2018 to 2021

คำนำ
กรมการปกครอง ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 –
๒๕๖๔ โดยมีวิสัยทัศน์ “การบริหารราชการในระดับพื้นที่มีความเข้มแข็ง เพื่อความมั่นคงและการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ” เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการของกรมการปกครอง โดยมีความเชื่อมโยงกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) รวมถึงแผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ แผนงบประมาณเชิงบูรณาการ เป็นต้น โดยใช้เป็นกลไก
ในการบริหารราชการของกรมการปกครอง โดยมุ่งหวังให้เกิดความผาสุกของประชาชนและประเทศชาติอย่าง
ยั่งยืน
จากแผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๔ กองการสื่อสาร
เป็นหน่วยงานบริหารจัดการด้านการสื่อสารของกรมการปกครองทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคในระดับ
จังหวัด อาเภอ กิ่งอาเภอ ตาบล และหมู่บ้า น จึงได้จัดทาแผนยุท ธศาสตร์กองการสื่อสาร ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 - 2564 (แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี) เพื่อใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนภารกิจการบริหารจัดการด้าน
การสื่อสารของกรมการปกครอง ให้สามารถดารงการสื่อสารได้ตลอดเวลา ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน
โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์ให้ ครอบคลุมการบูรณาการ ทั้ง ๓ มิติ คือ Function , Agenda และ Area และ
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการสื่อสาร การพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อรองรับ
การบริหารราชการแบบดิจิทัล , การพัฒ นาองค์กร, การสร้างเครือข่ายการสื่ อสารฝ่ายพลเรือน โดยเฉพาะ
การบูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ซึ่งถือเป็นภารกิจอันสาคัญยิ่ง
โดยมุ่งหวังว่าแผนยุทธศาสตร์ ฉบับนี้จะเป็นเข็มทิศและแนวทางนาไปปฏิบัติราชการให้ เป็นรูปธรรม สามารถ
สนับสนุนและขับเคลื่อนภารกิจของกรมการปกครองให้บรรลุผลตามเป้าหมาย

กองกำรสื่อสำร
กรมกำรปกครอง

สำรบัญ
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2559
โครงสร้างการบริหารงานกองการสื่อสาร
ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์กองการสื่อสาร พ.ศ. 2561 - 2564
แผนยุทธศาสตร์กองการสื่อสาร พ.ศ. 2561 – 2564
รายละเอียดแผนงาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์กองการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 – 2564
แผนการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
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กฎกระทรวง แบ่งส่วนรำชกำรกรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย พ.ศ. ๒๕๕๙
กรมการปกครองมีภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ
การอานวยความเป็นธรรม การปกครองท้องที่ การอาสารักษาดินแดน และการทะเบียน เพื่อให้ประชาชนมีความ
มั่นคง ปลอดภัย ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และให้เกิดความสงบสุขในสังคมอย่างยั่งยืน โดยให้มีอานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
ฯลฯ
9. ดาเนินการสื่อสารเพื่อการบริหารงาน การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน
ฯลฯ
ข้อ ๘ กองการสื่อสาร มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดาเนินการเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างจังหวัด อาเภอ กิ่งอาเภอ ตาบล และหมู่บ้าน
(๒) จัดหา ซ่อมแซม บารุงรักษา เครื่องมือและอุปกรณ์การสื่อสารของกรม
(๓) ปฏิบั ติงานร่ ว มกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่ว ยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
*****************
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนกองกำรสื่อสำร
กองกำรสื่อสำร แบ่งโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนออกเป็น 1 กลุ่มงำน 4 ฝ่ำย
1 โรงเรียน และ 13 ศูนย์สื่อสำรกรมกำรปกครองเขต ดังนี้

กองกำรสื่อสำร
กลุ่มงำนยุทธศำสตร์พัฒนำกำรสื่อสำรและสำรสนเทศเพื่อควำมมั่นคง
ฝ่ำยอำนวยกำรสื่อสำร
ฝ่ำยปฏิบัติกำรสื่อสำร
ฝ่ำยซ่อมบำรุงและส่งกำลังบำรุง
ฝ่ำยบริหำรควำมถี่
โรงเรียนกำรสื่อสำรกรมกำรปกครอง
ศูนย์สื่อสำรกรมกำรปกครอง เขต 1 (กรุงเทพมหำนคร)
ศูนย์สื่อสำรกรมกำรปกครอง เขต 2 (เชียงใหม่)
ศูนย์สื่อสำรกรมกำรปกครอง เขต 3 (พิษณุโลก)
ศูนย์สื่อสำรกรมกำรปกครอง เขต 4 (นครสวรรค์)
ศูนย์สื่อสำรกรมกำรปกครอง เขต 5 (จันทบุรี)
ศูนย์สื่อสำรกรมกำรปกครอง เขต 6 (ขอนแก่น)
ศูนย์สื่อสำรกรมกำรปกครอง เขต 7 (ชุมพร)
ศูนย์สื่อสำรกรมกำรปกครอง เขต 8 (อุบลรำชธำนี)
ศูนย์สื่อสำรกรมกำรปกครอง เขต 9 (สงขลำ)
ศูนย์สื่อสำรกรมกำรปกครอง เขต 10 (ปรำจีนบุรี)
ศูนย์สื่อสำรกรมกำรปกครอง เขต 11 (เพชรบุรี)
ศูนย์สื่อสำรกรมกำรปกครอง เขต 12 (สกลนคร)
ศูนย์สื่อสำรกรมกำรปกครอง เขต 13 (ยะลำ)
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ควำมเชื่อมโยงของแผนยุทธศำสตร์กรมกำรปกครอง พ.ศ. 2561 - 2564
ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20ปี

1. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง

2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12

3. กำรสร้ำงควำมเข็มแข้งทำงเศรษฐกิจ
และกำรแข่งขันได้อย่ำงยั่งยื่น

5. กำรเสริมสร้ำงสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติ
เพื่อกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่งคงและยั่งยืน

แผนยุทธศำสตร์
กระทรวงมหำดไทย
แผนยุทธศำสตร์
กรมกำรปกครอง

เป้ำประสงค์

แผนยุทธศำสตร์
กองกำรสื่อสำร

3. กำรเสริมสร้ำงควำมสงบเรียบร้อย
และควำมมั่นคงภำยใน

4. กำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำ
องค์กรอย่ำงสมดุล

5. กำรพัฒนำภูมิภำค เมือง
และพื้นที่เศรษฐกิจ

2. กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
และอำนวยควำมเป็นธรรม
ให้สังคมสงบสุข

3. กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงภำยใน
ทุกระดับในพื้นที่ให้เข้มแข็งมีเอกภำพ

5. กำรบริหำรจัดกำรสู่ควำมเป็นเลิศ
ยึดหลักธรรมำภิบำลและพัฒนำบุคลำกร
ให้มีสมรรถนะสูง

2.2 จัดระเบียบสังคม/ชุมชนให้เกิดควำมสงบ
เรียบร้อย โดยร่วมมือกับภำคีเครือข่ำยในพื้นที่
และพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยฝ่ำยปกครอง

3.6 ระบบบริหำรรำชกำรและกำรรักษำ
ควำมปลอดภัยพื้นที่พักพิงชั่วครำวสำหรับ
ผู้หนีภัยจำกกำรสู้รบ มีประสิทธิภำพ

5.3 พัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพบุคลำกร รวมถึง เสริมสร้ำง
ภำพลักษณ์กำรปฏิบัติงำน ของบุคลำกรให้มี ควำมรู้คู่คุณธรรม
5.4 กำรพัฒนำระบบกำรสื่อสำร โดยเสียง ภำพ และ ข้อมูล ด้วย
เทคโนโลยีกำรสื่อสำรที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว
5.5 กำรวำงระบบและพัฒนำระบบฐำนข้อมูลขนำด ใหญ่
กรมกำรปกครอง (DOPA Big Data) และพัฒนำ ระบบกำรบริหำร
รำชกำรแบบดิจิทัล

1. กำรพัฒนำคุณภำพ และ
เพิ่มประสิทธิภำพ กำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนกำรสื่อสำร

2. กำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรสื่อสำร
เพื่อรองรับกำรบริหำรรำชกำร
แบบดิจิทัล

3. กำรพัฒนำองค์กรและเครือข่ำย
ด้ำนกำรสื่อสำร

-4แผนยุทธศำสตร์กองกำรสื่อสำร
1. กำรพัฒนำคุณภำพ และเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรสื่อสำร
1.1 ระบบสื่อสารได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้ทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพ
1.1.1 ติดตั้งระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจ Digital Trunked Radio
ปรับเปลี่ยนทดแทนระบบ Analog Trunked Radio
1.1.2 พัฒนาปรับปรุงระบบวิทยุคมนาคมย่านความถี่ VHF/FM
เป็นแบบ Digital
1.1.3 พัฒนาปรับปรุงระบบวิทยุคมนาคมย่านความถี่ HF/SSB
รองรับภาวะฉุกเฉิน
1.1.4 ปรับปรุงการใช้คลื่นความถีใ่ ห้เป็นไปตามมาตรฐานที่ กสทช.
กาหนด
1.1.5 จัดหารถยนต์สื่อสารเคลื่อนที่สนับสนุนภารกิจ
กรมการปกครอง
1.2 ระบบสื่อสารได้รับการซ่อมบารุงตามมาตรฐาน
1.2.1 จัดทาเกณฑ์มาตรฐานการซ่อมบารุง
1.2.2 จัดทาแผนการส่งกาลังบารุงอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร
1.3 ระบบสื่อสารมีความพร้อมใช้งานเมื่อเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน
1.3.1 จัดซ้อมแผนปฏิบัตกิ ารสื่อสารเมื่อเกิดภัยพิบัติ และภาวะ
ฉุกเฉินกรมการปกครอง
1.3.2 สนับสนุนโครงข่ายเพื่ออานวยการสื่อสารในพื้นที่ประสบเหตุ
ฉุกเฉินและภัยพิบัติ
1.4 สถานีวิทยุคมนาคมจังหวัดและอาเภอมีมาตรฐานระเบียบกรมการ
ปกครอง ว่าด้วยการสื่อสารกรมการปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๘
1.4.1 ปรับปรุงสถานีวิทยุคมนาคมจังหวัดและอาเภอให้ได้ตาม
มาตรฐานระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยการสื่อสารกรมการปกครอง
พ.ศ. ๒๕๕๘
1.4.2 กาหนดหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิสาหรับพนักงานวิทยุคมนาคม
ประจาสถานี
1.4.3 พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของศูนย์สื่อสารกรมการ
ปกครองเขต

2. กำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรสื่อสำร
เพื่อรองรับกำรบริหำรรำชกำร แบบดิจิทัล
2.1. กรมการปกครองมีความพร้อมเข้าสู่การบริหารราชการแบบดิจิทัล
2.1.1 ปรั บ ปรุง พัฒ นาสถานี โ ทรทั ศน์ ก รมการปกครอง DOPA
Channel
2.1.2 จัดช่องทางการสื่อสารสนับสนุนการบริหารราชการแบบ
ดิจิทัล
2.1.3 สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารรองรับการบริหารราชการ
แบบดิจิทัล
2.1.4 วางระบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่
กรมการปกครอง DOPA Big Data
2.1.5 ศึกษาและวางระบบป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์

3. กำรพัฒนำองค์กรและเครือข่ำยด้ำนกำรสื่อสำร
3.1 โครงสร้าง อัตรากาลัง และการบริหารงานบุคคลของกองการ
สื่อสารมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจ
3.1.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานให้เหมาะสมกับภารกิจ
3.1.2 วางแผนและพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล
3.1.3 ส่งเสริมความก้าวหน้า สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
3.2 บุคลากรมีสมรรถนะและศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ด้านการสื่อสาร
3.2.1 พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมของโรงเรียนการสื่อสารกรมการ
ปกครอง
3.2.2 จัดฝึกอบรมบุคลากรการสื่อสาร
3.3 กรมการปกครองมีเครือข่ายประชาคมการสื่อสาร
3.3.1 สร้างเครือข่ายทางการสื่อสาร
3.3.2 จัดฝึกอบรมประชาคมสื่อสาร
3.3.3 บูรณาการข่ายสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในระดับ
พื้นที่
3.4 การบริหารพัสดุมีมาตรฐานและทันสมัย
3.4.1 บริหารงานพัสดุตามระเบียบ และกฎหมายที่เกีย่ วข้อง
3.5 การบริหารความถีก่ รมการปกครองสอดคล้องกับภารกิจของ
กรมการปกครอง
3.5.1 ปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านความถี่ของกรมการ
ปกครอง
3.5.2 ควบคุม กากับ ดูแล การใช้คลื่นความถี่ของกรมการปกครอง
ให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3.6 สถานที่ปฏิบัติงานมีเอกภาพ และทรัพยากรทางการบริหารเอือ้ ต่อ
การปฏิบัติ
3.6.1 ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารที่ทาการและสิ่งก่อสร้างประกอบ
ของหน่วยงานในสังกัดกองการสื่อสาร
3.6.2 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน
3.6.3 จัดตั้งศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต ส่วนแยก (................)

-51. กำรพัฒนำคุณภำพ และเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรสื่อสำร
1.5 ห้องปฏิบัตกิ ารตรวจทดสอบวิทยุคมนาคมได้มาตรฐานสากล
1.5.1 จัดทาห้องปฏิบัติการตรวจทดสอบวิทยุคมนาคม
1.5.2 จัดหาเครื่องมือตรวจทดสอบวิทยุคมนาคมได้
มาตรฐานสากลและเพียงพอ
1.6 ห้องปฏิบัตกิ ารซ่อมบารุงอุปกรณ์สื่อสารได้มาตรฐานสากล
1.6.1 พัฒนาปรับปรุงห้องซ่อมบารุงอุปกรณ์
เครื่องมือสื่อสาร
1.6.2 จัดหาเครื่องมือซ่อมบารุงอุปกรณ์
เครื่องมือสื่อสาร
1.7 ระบบเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัย (CCTV) ที่วา่ การอาเภอ
มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตามเกณฑ์กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
1.7.1 จัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ติดตั้ง ณ
ที่ว่าการอาเภอทั่วประเทศ
1.7.2 ซ่อมบารุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ติดตั้ง ณ
ที่ว่าการอาเภอ ให้พร้อมใช้งาน
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แผนยุทธศำสตร์กองกำรสื่อสำร พ.ศ. 2561 – 2564
วิสัยทัศน์
เป็ นหน่ว ยงานบริการด้ านการสื่ อสารด้ว ยเทคโนโลยี การสื่ อสาร ที่ มีป ระสิทธิภ าพ
สนับสนุนภารกิจกรมการปกครอง

ค่ำนิยม
สื่อสารพร้อมทุกที่ ทุกสถานการณ์

พันธกิจ
1. ปรับ ปรุ ง พั ฒ นาและบริ ห ารจั ด การด้ า นการสื่ อ สารของกรมการปกครองทั้ ง ใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในระดับ จังหวัด อาเภอ กิ่งอาเภอ ตาบล และหมู่บ้าน
2. ดาเนินการจัดหา ซ่อมแซม บารุงรักษา เครื่องมือและอุปกรณ์การสื่อสารของ
กรมการปกครอง
3. อานวยการด้านการสื่อสารของกรมการปกครองในเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ
4. สนับสนุนระบบเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของ
กรมการปกครอง
5. สนับสนุนช่องทางการสั่งการ ประชุม ให้ความรู้ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจ
ของกรมการปกครอง
6. พัฒนาประสิทธิภาพองค์กร เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านการสื่อสาร และสร้าง
ประชาคมสื่อสาร

ประเด็นยุทธศำสตร์
1. การพัฒนาคุณภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการสื่อสาร
2. การพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อรองรับการบริหารราชการแบบดิจิทัล
3. การพัฒนาองค์กรและเครือข่ายด้านการสื่อสาร
*****************
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แผนยุทธศำสตร์กองกำรสื่อสำร พ.ศ. 2561 – 2564
วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงำนบริกำรด้ำนกำรสื่อสำรด้วยเทคโนโลยีกำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพ สนับสนุนภำรกิจกรมกำรปกครอง
พันธกิจ (Mission)
1. ปรับปรุงพัฒนาและบริหารจัดการด้านการสื่อสารของกรมการปกครองทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคในระดับ จังหวัด อาเภอ กิ่งอาเภอ ตาบล และหมู่บ้าน
2. ดาเนินการจัดหา ซ่อมแซม บารุงรักษา เครื่องมือและอุปกรณ์การสื่อสารของกรมการปกครอง
3. อานวยการด้านการสื่อสารของกรมการปกครองในเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ
4. สนับสนุนระบบเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของกรมการปกครอง
5. สนับสนุนช่องทางการสั่งการ ประชุม ให้ความรู้ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมการปกครอง
6. พัฒนาประสิทธิภาพองค์กร เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านการสื่อสาร และสร้างประชาคมสื่อสาร

ประเด็นยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำคุณภำพ และเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรสื่อสำร

กำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรสื่อสำร
เพื่อรองรับกำรบริหำรรำชกำรแบบดิจิทัล

กำรพัฒนำองค์กร
และเครือข่ำยด้ำนกำรสื่อสำร

เป้ำประสงค์
1.1 ระบบสื่อสารได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1.1.1 ติดตั้งระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจ Digital Trunked Radio
ปรับเปลี่ยนทดแทนระบบ Analog Trunked Radio
1.1.2 พัฒนาปรับปรุงระบบวิทยุคมนาคมย่านความถี่ VHF/FM
เป็นแบบ Digital
1.1.3 พัฒนาปรับปรุงระบบวิทยุคมนาคมย่านความถี่ HF/SSB
รองรับภาวะฉุกเฉิน
1.1.4 ปรับปรุงการใช้คลื่นความถีใ่ ห้เป็นไปตามมาตรฐานที่ กสทช.
กาหนด
1.1.5 จัดหารถยนต์สื่อสารเคลื่อนที่สนับสนุนภารกิจ
กรมการปกครอง
เป้ำประสงค์
1.2 ระบบสื่อสารได้รับการซ่อมบารุงตามมาตรฐาน
กลยุทธ์
1.2.1 จัดทาเกณฑ์มาตรฐานการซ่อมบารุง
1.2.2 จัดทาแผนการส่งกาลังบารุงอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร

เป้ำประสงค์
2.1. กรมการปกครองมีความพร้อมเข้าสู่การบริหารราชการแบบดิจิทัล
กลยุทธ์
2.1.1 ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาสถานี โ ทรทั ศ น์ ก รมการปกครอง DOPA
Channel
2.1.2 จัดช่องทางการสื่อสารสนับสนุนการบริหารราชการแบบดิจิทัล
2.1.3 สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารรองรับการบริหารราชการ
แบบดิจิทัล
2.1.4 วางระบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่
กรมการปกครอง DOPA Big Data
2.1.5 ศึกษาและวางระบบป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์

เป้ำประสงค์
3.1 โครงสร้าง อัตรากาลัง และการบริหารงานบุคคลของกองการสื่อสารมี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจ
กลยุทธ์
3.1.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานให้เหมาะสมกับภารกิจ
3.1.2 วางแผนและพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล
3.1.3 ส่งเสริมความก้าวหน้า สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
เป้ำประสงค์
3.2 บุคลากรมีสมรรถนะและศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรด้าน
การสื่อสาร
กลยุทธ์
3.2.1 พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมของโรงเรียนการสื่อสารกรมการ
ปกครอง
3.2.2 จัดฝึกอบรมบุคลากรการสื่อสาร
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กำรให้บริกำรสื่อสำร
เป้ำประสงค์
1.3 ระบบสื่อสารมีความพร้อมใช้งานเมื่อเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน
กลยุทธ์
1.3.1 จัดซ้อมแผนปฏิบัตกิ ารสื่อสารเมื่อเกิดภัยพิบัติ และภาวะ
ฉุกเฉินกรมการปกครอง
1.3.2 สนับสนุนโครงข่ายเพื่ออานวยการสื่อสารในพื้นที่ประสบเหตุ
ฉุกเฉินและภัยพิบัติ
เป้ำประสงค์
1.4 สถานีวิทยุคมนาคมจังหวัดและอาเภอมีมาตรฐานระเบียบกรมการ
ปกครอง ว่าด้วยการสื่อสารกรมการปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๘
กลยุทธ์
1.4.1 ปรับปรุงสถานีวิทยุคมนาคมจังหวัดและอาเภอให้ได้ตาม
มาตรฐานระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยการสื่อสารกรมการปกครอง
พ.ศ. ๒๕๕๘
1.4.2 กาหนดหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิสาหรับพนักงานวิทยุคมนาคม
ประจาสถานี
1.4.3 พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของศูนย์สื่อสารกรมการ
ปกครองเขต
เป้ำประสงค์
1.5 ห้องปฏิบัตกิ ารตรวจทดสอบวิทยุคมนาคมได้มาตรฐานสากล
กลยุทธ์
1.5.1 จัดทาห้องปฏิบัติการตรวจทดสอบวิทยุคมนาคม
1.5.2 จัดหาเครื่องมือตรวจทดสอบวิทยุคมนาคมได้มาตรฐานสากล
และเพียงพอ
เป้ำประสงค์
1.6 ห้องปฏิบัตกิ ารซ่อมบารุงอุปกรณ์สื่อสารได้มาตรฐานสากล
กลยุทธ์
1.6.1 พัฒนาปรับปรุงห้องซ่อมบารุงอุปกรณ์
เครื่องมือสื่อสาร
1.6.2 จัดหาเครื่องมือซ่อมบารุงอุปกรณ์
เครื่องมือสื่อสาร

กำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรสื่อสำร
เพื่อรองรับกำรบริหำรรำชกำรแบบดิจิทัล

กำรพัฒนำองค์กร
เป้ำประสงค์
3.3 กรมการปกครองมีเครือข่ายประชาคมการสื่อสาร
กลยุทธ์
3.3.1 สร้างเครือข่ายทางการสื่อสาร
3.3.2 จัดฝึกอบรมประชาคมสื่อสาร
3.3.3 บูรณาการข่ายสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในระดับ
พื้นที่
เป้ำประสงค์
3.4 การบริหารพัสดุมีมาตรฐานและทันสมัย
กลยุทธ์
3.4.1 บริหารงานพัสดุตามระเบียบ และกฎหมายที่เกีย่ วข้อง
เป้ำประสงค์
3.5 การบริหารความถีก่ รมการปกครองสอดคล้องกับภารกิจของกรมการ
ปกครอง
กลยุทธ์
3.5.1 ปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านความถี่ของกรมการ
ปกครอง
3.5.2 ควบคุม กากับ ดูแล การใช้คลื่นความถี่ของกรมการปกครองให้
เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เป้ำประสงค์
3.6 สถานที่ปฏิบัติงานมีเอกภาพ และทรัพยากรทางการบริหารเอือ้ ต่อ
การปฏิบัติ
กลยุทธ์
3.6.1 ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารที่ทาการและสิ่งก่อสร้างประกอบ
ของหน่วยงานในสังกัดกองการสื่อสาร
3.6.2 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน
3.6.3 จัดตั้งศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต ส่วนแยก (................)
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กำรให้บริกำรสื่อสำร
เป้ำประสงค์
1.7 ระบบเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัย (CCTV) ที่วา่ การอาเภอ
มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตามเกณฑ์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
กลยุทธ์
1.7.1 จัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ติดตั้ง ณ
ที่ว่าการอาเภอทั่วประเทศ
1.7.2 ซ่อมบารุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ติดตั้ง ณ
ที่ว่าการอาเภอ ให้พร้อมใช้งาน

กำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรสื่อสำร
เพื่อรองรับกำรบริหำรรำชกำรแบบดิจิทัล

กำรพัฒนำองค์กร
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รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำรตำมแผนยุทธศำสตร์กองกำรสื่อสำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564
ประเด็นยุทธศำสตร์
1. การพัฒนาระบบสื่อสาร
และเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการด้านการสื่อสาร

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัดระดับเป้ำประสงค์

1.1 ระบบสื่อสารได้รับการ
ระดับความสาเร็จของการ
ปรับปรุงพัฒนา ให้ทันสมัย และมี ปรับปรุงพัฒนาระบบสื่อสาร
ประสิทธิภาพ

1.2 ระบบสื่อสารได้รับการซ่อม
บารุงตามมาตรฐาน

ระดับความสาเร็จของ
ระบบสื่อสารที่ได้รับการซ่อม
บารุงตามมาตรฐาน

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1.1.1 ติดตั้งระบบสื่อสารวิทยุ
เฉพาะกิจ Digital Trunked
Radio ปรับเปลี่ยนทดแทนระบบ
Analog Trunked Radio
1.1.2 พัฒนาปรับปรุงระบบวิทยุ
คมนาคมย่านความถี่ VHF/FM
เป็นแบบ Digital

ระดับความสาเร็จของการ
เปลี่ยนระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะ
กิจ Trunked Radio
เป็นระบบ Digital
ระดับความสาเร็จของการ
ปรับปรุงระบบวิทยุคมนาคม
ย่านความถี่ VHF/FM เป็นระบบ
Digital
1.1.3 พัฒนาปรับปรุงระบบวิทยุ
ระดับความสาเร็จของการ
คมนาคมย่ า นความถี่ HF/SSB พัฒนาปรับปรุงระบบวิทยุ
รองรับภาวะฉุกเฉิน
คมนาคมย่านความถี่ HF/SSB
1.1.4 ปรับปรุงการใช้คลื่น
ระดับความสาเร็จของการ
ความถี่ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ ปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ตาม
กสทช. กาหนด
มาตรฐานที่ กสทช.

1.1.5 จัดหารถยนต์สื่อสาร
เคลื่อนที่สนับสนุนภารกิจ
กรมการปกครอง
1.2.1 จัดทาเกณฑ์มาตรฐานการ
ซ่อมบารุง
1.2.2 จัดทาแผนการส่งกาลัง
บารุงอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร

ระดับความสาเร็จของการ
จัดหารถยนต์สื่อสารเคลื่อนที่
(Mobile)
ระดับความสาเร็จของการ
จัดทาเกณฑ์มาตรฐานการซ่อม
บารุงระบบสื่อสาร
ระดับความสาเร็จของการ
จัดทาแผนการส่งกาลังบารุง
อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร

แผนงำน/
โครงกำรที่สำคัญ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

1) ติดตั้งระบบสื่อสารวิทยุ
เฉพาะกิจระบบ Digital
Trunked Radio ครอบคลุม
ทั่วประเทศ
1) ปรับปรุงระบบวิทยุ
คมนาคมย่านความถี่ VHF/FM
เป็นระบบ Digital เพื่อใช้เป็น
ข่ายสื่อสารรองในระดับพื้นที่
1) ปรับปรุงระบบวิทยุ
คมนาคมย่านความถี่ HF/SSB
เป็นระบบ Digital
1) จัดทา Application
บริหารฐานข้อมูลคลื่นความถี่
2) ปรับปรุงการใช้คลื่น
ความถี่ของกรมการปกครอง
ตามประกาศและหลักเกณฑ์
มาตรฐาน กสทช.
1) จัดหารถยนต์พร้อมติดตั้ง
อุปกรณ์ปฏิบัติงานสื่อสาร
จานวน 4 คัน
1) จัดทาเกณฑ์มาตรฐาน
การซ่อมบารุงระบบสื่อสาร
2) จ้างซ่อมเครื่องมือสื่อสาร
1) จัดทาแผนพัฒนาการส่ง
กาลังบารุงอุปกรณ์เครื่องมือ
สื่อสาร

กง.ยสม.

กง.ยสม.

กง.ยสม.
ฝ.บถ.
กง.ยสม.

กง.ยสม.
กง.ยสม.
กง.ยสม.
ฝ.ซสบ.
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เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัดระดับเป้ำประสงค์

1.3 ระบบสื่อสารมีความพร้อมใช้
ระดับความสาเร็จของการ
งานเมื่อเกิดภัยพิบัตแิ ละภาวะ
เตรียมความพร้อมการสื่อสารเมื่อ
ฉุกเฉิน
เกิดภัยพิบัตแิ ละภาวะฉุกเฉิน

1.4 สถานีวิทยุคมนาคมจังหวัด
และอาเภอมีมาตรฐานระเบียบ
กรมการปกครอง ว่าด้วยการ
สื่อสารกรมการปกครอง พ.ศ.
๒๕๕๘

ร้อยละของสถานีวิทยุ
คมนาคมจังหวัดและอาเภอมี
มาตรฐานระเบียบกรมการ
ปกครอง ว่าด้วยการสื่อสาร
กรมการปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๘

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1.3.1 จัดซ้อมแผนปฏิบัตกิ าร
จานวนอาเภอ/จังหวัดที่มี
สื่อสารเมื่อเกิดภัยพิบัติ และภาวะ ความพร้อมตามแผนปฏิบัตกิ าร
ฉุกเฉินกรมการปกครอง
สื่อสารและภาวะฉุกเฉินกรมการ
ปกครอง พ.ศ. 2558

แผนงำน/
โครงกำรที่สำคัญ

1) ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการ
สื่อสารตามแผนปฏิบัติการ
สื่อสารและภาวะฉุกเฉิน
กรมการปกครอง พ.ศ. 2558
2) จัดทา Application
เตือนภัยพิบัติ DOPA Alert
3) การปฏิบัติงานด้านการ
สื่อสารและการปฏิบัติงานกรณี
ฉุกเฉิน
1.3.2 สนับสนุนโครงข่ายเพื่อ
จานวนอาเภอ/จังหวัดที่มี
1) จัดตั้งโครงข่ายการ
อานวยการสื่อสารในพื้นที่ประสบ ความพร้อมด้านโครงข่ายการ
สื่อสารสนับสนุนพื้นที่เสี่ยงภัย
เหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ
สื่อสาร
พิบัติ
๒) จัดหาโทรศัพท์ผ่าน
ดาวเทียมและระบบไฟฟ้า
สารองพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ
1.4.1 ปรับปรุงสถานีวิทยุ
ร้อยละของสถานีประจา
1) จัดทาแผนการจัดหา
คมนาคมจังหวัดและอาเภอให้ได้ จังหวัดและอาเภอที่ได้มาตรฐาน เครื่องวิทยุคมนาคม
ตามมาตรฐานระเบียบกรมการ
ระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วย
2) จัดหาเครื่องวิทยุคมนาคม
ปกครอง ว่าด้วยการสื่อสาร
การสื่อสารกรมการปกครอง พ.ศ. VHF/FM ชนิดมือถือ
กรมการปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๘
๒๕๕๘
3) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์และ
อะไหล่เสาอากาศวิทยุ
4) จัดทาเครื่องวิทยุ
คมนาคมกรมการปกครอง
5) ปรับปรุงเสาอากาศวิทยุ
ประจาสถานีวิทยุจังหวัดและ
อาเภอ 16 แห่ง
1.4.2 กาหนดหลักเกณฑ์การ
ระดับความสาเร็จของการ
1) กาหนดหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติสาหรับพนักงานวิทยุ
กาหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
ปฏิบัติสาหรับพนักงานวิทยุ
คมนาคมประจาสถานี
สาหรับพนักงานวิทยุคมนาคม
คมนาคมประจาสถานีวิทยุ
ประจาสถานี
ประจาจังหวัด/อาเภอ
1.4.3 พัฒนาประสิทธิภาพการ
ร้อยละสถานีวิทยุคมนาคม
1) จัดทามาตรฐานการ
ให้บริการของศูนย์สื่อสารกรมการ ประจาจังหวัด/อาเภอ ที่ได้รับ
บริการของศูนย์สื่อสาร
ปกครองเขต
บริการตามมาตรฐาน
กรมการปกครองเขต

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
ฝ.ปกส.

ฝ.ปกส.
ฝ.ปกส.
ฝ.ปกส.
ฝ.ปกส.
ฝ.ซสบ.
ฝ.ซสบ.
ฝ.ซสบ.
ฝ.ซสบ.
ฝ.ซสบ.
กง.ยสม.

กง.ยสม.

- 12 ประเด็นยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์
1.5 ห้องปฏิบัตกิ ารตรวจทดสอบ
วิทยุคมนาคมได้มาตรฐานสากล

1.6 ห้องปฏิบัตกิ ารซ่อมบารุง
อุปกรณ์สื่อสารได้มาตรฐานสากล

1.7 ระบบเทคโนโลยีการรักษา
ความปลอดภัย (CCTV) ที่ว่าการ
อาเภอ มีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐานตามเกณฑ์กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตัวชี้วัดระดับเป้ำประสงค์
ระดับความสาเร็จของการ
จัดทาห้องปฏิบัติการตรวจ
ทดสอบวิทยุคมนาคมได้
มาตรฐานสากล

ระดับความสาเร็จของการ
จัดทาห้องปฏิบัติการซ่อมบารุง
อุปกรณ์สื่อสารได้มาตรฐานสากล

ร้อยละของทีว่ ่าการอาเภอที่
ได้รับการติดตั้งระบบโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ที่ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1.5.1 จัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจ
ระดับความสาเร็จของการ
ทดสอบวิทยุคมนาคม
จัดทาห้องปฏิบัติการตรวจ
ทดสอบวิทยุคมนาคม
1.5.2 จัดหาเครื่องมือตรวจ
ทดสอบวิทยุคมนาคมได้
มาตรฐานสากลและเพียงพอ
1.6.1 พัฒนาปรับปรุงห้องซ่อม
บารุงอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร

ระดับความสาเร็จของการ
จัดหาเครื่องมือตรวจทดสอบวิทยุ
คมนาคมได้มาตรฐานสากล
ระดับความสาเร็จของการ
พัฒนาปรับปรุงห้องซ่อมบารุง
อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร
1.6.2 จัดหาเครื่องมือซ่อมบารุง
ระดับความสาเร็จของการ
อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร
จัดหาเครื่องมือซ่อมบารุงอุปกรณ์
เครื่องมือสื่อสาร
1.7.1 จัดหาระบบกล้องโทรทัศน์
ร้อยละของที่ว่าการอาเภอที่
วงจรปิด ติดตั้ง ณ ที่ว่าการอาเภอ ได้รับการติดตั้งระบบ
ทั่วประเทศ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

1.7.2 ซ่อมบารุงระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ติดตั้ง ณ
ที่ว่าการอาเภอ ให้พร้อมใช้งาน

แผนงำน/
โครงกำรที่สำคัญ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

1) จัดตั้งห้องปฏิบัตกิ าร
ตรวจทดสอบวิทยุคมนาคม
2) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์และ
อะไหล่เครื่องมือสื่อสาร
1) จัดหาเครื่องมือตรวจ
ทดสอบวิทยุคมนาคม

ฝ.ซสบ.

กง.ยสม./
ฝ.ซสบ.

1) ปรับปรุงห้องซ่อมบารุง
อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร

กง.ยสม./
ฝ.ซสบ.

1) จัดหาเครื่องมือตรวจ
ซ่อมบารุงอุปกรณ์เครื่องมือ
สื่อสาร
1) จัดทาแผนการติดตั้ง
ระบบโทรทัศน์วงจรปิด
ที่ว่าการอาเภอทั่วประเทศ
2) จัดหาและติดตั้งระบบ
โทรทัศน์วงจรปิดรักษาความ
ปลอดภัยทีว่ ่าการอาเภอ
จานวน 550 แห่ง
ร้อยละของระบบโทรทัศน์วงจร
1) จัดทาแผนการซ่อมบารุง
ปิดประจาทีว่ ่าการอาเภอ
ระบบโทรทัศน์วงจรปิดประจา
ที่ได้รับการซ่อมบารุงและเพิ่ม
ที่ว่าการอาเภอ
ประสิทธิภาพระบบการบริหาร
2) ซ่อมบารุงระบบโทรทัศน์
จัดการเครือข่าย
วงจรปิดประจาทีว่ ่าการอาเภอ
3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
การบริหารจัดการเครือข่าย
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

ฝ.ซสบ.

กง.ยสม./
ฝ.ซสบ.
กง.ยสม.
กง.ยสม.

กง.ยสม.
กง.ยสม.
กง.ยสม.
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รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำรตำมแผนยุทธศำสตร์กองกำรสื่อสำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564
ประเด็นยุทธศำสตร์
2 การพัฒนาเทคโนโลยีการ
สื่อสารเพื่อรองรับการบริหาร
ราชการแบบดิจิทัล

เป้ำประสงค์
2.1. กรมการปกครองมีความ
พร้อมเข้าสู่การบริหารราชการ
แบบดิจิทัล

ตัวชี้วัดระดับเป้ำประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

ระดับความสาเร็จของการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีการ
สื่อสารรองรับการบริหารราชการ
แบบดิจิทัล

2.1.1 ปรับปรุงพัฒนา
สถานีโทรทัศน์กรมการปกครอง
DOPA Channel

1) ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ติดตามรายการของ
สถานีโทรทัศน์กรมการปกครอง
DOPA Channel

แผนงำน/
โครงกำรที่สำคัญ

1) จัดทาแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
2) จัดอบรมหลักสูตร
ผู้ประกาศข่าว
3) ปรับปรุงรายการ
สถานีโทรทัศน์ DOPA
Channel
2) ระดับความสาเร็จของการ
1) ขยายจุดติดตั้งอุปกรณ์
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
รับสัญญาณดาวเทียมสู่ระดับ
แพร่ภาพออกอากาศ
ท้องที่
2) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์และ
อะไหล่สถานีโทรทัศน์ DOPA
Channel
2.1.2 จัดช่องทางการสื่อสาร
ระดับความสาเร็จการกระจาย
1) ขออนุญาต กสทช.
สนับสนุนการบริหารราชการแบบ เสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
เพื่อการกระจายเสียงและแพร่
ดิจิทัล
ภาพสาธารณะ
2.1.3 สนับสนุนอุปกรณ์
ระดับความสาเร็จของการ
1) เช่าวงจรสื่อสารสัญญาณ
เครื่องมือสื่อสารรองรับการ
สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือ
ผ่านดาวเทียม
บริหารราชการแบบดิจิทัล
สื่อสารรองรับการบริหารราชการ
2) เช่าวงจรสื่อสัญญาณผ่าน
แบบดิจิทัล
ดาวเทียม 4 วงจร
3) เช่าวงจรสื่อสัญญาณ
ข้อมูลภาพและเสียงผ่าน
โครงข่าย ATM-FR หรือ IPVPN หรือ IP-MPLS
2.1.4 วางระบบและพัฒนา
ระดับความสาเร็จของการวาง
1) ศึกษาออกแบบ
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่
ระบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบงานการบริหารราชการ
กรมการปกครอง DOPA Big
ขนาดใหญ่กรมการปกครอง
กรมการปกครองแบบดิจิทัล
Data
(DOPA Big Data)
2) วางระบบและพัฒนา
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่กรมการ
ปกครอง (DOPA Big Data)

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
ฝ.ปกส.
ฝ.ปกส.
ฝ.ปกส.
ฝ.ปกส.
ฝ.ปกส.
ฝ.ปกส.
กง.ยสม.
กง.ยสม.
กง.ยสม.

กง.ยสม.
กง.ยสม.
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เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัดระดับเป้ำประสงค์

กลยุทธ์
2.1.5 ศึกษาและวางระบบ
ป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
ระดับความสาเร็จของการวาง
ระบบป้องกันภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์

แผนงำน/
โครงกำรที่สำคัญ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

1) ติดตั้งระบบป้องกันภัย
คุกคามทางไซเบอร์สาหรับ
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่
กรมการปกครอง (DOPA Big
Data)

กง.ยสม.
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รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำรตำมแผนยุทธศำสตร์กองกำรสื่อสำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564
ประเด็นยุทธศำสตร์
3. การพัฒนาองค์กรและ
เครือข่ายด้านการสื่อสาร

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัดระดับเป้ำประสงค์

กลยุทธ์

3.1 โครงสร้าง อัตรากาลัง และ
การบริหารงานบุคคลของกองการ
สื่อสารมีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับภารกิจ
3.2 บุคลากรมีสมรรถนะและ
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรด้านการสื่อสาร

ระดับความสาเร็จของการ
ปรับปรุงโครงสร้าง อัตรากาลัง
และการบริหารงานบุคคลของ
กองการสื่อสาร
ระดับความสาเร็จของการ
พัฒนาบุคลากรมีสมรรถนะและ
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร

3.1.1 ปรับปรุงโครงสร้าง
หน่วยงานให้เหมาะสมกับภารกิจ
3.1.2 วางแผนและพัฒนาระบบ
การบริหารงานบุคคล
3.1.3 ส่งเสริมความก้าวหน้า
สวัสดิการและประโยชน์เกือ้ กูล
3.2.1 พัฒนาหลักสูตรการ
ฝึกอบรมของโรงเรียนการสื่อสาร
กรมการปกครอง

3.2.2 จัดฝึกอบรมบุคลากรการ
สื่อสาร

แผนงำน/
โครงกำรที่สำคัญ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

ระดับความสาเร็จของการ
ปรับปรุงโครงสร้างกองการ
สื่อสาร

1) ปรับปรุงโครงสร้างและ
กาหนดตาแหน่ง

ฝ.อกส.

ระดับความสาเร็จของการ
พัฒนาระบบการบริหารงาน
บุคคล
ระดับความสาเร็จของการ
ส่งเสริมความก้าวหน้า สวัสดิการ
และประโยชน์เกื้อกูล
ระดับความสาเร็จของการ
พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม

1) พัฒนาระบบการ
บริหารงานบุคคล

ฝ.อกส.

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ
60

1) กาหนดความก้าวหน้า
ตาแหน่งประเภททั่วไป

ฝ.อกส./
รร.สส.ปค.

1) ฝึกอบรมทบทวนการ
ซ่อมบารุงรักษาเครื่องรับส่ง
วิทยุคมนาคม
2) ฝึกอบรมทบทวนการ
ซ่อมบารุงรักษาระบบ
เครื่องปรับอากาศ
3) ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน
ด้านข้อมูลขนาดใหญ่
1) ฝึกอบรมทบทวนการ
ซ่อมบารุงรักษาเครื่องรับส่ง
วิทยุคมนาคม
2) เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตาม พรบ.จัดซื้อจัด
จ้างการบริหารพัสดุ 2560
3) ฝึกอบรมหลักสูตร
พนักงานวิทยุคมนาคมประจา
สถานี จานวน 76 รุ่น
๔) อบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคคลากรด้านการสื่อสาร

กง.ยสม./
รร.สส.ปค.
กง.ยสม./
รร.สส.ปค.
กง.ยสม./
รร.สส.ปค.
กง.ยสม./
รร.สส.ปค.
ฝ.อกส.
รร.สส.ปค.
ฝ.อสก.
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เป้ำประสงค์
3.3 กรมการปกครองมีเครือข่าย
ประชาคมการสื่อสาร

3.4 การบริหารพัสดุมีมาตรฐาน
และทันสมัย

3.5 การบริหารความถี่
กรมการปกครองสอดคล้องกับ
ภารกิจของกรมการปกครอง

ตัวชี้วัดระดับเป้ำประสงค์
ระดับความสาเร็จของการ
จัดตั้งเครือข่ายทางการสื่อสาร

ระดับความสาเร็จของการ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระดับความสาเร็จของการ
บริหารความถีก่ รมการปกครอง

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

3.3.1 สร้างเครือข่ายทางการ
สื่อสาร
3.3.2 จัดฝึกอบรมประชาคม
สื่อสาร

ระดับความสาเร็จของการจัดตั้ง
เครือข่ายทางการสื่อสาร
ระดับความสาเร็จของการจัด
ฝึกอบรมประชาคมสื่อสาร

3.3.3 บูรณาการข่ายสื่อสารเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานในระดับ
พื้นที่
3.4.1 บริหารงานพัสดุตาม
ระเบียบ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

ระดับความสาเร็จของการ
บูรณาการข่ายสื่อสาร
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ระดับความสาเร็จของการ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระดับความสาเร็จของการ
ปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ด้านความถี่ของกรมการปกครอง
ระดับความสาเร็จของการ
ควบคุม กากับ ดูแล การใช้คลื่น
ความถี่ของกรมการปกครองให้
เป็นไปตามระเบียบ และ
กฎหมายที่เกีย่ วข้อง

3.5.1 ปรับปรุงพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลด้านความถี่ของ
กรมการปกครอง
3.5.2 ควบคุม กากับ ดูแล การ
ใช้คลื่นความถี่ของกรมการ
ปกครองให้เป็นไปตามระเบียบ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แผนงำน/
โครงกำรที่สำคัญ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

1) จัดตั้งเครือข่ายทางการ
สื่อสาร
1) ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ใช้
วิทยุคมนาคมของหน่วยงานที่
ร่วมข่ายวิทยุคมนาคมของ
กรมการปกครอง ปีละ 6 รุ่น
๑) บูรณาการเครือข่าย
สื่อสารที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรมการปกครอง
1) จัดหาโปรแกรมควบคุม
การเบิก-จ่ายพัสดุ และ
โปรแกรมควบคุมทรัพย์สิน

รร.สส.ปค.

1) ปรับปรุงพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลด้านความถี่ของ
กรมการปกครอง
1) ปรับเปลี่ยน Channel
Spacing ของเครื่องวิทยุ
คมนาคมกรมการปกครอง
2) จัดทาแผนปรับเปลี่ยน
ระบบสื่อสารของกรมการ
ปกครองจากระบบ Analog
ไปสู่ระบบ Digital

รร.สส.ปค.

ฝ.บถ.
ฝ.ซสบ.

ฝ.บถ.
ฝ.บถ.
ฝ.บถ.
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รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำรตำมแผนยุทธศำสตร์กองกำรสื่อสำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564
ประเด็นยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัดระดับเป้ำประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

3.6 สถานที่ปฏิบัติงานมีเอกภาพ
และทรัพยากรทางการบริหารเอื้อ
ต่อการปฏิบัติ

ระดับความสาเร็จของการ
จัดตั้งสถานที่ปฏิบัติงานมี
เอกภาพ และทรัพยากรทางการ
บริหารเอื้อต่อการปฏิบัติ

3.6.1 ก่อสร้างและปรับปรุง
อาคารที่ทาการและสิ่งก่อสร้าง
ประกอบของหน่วยงานในสังกัด
กองการสื่อสาร

ระดับความสาเร็จของการ
ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารที่ทา
การและสิ่งก่อสร้างประกอบของ
หน่วยงานในสังกัด

3.6.2 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์
สนับสนุนการปฏิบัติงาน

3.6.3 จัดตั้งศูนย์สื่อสารกรมการ
ปกครองเขต ส่วนแยก
(................)

ระดับความสาเร็จของการ
จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน

ระดับความสาเร็จของการดตั้ง
ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต
ส่วนแยก (................)

แผนงำน/
โครงกำรที่สำคัญ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

1) ก่อสร้างอาคารฝึกอบรม
ส่วนกลาง
2) ก่อสร้างอาคารฝึกอบรม
ภาคเหนือ
3) ก่อสร้างอาคารฝึกอบรม
ภาคใต้
4) ก่อสร้างอาคารฝึกอบรม
ภาคะวันออกเฉียงเหนือ
๕) ก่อสร้างอาคารที่ทาการ
และส่งก่อสร้างประกอบศูนย์
สื่อสารกรมการปกครองเขต
11 (เพชรบุรี)
๖) ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์
ศูนย์สื่อสารกรมการปกครอง
เขต ๕ (จันทบุรี)
7) ปรับปรุงอาคารที่ทาการ
และส่งก่อสร้างประกอบศูนย์
สื่อสารกรมการปกครอง
๑) จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ประจาสานักงานกองการ
สื่อสาร
2) จัดหาเครื่องโทรสาร
ทดแทนให้กับห้องวิทยุประจา
สถานีวิทยุคมนาคมจังหวัดและ
อาเภอ จานวน 457 เครื่อง
จัดตั้งศูนย์สื่อสารกรมการ
ปกครองเขต ส่วนแยก
(................)

รร.สส.ปค.
รร.สส.ปค.
รร.สส.ปค.
รร.สส.ปค.
ฝ.อกส.

ฝ.อกส.
ฝ.อกส.
ฝ.อกส.

ฝ.อกส.

ฝ.อกส.
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แผนกำรปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564
ประเด็น
ยุทธศำสตร์
1. การพัฒนา
ระบบสื่อสารและ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
ด้านการสื่อสาร

แผนกำรดำเนินงำนประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564
2561
2562
2563
2564
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

งบประมำณ
(ล้ำนบำท)

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

เป้ำประสงค์

กลยุทธ์

โครงกำร/กิจกรรม

1.1 ระบบสื่อสาร
ได้รับการปรับปรุง
พัฒนา ให้ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ

1.1.1 ติดตั้ง
ระบบสื่อสารวิทยุ
เฉพาะกิจ Digital
Trunked Radio
ปรับเปลี่ยนทดแทน
ระบบ Analog
Trunked Radio
1.1.2 พัฒนา
ปรับปรุงระบบวิทยุ
คมนาคมย่านความถี่
VHF/FM เป็นแบบ
Digital
1.1.3 พัฒนา
ปรับปรุงระบบวิทยุ
คมนาคมย่านความถี่
HF/SSB รองรับภาวะ
ฉุกเฉิน
1.1.4 ปรับปรุงการ
ใช้คลื่นความถี่ให้
เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่ กสทช. กาหนด

1) ติดตั้งระบบสื่อสาร
วิทยุเฉพาะกิจระบบ Digital
Trunked Radio ครอบคลุม
ทั่วประเทศ

3,500.0000

กง.ยสม.

1) ปรับปรุงระบบวิทยุ
คมนาคมย่านความถี่
VHF/FM เป็นระบบ Digital
เพื่อใช้เป็นข่ายสื่อสารรองใน
ระดับพื้นที่
1) ปรับปรุงระบบวิทยุ
คมนาคมย่านความถี่
HF/SSB เป็นระบบ Digital

60.0000

กง.ยสม.

10.0000

กง.ยสม.

1) จัดทา Application
บริหารฐานข้อมูลคลื่น
ความถี่
2) ปรับปรุงการใช้คลื่น
ความถี่ของกรมการปกครอง
ตามประกาศและหลักเกณฑ์
มาตรฐาน กสทช.

1.0000

ฝ.บถ.

-

กง.ยสม.

- 19 ประเด็น
ยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์

กลยุทธ์

1.1.5 จัดหารถยนต์
สื่อสารเคลื่อนที่
สนับสนุนภารกิจ
กรมการปกครอง
1.2 ระบบสื่อสาร 1.2.1 จัดทาเกณฑ์
ได้รับการซ่อมบารุง มาตรฐานการซ่อม
บารุง
ตามมาตรฐาน

โครงกำร/กิจกรรม
1) จัดหารถยนต์พร้อม
ติดตั้งอุปกรณ์ปฏิบัติงาน
สื่อสารจานวน 4 คัน

1) จัดทาเกณฑ์มาตรฐาน
การซ่อมบารุงระบบสื่อสาร
2) จ้างซ่อมเครื่องมือ
สื่อสาร
1.2.2 จัดทาแผนการ
1) จัดทาแผนพัฒนาการ
ส่งกาลังบารุงอุปกรณ์ ส่งกาลังบารุงอุปกรณ์
เครื่องมือสื่อสาร
เครื่องมือสื่อสาร
1.3 ระบบสื่อสารมี 1.3.1 จัดซ้อม
1) ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการ
ความพร้อมใช้งาน แผนปฏิบัติการ
สื่อสารตามแผนปฏิบัติการ
เมื่อเกิดภัยพิบัติ
สื่อสารเมื่อเกิดภัย
สื่อสารและภาวะฉุกเฉิน
และภาวะฉุกเฉิน
พิบัติ และภาวะ
กรมการปกครอง พ.ศ.
ฉุกเฉินกรมการ
2558
ปกครอง
2) จัดทา Application
เตือนภัยพิบัติ DOPA Alert
1.3.2 สนับสนุน
1) จัดตั้งโครงข่ายการ
โครงข่ายเพื่อ
สื่อสารสนับสนุนพื้นที่เสี่ยง
อานวยการสื่อสารใน ภัยพิบัติ
พื้นที่ประสบเหตุ
๒) จัดหาโทรศัพท์ผ่าน
ฉุกเฉินและภัยพิบัติ
ดาวเทียมและระบบไฟฟ้า
สารองพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ

แผนกำรดำเนินงำนประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564
2561
2562
2563
2564
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

งบประมำณ
(ล้ำนบำท)
40.0000

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
กง.ยสม.

-

กง.ยสม.

8.6800

กง.ยสม.

-

ฝ.ซสบ.

3.2000

ฝ.ปกส.

1.0000

ฝ.ปกส.

-

ฝ.ปกส.

60.0000

ฝ.ปกส.

- 20 ประเด็น
ยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์

กลยุทธ์

โครงกำร/กิจกรรม

1.4 สถานีวิทยุ
คมนาคมจังหวัด
และอาเภอมี
มาตรฐานระเบียบ
กรมการปกครอง
ว่าด้วยการสื่อสาร
กรมการปกครอง
พ.ศ. ๒๕๕๘

1.4.1 ปรับปรุง
สถานีวิทยุคมนาคม
จังหวัดและอาเภอให้
ได้ตามมาตรฐาน
ระเบียบกรมการ
ปกครอง ว่าด้วยการ
สื่อสารกรมการ
ปกครอง พ.ศ.
๒๕๕๘

1) จัดทาแผนการจัดหา
เครื่องวิทยุคมนาคม
2) จัดหาเครื่องวิทยุ
คมนาคม VHF/FM ชนิดมือถือ
3) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์
และอะไหล่เสาอากาศวิทยุ
4) จัดทาเครื่องวิทยุ
คมนาคมกรมการปกครอง
5) ปรับปรุงเสาอากาศ
วิทยุประจาสถานีวิทยุจังหวัด
และอาเภอ 16 แห่ง
1) กาหนดหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติสาหรับพนักงานวิทยุ
คมนาคมประจาสถานีวิทยุ
ประจาจังหวัด/อาเภอ

1.4.2 กาหนด
หลักเกณฑ์การปฏิบัติ
สาหรับพนักงานวิทยุ
คมนาคมประจา
สถานี
1.4.3 พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการของศูนย์
สื่อสารกรมการ
ปกครองเขต
1.5 ห้องปฏิบัติการ 5.1 จัดทา
ตรวจทดสอบวิทยุ ห้องปฏิบัติการตรวจ
คมนาคมได้
ทดสอบวิทยุคมนาคม
มาตรฐานสากล
5.2 จัดหาเครื่องมือ
ตรวจทดสอบวิทยุ
คมนาคมได้
มาตรฐานสากล
และเพียงพอ

แผนกำรดำเนินงำนประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564
2561
2562
2563
2564
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

งบประมำณ
(ล้ำนบำท)

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

-

ฝ.ซสบ.

74.1600

ฝ.ซสบ.

52.0000

ฝ.ซสบ.

10.0000

ฝ.ซสบ.

6.4000

ฝ.ซสบ.

-

กง.ยสม.

1) จัดทามาตรฐานการ
บริการของศูนย์สื่อสาร
กรมการปกครองเขต

-

กง.ยสม.

1) จัดตั้งห้องปฏิบัตกิ าร
ตรวจทดสอบวิทยุคมนาคม
2) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์
และอะไหล่เครื่องมือสื่อสาร
1) จัดหาเครื่องมือตรวจ
ทดสอบวิทยุคมนาคม

5.0000

ฝ.ซสบ.

20.7400

ฝ.ซสบ.

5.0000

กง.ยสม./
ฝ.ซสบ.

- 21 ประเด็น
ยุทธศำสตร์

แผนกำรดำเนินงำนประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564
2561
2562
2563
2564
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

งบประมำณ
(ล้ำนบำท)

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

เป้ำประสงค์

กลยุทธ์

โครงกำร/กิจกรรม

1.6 ห้องปฏิบัติการ
ซ่อมบารุงอุปกรณ์
สื่อสารได้
มาตรฐานสากล

1.6.1 พัฒนา
ปรับปรุงห้องซ่อม
บารุงอุปกรณ์
เครื่องมือสื่อสาร
1.6.2 จัดหา
เครื่องมือซ่อมบารุง
อุปกรณ์เครื่องมือ
สื่อสาร
1.7.1 จัดหาระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด ติดตั้ง ณ ที่ว่าการ
อาเภอทัว่ ประเทศ

1) ปรับปรุงห้องซ่อมบารุง
อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร

5.0000

กง.ยสม./
ฝ.ซสบ.

1) จัดหาเครื่องมือตรวจ
ซ่อมบารุงอุปกรณ์เครื่องมือ
สื่อสาร

2.0000

กง.ยสม./
ฝ.ซสบ.

1) จัดทาแผนการติดตั้ง
ระบบโทรทัศน์วงจรปิด
ที่ว่าการอาเภอทั่วประเทศ
2) จัดหาและติดตั้งระบบ
โทรทัศน์วงจรปิดรักษาความ
ปลอดภัยทีว่ ่าการอาเภอ
จานวน 550 แห่ง
1) จัดทาแผนการซ่อม
บารุงระบบโทรทัศน์วงจรปิด
ประจาที่วา่ การอาเภอ
2) ซ่อมบารุงระบบ
โทรทัศน์วงจรปิดประจาทีว่ ่า
การอาเภอ
3) เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการบริหารจัดการ
เครือข่ายกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด

-

กง.ยสม.

1.7 ระบบ
เทคโนโลยีการ
รักษาความ
ปลอดภัย (CCTV)
ที่ว่าการอาเภอ มี
ประสิทธิภาพและ
ได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและ
สังคม

1.7.2 ซ่อมบารุง
ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ติดตั้ง ณ
ที่ว่าการอาเภอ ให้
พร้อมใช้งาน

90.0000

-

กง.ยสม.

กง.ยสม.

20.0000

กง.ยสม.

30.0000

กง.ยสม.

- 22 ประเด็น
ยุทธศำสตร์
2. การพัฒนา
เทคโนโลยีการ
สื่อสารเพื่อรองรับ
การบริหารราชการ
แบบดิจิทัล

เป้ำประสงค์
2.1 กรมการ
ปกครองมีความ
พร้อมเข้าสู่การ
บริหารราชการ
แบบดิจิทัล

กลยุทธ์

โครงกำร/กิจกรรม

2.1.1 ปรับปรุง
พัฒนาสถานีโทรทัศน์
กรมการปกครอง
DOPA Channel

1) จัดทาแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
2) จัดอบรมหลักสูตร
ผู้ประกาศข่าว
3) ปรับปรุงรายการ
สถานีโทรทัศน์ DOPA
Channel
3) ขยายจุดติดตั้งอุปกรณ์
รับสัญญาณดาวเทียมสู่
ระดับท้องที่
4) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์
และอะไหล่สถานีโทรทัศน์
DOPA Channel
1) ขออนุญาต กสทช.
เพื่อการกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะ

2.1.2 จัดช่องทาง
การสื่อสารสนับสนุน
การบริหารราชการ
แบบดิจิทัล
2.1.3 สนับสนุน
อุปกรณ์เครื่องมือ
สื่อสารรองรับการ
บริหารราชการแบบ
ดิจิทัล

1) เช่าวงจรสื่อสาร
สัญญาณผ่านดาวเทียมพื้นที่
พักพิงผู้หนีภยั จาการสู้รบ
ชายแดนไทย – พม่า
2) เช่าวงจรสื่อสัญญาณ
ผ่านดาวเทียม 4 วงจร
3) เช่าวงจรสื่อสัญญาณ
ข้อมูลภาพและเสียงผ่าน
โครงข่าย ATM-FR หรือ IPVPN หรือ IP-MPLS

แผนกำรดำเนินงำนประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564
2561
2562
2563
2564
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

งบประมำณ
(ล้ำนบำท)

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

-

ฝ.ปกส.
.0200

-

13.3740
-

ฝ.ปกส.
ฝ.ปกส.

ฝ.ปกส.
ฝ.ปกส.

24.2640

กง.ยสม.

24.9600

กง.ยสม.

255.7360

กง.ยสม.

- 23 ประเด็น
ยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์

กลยุทธ์

โครงกำร/กิจกรรม

2.1.4 วางระบบและ
พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่
กรมการปกครอง
DOPA Big Data

1) ศึกษาออกแบบ
ระบบงานการบริหาร
ราชการกรมการปกครอง
แบบดิจิทัล
2) วางระบบและพัฒนา
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่
กรมการปกครอง (DOPA
Big Data)
1) ติดตั้งระบบป้องกันภัย
คุกคามทางไซเบอร์สาหรับ
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่
กรมการปกครอง (DOPA
Big Data)

2.1.5 ศึกษาและวาง
ระบบป้องกันภัย
คุกคามทางไซเบอร์

แผนกำรดำเนินงำนประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564
2561
2562
2563
2564
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

งบประมำณ
(ล้ำนบำท)

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

-

กง.ยสม.

35.000

กง.ยสม.

3.0000

กง.ยสม.

- 24 ประเด็น
ยุทธศำสตร์
3. การพัฒนา
องค์กรและ
เครือข่ายด้านการ
สื่อสาร

เป้ำประสงค์

กลยุทธ์

3.1 โครงสร้าง
อัตรากาลัง และ
การบริหารงาน
บุคคลของกองการ
สื่อสารมีความ
เหมาะสมและ
สอดคล้องกับ
ภารกิจ
3.2 บุคลากรมี
สมรรถนะและ
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรด้านการ
สื่อสาร

3.1.1 ปรับปรุง
โครงสร้างหน่วยงาน
ให้เหมาะสมกับ
ภารกิจ

3.1.2 วางแผนและ
พัฒนาระบบการ
บริหารงานบุคคล
3.1.3 ส่งเสริม
ความก้าวหน้า
สวัสดิการและ
ประโยชน์เกื้อกูล
3.2.1 พัฒนา
หลักสูตรการ
ฝึกอบรมของโรงเรียน
การสื่อสารกรมการ
ปกครอง

แผนกำรดำเนินงำนประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564
2561
2562
2563
2564
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

งบประมำณ
(ล้ำนบำท)

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

1) ปรับปรุงโครงสร้าง
และกาหนดตาแหน่ง

-

ฝ.อกส.

1) พัฒนาระบบการ
บริหารงานบุคคล

-

ฝ.อกส.

1) กาหนดความก้าวหน้า
ตาแหน่งประเภททั่วไป

-

ฝ.อกส../
รร.สส.ปค

1) ฝึกอบรมทบทวนการ
ซ่อมบารุงรักษาเครื่องรับส่ง
วิทยุคมนาคม
2) ฝึกอบรมทบทวนการ
ซ่อมบารุงรักษาระบบ
เครื่องปรับอากาศ
3) ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน
ด้านข้อมูลขนาดใหญ่

0.0400

รร.สส.ปค./
รร.สส.ปค

0.0400

รร.สส.ปค./
รร.สส.ปค

0.0400

รร.สส.ปค./
รร.สส.ปค

โครงกำร/กิจกรรม

- 25 ประเด็น
ยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์

กลยุทธ์
3.2.2 จัดฝึกอบรม
บุคลากรการสื่อสาร

โครงกำร/กิจกรรม

1) เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตาม พรบ.จัดซื้อ
จัดจ้างการบริหารพัสดุ
2560
2) ฝึกอบรมหลักสูตร
พนักงานวิทยุคมนาคม
ประจาสถานี จานวน 76 รุ่น
3) อบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคคลากรด้านการ
สื่อสาร
3.3 กรมการ
3.3.1 สร้างเครือข่าย
1) จัดตั้งเครือข่าย
ปกครองมีเครือข่าย ทางการสื่อสาร
ทางการสื่อสาร
ประชาคมการ
3.3.2 จัดฝึกอบรม
1) ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ใช้
สื่อสาร
ประชาคมสื่อสาร
วิทยุคมนาคมของหน่วยงาน
ที่ร่วมข่ายวิทยุคมนาคมของ
กรมการปกครอง ปีละ 6 รุ่น
3.3.3 บูรณาการข่าย
๑) บูรณาการเครือข่าย
สื่อสารเพื่อสนับสนุน สื่อสารที่อยู่ในความ
การปฏิบัติงานใน
รับผิดชอบของกรมการ
ระดับพื้นที่
ปกครอง

แผนกำรดำเนินงำนประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564
2561
2562
2563
2564
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

งบประมำณ
(ล้ำนบำท)

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

0.0400

ฝ.อกส.

0.0400

รร.สส.ปค.

2.690

ฝ.อกส.

-

รร.สส.ปค.

-

รร.สส.ปค.

-

ฝ.บถ.

- 26 ประเด็น
ยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์
3.4 การบริหาร
พัสดุมีมาตรฐาน
และทันสมัย
3.5 การบริหาร
ความถี่
กรมการปกครอง
สอดคล้องกับ
ภารกิจของ
กรมการปกครอง

3.6 สถานที่
ปฏิบัติงานมี
เอกภาพ และ
ทรัพยากรทางการ
บริหารเอื้อต่อการ
ปฏิบัติ

แผนกำรดำเนินงำนประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564
2561
2562
2563
2564
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

งบประมำณ
(ล้ำนบำท)

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

กลยุทธ์

โครงกำร/กิจกรรม

3.4.1 บริหารงาน
พัสดุตามระเบียบ
และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
3.5.1 ปรับปรุง
พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลด้านความถี่
ของกรมการปกครอง
3.5.2 ควบคุม กากับ
ดูแล การใช้คลื่น
ความถี่ของกรมการ
ปกครองให้เป็นไป
ตามระเบียบ และ
กฎหมายที่เกีย่ วข้อง

1) จัดหาโปรแกรมควบคุม
การเบิก-จ่ายพัสดุ และ
โปรแกรมควบคุมทรัพย์สิน

0.1100

ฝ.ซสบ.

1) ปรับปรุงพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลด้านความถี่ของ
กรมการปกครอง

1.0000

ฝ.บถ.

1) ปรับเปลี่ยน Channel
Spacing ของเครื่องวิทยุ
คมนาคมกรมการปกครอง
2) จัดทาแผนปรับเปลี่ยน
ระบบสื่อสารของกรมการ
ปกครองจากระบบ Analog
ไปสู่ระบบ Digital
1) ก่อสร้างอาคาร
ฝึกอบรมส่วนกลาง
2) ก่อสร้างอาคาร
ฝึกอบรมภาคเหนือ
3) ก่อสร้างอาคาร
ฝึกอบรมภาคใต้
4) ก่อสร้างอาคาร
ฝึกอบรมภาคะวันออกเฉียง
เหนือ

3.5000

ฝ.บถ.

3.5000

ฝ.บถ.

10.0000

ฝ.อกส./
รร.สส.ปค.
ฝ.อกส./
รร.สส.ปค.
ฝ.อกส./
รร.สส.ปค.
ฝ.อกส./
รร.สส.ปค.

3.6.1 ก่อสร้างและ
ปรับปรุงอาคารที่ทา
การและสิ่งก่อสร้าง
ประกอบของ
หน่วยงานในสังกัด
กองการสื่อสาร

10.0000
10.0000
10.0000

- 27 ประเด็น
ยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์

กลยุทธ์

3.6.2 จัดหาวัสดุ
ครุภัณฑ์สนับสนุน
การปฏิบัติงาน

3.6.3 จัดตั้งศูนย์
สื่อสารกรมการ
ปกครองเขต ส่วน
แยก (................)

โครงกำร/กิจกรรม
๕) ก่อสร้างอาคารที่ทา
การและส่งก่อสร้างประกอบ
ศูนย์สื่อสารกรมการ
ปกครองเขต 11 (เพชรบุรี)
๖) ก่อสร้างโรงจอด
รถยนต์ศูนย์สื่อสารกรมการ
ปกครองเขต ๕ (จันทบุรี)
7) ปรับปรุงอาคารที่ทา
การและส่งก่อสร้างประกอบ
ศูนย์สื่อสารกรมการ
ปกครอง
๑) จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ประจาสานักงานกองการ
สื่อสาร
2) จัดหาเครื่องโทรสาร
ทดแทนให้กับห้องวิทยุ
ประจาสถานีวิทยุคมนาคม
จังหวัดและอาเภอ จานวน
457 เครื่อง
1) จัดตั้งศูนย์สื่อสาร
กรมการปกครองเขต
ส่วนแยก (................)

แผนกำรดำเนินงำนประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564
2561
2562
2563
2564
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

งบประมำณ
(ล้ำนบำท)

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

11.2750

ฝ.อกส.

0.2340

ฝ.อกส.

3.9078

ฝ.อกส.

5.0000

ฝ.อกส.

58.1400

ฝ.อกส.

11.2750

ฝ.อกส.

