


 

โครงการฝกอบรมหลักสูตรผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมของหนวยงานท่ีรวมขายวิทยุคมนาคม 
ของกรมการปกครอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

......................................................................... 

๑. หลักการและเหตุผล 
  ระเบียบกรมการปกครองวาดวยการสื่อสารกรมการปกครอง กําหนดใหผูใชเครื่องวิทยุคมนาคม
ของหนวยงานของรัฐท่ีเขารวมขายวิทยุคมนาคมของกรมการปกครอง ตองผานการฝกอบรมหลักสูตรการใช
เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถ่ีจากโรงเรียนการสื่อสารกรมการปกครอง หรือการใชวิทยุคมนาคม
ภาครัฐ จากสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
ท้ังนี้ เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑการใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถ่ี (SYNTHESIZER) ของหนวยงานของรัฐ ท่ีกําหนดให
ผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถ่ี (SYNTHESIZER) ของหนวยงานของรัฐ ตองผานการฝกอบรม
วิชากฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคมและกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ หลักการติดตอสื่อสารและหลักการใชเครื่องวิทยุ
คมนาคมแบบสังเคราะหความถ่ี และกฎหมายวาดวยการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับการติดตอสื่อสาร  
 จากขอมูลการขอเขารวมขายวิทยุคมนาคมกรมการปกครอง พบวาตั้งแตป พ.ศ. 25๔๑  
เปนตนมา มีหนวยงานท่ีขอเขารวมขายวิทยุคมนาคมของกรมการปกครอง จํานวน 27๗ หนวยงาน เครื่องวิทยุ
ท่ีขอรวมขาย จํานวน 2,7๓๙ เครื่อง โดยกองการสื่อสารไดฝกอบรมผูใชวิทยุคมนาคมของหนวยงานท่ีรวมขาย
วิทยุคมนาคมของกรมการปกครอง ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 256๒ ไปแลว จํานวน 1,๖6๔ คน 

  ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน      
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ และระเบียบกรมการปกครองขางตน ผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมของหนวยงาน 
ท่ีเขารวมขายวิทยุคมนาคมกับกรมการปกครอง จึงตองเขารับการฝกอบรม เพ่ือใหผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมไดใช
เครื่องวิทยุคมนาคมอยางถูกตอง มีทักษะในการใชวิทยุคมนาคมเม่ือเกิดภัยพิบัติข้ึน และสามารถซอมบํารุง
เครื่องวิทยุคมนาคมเบื้องตนได    

๒.วัตถุประสงค  
  ๒.๑.เพ่ือฝกอบรมผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมของหนวยงานท่ีเขารวมขายวิทยุคมนาคมของ
กรมการปกครอง  
  ๒.๒ เพ่ือใหผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมของหนวยงานท่ีรวมขายวิทยุคมนาคมของกรมการ
ปกครองมีความรูและเขาใจเก่ียวกับการใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถ่ี (SYNTHESIZER)   
    ๒.๓.เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการบูรณาการขายสื่อสารระหวางหนวยงานของรัฐ
และเรียนรูในข้ันตอนการปฏิบัติในการใชขายสื่อสารกรณีเกิดภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน 
    ๒.๔ เพ่ือสรางประชาคมสื่อสารระหวางหนวยงานภาครัฐ 

๓. วิธีการดําเนินการ 
   3.1 แจงใหหนวยงานท่ีเขารวมขายวิทยุคมนาคมของกรมการปกครอง จัดสงรายชื่อ

ผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมของหนวยงานท่ีตองเขารับการฝกอบรมหลักสูตรผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมของหนวยงาน

ท่ีรวมขายวิทยุคมนาคมของกรมการปกครอง  

 

/3.2 จัดรายชื่อ… 



๒ 

   3.2 จัดรายชื่อผูเขาอบรมแตละรุน พรอมแจงไปยังหนวยงานท่ีเขารวมขายวิทยุคมนาคม 
ใหเขาฝกอบรมตามกําหนด  

  ๓.3 ดําเนินการฝกอบรมโครงการตามหลักสูตรท่ีกําหนดโดย ๖ วิชา ดังนี้  
      ๓.๒.๑ ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ 

     ๓.๒.๒ วิธีการใชงานวิทยุแบบสังเคราะหความถ่ีระบบ TRUNKED RADIO ระบบ VHF/FM 
และระบบ HF/SSB  

    ๓.๒.๓ กฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคม และระเบียบกรมการปกครองวาดวยการสื่อสาร
กรมการปกครอง พ.ศ.๒๕๕๘ 

     ๓.๒.๔ โครงขายการสื่อสารกรมการปกครอง 
     ๓.๒.๕ การสื่อสารเม่ือเกิดภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน 
     ๓.๒.๖ กิจกรรมเสริมสรางประสบการณ   
  3.4 จัดทําบัตรประจําตัวผูใชเครื่องวิทยุคมนาคม รวมท้ังใบประกาศนียบัตรผูผานการอบรม

หลักสูตรผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมของหนวยงานท่ีรวมขายวิทยุคมนาคมของกรมการปกครอง พรอมเข็มวิทยฐานะ 
ตามแบบท่ีโรงเรียนการสื่อสารกรมการปกครองกําหนด  

๔. ระยะเวลาดําเนินการ 
   ระยะเวลาในการฝกอบรมหลักสูตรผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมกับหนวยงานท่ีรวมขายวิทยุ
กรมการปกครอง ไดกําหนดการฝกอบรมในหวงเดือนมกราคม ถึง.เดือนกุมภาพันธ 256๓ โดยแบงการ
ฝกอบรมออกเปน ๖ รุนจํานวนวันในการฝกอบรมรุนละ ๕ วัน รวม ๓๘ ชั่วโมง ดังนี้ 
  ๔.๑ รุนท่ี ๑ อบรมระหวางวันท่ี 20 – 24 มกราคม ๒๕6๓ 
  ๔.๒ รุนท่ี ๒ อบรมระหวางวันท่ี 27 – 31 มกราคม ๒๕๖๓ 
  ๔.๓ รุนท่ี ๓ อบรมระหวางวันท่ี   3 – 7   กุมภาพันธ ๒๕๖๓ 
  ๔.๔ รุนท่ี ๔ อบรมระหวางวันท่ี 10 – 14 กุมภาพันธ ๒๕๖๓ 
  ๔.๕ รุนท่ี ๕ อบรมระหวางวันท่ี 17 – 21 กุมภาพันธ ๒๕๖๓ 
  ๔.๖ รุนท่ี ๖ อบรมระหวางวันท่ี 24 – 28 กุมภาพันธ ๒๕6๓ 

๕. เปาหมาย 
   ผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมของหนวยงานท่ีเขารวมขายวิทยุคมนาคมของกรมการปกครอง  
จํานวน 540 คน  

๖. งบประมาณโครงการ  
   ใชงบประมาณจากสวนราชการผูรวมขายวิทยุคมนาคมของกรมการปกครอง รุนละ 90 คน ๆละ 
10,000 บาท เปนเงิน 900,000 บาท (เกาแสนบาทถวน) จํานวน 6 รุน รวมเปนเงิน 5,400,000 บาท 
(หาลานสี่แสนบาทถวน) 

๗. สถานท่ีดําเนินการ 
   ศูนยฝกกีฬาแหงชาติมวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  

๘. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
   กองการสื่อสาร กรมการปกครอง 
 

/๙. ประโยชน… 





    เวลา

วัน

หมายเหตุ 1. วันรายงานตัว และวันอบรมให้แต่งกายชุดสุภาพ (งดกางเกงยีนส์)
                 2. อาหารเช้าเวลา 0๗.00-07.๕0 น. อาหารว่าง/เคร่ืองด่ืมเวลา 10.15-10.30 น. และ 14.15-14.30 น.
               3. ก าหนดการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วิถีธัญบุรี
วธิกีารใช้เคร่ืองวทิยุคมนาคมแบบสังเคราะห์

ความถี่ระบบ TRUNKED RADIOระบบ 
VHF/FM และระบบ HF/SSB

โครงข่ายการส่ือสารกรมการปกครอง

วันทีห่้า  
 การส่ือสารเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือภาวะ

ฉุกเฉิน (ปฏิบัติ)
การส่ือสารเมื่อเกดิภัยพบิัติ
หรือภาวะฉกุเฉนิ (ปฏิบัติ)

ปิดการฝึกอบรม

กิจกรรม
กลุ่มย่อย

วันทีส่ี่ วิถีธัญบุรี ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานที่
กิจกรรม
กลุ่มย่อย

กิจกรรม
กลุ่มย่อย

วันทีส่อง
วิธีการใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์

ความถี่ระบบ TRUNKED RADIOระบบ 
VHF/FM และระบบ HF/SSB (ปฏิบัติ)

กิจกรรม
กลุ่มย่อย

วันทีส่าม วิถีธัญบุรี

กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับวิทยุคมนาคม

โครงข่ายการส่ือสารกรมการปกครอง (ปฏิบัติ)

วันทีห่นึ่ง รายงานตัวและลงทะเบียน
พิธีเปิดการ
ฝึกอบรม

ระเบียบว่าด้วยการรักษา
ความปลอดภัยแห่งชาติ

ตารางการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ใชเ้ครื่องวิทยุคมนาคมของหน่วยงานที่ร่วมขา่ยวิทยุคมนาคมของกรมการปกครอง 
ระหว่างวันที่       เดอืน                  พ.ศ. 2563

ณ โรงเรียนการสือ่สารกรมการปกครอง ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาต ิอ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
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ใบสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม 
หลักสูตรผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมของหน่วยงานที่ร่วมข่ายวิทยุคมนาคมของกรมการปกครอง 

…………………………………………………………. 
 

๑. ชื่อหน่วยงาน.................................................................... ....................................................................... 
๒. ที่อยู่เลขที่..................หมู่ที่..............ถนน.......................................ต าบล................................................ 

อ าเภอ.................................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์.................... 
โทรศัพท์....................................................โทรสาร..................................................................................  
มีความประสงค์จะส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมของหน่วยงาน 
ที่ร่วมข่ายวิทยุคมนาคมของกรมการปกครอง รุ่นที่.......... จ านวน...........คน ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง โทรศัพท์มือถือ หมายเหตุ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
(ลงชื่อ)..................................................................หัวหน้าหน่วยงาน 

                               ต าแหน่ง.................................................................. 
                               วันที่...............เดือน.............................พ.ศ.............. 
 

  สามารถส่งใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมไปยัง 
กองการสื่อสาร กรมการปกครอง ถนนนครราชสีมา  
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐  
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๓ ๖๖๒๔ หรือทางโทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๖๖๒๔  
หรือสแกน QR code เพ่ือสมัครผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ท่ี 
นายอนนท์ สืบสายอ่อน หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที ่๐6 3๒๑๖ ๒๒๕๓ หรือ 
นายพงศกร เพ็งจันทร์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที ่06 3902 2226 
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