โครงการฝกอบรมหลักสูตรผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมของหนวยงานที่รวมขายวิทยุคมนาคม
ของกรมการปกครอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
.........................................................................
๑. หลักการและเหตุผล
ระเบียบกรมการปกครองวาดวยการสื่อสารกรมการปกครอง กําหนดใหผูใชเครื่องวิทยุคมนาคม
ของหนวยงานของรัฐที่เขารวมขายวิทยุคมนาคมของกรมการปกครอง ตองผานการฝกอบรมหลักสูตรการใช
เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถี่จากโรงเรียนการสื่อสารกรมการปกครอง หรือการใชวิทยุคมนาคม
ภาครัฐ จากสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
ทั้งนี้ เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
เรื่อง หลักเกณฑการใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถี่ (SYNTHESIZER) ของหนวยงานของรัฐ ที่กําหนดให
ผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถี่ (SYNTHESIZER) ของหนวยงานของรัฐ ตองผานการฝกอบรม
วิชากฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคมและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ หลักการติดตอสื่อสารและหลักการใชเครื่องวิทยุ
คมนาคมแบบสังเคราะหความถี่ และกฎหมายวาดวยการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการติดตอสื่อสาร
จากขอมูลการขอเข ารว มขายวิ ทยุ คมนาคมกรมการปกครอง พบวาตั้งแตป พ.ศ. 25๔๑
เปนตนมา มีหนวยงานที่ขอเขารวมขายวิทยุคมนาคมของกรมการปกครอง จํานวน 27๗ หนวยงาน เครื่องวิทยุ
ที่ขอรวมขาย จํานวน 2,7๓๙ เครื่อง โดยกองการสื่อสารไดฝกอบรมผูใชวิทยุคมนาคมของหนวยงานที่รวมขาย
วิทยุคมนาคมของกรมการปกครอง ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 256๒ ไปแลว จํานวน 1,๖6๔ คน
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให เ ป น ไปตามประกาศคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ และระเบียบกรมการปกครองขางตน ผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมของหนวยงาน
ที่เขารวมขายวิทยุคมนาคมกับกรมการปกครอง จึงตองเขารับการฝกอบรม เพื่อใหผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมไดใช
เครื่องวิทยุคมนาคมอยางถูกตอง มีทักษะในการใชวิทยุคมนาคมเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น และสามารถซอมบํารุง
เครื่องวิทยุคมนาคมเบื้องตนได
๒.วัตถุประสงค
กรมการปกครอง

๒.๑.เพื่ อฝ กอบรมผู ใช เครื่องวิทยุคมนาคมของหนว ยงานที่เขารว มขายวิทยุคมนาคมของ

๒.๒ เพื่ อ ให ผู ใช เ ครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมของหน ว ยงานที่ ร ว มข า ยวิ ท ยุ คมนาคมของกรมการ
ปกครองมีความรูและเขาใจเกี่ยวกับการใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถี่ (SYNTHESIZER)
๒.๓.เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการบูรณาการขายสื่อสารระหวางหนวยงานของรัฐ
และเรียนรูในขั้นตอนการปฏิบัติในการใชขายสื่อสารกรณีเกิดภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน
๒.๔ เพื่อสรางประชาคมสื่อสารระหวางหนวยงานภาครัฐ
๓. วิธีการดําเนินการ
3.1 แจ ง ให ห น ว ยงานที่ เ ข า ร ว มข า ยวิ ท ยุ ค มนาคมของกรมการปกครอง จั ด ส ง รายชื่ อ
ผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมของหนวยงานที่ตองเขารับการฝกอบรมหลักสูตรผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมของหนวยงาน
ที่รวมขายวิทยุคมนาคมของกรมการปกครอง

/3.2 จัดรายชื่อ…

๒
3.2 จัดรายชื่อผูเขาอบรมแตละรุน พรอมแจงไปยังหนวยงานที่เขารวมขายวิทยุคมนาคม
ใหเขาฝกอบรมตามกําหนด
๓.3 ดําเนินการฝกอบรมโครงการตามหลักสูตรที่กําหนดโดย ๖ วิชา ดังนี้
๓.๒.๑ ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ
๓.๒.๒ วิธีการใชงานวิทยุแบบสังเคราะหความถี่ระบบ TRUNKED RADIO ระบบ VHF/FM
และระบบ HF/SSB
๓.๒.๓ กฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคม และระเบียบกรมการปกครองวาดวยการสื่อสาร
กรมการปกครอง พ.ศ.๒๕๕๘
๓.๒.๔ โครงขายการสื่อสารกรมการปกครอง
๓.๒.๕ การสื่อสารเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน
๓.๒.๖ กิจกรรมเสริมสรางประสบการณ
3.4 จัดทําบัตรประจําตัวผูใชเครื่องวิทยุคมนาคม รวมทั้งใบประกาศนียบัตรผูผานการอบรม
หลักสูตรผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมของหนวยงานที่รวมขายวิทยุคมนาคมของกรมการปกครอง พรอมเข็มวิทยฐานะ
ตามแบบที่โรงเรียนการสื่อสารกรมการปกครองกําหนด
๔. ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลาในการฝ กอบรมหลักสูตรผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมกับ หนว ยงานที่รว มขายวิทยุ
กรมการปกครอง ได กํา หนดการฝ กอบรมในหว งเดือนมกราคม ถึง.เดือนกุมภาพันธ 256๓ โดยแบ งการ
ฝกอบรมออกเปน ๖ รุนจํานวนวันในการฝกอบรมรุนละ ๕ วัน รวม ๓๘ ชั่วโมง ดังนี้
๔.๑ รุนที่ ๑ อบรมระหวางวันที่ 20 – 24 มกราคม ๒๕6๓
๔.๒ รุนที่ ๒ อบรมระหวางวันที่ 27 – 31 มกราคม ๒๕๖๓
๔.๓ รุนที่ ๓ อบรมระหวางวันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ ๒๕๖๓
๔.๔ รุนที่ ๔ อบรมระหวางวันที่ 10 – 14 กุมภาพันธ ๒๕๖๓
๔.๕ รุนที่ ๕ อบรมระหวางวันที่ 17 – 21 กุมภาพันธ ๒๕๖๓
๔.๖ รุนที่ ๖ อบรมระหวางวันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ ๒๕6๓
๕. เปาหมาย

ผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมของหนวยงานที่เข ารว มขายวิทยุ คมนาคมของกรมการปกครอง
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. สถานที่ดําเนินการ
ศูนยฝกกีฬาแหงชาติมวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
๘. หนวยงานที่รับผิดชอบ
กองการสื่อสาร กรมการปกครอง
/๙. ประโยชน…

ตารางการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมของหน่วยงานที่ร่วมข่ายวิทยุคมนาคมของกรมการปกครอง
ระหว่างวันที่
เดือน
พ.ศ. 2563
ณ โรงเรียนการสือ่ สารกรมการปกครอง ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

วันทีส่ อง

วิถีธัญบุรี

วันทีส่ าม

วิถีธัญบุรี

วันทีส่ ี่

วิถีธัญบุรี

วันทีห่ ้า

13.00 - 16.๐0 น.

16.00 - 18.00 18.00 น. 20.00 น.

พิธีเปิดการ ระเบียบว่าด้วยการรักษา
ฝึกอบรม ความปลอดภัยแห่งชาติ

กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับวิทยุคมนาคม

กิจกรรม
กลุ่มย่อย

วิธกี ารใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์
ความถี่ระบบ TRUNKED RADIOระบบ
VHF/FM และระบบ HF/SSB

วิธีการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์
ความถี่ระบบ TRUNKED RADIOระบบ
VHF/FM และระบบ HF/SSB (ปฏิบัต)ิ

กิจกรรม
กลุ่มย่อย

โครงข่ายการสื่อสารกรมการปกครอง

โครงข่ายการสื่อสารกรมการปกครอง (ปฏิบัต)ิ

ศึกษาดูงานนอกสถานที่

ศึกษาดูงานนอกสถานที่

การสื่อสารเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือภาวะ
ฉุกเฉิน (ปฏิบัต)ิ

การสื่อสารเมื่อเกิดภัยพิบัติ
ปิดการฝึกอบรม
หรือภาวะฉุกเฉิน (ปฏิบัต)ิ

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

รับประทานอาหารเย็น

รายงานตัวและลงทะเบียน

รับประทานอาหารกลางวัน

วันทีห่ นึ่ง

กิจกรรมหน้าเสาธง

วัน

05.00 - 07.00 - 08.00 - 0๙.๐0 - 09.30 - 11.๐0 - 12.00 07.00 น. 08.00น. 0๙.๐0น. 09.30 น. 11.00 น. 12.00 น. 13.00น.

ภารกิจส่วนตัว

เวลา

กิจกรรม
กลุ่มย่อย
กิจกรรม
กลุ่มย่อย

ใบสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม
หลักสูตรผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมของหน่วยงานที่ร่วมข่ายวิทยุคมนาคมของกรมการปกครอง
………………………………………………………….
๑. ชื่อหน่วยงาน...........................................................................................................................................
๒. ทีอ่ ยู่เลขที่..................หมู่ที่..............ถนน.......................................ตาบล................................................
อาเภอ.................................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์....................
โทรศัพท์....................................................โทรสาร..................................................................................
มีความประสงค์จ ะส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมของหน่วยงาน
ที่ร่วมข่ายวิทยุคมนาคมของกรมการปกครอง รุ่นที่.......... จานวน...........คน ดังนี้
ที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

โทรศัพท์มือถือ

หมายเหตุ

(ลงชื่อ)..................................................................หัวหน้าหน่วยงาน
ตาแหน่ง..................................................................
วันที่...............เดือน.............................พ.ศ..............
สามารถส่งใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมไปยัง
กองการสื่อสาร กรมการปกครอง ถนนนครราชสีมา
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๓ ๖๖๒๔ หรือทางโทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๖๖๒๔
หรือสแกน QR code เพื่อสมัครผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
นายอนนท์ สืบสายอ่อน หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐6 3๒๑๖ ๒๒๕๓ หรือ
นายพงศกร เพ็งจันทร์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 06 3902 2226

