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สวนที่ 1 ความสําคัญของปญหา 
  

 กรมการปกครองไดใหความสําคัญกับการเตรียมความพรอมดานการสื่อสารในการรองรับ 
ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน  โดยเห็นวาเม่ือเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ เชน วาตภัยจากพายุไตฝุนเกย เม่ือป  
พ.ศ. 2532 คลื่นสึนามิในป พ.ศ. 2557  มหาอุทกภัยเม่ือป พ.ศ. 2554  หรือภาวะฉุกเฉิน เชน การชุมนุม
ทางการเมือง พ.ศ. 2556 - 2557  ระบบการสื่อสารพ้ืนฐานอันไดแก  โทรศัพทพ้ืนฐานประจําท่ี  
โทรศัพทเคลื่อนท่ีจะไมสามารถใชงานได  ทําใหการสื่อสารของทางราชการเพ่ือการแกไขปญหาภัยพิบัติและ
ภาวะฉุกเฉินหรือการสื่อสารเพ่ือการบริหารราชการแผนดินไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    สําหรับการปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปจจุบันประเทศไทย 
จะยึดตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 ซ่ึงกําหนดใหมีกองอํานวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดโดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนผูอํานวยการ และใหมีกองอํานวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอําเภอโดยมีนายอําเภอเปนผูอํานวยการ ดูแลรับผิดชอบในการปองกันและบรรเทา        
สาธารณภัยในเขตจังหวัดอําเภอตามลําดับ และมีโครงสรางระดับอ่ืน ๆ ดูแลรับผิดชอบ ดังแผนภาพท่ี 1 

 
  

กําหนดใหมีการปฏิบัติงาน เปน 3 สวน 

คือ การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
การจัดการในภาวะฉุกเฉิน และการ
ฟ น ฟู  ท้ั ง นี้ ไ ด กํ า ห น ด ก ร อ บ ก า ร
ดําเนินการในสวนของการสื่อสาร   ไว
โดยสรุป ดังนี้  

 การลดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยใหมีการเตรียมจัดตั้งคลังสํารองทรัพยากร (Stockpiling) ทางการสื่อสารเพ่ือความรวดเร็วในการใช
แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ไ ป ยั ง พ้ื น ท่ี 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

 ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความม่ันคงทางดานการสื่อสารของการบริหารราชการของกรมการ
ปกครอง จึงไดจัดโครงขายการสื่อสารเปน 4 ระดับ  ไดแก  
 1.  การส่ือสารพ้ืนฐาน ไดแก โทรศัพทพ้ืนฐานประจําท่ี  โทรศัพทเคลื่อนท่ีของ
ผูบริหารและระบบอินเตอรเน็ต 
 2.  การส่ือสารหลัก ไดแก ระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจ (Trunked Radio) และ
โทรศัพทภายในกรมการปกครอง 
 3.  การส่ือสารรอง  ไดแก ระบบวิทยุคมนาคมยานความถ่ี VHF / FM 
 

 4.  การส่ือสารสํารอง ไดแก ระบบสื่อสารผานดาวเทียม และระบบวิทยุโทรคมนาคม
ยานความถ่ี HF / SSB 

แผนการปองกัน 

และบรรเทาสาธารณ
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ความรวมมือ ทําใหทราบจุดบกพรองและชองวางในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน โดยแบงการฝกเปน 2 ประเภท 
คือ การฝกเชิงอภิปราย และการฝกเชิงปฏิบัติ 

 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติในการสื่อสารและโทรคมนาคม โดยจัดให
มีระบบการติดตอสื่อสารระหวางหนวยราชการและกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตาง ๆ  
ใหสามารถสื่อสารไดตลอด 24 ชั่วโมง พรอมท้ังจัดใหมีชองทางการสื่อสารมากกวา 2 ชองทางข้ึนไป  

 การฟนฟู ใหมีการฟนฟูโครงสรางพ้ืนฐานใหลุลวงโดยเร็ว รวมถึงระบบการสื่อสาร  
และโครงสรางท้ังพ้ืนฐานทางกายภาพดานการสื่อสาร  

 
แผนภาพท่ี 1 แผนผังการเช่ือมโยงการปฏิบัติรวมกับหนวยตางๆ 

  

 กรมการปกครอง แมวาจะมิไดถูกกําหนดใหมีอํานาจหนาท่ีโดยตรงในการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยหรือการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  แตเนื่องจากกรมการปกครองเปนสวนราชการท่ีมีโครงสราง
กวางขวางท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค ลึกไปถึงระดับตําบลและหมูบาน  อีกท้ังกรมการปกครองเปนตนสังกัด
ของนายอําเภอ ซ่ึงมีฐานะเปนผูอํานวยการกองปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ ดังนั้น ในมิติของหนาท่ี 
กรมการปกครองจึงตองเขาไปดําเนินการในเรื่องการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการจัดการในภาวะ
ฉุกเฉินอยางหลีกเลี่ยงไมได  ท้ังนี้ในดานการบริหารจัดการระบบสื่อสาร  กรมการปกครองตองจัดระบบการ
สื่อสารระหวาง อําเภอ จังหวัด ศูนยสื่อสารกรมการปกครองเขต และกองบัญชาการสื่อสารกรมการปกครอง 
ใหสามารถติดตอกันไดตลอดเวลาในภาวะวิกฤติ รวมถึงจัดระบบการสื่อสารใหอําเภอเปนศูนยกลางดานการ
สื่อสารใหสามารถติดตอกับหนวยงานอ่ืน ๆ และภาคเอกชนในเขตอําเภอไดอยางมีประสิทธิภาพในภาวะวิกฤติ 
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 ดังนั้น กรมการปกครอง จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการส่ือสารในภาวะวิกฤติข้ึน เพ่ือใชเปน
กรอบในการดําเนินการทางการส่ือสารเม่ือเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน 

 

สวนที่ ๒ ขอมูลทั่วไป 
  

 

2.1 สถานการณสาธารณภัยในประเทศไทย   
 

 
  
 สถานการณสาธารณภัยของประเทศไทยท่ีสําคัญท่ีเกิดข้ึนและสรางความสูญเสีย 
ตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
 

 (๑) อุทกภัย (Flood) เปนสาธารณภัยท่ีเกิดจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมเปน
เวลานาน ทําใหเกิดน้ําปาไหลหลาก น้ําทวมฉับพลัน น้ําทวมขัง และน้ําลนตลิ่ง ประชาชนไดรับความเดือดรอน 
สิ่งสาธารณประโยชนและทรัพยสินของประชาชนท่ีไดรับความเสียหายโดยมีสาเหตุหลักไดแก มรสุมตะวันตก
เฉียงใต ท่ี พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยในชวง เ ดือนพฤษภาคมถึง กันยายน มรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดปกคลุมอาวไทยและภาคใตในชวงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม รองมรสุมท่ีพาดผาน
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมถึงหยอมความกดอากาศต่ํา และพายุหมุนเขตรอน 
(ดีเปรสชั่น โซนรอน และไตฝุน) นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอ่ืน ๆ ท่ีไมไดเกิดข้ึนจากธรรมชาติ เชน อางเก็บน้ํา  
เข่ือนแตก เปนตน ในระยะหลังปญหาอุทกภัยเริ่มมีความรุนแรงข้ึน มีมูลคาความเสียกายสูงมากข้ึน ดัง
แผนภาพท่ี 2 – 1  อุทกภัยท่ีมีความสูญเสียมากท่ีสุดคือ มหาอุทกภัยป พ.ศ.2554 ในพ้ืนท่ี 64 จังหวัด และ
กรุงเทพมหานครมีผูเดือดรอน 5,247,125  ครัวเรือน จํานวน 16,244,302 คน เสียชีวิต 1,026 คน รวม
มูลคาความเสียหายสูงถึง 1.44 ลานลานบาท 
 

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

 

 

2.1.1 สถิติสาธารณภัย 

แผนปฏิบัติการสื่อสารเม่ือเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินกรมการปกครอง        หนา ๕ 

 



 (2)  ภัยแลง (Drought)  ภัยแลงเกิดข้ึนเนื่องจากน้ํา น้ําฝน น้ําใตดิน หรือน้ําใน
แหลงน้ําธรรมชาติ หรืออางเก็บน้ํามีนอยกวาปกติในชวงเวลาหนึ่ง โดยมีปริมาณนอยกวาท่ีพืช คน หรือสัตว
ตองการ ซ่ึงเปนสภาวะการขาดแคลนน้ําอุปโภคและบริโภค รวมถึงน้ําเพ่ือการเกษตรและอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี
ใ ด 
พ้ืนท่ีหนึ่งเปนเวลานานจนกอใหเกิดความเสียหาย และสงผลกระทบอยางกวางขวางตอชุมชน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจโดยรวมและจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเปนสาเหตุใหฤดูฝนสั้นลง ซ่ึงหมายถึง 
วาฤดูแลงจะยาวนานข้ึน พ้ืนท่ีตอนบนของประเทศจะมีปริมาณฝนตกนอยลง ทําใหปริมาณน้ําในเข่ือนและอาง
เก็บน้ํา ท่ัวประเทศมีปริมาณไมเพียงพอเพ่ืออุปโภคบริโภค และเพ่ือการเกษตรโดยเฉพาะพ้ืนท่ีนอก 
เขตชลประทาน นอกจากนี้ความเจริญของชุมชน การขยายตัวทางเศรษฐกิจ เชน ภาคอุตสาหกรรม  
ภาคธุรกิจบริการ และจํานวนประชากรท่ีไดมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนพรอมกัน ทําใหมีความตองการใชน้ํา 
ในกิจกรรมตาง ๆ ของทุกภาคสวนมากข้ึน จึงเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหเกิดปญหาการขาดแคลนน้ําตามมา โดยมี
มูลคาความเสียหาย ดังแผนภาพท่ี 2 – 2 
 

 
แผนภาพ 2 – 2 แสดงสถิติสถานการณภัยแลง พ.ศ. 2552 – 2556 

 (3)  ภัยจากดินโคลนถลม (Landslide) ภัยจากดินโคลนถลมมักเกิดข้ึนพรอมกัน
หรือเกิดตามมาหลังจากเกิดน้ําปาไหลหลากอันเนื่องมาจากพายุฝนท่ีทําใหเกิดฝนตกหนักอยางตอเนื่องรุนแรง  
สงผลใหมวลดินและหินไมสามารถรองรับการอุมน้ําได จึงเกิดการเคลื่อนตัวตามอิทธิพลของแรงโนมถวงของโลก 
ปจจุบันปญหาดินโคลนถลมเกิดบอยมากข้ึนและมีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน อันมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมของ
มนุษย เชน  การตัดไม ทําลายปา การทําการเกษตรใน พ้ืน ท่ีลาดชัน การทําลายหนาดิน  เปนตน  
โดยมีผลกระทบดังแผนภาพท่ี 2 – 3 
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แผนภาพ 2 – 3 แสดงสถิติสถานการณภัยจากดินโคลนถลม พ.ศ. 2552 – 2556 

 (4)  แผนดินไหวและสึนามิ ( Earthquake and Tsunami) แผนดินไหว เปน
ธรรมชาติท่ีกอใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรงและสงผลกระทบไดกวางไกล โดยมีสาเหตุเกิดจากการ
สั่นสะเทือนอยางรุนแรงของพ้ืนดินในชวงเวลาหนึ่ง เกิดจากแรงเสียดทานระหวางชั้นหินและชั้นดินภายใตผิว
โลกตามแนวรอยเลื่อนของเปลือกโลกท่ีมีพลังและยังเคลื่อนตัวอยูท้ังภายในและภายนอกประเทศไทย ในชวง
หลายปท่ีผานมาบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศท่ีอยูในแนวรอยเลื่อนไดรับผลกระทบจาก
แผนดินไหวบอยครั้ง ซ่ึงสรางความเสียหายใหแกอาคารบานเรือน และทรัพยสินของประชาชน ดังเชน กรณี
จังหวัดเชียงราย เม่ือวันท่ี 5 พฤษภาคม 2557 ความรุนแรงขนาด 6.3 ตามมาตราริกเตอร รวมท้ังเกิด
แผนดินไหวตาม (aftershock) อีกนับพันครั้ง นอกจากนี้ แผนดินไหวขนาดใหญในมหาสมุทรยังอาจทําใหเกิด
คลื่นสึนามิท่ีเคลื่อนตัว ดวยความเร็วสูงมาก มีพลังรุนแรง สามารถเคลื่อนท่ีไปไดเปนระยะทางไกล ๆ เม่ือ
เคลื่อนเขาสูบริเวณชายฝงทะเลจะทําใหเกิดคลื่นขนาดใหญ ท่ีเรียกวา “สึนามิ” (Tsunami) กอใหเกิดความ
เสียหายอยางใหญหลวงตอชีวิต และทรัพยสินของผูคนท่ีอยูอาศัยตามบริเวณชายฝงดังท่ีเคยเกิดข้ึนบริเวณ
ภาคใตฝงทะเล  อันดามัน ในป พ.ศ. 2547 ซ่ึงทําใหมีผูเสียชีวิตถึง 5,395 ราย  
 
 (5)  วาตภัย (Storm) เปนสาธารณภัยท่ีมีสาเหตุจากพายุลมแรง จนทําใหเกิดความ
เสียหายแกอาคาร บานเรือน ตนไม และสิ่งกอสราง รวมถึงชีวิตของประชาชน โดยมีสาเหตุจากปรากฏการณ
ธรรมชาติ คือ พายุฝนฟาคะนอง พายุหมุนเขตรอน (ดีเปรสชั่น โซนรอน และไตฝุน) โดยเฉพาะพายุหมุน     
เขตรอนจะสงผลกระทบตอพ้ืนท่ีเปนบริเวณกวางนับรอยตารางกิโลเมตร (บริเวณท่ีศูนยกลางของพายุเคลื่อนท่ี
จะไดรับผลกระทบมากท่ีสุด) เม่ือพายุมีกําลังแรงในชั้นดีเปรสชั่นจะทําใหเกิดฝนตกหนักและมักมีอุทกภัย
ตามมา หากพายุมีกําลังแรงข้ึนเปนพายุไตฝุนจะกอใหเกิดภัยหลายอยางพรอมกันท้ัง วาตภัย อุทกภัย และคลื่น
พายุชายฝงทะเล ( Strom Surge) ซ่ึงเปนอันตรายและอาจกอใหเกิดความเสียหายรายแรงทําใหมีผูเสียชีวิต 
เปนจํานวนมาก สําหรับมูลคาความเสียหายท่ีผานมา ดังแผนภาพท่ี 2 – 4 

  

แผนปฏิบัติการสื่อสารเม่ือเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินกรมการปกครอง        หนา ๗ 

 



 
แผนภาพ 2 – 4 แสดงสถิติสถานการณวาตภัย พ.ศ. 2552 – 2556 

 

 (6)  อัคคีภัย (Fire) เปนสาธารณภัยประเภทหนึ่งท่ีเกิดจากไฟซ่ึงเปนพลังงานอยางหนึ่ง
ท่ีใหความรอนโดยความรอนของไฟท่ีขาดการควบคุม ดูแล จะทําใหเกิดการติดตอลุกลามไปตามบริเวณท่ีมี
เชื้อเพลิงเกิดการลุกไหมอยางตอเนื่อง หากปลอยเวลาของการลุกไหมนานเกินไป จะทําใหเกิดการลุกลามมาก 

ยิ่งข้ึน สภาวะของไฟจะรุนแรงมากยิ่งข้ึน สิ่งท่ีทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย ไดแก เชื้อเพลิง สารเคมี หรือวัตถุใด ๆ  
ท่ีมีสถานะเปนของแข็ง ของเหลว หรือกาซท่ีอยูในภาวะพรอมจะเกิดการสันดาปจากการจุดติดใด ๆ หรือจาก
การสันดาปเอง โดยมีความสูญเสียท่ีผานมา ดังแผนภาพท่ี 2 – 5  
 

 
แผนภาพ 2 – 5 แสดงสถิติสถานการณภัยจากอัคคีภัย พ.ศ. 2552 – 2556 

 
 

 (7)  ภัยจากไฟปาและหมอกควัน (Forest Fire & Smoke) ไฟปา คือ ไฟท่ีเกิดข้ึน
แลวลุกลามไปไดโดยอิสระปราศจากการควบคุม เผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในปา ปจจุบันระดับของการเกิด
ไฟปาในประเทศไทยมีความรุนแรงมากกลายเปนปจจัยท่ีรบกวนความสมดุลของระบบนิเวศนอยางรุนแรง 
สงผลกระทบตอพืช ดิน น้ํา สัตว และสิ่งมีชีวิตตาง ๆ รวมท้ังชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ตลอดจน
เศรษฐกิจ สังคม และการทองเท่ียว ในทุกพ้ืนท่ีของประเทศไทย นอกจากนี้ไฟปายังกอใหเกิดวิกฤตมลพิษ
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หมอกควันจนกลายเปนปญหาใหญท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและการดํารงชีวิตของประชาชนเปนวง
กวาง ตัวอยาง กรณีสนามบินจังหวัดแมฮองสอนตองยกเลิกเท่ียวบินเปนจํานวนมาก เนื่องจากหมอกควันทําให
ทัศนวิสัยไมดี เปนอันตรายตอการข้ึนลงของเครื่องบิน โดยท่ีผานมามีมูลคาความเสียหาย ดังแผนภาพ 2 – 6  

 

 
 

แผนภาพ 2 – 6 แสดงสถิติสถานการณภัยจากไฟปา พ.ศ. 2552 – 2556 

 (๘)  ภัยจากการคมนาคม การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคมอยางตอเนื่องของ
ประเทศซ่ึงสงผลใหเกิดภัยจากการคมนาคมมากข้ึน และเปนสาเหตุของการเสียชีวิตท่ีสําคัญในลําดับตน ๆ  
ของประชากรของประเทศ รวมท้ังความสูญเสียดานอ่ืน ๆ เชน ความเสียหายตอครอบครัวและสังคม  
การสูญเสียคารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ การสูญเสียทรัพยากรบุคคลของชาติ ฯลฯ ซ่ึงรอยละ 90  
ของภัยจากการคมนาคม คือ อุบัติเหตุทางถนนโดยมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมเสี่ยงในการใชรถใชถนน การทําผิด
กฎจราจรและการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแลวขับข่ี การไมสวมหมวกนิรภัย อีกท้ังยานพาหนะ สภาพถนน 
และสิ่งแวดลอมท่ีไมปลอดภัย จากขอมูลของกระทรวงสาธารณสุขในแตละปมีผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
ประมาณ 14,000 คน หรือคิดเปน 21.96 ตอประชากรหนึ่งแสนคน หรือเฉลี่ยเดือนละ ประมาณ 1,166 คน 
โดยมีความสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน ดังแผนภาพท่ี 2 - 7  
 

 
แผนภาพ 2 – 7 แสดงสถิติสถานการณอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการคมนาคม พ.ศ. 2552 – 2556 

 

แผนปฏิบัติการสื่อสารเม่ือเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินกรมการปกครอง        หนา ๙ 

 



 (9)  โรคระบาด (Infectious disease) เปนโรคท่ีเกิดข้ึนในระยะเวลาเดียวกันใน
ชุมชนหรือในแหลงหนึ่งแหลงใดในอัตราสูงกวาสถานการณปกติท่ีควรเปน โดยการติดเชื้อนั้นถูกแพรกระจาย 
จากแหลงท่ีอยูใกลเคียงจุดเริ่มตนของโรค และสามารถแพรกระจายลุกลามไปยังชุมชนอ่ืนๆ ท่ีอยูไกลออกไป 
ในชวงหลายทศวรรษท่ีผานมาไดเกิดโรคระบาดอยางตอเนื่องท้ังโรคติดตออุบัติใหมท่ีเกิดจากเชื้อชนิดใหมท่ีเพ่ิง
คนพบจากการระบาดในมนุษยหรือโรคติดเชื้อท่ีพบในพ้ืนท่ีใหม เชน โรคเอดส โรคซาร โรคไขหวัดนก  
โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา เปนตน สําหรับโรคติดตออุบัติซํ้าซ่ึงเปนโรคติดเชื้อท่ีเคยแพรระบาดในอดีตสงบไป
แลวแตกลับระบาดข้ึนมาใหม เชน โรคไขปวดขอยุงลาย กาฬโรค เปนตน ท้ังนี้ โรคติดตออุบัติใหมหรือ
โรคติดตออุบัติซํ้าจะเกิดข้ึนอยูเปนระยะๆ ซ่ึงอาจมีความเสี่ยงท่ีเกิดการแพรกระจายเชื้อมากจากประเทศเพ่ือน
บานอีกดวย โรคระบาดท่ีสําคัญ ๆ สรุปดังนี้  

 

ป พ.ศ. โรคระบาด ป พ.ศ. โรคระบาด 
2547 โรคไขหวัดนก 2555 โรคไขเลือดออก 
2552 โรคไขหวัดใหญสายพันธใหม 

2009 (H1N1)  
2556,2558  โรคติดตอระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน

(Middle East Respiratory 
Syndrome : MERS - Cov) 

2551-
2552 

โรคไขปวดขอยุงลาย  2557 โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา  

   
    พ้ืน ท่ี เสี่ ย งสาธารณภัย ประเภทภัย ท่ีสํ า คัญและมีผลกระทบอย างรุนแรง 
ตอประเทศไทย ดังตอไปนี้ 
 

 
แผนภาพ 2 – 8 แสดงพ้ืนท่ีเส่ียงภัยแผนดินไหว (ซาย) เส่ียงภัยดินโคลนถลม (ขวา) 

 

2.1.2 พ้ืนที่เสี่ยงสาธารณภัย 
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แผนภาพ 2 – 9 แสดงพ้ืนท่ีเส่ียงอุทกภัย (ซาย) และพ้ืนท่ีเส่ียงภัยแลง (ขวา) 

  
 
 ในรอบหลายสิบปท่ีผานมาสาธารณภัยเกิดขึ้นบอยครั้ง และเกิดเปนประจํา
ในชวงระยะเวลาหนึ่ง จึงทําใหความสามารถในการคาดการณไดมากขึ้น ไดแก อุทกภัย วาตภัย ภัยแลง  
ในขณะเดียวกันมีสาธารณภัยรูปแบบใหมและ/หรือมีรูปแบบท่ีเปล่ียนไปจากเดิมเนื่องจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งทําใหการคาดการณไดยาก มีความไมแนนอนสูง 
อาทิ ภัยจากแผนดินไหว การกัดเซาะชายฝง สึนามิ ดินโคลนถลม โรคระบาด นอกจากนี้อุบัติเหต ุ
ทางถนน ยังเปนสาธารณภัยท่ีเกิดมากท่ีสุด ซึ่งการคาดการณทําไดยากเพราะเปนพฤติกรรมของมนุษย 
เวนแตในบางชวงระยะเวลา หากมีการใชถนนมาก เชน เทศกาลตาง ๆ ก็มีแนวโนมจะเกิดมากขึ้น 
 

2.1.3 ปฏิทินสาธารณภัยในประเทศ 
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2.2 โครงขายการสื่อสารของกรมการปกครอง  
 

 โครงข ายการสื่อสารของกรมการปกครอง  ประกอบดวย  ศูนยบัญชาการสื่อสาร              
กรมกาปกครอง 1 แหง และศูนยสื่อสารกรมการปกครองเขตในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ รวม 13 แหง ทําหนาท่ีเปน
ศูนยกลางการเชื่อมโยงโครงขายและปฏิบัติการควบคุมดานเทคนิคของระบบสถานีแมขายสื่อสาร โดยมีสถานี
วิทยุคมนาคมของกรมการปกครองในพ้ืนท่ีระดับจังหวัด 76 แหงและสถานีวิทยุคมนาคมกรมการปกครอง
ระดับอําเภอ 878 แหง รวมท้ังสิ้น 954 แหง ท่ัวประเทศ ทําหนาท่ีควบคุมขายการติดตอสื่อสารของลูกขาย
จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบานในพ้ืนท่ีและประสานขายการติดตอสื่อสารกับประชาคมสื่อสารท่ีมีในพ้ืนท่ีท้ัง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน แบบลักษณะ 24 ชั่วโมง 7 วัน โดยประยุกตการจัดระบบและการใช
งานขายการสื่อสารของระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจ (Trunked Radio) ระบบวิทยุ VHF/FM ระบบวิทยุ 
HF/SSB และวิทยุเชื่อมโยงแบบดิจิตอลยานไมโครเวฟสําหรับสื่อสัญญาณ รวมท้ังระบบชุมสายโทรคมนาคม
และระบบสื่อสารดาวเทียม เขาดวยกันสรุปได ดังนี้ 
 
 
 

 2.๒.1 การสื่อสารข้ันพ้ืนฐาน 

 (1)  ระบบโทรศัพทพ้ืนฐานประจําท่ี ระดับสํานักงาน ใชการติดตอสื่อสารผาน
ระบบโทรศัพทและโทรสาร ซ่ึงในปจจุบันวางระบบในการใชงานเปนชุมสายโทรศัพทและเชื่อมโยงกับ
ชุมสายโทรศัพทภายในของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนการเชื่อมโยงกับชุมสายโทรศัพท
ภายนอกแบบประจําท่ีในเครือขายของ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทรูคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

                               (2) ระบบโทรศัพทเคลื่อนท่ี ในเครือขายของผูใหบริการภาคเอกชน (AIS) สําหรับ 
ระดับผูบริหารของกรมการปกครอง ท้ังในสวนกลาง และสวนภูมิภาค รวม 1,337 เครื่อง  
 

 2.๒.2 การสื่อสารหลัก  

แผนปฏิบัติการสื่อสารเม่ือเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินกรมการปกครอง        หนา ๑๒ 

 



 2.2.2.๑ ระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจ (Trunked Radio) หรือ ระบบวิทยุยาน 
Ultra High Frequency (UHF/FM 800 MHz) เปนเครือขายสื่อสารหลักในพ้ืนท่ีท้ังระดับประจําท่ีในสํานักงาน 
และการออกปฏิบัติการในระดับทองท่ี โดยจัดวางระบบการสื่อสารใชงานสําหรับติดตอระหวางสวนกลาง  
ระดับจังหวัด 76 จังหวัด ระดับอําเภอ 878 อําเภอ รวมท้ังตําบลและหมูบานตามแนวชายแดน สามารถ
ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 80 % ท่ัวประเทศ 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) 
ปจจุบันแบงเปนระบบแบบอนาล็อกและระบบดิจติอลสําหรับในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต (ระยะท่ี 1 ดําเนินการ
ในพ้ืนท่ีจังหวัดยะลาและรอยตอจังหวัดสงขลา) โดยบางสวนมีระบบวิทยุยาน SHF ใชงานเปนระบบ           
สื่อสัญญาณวิทยุเชื่อมโยงแบบดิจิตอลยานไมโครเวฟระยะใกล สําหรับเชื่อมโยงอุปกรณระบบชุมสายโทรศัพท
ของสถานีแมขายและสถานีควบคุมหลักในระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจ 

 2.2.2.2  ระบบโทรศัพทภายใน ผานเครือขายอินเตอรเน็ต เชน ระบบ VOIP  
และระบบ IP Phone  ใชงานเชื่อมโยงภายในขายสื่อสารหลักของกรมการปกครอง จํานวน 584 อําเภอ 

 2.2.2.3  ระบบสื่อสารเฉพาะท่ี (พ้ืนท่ีพิเศษ)  
  1) ระบบวิทยุส่ือสารศูนยพักพิงผูหนีภัยจากการสูรบ รวม 9 แหง ใน
พ้ืนท่ีจังหวัดตาก แมฮองสอน ราชบุรี และกาญจนบุรี มายังท่ีวาการอําเภอในพ้ืนท่ี และสวนกลาง โดยผานวงจร
ดาวเทียม IP STAR เปนระบบวิทยสุื่อสารผานดาวเทียม และโทรศัพทผานดาวเทียม 
  2) ระบบวิทยุส่ือสารผานโครงขายอินเตอรเน็ต (ROIP) อันดามัน เพ่ือ
รองรับสถานการณภัยพิบัติสึนามิ ในพ้ืนท่ีภาคใตฝงอันดามัน โดยติดตั้งอุปกรณเชื่อมโยง ณ ศูนยบัญชาการสื่อสาร
กรมการปกครอง (วังสวนสุนันทา) กรุงเทพมหานคร ศูนยสื่อสารกรมการปกครองเขต 7 (ชุมพร) ศูนยสื่อสาร 
กรมการปกครองเขต 9 (สงขลา) ท่ีทําการปกครองจังหวัด ๆ ละ 1 ชุด รวม 7 จังหวัด ประกอบดวย ชุมพร ระนอง 
พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล และท่ีทําการปกครองอําเภอ ในพ้ืนท่ี 7 จังหวัด อําเภอละ 1 ชุด รวมท้ังสิ้น 57 ชุด 
  3)  ระบบวิทยุส่ือสารผานโครงขายอินเตอรเน็ต (ROIP) ตนน้ํา กลางน้ํา 
ปลายน้ํา เพ่ือรองรับสถานการณอุทกภัย ในพ้ืนท่ีภาคกลาง โดยติดตั้งอุปกรณเชื่อมโยง ณ ศูนยบัญชาการ
สื่อสาร กรมการปกครอง (วังสวนสุนันทา) กรุงเทพมหานคร ศูนยวิทยุสื่อสารประจําจังหวัด จํานวน 5 แหง 
ประกอบดวย จังหวัดนนทบุรี นครสวรรค พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก และปทุมธานี และศูนยวิทยุสื่อสาร
ประจําอําเภอในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด อําเภอละ 1 ชุด รวมท้ังสิ้น 59 ชุด 
  4)  ระบบส่ือสารวิทยุเฉพาะกิจแบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio) 
ระยะท่ี 1 ดําเนินการในพ้ืนท่ีจังหวัดยะลา ทุกอําเภอ ศูนยสื่อสารกรมการปกครองเขต 13 (ยะลา) และในพ้ืนท่ี
จังหวัดสงขลา 3 อําเภอ ไดแก อําเภอสะบายอย เทพา สะเดา และศูนยสื่อสารกรมการปกครองเขต 9 (สงขลา) รวม
ท้ังสิ้น 15 สถานี 
 

 2.๒.3 การสื่อสารรอง  

                               ใชระบบวิทยุยาน VHF/FM เปนขายสื่อสารรอง โดยจัดวางระบบการสื่อสารใชงาน
ควบคูกับระบบสื่อสารหลัก กรมการปกครองไดรับอนุญาตจาก กสทช.  จํานวน  34  ความถ่ี ดังนี้ 

               1. ยานความถี่ 150-169  MHz  จํานวน  24  ความถี่ 
 2. ยานความถี่ 155-156  MHz  จํานวน  10  ความถี่ (ใชรวมกับตาํรวจ) 
 โดยใหมุงเนนการติดตอในระดับพ้ืนท่ีระยะใกลและประสานงานหนวยขางเคียง จัดใหมี
เครือขายการติดตอสื่อสารท้ังสวนกลาง สวนภูมิภาคในระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน และใชงานเปน

แผนปฏิบัติการสื่อสารเม่ือเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินกรมการปกครอง        หนา ๑๓ 

 



ชองทางเสริมในการติดตอสื่อสารผานสถานีวิทยุเชื่อมโยงขาย เพ่ือขยายพ้ืนท่ีครอบคลุมสัญญาณของ
ระบบสื่อสารหลัก ในระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจ ลักษณะการใชงานเปนท้ังแบบผานระบบเครื่องทวนสัญญาณ
วิทยุ (Repeater) และแบบสถานีเครื่องวิทยุประจําท่ี (Base Station) 
 

 2.๒.4 การสื่อสารสํารอง 

 2.๒.4.1 ระบบวิทยุยาน HF/SSB หรือ High frequency Single Sideband เปน
ระบบวิทยุยานความถ่ีสูง ระหวาง 3 – 30 MHz ซ่ึงเปนระบบสื่อสารท่ีใชติดตอสื่อสารระยะไกลมาก ๆ ไดโดย
อาศัยการสะทอนคลื่นผานชั้นบรรยากาศของโลก การสื่อสารระบบนี้ เหมาะสําหรับกรณีท่ีระบบสื่อสารอ่ืนๆ ไม
สามารถใชงานได  
  

 2.๒.4.2 ระบบสื่อสารผานดาวเทียม เปนขายสื่อสารสํารองและฉุกเฉิน โดยจัดวาง
ระบบสื่อสารเพ่ือเตรียมสํารองไวใชทดแทน ในกรณีระบบสื่อสารหลักและรองไมสามารถใชงานไดอยางสิ้นเชิง 
ท้ังนี้ไดจัดเตรียมระบบวงจรเชื่อมโยงผานดาวเทียมและอุปกรณประจําไวท้ังในระดับศูนยบัญชาการสื่อสารใน
สวนกลางและศูนยสื่อสารกรมการปกครองเขตในแตละภูมิภาค เพ่ือใหสามารถรองรับการอํานวยการและการ
บัญชาการเหตุการณในระดับพ้ืนท่ีไดระดับหนึ่ง นอกจากนี้ยังไดจัดเตรียมความพรอมท้ังในระดับชุดปฏิบัติการ
สื่อสารเคลื่อนท่ีเร็ว และในระดับรถสื่อสารเผชิญเหตุสําหรับปฏิบัติการพิเศษเฉพาะกิจ เปนตน 

 

 
 
 
 

2.3 ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวกับการจัดระบบการสื่อสาร 
เมื่อเกิดภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน 

 

 

 ในการจัดทําแผนการสื่อสารเม่ือเกิดภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉินฉบับนี้  ใชกรอบการดําเนินการ
จากแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 ซ่ึงมีเนื้อหาท่ีเก่ียวของ ดังนี้  
 

 การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 4.2  กลยุทธการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
   4.2.2  กลยุทธท่ี 2 พัฒนามาตรการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 
 (2)  แนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพรอม 

 

    การเตรียมความพรอมเปนการดําเนินการท่ีเนนชวงกอนเกิดภัย
เพ่ือใหประชาชนหรือชุมชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของมีองคความรู ขีดความสามารถ และทักษะตาง ๆ พรอมท่ี
จะรับมือกับสาธารณภัย ไดแก 

     (2.2) การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปน
เครื่องมือและกิจกรรมในการสรางความพรอมและเพ่ิมศักยภาพของหนวยงานและบุคลากร รวมท้ังเปนการ
ทดสอบการประสานงานและการบูรณาการความรวมมือ  ทําใหทราบจุดบกพรองและชองวางในการปฏิบัติงาน
ในภาวะฉุกเฉินเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแตละระดับ แผนปฏิบัติการ  
และแผนเผชิญเหตุใหมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน ท้ังนี้ การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหหมายรวม 
ถึงการฝกซอมแผน การซักซอม และการฝกปฏิบัติตามความเหมาะสมและความจําเปนของแตละหนวยงาน 
 
 ประเภทของการฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  แบงเปน 2 ประเภท คือ  

แผนปฏิบัติการสื่อสารเม่ือเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินกรมการปกครอง        หนา ๑๔ 

 



 
(2.2.1) การฝกเชิงอภิปราย (Discussion Base Exercise) เปนการฝกโดยใชวิธีการหารือ

อภิปรายเก่ียวกับแผน มาตรการ หรือวิธีการปฏิบัติเพ่ือมุงเนนประเด็นยุทธศาสตรและนโยบายของหนวยงาน
เปนสําคัญ แบงออกเปน  

(2.2.1.1) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เปนการตั้งสมมติฐานสถานการณ    
สาธารณภัยท่ีอาจเกิดข้ึนเพ่ือใหผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการไดแสดงความคิดเห็นรวมกันในการคนหาทางเลือกท่ี
เหมาะสมตอการเผชิญเหตุ  

(2.2.1.2) การฝกบนโตะ (Table Top Exercise) เปนการจําลองสถานการณแบบ
กวาง เพ่ือคนหาจุดออน ปญหา อุปสรรคของแผนฯ เพ่ือนํามากําหนดแนวทาง ข้ันตอนการปฏิบัติ และระเบียบ
ปฏิบัติประจํา (Standard Operating Procedure : SOP) โดยเนนการฝกในระดับผูบริหารและผูมีอํานาจ
ตัดสินใจ  

 
(2.2.2) การฝกเชิงปฏิบัติการ (Operation Base Exercise) เปนการฝกท่ีมีการจําลอง

สถานการณใหใกลเคียงความเปนจริง โดยมีการเคลื่อนยาย ระดมทรัพยากรและบุคลากรจริงตามสถานการณ 
แบงออกเปน  
 (2.2.2.1) การฝกปฏิบัติ (Drill) เปนการฝกปฏิบัติของหนวยงานขนาดเล็กระดับ
พ้ืนท่ี โดยเนนการเผชิญเหตุของเจาหนาท่ีภาคสนามเฉพาะดาน  

(2.2.2.2) การฝกเฉพาะหนาท่ี (Functional Exercise) เปนการฝกของหนวยงาน
หรือระหวางหนวยงานเพ่ือทดสอบและประเมินขีดความสามารถของบุคคลท่ีมีหนาท่ีความรับผิดชอบ     
เฉพาะดาน รวมท้ังบทบาทหนาท่ีท่ีใชในการเผชิญเหตุกับสถานการณสมมติท่ีกําหนดข้ึน  

(2.2.2.3) การฝกเต็มรูปแบบ (Full Scale Exercise) เปนการฝกท่ีมีความสลับซับซอน 
มีข้ันตอนการเตรียมการและการใชทรัพยากรมากท่ีสุดเม่ือเทียบกับการฝกรูปแบบอ่ืน ๆ รวมท้ังเก่ียวของกับบุคลากร
จากหลากหลายหนวยงานในหลายระดับ โดยมีการเคลื่อนยายทรัพยากรและบุคลากรเพ่ือเผชิญเหตุตั้งแตการประสาน
ขอมูลการสนับสนุนทรัพยากรของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแตละระดับ จนถึงการเชื่อมโยงและ
การสั่งการจากศูนยบัญชาการเหตุการณไปยังเจาหนาท่ีผูปฏิบัติภาคสนาม 

 
กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ  กองอํานวยการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยแตละระดับ  และหนวยงานท่ีรับผิดชอบแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินแตละดาน  
ตองจัดใหมีการฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อยางนอยปละ 1 ครั้ง ท้ังนี้ หนวยงานท่ีเก่ียวของ
สามารถนําประเภทการฝกดังกลาวไปปรับใชในการฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของหนวยงาน 
ตามความเหมาะสม  นอกจากนี้ การประเมินผลแตละครั้งควรมีประเด็นคําถามอยางนอย ไดแก การฝกบรรลุ 
ตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวหรือไม ความจําเปนในการปรับปรุงระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ข้ันตอนและ
แนวทางปฏิบัติในการประสานงาน การสื่อสาร ทรัพยากร ทักษะ ประสบการณความตองการการฝกอบรม 
ทรัพยากรเพ่ิมเติม ขอบกพรอง อุปสรรค และขอเสนอแนะในการฝกครั้งตอไป  

 
(2.7)  การจัดตั้งคลังสํารองทรัพยากร (Stockpiling) เปนการสํารองทรัพยากรเพ่ือความ

รวดเร็วในการสั่งใชและการสนับสนุนทรัพยากรไปยังพ้ืนท่ีประสบภัย โดยใหมีการกําหนดวงรอบการจัดการ 
และการรักษาสภาพทรัพยากรใหพรอมใชงานไดตลอดเวลา สําหรับทรัพยากรประเภทใดท่ีมี

ระยะเวลาหมดอายุการใชงานใหกําหนดวงรอบ การหมุนเวียนใชใหเหมาะสม ท้ังนี้ ใหกองอํานวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยกลางกําหนด คลังสํารองทรัพยากรอยางนอยภาคละ 1 แหงในพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสม 
และใหหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยนําทรัพยากรไปใชในการปฏิบัต ิ 

แผนปฏิบัติการสื่อสารเม่ือเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินกรมการปกครอง        หนา ๑๕ 

 



  

 

 

 การติดตอสื่อสารมีความสําคัญอยางมากในการจัดการในภาวะ
ฉุกเฉิน เนื่องจากตองมีการประสานการปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยอยางตอเนื่อง รวมท้ังการแลกเปลี่ยน
ขอมูล (Information) ขาวสาร (Intelligence) เพ่ือแจงเตือนภัยแกประชาชน ประสานงาน ควบคุม สั่งการ 
และรายงานผล การปฏิบัติงานระหวางหนวยเผชิญเหตุดวยกันกับหนวยงานท่ีมีหนาท่ีสนับสนุนการเผชิญเหต ุ
ในดานตาง ๆ โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้  

(1.1) จัดใหมีระบบการติดตอสื่อสารท่ีสามารถใชไดในภาวะฉุกเฉินสาหรับติดตอ 
ประสานงานในการปฏิบัติหนาท่ีและภารกิจรวมกันระหวางสวนราชการ หนวยงาน กองอํานวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแตละระดับ ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทุกเขต และประชาชนในการวาง
ระบบการติดตอสื่อสารและโทรคมนาคมซ่ึงอยางนอยตองมีมากกวา 2 ระบบข้ึนไป  

(1.2) จัดระบบการสื่อสารดวยเครื่องวิทยุคมนาคมใหปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑการ
อนุญาตและการกํากับดูแลการใชคลื่นความถ่ีกลาง สําหรับการติดตอประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐและ
ประชาชน รวมถึงระเบียบการใชคลื่นความถ่ีวิทยุสื่อสารและโทรคมนาคมท่ีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กําหนด  

(1.3) ติดตอสื่อสารระหวางกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ   
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแตละระดับ สวนราชการ หนวยงาน และประชาชน โดยตอง
สามารถกระทําไดตลอด 24 ชั่วโมง พรอมท้ัง ตองจัดใหมีมากกวา 2 ชองทางข้ึนไป และยึดหลักความถูกตอง 
แมนยําของขอมูลการรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสารควบคู กับความสะดวกและรวดเร็วในการ
ติดตอสื่อสารเสมอ  

(1.4) จัดใหมีระบบการแจงเหตุและการสนับสนุนขอมูลดานสาธารณภัยแก
ประชาชน โดยการเชื่อมโยงการใชเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษระหวางสวนราชการและหนวยงานท่ีทําหนาท่ี
แจงเหตุ และเผชิญเหตุฉุกเฉิน  

 
 

หมายเลข หนวยงาน การใหบริการ 

191 สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ ศูนยรับแจงเหตุฉุกเฉิน  

192 ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ รับแจงเหตุและขอมูลเตือนภัย  

198 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ชวยเหลือประชาชนและประสานงาน 
ดานสาธารณภัย  

199 กรุงเทพมหานคร  รับแจงเหตุเพลิงไหม  

 
ใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนหนวยงานหลักในการจัดใหมีระบบการ

ติดตอสื่อสารท่ีสามารถใชไดในภาวะฉุกเฉิน การจัดระบบการสื่อสารดวยเครื่องวิทยุคมนาคม  การติดตอสื่อสาร
ระหวางกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แตละระดับ สวนราชการ หนวยงาน และประชาชน พรอมท้ัง ใหมีระบบการแจงเหตุและการสนับสนุนขอมูล

  การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
  5.2  กลยุทธการบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
   5.2.2  กลยุทธท่ี 2 พัฒนาระบบ/เครื่องมือสนับสนุนการเผชิญเหตุ 
 (1)  แนวทางปฏิบัติในการส่ือสารและโทรคมนาคม  

แผนปฏิบัติการสื่อสารเม่ือเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินกรมการปกครอง        หนา ๑๖ 

 



ดานสาธารณภัยแกประชาชน โดยมีกระทรวงมหาดไทย สํานักงานตํารวจแหงชาติ และกระทรวงกลาโหมเปน
หนวยงานสนับสนุนในการบูรณาการการติดตอสื่อสาร การจัดวางระบบ และการฝกอบรมใหความรู  

 

ท้ังนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเ พ่ิมเติมเลขหมายโทรคมนาคม  และความถ่ีกลาง 
ในการจัดการสาธารณภัย ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน  
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิ 

 
 

  การฟนฟู 
  6.2  กลยุทธในการฟนฟู 
   6.2.3  กลยุทธท่ี 3 เสริมสรางแนวทางการฟนฟูท่ีดีกวาและปลอดภัย
กวาเดิม (Build Back Better and Safer) 
 (4)  แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟนฟูระบบ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

 

    เ พ่ิม ศักยภาพในการดํา เนินงานฟน ฟูระบบโครงสร าง พ้ืนฐาน 
ใหลุลวงเร็วข้ึนโดยจะเก่ียวของกับหนวยงานเครือขายท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมีความเชี่ยวชาญดานวิศวกรรม
บริการและประชาชนในภาคสวนโครงสรางพ้ืนฐานหลายภาคสวน ซ่ึงมีขอบเขตครอบคลุมโครงสรางพ้ืนฐาน
สวนหลักและสวนยอยดังตอไปนี้ : พลังงาน น้ํา เข่ือน การสื่อสาร ระบบขนสง การเกษตร (การผลิตอาหารและ
การจัดสง) สถานท่ีทําการของรัฐบาล สาธารณูปโภค การสุขาภิบาล วิศวกรรมการควบคุม และระบบอ่ืนๆ  
ท่ีสนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐานทางกายภาพดานการสื่อสาร รวมถึงสถานท่ีทําการสําหรับการใหบริการ ไดแก 
ความปลอดภัยสาธารณะ การบริการฉุกเฉิน และสถานท่ีพักผอนหยอนใจ เปนตน 

 

 
 
 
 

 

สวนที่ ๓ 
แผนปฏิบัติการสื่อสาร 

เม่ือเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน 
  

 

3.1  วัตถุประสงค   
 

 

 (1) เพ่ือกําหนดโครงขายการสื่อสารของกรมการปกครองเม่ือเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน  
 (2) เพ่ือเตรียมความพรอมดานการสื่อสารของกรมการปกครอง เพ่ือรองรับภัยพิบัติและภาวะ
ฉุกเฉินท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดในอนาคต 
 (3) เพ่ือวางแนวทางการปฏิบัติการดานการสื่อสารของโครงขายการสื่อสารกรมการปกครอง
เม่ือเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสอดรับกับระบบการสื่อสารของหนวยงาน
อ่ืนๆท่ีเก่ียวของ  

แผนปฏิบัติการสื่อสารเม่ือเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินกรมการปกครอง        หนา ๑๗ 

 



 (4) เพ่ือกําหนดแนวทางการฟนฟูโครงขายการสื่อสารของกรมการปกครองใหสามารถใชการ
ไดอยางรวดเร็วหลังเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน รวมถึงการรวมฟนฟูโครงสรางดานการสื่อสารของประเทศ
หลังเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน 

 

  

3.2  เปาหมาย   

 

 หนวยงานของกรมการปกครองมีความพรอมดานการสือ่สารอยางนอย 2 ระบบ และใช
ระบบการสื่อสารในการสนับสนุนการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเม่ือเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน ไดแก  
 (1)  ท่ีทําการปกครองอําเภอ    จํานวน 878 แหง 
 (2)  ท่ีทําการปกครองจังหวัด    จํานวน 76 แหง  
 (3)  ศูนยสื่อสารกรมการปกครอง  เขต 13 เขต 
 (4)  ศูนยบัญชาการสื่อสารกรมการปกครอง 1 ศูนย 
  
 

3.3  โครงขายการสื่อสารกรมการปกครองเมื่อเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน  
 

 เ ม่ือเกิดภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉินกรมการปกครองกําหนดโครงขายการสื่อสารของ      
กรมการปกครองของหนวยงานตาง ๆ ดังนี้  
 (1)  ระบบการส่ือสารหลัก ไดแก  
 (1.1)  โทรศัพทพ้ืนฐาน 
 (1.2)  โทรศัพทเคลื่อนท่ีของผูบริหาร 
 (1.3)  โครงขายอินเตอรเน็ต 
 (2)  ระบบส่ือสารรอง จะใชควบคู ไปกับการสื่อสารหลักและใช เต็มประสิทธิภาพ 
เม่ือระบบสื่อสารหลักใชงานไมได  ไดแก 
 (2.1)  วิทยุสื่อสารเฉพาะกิจ (Trunked Radio) 
 (2.2)  วิทยุคมนาคมคลื่นความถ่ี VHF/FM  
 (3.)  ระบบส่ือสารสํารอง จะใชควบคูไปกับการสื่อสารหลัก และการสื่อสารรองและใชเต็ม
ประสิทธิภาพเม่ือระบบสื่อสารหลักและการสื่อสารรองใชงานไมได  ไดแก  
 (3.1)  การสื่อสารผานดาวเทียม 
 (3.2)  วิทยุคมนาคม คลื่นความถ่ี  HF/SSB 
 

3.4  แผนภาพโครงขายการสื่อสารกรมการปกครอง 
       เมื่อเกิดภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉินกรมการปกครอง 

 

 

แผนปฏิบัติการสื่อสารเม่ือเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินกรมการปกครอง        หนา ๑๘ 

 



 
 

แผนภาพ 3 - 1 โครงขายการส่ือสารเม่ือเกิดภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉินกรมการปกครอง 

ศูนยบัญชาการส่ือสาร 

กรมการปกครอง 

สถานีวิทยุส่ือสารอําเภอ 

(ท่ีทําการปกครองอําเภอ)/ 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยอําเภอ 

สถานีวิทยุส่ือสารทองถิ่น  
(เมืองพัทยา/เทศบาล/

อบต.)  

หนวยงานอ่ืน ๆ ตําบล/หมูบาน 

ศูนยส่ือสารกรมการปกครองเขต 

พ้ืนท่ีเกิดภัยพิบัติ/ 

เกิดภาวะฉุกเฉิน 

ภาคเอกชน/ประชาชน 

 

กองอํานวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยกลาง 

สถานีวิทยุส่ือสารจังหวัด 

(ท่ีทําการปกครองจังหวัด) 

กองอํานวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัด 

กองกําลังเฉพาะกิจ/ 

หนวยทหารในพ้ืนท่ี 

แผนปฏิบัติการสื่อสารเม่ือเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินกรมการปกครอง        หนา ๑๙ 

 



3.5  แผนการปฏิบัติการสื่อสารเมื่อเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินกรมการปกครอง  
 
 

 ในการปฏิบัติการสื่อสารเพ่ือรองรับการเกิดภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน ไดจําแนกการปฏิบัติโดยยึดตามแนวทางของ แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 อันไดแก การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน และการฟนฟู และแบงการดําเนินการเปนลําดับข้ันของหนวยปฏิบัติ ดังนี้ 
 

   3.5.1 การลดความเสี่ยงทางการสื่อสารจากสาธารณภัย  
 

หนวยปฏิบัติ มาตรการ รายละเอียด 

ศูนยบัญชาการส่ือสาร การจัดทําฐานขอมูล 
ทางการส่ือสาร  

๑. จัดทําขอมูลการสื่อสารของกรมการปกครองและปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ ไดแก  
    1.๑ หมายเลขโทรศัพทพ้ืนฐาน 
          - หนวยงานภายในกรมการปกครอง 
          - จังหวัด 
          - อําเภอ 
    ๑.2 หมายเลขโทรศัพทเคลื่อนท่ีของผูบริหารกรมการปกครอง  
    ๑.3 ชองสัญญาณระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจในแตละสถานีวิทยุคมนาคม  
    ๑.4 คลื่นความถ่ีสถานีวิทยุคมนาคมทุกสถานี และคลื่นความถ่ีกลาง ระบบ VHF/FM  
    ๑.5 คลื่นความถ่ี HF/SSB และคลื่นความถ่ีกลาง 
    ๑.6 บัญชีนามเรียกขานของสถานีวิทยุคมนาคมในโครงขายสื่อสารของกรมการปกครอง 
๒. จัดทําหนังสือฐานขอมูลการสื่อสารของกรมการปกครอง แจกจายจังหวัดและอําเภอ 
 

การเตรียมความพรอม 
ดานบุคลากร 

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

การเตรียมความพรอม 
ดานเครื่องมือส่ือสาร 

1. เครื่องวิทยุคมนาคมประเภทประจําท่ีตองเปดเตรียมความพรอม ตลอด 24 ชั่วโมง ไดแก  
   1.1 เครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดความถ่ี HF/SBB คลื่นความถ่ี 8.059 MHz        จํานวน 1 เครื่อง  
   1.2 เครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดความถ่ี CB คลื่นความถ่ี 245 MHz                 จํานวน 1 เครื่อง 
   1.3 เครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดความถ่ี VHF/FM คลื่นความถ่ี 162.125 MHz   จํานวน 1 เครื่อง  

แผนปฏิบัติการสื่อสารเม่ือเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินกรมการปกครอง        หนา ๒๐ 

 



 

หนวยปฏิบัติ มาตรการ รายละเอียด 

ศูนยบัญชาการส่ือสาร 
(ตอ)  

  

การเตรียมความพรอม 
ดานเครื่องมือส่ือสาร (ตอ)  

    1.4 เครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดความถ่ี UHF/FM                                   จํานวน    1    เครื่อง        
    1.5 เครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดความถ่ี Trunked Radio ATG                    จํานวน    1   เครื่อง 
2. โทรศัพทประจําท่ีพรอมระบบโทรสารพรอมใชงาน 24 ชั่วโมง                   จํานวน    5   เลขหมาย 
3. เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอินเตอรเน็ต เตรียมความพรอม 24 ชั่วโมง           จํานวน    3   เครื่อง  
๔. ชุดถายทอดสัญญาณภาพ เตรียมความพรอม 24 ชั่วโมง                         จํานวน    1   เครื่อง 
๕. คลังสํารองทรัพยากร ดานการสื่อสาร ไดแก  

๕.1 รถสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนท่ี                                                     จํานวน    1   คัน   
    ๕.2 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทประจําท่ี 
          - เครื่องวิทยุคมนาคมประเภทประจําท่ี ยานความถ่ี HF/SBB               จํานวน    1   เครื่อง  
          - เครื่องวิทยุคมนาคมประเภทประจําท่ี ยานความถ่ี CB  245 MHz      จํานวน    1   เครื่อง  
          - เครื่องวิทยุคมนาคม ยานความถ่ี VHF/FM                                  จํานวน    3   เครื่อง  
          - เครื่องวิทยุคมนาคม ยานความถ่ี Trunked Radio                         จํานวน    1   เครื่อง  
    ๕.3 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทมือถือ 
          - เครื่องวิทยุคมนาคมประเภทมือถือ ยานความถ่ี CB  245 MHz         จํานวน   10  เครื่อง  
          - เครื่องวิทยุคมนาคมประเภทมือถือ ยานความถ่ี VHF/FM                 จํานวน  100 เครื่อง  
          - เครื่องวิทยุคมนาคมประเภทมือถือ ยานความถ่ี Trunked Radio        จํานวน   50  เครื่อง  
    ๕.4 เครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 5 KVA                                               จํานวน    1   เครื่อง 
 

การเตรียมการดานระบบส่ือสาร 1. จัดทําเอกสารโครงขายการสื่อสารเม่ือเกิดภัยพิบัติ หรือสถานการณฉุกเฉินแจกจายใหสถานีวิทยุ 
    คมนาคมในโครงขายกรมการปกครองทราบ ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
2. ควบคุมการทดสอบสัญญาณวิทยุคมนาคม (ว 16) ใหเปนไปดวยความเรียบรอย ครบถวนท้ังในระดับ 
    ตําบล อําเภอ จังหวัด และศูนยสื่อสารกรมการปกครองเขต   

 
 
 

แผนปฏิบัติการสื่อสารเม่ือเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินกรมการปกครอง        หนา ๒๑ 

 



หนวยปฏิบัติ มาตรการ รายละเอียด 

ศูนยบัญชาการส่ือสาร 
(ตอ)  

การเตรียมการ 
ดานระบบส่ือสาร (ตอ) 

3. ทดสอบสัญญาณวิทยุคมนาคม (ว 16) กับ ศูนยสื่อสารกรมการปกครองเขต ตามระเบียบปฏิบัติ     
    ประจําวัน  
4. ควบคุมดูแลและใหสถานีวิทยุในโครงขายการสื่อสารกรมการปกครอง ดําเนินการใหเปนไปตามแผนนี ้
5. จัดทําคําสั่งผูปฏิบัติงานดานการสื่อสาร เม่ือเกิดภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน 
 

การซอมแผนการส่ือสาร 
เม่ือเกิดภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน  

1. จัดใหมีการซอมแผนปฏิบัติการสื่อสาร เม่ือเกิดภัยพิบัติ ปละ 3 ครั้ง ดังนี้  
    1.1 การฝกเชิงอภิปราย ( Discussion Base Exercise ) จํานวน 1 ครั้ง  
    1.2 การฝกเชิงปฏิบัติการ ( Operation Base Exercise  ) โดยประเมินพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดภัย  
          จํานวน  2  ครั้ง  
2. รวมฝกซอมการสื่อสารเม่ือเกิดภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉินระดับชาติ จํานวน 1 ครั้ง 
3. การสุมฝกการสื่อสาร (โดยไมแจงใหทราบลวงหนา) โดยเลือกจังหวัดเปาหมายและจัดสงขาวสารโดยวิทย ุ
    คมนาคม ระหวาง ศูนยบัญชาการสื่อสาร ศูนยสื่อสารกรมการปกครองเขต จังหวัด และอําเภอ  
    เพ่ือทดสอบความพรอม ปละ 4 ครั้ง 
 

ศูนยส่ือสาร 
กรมการปกครอง 

การจัดทําฐานขอมูล 
ทางการส่ือสาร   

1. หมายเลขโทรศัพทพ้ืนฐาน 
    - หนวยงานภายในกรมการปกครอง 
    - จังหวัด 
    - อําเภอ 
2. หมายเลขโทรศัพทเคลื่อนท่ีของผูบริหารกรมการปกครอง 
3. ชองสัญญาณระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจในแตละสถานีวิทยุคมนาคม  
4. คลื่นความถ่ีสถานีวิทยุคมนาคม และคลื่นความถ่ีกลางระบบ VHF/FM  
5. คลื่นความถ่ี HF/SSB และคลื่นความถ่ีกลาง 
6. บัญชีนามเรียกขานของสถานีวิทยุคมนาคมในโครงขายการสื่อสารของกรมการปกครองในเขตพ้ืนท่ี 
    รับผิดชอบ  
 

 

แผนปฏิบัติการสื่อสารเม่ือเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินกรมการปกครอง        หนา ๒๒ 

 



หนวยปฏิบัติ มาตรการ รายละเอียด 

ศูนยส่ือสาร 
กรมการปกครอง  
(ตอ) 

การเตรียมความพรอม 
ดานบุคลากร    

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

การเตรียมความพรอม 
ดานเครื่องมือส่ือสาร 

1.  เครื่องวิทยุคมนาคมประเภทประจําท่ีท่ีตองเปด เตรียมความพรอม ตลอด 24 ชั่วโมง ไดแก  
     1.1 เครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดความถ่ี HF/SBB คลื่น ความถ่ี 8.059 MHz      จํานวน 1 เครื่อง  
     1.2 เครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดความถ่ี CB คลื่นความถ่ี 245 MHz                จํานวน 1 เครื่อง 
     1.3 เครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดความถ่ี VHF/FM คลื่นความถ่ี 162.125 MHz  จํานวน 1 เครื่อง  
     1.4 เครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดความถ่ี Trunked  Radio คลื่นความถ่ี ATG       จํานวน 1 เครื่อง 
2. โทรศัพทประจําท่ีพรอมระบบโทรสารท่ีมีความพรอม  24 ชั่วโมง                   จํานวน 1 เลขหมาย 
3. เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอินเตอรเน็ต เตรียมความพรอม 24 ชั่วโมง               จํานวน 1 เครื่อง    
4. คลังสํารองทรัพยากรทางดานสื่อสาร  
    4.1 เครื่องวิทยุคมนาคมประเภทประจําท่ี ยานความถ่ี VHF/FM                    จํานวน 5 เครื่อง 
    4.2 เครื่องวิทยุคมนาคมประเภทประจําท่ี ชนิดมือถือ ยานความถ่ี VHF/FM      จํานวน 15 เครื่อง 
    4.3 เครื่องสํารองไฟฟา                                                                    จํานวน 1 เครื่อง 
 

การเตรียมความพรอม 
ดานระบบการส่ือสาร 

1. จัดทําเอกสารโครงขายการสื่อสารเม่ือเกิดภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉินในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ แลวจัดสงใหศูนย 
    บัญชาการสื่อสาร กรมการปกครอง ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกป  
2. การทดสอบสัญญาณวิทยุ (ว 16) กับสถานีวิทยุจังหวัด และศูนยบัญชาการสื่อสารกรมการปกครอง  
    ตามระเบียบปฏิบตัิประจาํวัน (รปจ.) 
3. จัดประชุมระหวางศูนยสื่อสารกรมการปกครองเขต กับพนักงานวิทยุประจําสถานีวิทยุคมนาคมจังหวัด 
    และอําเภอเพ่ือซักซอม ชี้แจง และรับฟงปญหาดานการสื่อสาร โดยดําเนินการปละ อยางนอย 2 ครั้ง 
    ตอจังหวัด  
4. จัดทําสั่งผูปฏิบัติงานเม่ือเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน 
 

 
 

แผนปฏิบัติการสื่อสารเม่ือเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินกรมการปกครอง        หนา ๒๓ 

 



หนวยปฏิบัติ มาตรการ รายละเอียด 

ศูนยส่ือสาร 
กรมการปกครอง  
(ตอ) 

การซอมแผนการส่ือสาร 
เม่ือเกิดภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน  

1. รวมซอมแผนปฏิบัติการสื่อสาร เม่ือเกิดภัยพิบัติหรือสถานการณฉุกเฉิน ตามท่ีศูนยบัญชาการสื่อสาร 
    กรมการปกครองกําหนด 

2. รวมซักซอมแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกับจังหวัดหรือหนวยทหารหรือหนวยงานอ่ืน ๆ  
    ตามท่ีไดรับการรองขอ 
 

จังหวัด  
(สถานีวิทยุคมนาคม
จังหวัด)   

การจัดทําฐานขอมูลทางการ
ส่ือสาร 

1. หมายเลขโทรศัพทพ้ืนฐาน 
    - หนวยงานในระดับจังหวัด 
    - อําเภอ  
2. หมายเลขโทรศัพทเคลื่อนท่ีของผูบริหารระดับจังหวัดและนายอําเภอ 
3. สถานีวิทยุคมนาคมในเขตจังหวัด โดยระบุสถานท่ีตั้ง/เครื่องมือสื่อสารหลัก ความถ่ีท่ีใช/นามเรียกขาน 
 

การเตรียมความพรอมทาง 
ดานบุคลากร  

พนักงานวิทยุประจําสถานีวิทยุคมนาคมจังหวัด 24 ชั่วโมง จํานวน 1 คน 

การเตรียมความพรอม 
ดานเครื่องมือส่ือสาร 

1. เครื่องวิทยุคมนาคมประเภทประจําท่ีท่ีตองเปดเตรียมความพรอม ตลอด 24 ชั่วโมง ไดแก  
    1.1 เครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดความถ่ี VHF/FM                               จํานวน 1 เครื่อง   
    1.2 เครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดความถ่ี Trunked Radio                      จํานวน 1 เครื่อง 
2. โทรศัพทประจําท่ีพรอมระบบโทรสารท่ีมีความพรอม 24 ชั่วโมง            จํานวน 1 เลขหมาย 
3. เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอินเตอรเน็ต เตรียมความพรอม 24 ชั่วโมง       จํานวน 1 เครื่อง 
 

การเตรียมความพรอม 
ดานระบบงาน 

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

 

แผนปฏิบัติการสื่อสารเม่ือเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินกรมการปกครอง        หนา ๒๔ 

 



หนวยปฏิบัติ มาตรการ รายละเอียด 

จังหวัด  
(สถานีวิทยุคมนาคม
จังหวัด) (ตอ)  

การซอมแผนการส่ือสาร 
เม่ือเกิดภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน   

1. รวมซอมแผนปฏิบัติการสื่อสาร เม่ือเกิดภัยพิบัติหรือสถานการณฉุกเฉิน ตามท่ีศูนยบัญชาการสื่อสาร 
    กรมการปกครองกําหนด 
2. รวมซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หรือหนวยงานตาง ๆ ในพ้ืนท่ีกําหนด 
3. การรวมสุมฝกซอมการสื่อสาร ตามท่ีกรมการปกครองสุมจังหวัด 
 

อําเภอ  
(สถานีวิทยุคมนาคม
อําเภอ)   

การจัดทําฐานขอมูล 
ทางการส่ือสาร 

1. หมายเลขโทรศัพทพ้ืนฐาน  
    - หนวยงานในระดับอําเภอ 
    - องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2. หมายเลขโทรศัพทเคลื่อนท่ีของผูบริหารระดับอําเภอ  
3. สถานีวิทยุคมนาคมในเขตอําเภอโดยระบุสถานท่ีตั้งเครื่องมือสื่อสารหลัก ความถ่ีท่ีใชนามเรียกขาน 
4. กลุมผูใชวิทยุคมนาคม ยานความถ่ี CB โดยระบุผูใช ท่ีตั้ง หนวยงานเอกชนท่ีใชประเภทกลุม 
    วัตถุประสงคการใชจํานวนผูอยูในขาย 

 

การเตรียมความพรอม 
ดานบุคลากร 

พนักงานวิทยุประจําสถานีวิทยุคมนาคมอําเภอ  ตลอด 24 ชั่วโมง จํานวน 1 คน 

การเตรียมความพรอม 
ดานเครื่องมือส่ือสาร 

1. เครื่องวิทยุคมนาคมประเภทประจําท่ีท่ีตองเปดเตรียมความพรอม ตลอด 24 ชั่วโมง ไดแก  
    1.1 เครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดความถ่ี VHF/FM                           จํานวน 1 เครือ่ง  
    1.2 เครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดความถ่ี Trunked Radio                  จํานวน 1 เครือ่ง 
2. โทรศัพทประจําท่ีพรอมระบบโทรสารท่ีมีความพรอม  24 ชั่วโมง       จํานวน 1 เลขหมาย 
3. เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอินเตอรเน็ต เตรียมความพรอม24 ชั่วโมง    จํานวน 1 เครื่อง 
 

การเตรียมความพรอม 
ดานระบบงาน 

1. จัดทําโครงขายการสื่อสารเม่ือเกิดภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉินในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ แลวจัดสงใหจังหวัด  
    เพ่ือรวบรวมสงศูนยบัญชาการสื่อสาร ภายในเดือนพฤศจกิายนของทุกป 
 

 
 

แผนปฏิบัติการสื่อสารเม่ือเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินกรมการปกครอง        หนา ๒๕ 

 



หนวยปฏิบัติ มาตรการ รายละเอียด 

อําเภอ  
(สถานีวิทยุคมนาคม
อําเภอ) (ตอ) 

การเตรียมความพรอม 
ดานระบบงาน (ตอ) 

2. การทดสอบสัญญาณวิทยุ (ว 16) กับสถานีวิทยุจังหวัด  และสถานีวิทยุท่ีรวมขาย ปค. ในเขตอําเภอ 
3. จัดทําคําสั่งผูปฏิบัติงานเม่ือเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินในสวนของสถานีวิทยุคมนาคมอําเภอ 

 

การซอมแผนการส่ือสาร 
เม่ือเกิดภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน 

1. รวมซอมแผนปฏิบัติการสื่อสาร เม่ือเกิดภัยพิบัติหรือสถานการณฉุกเฉิน ตามท่ีศูนยบัญชาการสื่อสาร 
    กําหนด 
2. รวมซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หรือหนวยงานตาง ๆ ในพ้ืนท่ีกําหนด 
3. การรวมสุมฝกซอมการสื่อสาร ตามกรมการปกครองสุมจังหวัด 

4. การจัดฝกเชิงอภิปราย โดยเชิญสถานีวิทยุคมนาคมภาครัฐ สถานีวิทยุสมัครเลน ภาคเอกชนท่ีใชความถ่ี  
    CB รวมถึงมูลนิธิท่ีทําหนาท่ีชวยเหลือดานสาธารณภัย เพ่ือชี้แจงแนวทางการปฏิบัติดานการสื่อสาร 
    เม่ือเกิดภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉินของอําเภออยางนอย ปละอยางนอย 1 ครั้ง 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการสื่อสารเม่ือเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินกรมการปกครอง        หนา ๒๖ 

 



            3.5.2  การจัดการสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน  
 

                      เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน ผูปฏิบัติงานดานการสื่อสารจะตองปฏิบัติงานภายใตแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
พ.ศ. 2558 ท้ังนี้ในดานการสื่อสารของกรมการปกครอง อําเภอ (สถานีวิทยุคมนาคมอําเภอ)  จังหวัด (สถานีวิทยุคมนาคมจังหวัด)  ศูนยสื่อสารกรมการปกครอง  
และศูนยบัญชาการสื่อสารกรมการปกครอง ดําเนินการ ดังนี ้ 
  

หนวยงาน ผูปฏิบัติ มาตรการ รายละเอียด 

อําเภอ  
(สถานีวิทยุคมนาคม
อําเภอ)   

นายอําเภอ  จัดตั้งศูนยสื่อสารอําเภอเม่ือเกิดภัยพิบัติ  
หรือภาวะฉุกเฉิน  

 1. มีคําสั่งจัดตั้งศูนยสื่อสารเม่ือเกิดภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉินอยูภายใต 
     กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ ประกอบดวย    
     หัวหนาฝายความม่ันคงเปนหัวหนาศูนย และผูปฏิบัติงานในจํานวนท่ี 
     เหมาะสม ศูนยฯ มีหนาท่ีเปนศูนยกลางการสื่อสารในพ้ืนท่ีประสบภัย  
     การรายงานไปยังหนวยเหนือข้ึนไป และรับขอมูลขาวสารและสงขาว 
     ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
2. ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานของศูนยฯ โดยชี้แจง 
     - โครงขายการสื่อสาร  
     - การปฏิบัติหนาท่ีตลอด 24 ชั่วโมง  
     - การใชเครื่องมือสื่อสาร 
 

การวางโครงขายการสื่อสาร 
 

1. จัดทําผังโครงขายการสื่อสารระหวางหนวยงานในระดับอําเภอ  
    องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานนอกพ้ืนท่ีท่ีเขามาปฏิบัติงานใน 
    พ้ืนท่ีหนวยงานภาคประชาชน และหนวยงานเหนือข้ึนไป โดยยึดหลัก     
    ดังนี ้
    1.1 การวางลําดับข้ันการสื่อสาร เปนลําดับดังนี ้
      - การสื่อสารหลัก ไดแก โทรศัพท โทรสาร และอินเตอรเน็ต  
      - การสื่อสารรอง ไดแก ระบบวิทยุคมนาคม ยานความถ่ี VHF/FM และ 
        วิทยุเฉพาะกิจ Trunked Radio  
 

 

แผนปฏิบัติการสื่อสารเม่ือเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินกรมการปกครอง        หนา ๒๗ 

 



หนวยงาน ผูปฏิบัติ มาตรการ รายละเอียด 

อําเภอ  
(สถานีวิทยุคมนาคม
อําเภอ)  (ตอ) 

นายอําเภอ (ตอ)  การวางโครงขายการสื่อสาร (ตอ) 
 

      - การสื่อสารสํารอง ฯ ไดแก ระบบสื่อสารผานดาวเทียม และวิทย ุ
        คมนาคมยานความถ่ี HF/SSB (ขอรบัการสนับสนุนจากศูนยสือ่สาร        
        กรมการปกครอง 
    1.2 ในการใชการสื่อสารรอง ใหกําหนดการใชคลื่นความถ่ี ดังนี ้
   

ใหจัดวางโครงขายการส่ือสาร ดังนี้ รายการ    ใหใช 
ความถี่  สถานี 

ตนทาง  
สถานีปลายทาง  

ศูนย ฯ สถานีวิทยุคมนาคมของ  
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน/
หนวยงานในอําเภอ 

ความถ่ีอําเภอ 

ศูนย ฯ หนวยงาน กรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย หรือ 
หนวยงานท่ีมาปฏิบัติงาน 

ความถ่ี  
กรมปองกัน 
และบรรเทา 
สาธารณภัย 
(161.475MHz) 

ศูนย ฯ สถานีวิทยุคมนาคมจังหวัด ความถ่ีจังหวัด 

ศูนย ฯ สถานีวิทยุสมัครเลน ความถ่ีกลาง ฯ 
(145.000MHz) 

ศูนย ฯ ลูกขายในสังกัดสถานีวิทยุ
คมนาคม 

ความถ่ีอําเภอ  

    1.3 แจกจายผังโครงขายการสื่อสารใหทุกหนวยงานรวมท้ังภาคเอกชน 
          ทราบโดยท่ัวกัน   

 

 
 
 

แผนปฏิบัติการสื่อสารเม่ือเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินกรมการปกครอง        หนา ๒๘ 

 



หนวยงาน ผูปฏิบัติ มาตรการ รายละเอียด 

อําเภอ  
(สถานีวิทยุคมนาคม
อําเภอ) (ตอ)    

นายอําเภอ (ตอ)  การวางโครงขายการสื่อสาร (ตอ)  2. วางโครงขายการรับแจงขาวสารและประชาสัมพันธ โดยการรับแจง 
    ขาวสารจากประชาชน ใชการสื่อสารผานโทรศัพทหรือผานวิทยุคมนาคม 
    ตําบล หมูบาน การประชาสัมพันธใหดําเนินการผานสถาน ี
    วิทยุกระจายเสียง 
 

การวางเครื่องมือสื่อสาร  ในศูนยสื่อสารกรมการปกครอง ใหจัดวางเครื่องมือสื่อสาร ดังนี้  
1. โทรศัพทพ้ืนฐาน                                 จํานวน 3 เลขหมาย /เครื่อง  
2. โทรสาร                                           จํานวน 3 เลขหมาย /เครื่อง  
3. เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอินเตอรเน็ต        จํานวน 2 เครื่อง  
4. วิทยุคมนาคมประเภทประจําท่ี                จํานวน 1 เครื่อง 
    ยานความถ่ี VHF/FM    
5  วิทยุคมนาคมประเภทประจําท่ี                จํานวน 1 เครื่อง 
     Trunked Radio   
 

การปฏิบัติการสื่อสาร  1. ใหมีเจาหนาท่ีประจําศูนย ฯ อยางนอย 2 คน 
2. ดําเนินการรับสงขาวสารโดยใชชองทางโครงขายการสื่อสารหลักเปน 
   อันดับแรก และโครงขายการสื่อสารรองเปนลําดับถัดมา   
3. หากการสื่อสารระหวางอําเภอกับพ้ืนท่ีประสบเหตุใชไมได ใหแจงไปยัง 
    จังหวัดและศูนยสื่อสารกรมการปกครอง โดยทันที 

จังหวัด  
(สถานีวิทยุคมนาคม
จังหวัด)  

ปลัดจังหวัด  การจัดโครงขายการสื่อสาร  
 

    กรณีเกิดภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน มีเนื้อท่ีสวนใหญของจังหวัด หรือท้ัง
จังหวัด ใหสถานีวิทยุคมนาคมจังหวัด ผนวกการปฏิบัติกับกองปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดโดยทันที  และหากเกิดภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน
ในบางอําเภอใหจังหวัดดําเนินการ ดังนี้  
 

 

แผนปฏิบัติการสื่อสารเม่ือเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินกรมการปกครอง        หนา ๒๙ 

 



หนวยงาน ผูปฏิบัติ มาตรการ รายละเอียด 

จังหวัด  
(สถานีวิทยุคมนาคม
จังหวัด) (ตอ)  

ปลัดจังหวัด (ตอ)  การจัดโครงขายการสื่อสาร  (ตอ)   
  

1. จัดทําผังโครงขายการสื่อสารระหวางจังหวัดและอําเภอเกิดเหตุและ 
    อําเภอรวมถึงการจัดโครงขายการสื่อสารกับศูนยสื่อสารกรมการปกครอง  
    และศูนยบัญชาการสื่อสาร ดังนี้  
    1.1. ระบบสื่อสารหลัก ไดแก  
           และโทรศัพทภายในกรมการปกครอง 
    1.2 ระบบสื่อสารรอง  ไดแก ระบบวิทยุคมนาคมยานความถ่ี VHF/FM  
          ระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจ(Trunked Radio) 
โดยตองเปนโครงขายเดียวกันกับท่ีจัดสงใหศูนยบัญชาการสื่อสาร  
2. แจกจายเอกสารผังโครงขายการสื่อสารกรมการปกครอง เม่ือเกิดภัย 
    พิบัติหรือภาวะฉุกเฉินในระดับจังหวัดใหแกอําเภอ และหนวยงานท่ี 
    เก่ียวของทราบ 
      

ปองกันจังหวัด  จัดเครื่องมือสื่อสาร  จัดวางเครื่องมือสื่อสารของระบบการสื่อสารหลักและการสื่อสารรองใหอยูใน
บริเวณเดียวกัน ประกอบดวย 
1. โทรศัพทพ้ืนฐานพรอมโทรสาร จํานวน 1 เครื่อง/หมายเลข  
2. เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอินเตอรเน็ต จํานวน 1 เครื่อง  
3. เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทประจําท่ี ยานความถ่ี VHF /FM  จํานวน 1  
    เครื่อง 
4. เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทประจําท่ี ยานความถ่ี Trunked Radio  
    จํานวน 1 เครื่อง 
    ท้ังนี้สามารถเพ่ิมข้ึนไดตามปริมาณงาน 
  

การปฏิบัติการสื่อสาร  1. ใหมีพนักงานวิทยุและเจาหนาท่ีสื่อสาร อยางนอย 2 คน  
2. ดําเนินการรับสงขาวสาร โดยใชชองทางโครงขายการสื่อสารหลักเปน 
    อันดับแรกและโครงขายการสื่อสารรองเปนลําดับถัดมา   
 

 

แผนปฏิบัติการสื่อสารเม่ือเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินกรมการปกครอง        หนา ๓๐ 

 



หนวยงาน ผูปฏิบัติ มาตรการ รายละเอียด 

จังหวัด  
(สถานีวิทยุคมนาคม
จังหวัด) (ตอ) 

ปองกันจังหวัด (ตอ)  การปฏิบัติการสื่อสาร (ตอ)  3. หากการสื่อสารของจังหวัดกับอําเภอหรือพ้ืนท่ีประสบเหตุใชการไมได 
    ใหแจงไปยังศูนยสื่อสารกรมการปกครองพ้ืนท่ีรับผิดชอบโดยทันที 

ศูนยส่ือสาร 
กรมการปกครอง 

หัวหนาศูนยส่ือสาร 
กรมการปกครอง  

วางโครงขายการสื่อสาร  1. ใหนําโครงขายการสื่อสารของจังหวัดและอําเภอท่ีเกิดภัยพิบัติและภาวะ 
    ฉุกเฉิน ดําเนินการทดสอบการสื่อสารเพ่ือใหเกิดความตอเนื่องของการ 
    สื่อสาร ท้ังการสื่อสารหลักและการสื่อสารรอง    
2. ติดตามความพรอมทางดานการสื่อสารระหวางพ้ืนท่ีประสบเหตุ อําเภอ 
    และจังหวัด ใหสามารถใชงานได 
  

ปฏิบัติการสื่อสาร  
 

1. ศูนยสื่อสารกรมการปกครอง ไดรับแจงจากจังหวัดหรืออําเภอวา 
   ระบบสื่อสารระหวางพ้ืนท่ีประสบเหตุ กับอําเภอและจังหวัดใชการไมได    
   ใหชุด เคลื่อน ท่ี เร็วพรอมอุปกรณ เร ง เข า พ้ืนทีจังหวัดหรืออําเภอ  
   โดยรายงานใหศูนยบัญชาการสื่อสารทราบทันที 
2 หัวหนาศูนยสื่อสารกรมการปกครอง พิจารณาแลวเห็นวาระบบการ 
   สื่อสารหลักและการสื่อสารระหวางพ้ืนท่ีประสบเหตุ อําเภอและจังหวัด 
   เสียหาย ไมอยูในภาวะท่ีซอมแซมได หรือไมสามารถสถาปนาการสื่อสาร 
   ได ใหแจงไปยังศูนยบัญชาการสื่อสารเพ่ือจัดชุดเคลื่อนท่ีเร็วเขาไป    
   สถาปนาการสื่อสารตอไป  
3. กรณีจังหวัด อําเภอ หรือพ้ืนท่ีประสบเหตุ ขอใหศูนยสื่อสารกรมการ 
    ปกครองเขาไปเตรียมความพรอม หากเกิดความเสียหายกับระบบการ   
    สื่อสาร ใหศูนยสื่อสารกรมการปกครอง จัดสงเจาหนาท่ีสวนหนาบางสวน 
    ไปดําเนินการ และยังคงเจาหนาท่ีของศูนยสื่อสารกรมการปกครองไว  
    ณ ท่ีตั้งบางสวนและแจงศูนยบัญชาการสื่อสารเพ่ือทราบ 
    

 
 

แผนปฏิบัติการสื่อสารเม่ือเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินกรมการปกครอง        หนา ๓๑ 

 



หนวยงาน ผูปฏิบัติ มาตรการ รายละเอียด 

ศูนยส่ือสาร 
กรมการปกครอง 
(ตอ)  

หัวหนาศูนยส่ือสาร 
กรมการปกครอง 
(ตอ)  

ปฏิบัติการสื่อสาร (ตอ)  
 

4. การซอมแซมหรือสถาปนาการสื่อสารใหแกพ้ืนท่ีประสบเหตุ อําเภอ หรือ 
   จังหวัดใหศูนยสื่อสารกรมการปกครอง จัดซอมการสื่อสารหลักกอน  
   จึงซอมแซมการสื่อสารรองตอไป  
5. การปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีประสบภัย อําเภอ หรือจังหวัด ของศูนยสื่อสาร  
   กรมการปกครอง ใหอยูภายใตการบังคับบัญชาของผูบัญชาการ 
   เหตุการณ 
  

ศูนยบัญชาการ
ส่ือสาร 

ผูอํานวยการศูนย 
บัญชาการส่ือสาร ฯ 

วางโครงขายการสื่อสาร 1. ใหนําโครงขายการสื่อสารของจังหวัดและอําเภอท่ีเกิดภัยพิบัติและภาวะ 
    ฉุกเฉิน ดําเนินการทดสอบการสื่อสารเพ่ือใหเกิดความตอเนื่องของการ 
    สื่อสาร ท้ังการสื่อสารหลักและการสื่อสารรอง    
2. ติดตามความพรอมทางดานการสื่อสารระหวางพ้ืนท่ีประสบเหตุ อําเภอ 
    และจังหวัด ใหสามารถใชงานได 
 

ปฏิบัติการสื่อสาร 1. ระดมกําลังพลดานการสื่อสารประจํา ณ ศูนยบัญชาการสื่อสารใหมี 
    ความพรอมออกปฏิบัติงาน 
2. ประเมินสถานการณภัย หากมีแนวโนมท่ีเลวรายลงหรือมีแนวโนมท่ี 
    การสื่อสารอาจใชการไมไดในอนาคต ใหศูนยบัญชาการสื่อสารจัด 
    ชุดเคลื่อนท่ีไปปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเพ่ือเตรียมความพรอมได 
3.  เม่ือศูนยบัญชาการสื่อสารกรมปกครอง ไดรับแจงจากจังหวัดหรืออําเภอ 
     วาระบบการสื่อสารในพ้ืนท่ีประสบเหตุ จังหวัดหรืออําเภอ ไมสามารถ 
     ซอมแซมได และศูนยบัญชาการสื่อสารฯไมสามารถซอมแซมได ใหจัด 
      ชุดเคลื่อนท่ีเร็วเขาสูพ้ืนท่ีเพ่ือสถาปนาการสื่อสารใหเกิดข้ึน 
4.  การเขาไปสถาปนาการสื่อสารจะตองอยูภายใตการบังคับบัญชาของ 
     ผูบังคับบัญชาสถานการณ 
 

แผนปฏิบัติการสื่อสารเม่ือเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินกรมการปกครอง        หนา ๓๒ 

 



            3.5.3  การฟนฟูทางการสื่อสาร  
 

                      เม่ือภัยพิบัติหรือสถานการณฉุกเฉินไดยุติลง หรือไดประกาศยุติเหตุภัยพิบัติใหหนวยงานทางการสื่อสารดําเนินการ ดังนี ้ 
  

หนวยงาน ผูปฏิบัติ มาตรการ รายละเอียด 

อําเภอ  
  

นายอําเภอ  การสํารวจความเสียหาย  1. ใหสํารวจความเสียหายอันเกิดจากภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน โดยสํารวจ 
จํานวนท่ีเสียหาย และจํานวนท่ีใชงานได  รวมท้ังระบบการเชื่อมโยง 

     การสื่อสาร ไดแก 
1.1 ระบบโทรศัพทและโทรสาร 
1.2 ระบบวิทยุคมนาคม ไดแก เครื่องวิทยุคมนาคม สายอากาศ  
       เสาอากาศ 

2.  รายงานความเสียหายไปยังจังหวัด 
 

การซอมแซมฟนฟู 
 

1.  ดําเนินการซอมแซมระบบการสื่อสารใหอยูในสภาพใชงานตามปกต ิ
     ภายใน 1 เดือน 
2.  หากไมสามารถใชงานไดใหแจงไปยังศูนยสื่อสารกรมการปกครอง 
     ผานจังหวัด 
 

จังหวัด ปลัดจังหวัด การสํารวจความเสียหาย 1.  เรงรัดอําเภอสํารวจความเสียหายท่ีเกิดกับระบบสื่อสารพรอมรวบรวม 
     และรายงานไปยงักรมการปกครอง 
2.  สํารวจความเสียหายอันเกิดจากภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนกับ 
     ท่ีทําการปกครองจังหวัด โดยสํารวจจํานวนท่ีเสียหาย  จํานวนเครื่องมือ 
     สื่อสารท่ีใชงานได  รวมท้ังระบบการเชื่อมโยงการสื่อสารไดแก 

1.1 ระบบโทรศัพทและโทรสาร 
1.2 ระบบวิทยุคมนาคม ไดแก เครื่องวิทยุคมนาคม สายอากาศ 

เสาอากาศ 
 

 

แผนปฏิบัติการสื่อสารเม่ือเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินกรมการปกครอง        หนา ๓๓ 

 



หนวยงาน ผูปฏิบัติ มาตรการ รายละเอียด 

  การซอมแซมฟนฟู 
 

1.  ดําเนินการซอมแซมระบบการสื่อสารใหอยูในสภาพใชงานตามปกต ิ
     ภายใน 1 เดือน 
2.  หากไมสามารถใชงานไดใหแจงไปยังศูนยบัญชาการสื่อสาร 
     กรมการปกครอง 
 

ศูนยส่ือสาร 
กรมการปกครอง 

หัวหนาศูนยส่ือสาร 
กรมการปกครอง 

การสํารวจความเสียหาย 1. ใหสํารวจความเสียหายอันเกิดจากภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน โดยสํารวจ 
     จํานวนท่ีเสียหายและจํานวนท่ีใชงานได  รวมท้ังระบบการเชื่อมโยง 
     การสื่อสาร 
2. สํารวจความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับ RSC  MSC  และ CON ท่ีอยูใน 

ความรับผิดชอบของ ศูนยสื่อสารกรมการปกครอง และรายงาน 
ไปยังกรมการปกครอง 

 

การซอมแซมฟนฟู 
 

1.  ดําเนินการซอมแซมระบบการสื่อสารใหอยูในสภาพใชงานตามปกต ิ
     ภายใน 1 เดือน 
2.  หากไมสามารถใชงานไดใหแจงไปยังศูนยบัญชาการสื่อสาร 
     กรมการปกครอง 
3.  จัดชุดปฏิบัติการออกซอมแซมความเสียหายของจังหวัดและอําเภอ 
     ตามท่ีไดรับการรองขอภายใน 2 เดือน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการสื่อสารเม่ือเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินกรมการปกครอง        หนา ๓๔ 

 



หนวยงาน ผูปฏิบัติ มาตรการ รายละเอียด 

ศูนยบัญชาการ
ส่ือสาร 
กรมการปกครอง 

ผูอํานวยการศูนย 
บัญชาการส่ือสาร 

การสํารวจความเสียหาย 1. ใหสํารวจความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับศูนยบัญชาการสื่อสาร ไดแก 
1.1  ระบบโทรศัพทและโทรสาร 

            1.2  ระบบวิทยุคมนาคม ไดแก เครื่องวิทยุคมนาคม สายอากาศ 
                  เสาอากาศ 

            1.3  รถโมบายเคลื่อนท่ี 
            1.4  อ่ืน ๆ 
2. รวบรวมรายงานความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับระบบสื่อสารของกรมการ

ปกครองท้ังหมด เสนอให อธิบดีกรมการปกครอง ทราบ 
 

การซอมแซมฟนฟู 
 

1.  ดําเนินการซอมแซมระบบการสื่อสารใหอยูในสภาพใชงานตามปกต ิ
     ภายใน 1 เดือน 
2.  จัดชุดปฏิบัติการซอมแซมเครื่องมือสื่อสารของจังหวัดและอําเภอ  
     ท่ี ศูนยสื่อสารกรมการปกครอง ไมสามารถซอมแซมไดตามท่ีไดรับ 
     การรองขอ ภายใน 3 เดือน 
 

 
 

แผนปฏิบัติการสื่อสารเม่ือเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินกรมการปกครอง        หนา ๓๕ 

 



คณะท่ีปรึกษา 
 

1. นายกฤษฎา บุญราช อธิบดีกรมการปกครอง 

2. นายประดิษฐ ยมานันท รองอธิบดีกรมการปกครอง 

    กลุมภารกิจ (ฝายความม่ันคง) 
3. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองอธิบดีกรมการปกครอง 

    กลุมภารกิจ (ฝายบริหารและพัฒนาระบบงาน) 
4. นายดลเดช พัฒนรัฐ รองอธิบดีกรมการปกครอง 

    กลุมภารกิจ (ฝายบริหารงานสวนภูมิภาค) 
 
คณะผูจัดทํา 
 

1. นายสุวัฒน จันทรสุข ผูอํานวยการกองการสื่อสาร 

2. นายวรวิทย ยอแสง หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรพัฒนาการสื่อสาร 

    และความม่ันคง 
3. นายเชิดศักดิ์ ชุมนาเสียว หัวหนาฝายอํานวยการสื่อสาร 

4. นายอนนท สืบสายออน ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากร 

    ดานการสื่อสาร 
5. นายศุภโชติ ขํานอย หัวหนาฝายซอมบํารุงและสงกําลังบํารุง 

6. นายชานนท ราหุล หัวหนาฝายปฏิบัติการสื่อสาร 

7. พ.อ.อ.ธนชัย เกียวกุล นายชางไฟฟาชํานาญงาน 

8. นายสุนทร   ฝายทะจักร นายชางไฟฟาชํานาญงาน 

9. นางสาวกัญจนธิญา พิมพโพธิ ์ เจาหนาท่ีธุรการ  
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