ลาดับที่
1

ยุทธศาสตร์
การบริหารการสื่อสาร

รายละเอียดขัน้ ตอนการดาเนินการ

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

1.1 การบริหารระบบสื่อสารพืน้ ฐาน
การบริหารการสื่อสาร LTE

1) เช่าใช้วงจรสื่อสารไร้สายความเร็วสูง LTE พร้อม
บริการ

1 ระบบ

63,934,000

15.9 (25%)

1.2 การบริหารระบบสื่อสารหลัก

1) เช่าใช้วงจรสื่อสาร พร้อมบริการเชื่อมโยง และ
อุปกรณ์ประกอบ ระบบ Trunked Radio ระบบ
Analog และ Digital
2) เช่าใช้ทรัพย์สินของบริษัททีโอที จากัด (มหาชน)
5 รายการ ได้แก่ ค่าเช่าพืน้ ที,่ ที่ดิน, เสาอากาศ, ถนน
และระบบปรับอากาศ
3) ค่าสาธารณูปโภคสาหรับสถานีสื่อสาร ศูนย์
บัญชาการสื่อสาร
และศูนย์สื่อสารกรมการปกครอง
๑) จัดซื้ออะไหล่กล้องวงจรปิด

2 ระบบ

41,900,000

27 แห่ง

โครงการ/งาน

1.3 การบริหารระบบการสื่อสารรอง
การซ่อมบารุงระบบการสื่อสาร

1.4 การบริหารระบบสื่อสารสารอง
1.4.1 โครงการระบบสื่อสารผ่าน
ดาวเทียม
1.4.2 โครงการระบบสื่อสารพืน้ ที่
ชายแดน

ไตรมาสที่ 1 ต.ค.- ไตรมาสที่ 2 ม.ค.ธ.ค.
มี.ค.

ไตรมาสที่ 3
เม.ย.-มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4 ก.ค.ก.ย.

กรอบ/
ผู้รบั ผิดชอบ

15.9 (25%)

15.9 (25%)

15.9 (25%)

ยุทธศาสตร์
กรมการปกครอง
- กง.ยสม.

10.47 (25%)

10.47 (25%)

10.47 (25%)

3,286,000

0.82 (25%)

0.82 (25%)

0.82 (25%)

10.47 (25%) พรบ.งบประมาณ
- กง.ยสม.
- ศสส.ปค.
0.82 (25%)

132 แห่ง

15,905,000

3.97 (25%)

3.97 (25%)

3.97 (25%)

3.97 (25%)

18 รายการ

8,500,000

8.5 (100%)

2) จัดซื้ออะไหล่เครื่องวิทยุคมนาคม และอุปกรณ์
การสื่อสาร
3) จัดซื้ออะไหล่เสาวิทยุคมนาคม

23 รายการ

981,600

9.8 (100%)

55 แห่ง

2,512,000

2.8 (100%)

4) ดาเนินการซ่อมบารุงวิทยุคมนาคม และซ่อม
บารุงอุปกรณ์สื่อสาร โดยกองการสื่อสารและศูนย์
สื่อสารกรมการปกครอง และจัดตั้งเสาวิทยุคมนาคม
อาเภอ
1) เช่าใช้วงดาวเทียมเพือ่ เป็นวงจรสารองการ
สื่อสารของกรมการปกครอง

21,665 เครื่อง

10,838,000

3.97 (25%)

3.97 (25%)

3.97 (25%)

3.97 (25%)

1 ระบบ

62,240,000

1.56 (25%)

1.56 (25%)

1.56 (25%)

1.56 (25%)

2) เช่าใช้วงจรสื่อสารดาวเทียมและการบริการ
สื่อสารพืน้ ที่พักพิงชายแดน 9 แห่ง

9 แห่ง

6,066,000

1.51 (25%)

1.51 (25%)

1.51 (25%)

1.51 (25%)

พรบ.งบประมาณ
- ฝ.ซสบ.

พรบ.งบประมาณ
- ฝ.ซสบ.
- ศสส.ปค.

ลาดับที่
2

ยุทธศาสตร์

โครงการ/งาน

การพัฒนาระบบสื่อสาร 2.1 การพัฒนาระบบการสื่อสารเฉพาะ
กิจ TRUNKED RADIO

2.2 การพัฒนางานสถานีโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียมกรมการปกครอง DOPA
Channel

2.3 โครงการจัดทาเครื่องวิทยุคมนาคม

งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดขัน้ ตอนการดาเนินการ

เป้าหมาย

1) ขยายพืน้ ที่คลอบคลุมโครงการติดตั้งระบบ
Trunked Radio ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปที่
จังหวัดปัตตานี และจังหวัดสงขลา
2) การขยายพืน้ ที่คลอบคลุมระบบ Trunked Radio
ในกรุงเทพมหานคร

16 อาเภอ

ขอใช้งบประมาณ
ร่วมกับข้อ 1.1

3 พืน้ ที่

ขอใช้งบประมาณ
ร่วมกับข้อ 1.2

1) ปรับระบบการส่งสัญญาณจากสถานีส่งสัญญาณ
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นสถานีส่ง
สัญญาณกรมการปกครอง
2) จัดซื้ออุปกรณ์การถ่ายทอดสดนอกสถานที่

1 ระบบ

1.6 (100%)

500 จุด
3) ขยายจุดติดตั้งภาครับอาเภอ จังหวัด และจัดซื้อ
อะไหล่สาหรับการซ่อมบารุง เดินสายเพิม่ เติมให้
ปลายทาง
4) การจัดหาเครื่องรับโทรทัศน์เพือ่ สนับสนุนจังหวัด 954 เครื่อง
และอาเภอ
5) โครงการส่งเสริมการจัดทารายการโทรทัศน์ของ 1 ครั้ง
(954 เรื่อง)
ราชการส่วนภูมิภาค
20,0000 แห่ง
6) การขยายจุดรับสัญญาณไปยังกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
7) ขออนุญาตการส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 1 ใบอนุญาต
เป็นประเภทสาธารณะ

1,434,000

1.4 (100%)

กองการสื่อสารจะดาเนินการจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคม
ทดแทนที่เสื่อมสภาพ
1) ขออนุญาต กสทช. เพือ่ จัดหาเครื่องวิทยุ
คมนาคมประเภทมือถือและประเภทประจาที่
2) จัดซื้ออะไหล่วทิ ยุคมนาคม

7,654,000

1.) มือถือ
3,000 เครื่อง
2.) ประจาที่
1,000 เครื่อง

ไตรมาสที่ 3
เม.ย.-มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4 ก.ค.ก.ย.

กรอบ/
ผู้รบั ผิดชอบ

พรบ.งบประมาณ
- ฝ.ปกส.
1,816,000

3) ประกอบเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทมือถือ
จานวน 3,000 เครื่อง ประเภทประจาที่ จานวน
1,000 เครื่อง

23 รายการ

ไตรมาสที่ 1 ต.ค.- ไตรมาสที่ 2 ม.ค.ธ.ค.
มี.ค.

พรบ.งบประมาณ
- ฝ.ซสบ.
- ฝ.บถ.
7.6 (100%)

ลาดับที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ/งาน

รายละเอียดขัน้ ตอนการดาเนินการ

เป้าหมาย

2.4 โครงการการบริหารราชการแบบบ วางระบบการบริหารราชการแบบดิจทิ ัล ได้แก่
ดิจทิ ัล (DOPA SMART Administration) 1) ระบบการสือ่ สารแบบดิจทิ ัล คือ Phone, VDO
Phone, DOPA Conference, SMS, DOPA Voice

งบประมาณ
(บาท)

ไตรมาสที่ 1 ต.ค.- ไตรมาสที่ 2 ม.ค.ธ.ค.
มี.ค.

ไตรมาสที่ 3
เม.ย.-มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4 ก.ค.ก.ย.

กรอบ/
ผู้รบั ผิดชอบ

งบประมาณปกติ

ยุทธศาสตร์
กรมการปกครอง
- กง.ยสม.

1 ฉบับ

งบประมาณปกติ

1. แผนพัฒนา
การสื่อสาร
2. ระเบียบการ
สื่อสารกรมการ
ปกครอง
- ฝ.ซสบ.

600 อาเภอ

39,000,000
(ของงบประมาณ
5% หรืองบเหลือ
จ่าย)

แผนพัฒนาการ
สื่อสาร
- กง.ยสม.
- ศสส.ปค.

2) Big DATA ระบบข้อมูลเพือ่ การปฏิบัติงาน
3) Application for Administration เช่น E
learning Personnel E-budgeting DOPAGPS

2.5 การจัดทาแผนการจัดหา
วิทยุคมนาคม

2.6 โครงการเมืองปลอดภัย
(Safety City)

4) Application Mobile for service การจัดทา
แอพพลิเคชั่นเพือ่ การบริการประชาชน โดยดาเนินการ
ดังนี้
(1) การจัดตั้งคณะทางานระดับกรม ซึ่ง
ประกอบด้วย สานัก/กองที่เกี่ยวข้อง
(2) การจัดทาแผนการปฏิบัติงาน และเสนอ
ผู้บริหารกรมการปกครองอนุมัติ
(3) การจัดทาแอพพลิเคชั่น เพือ่ การบริการ
ประชาชน และการบริหารงาน
ตามระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการสื่อสาร
กรมการปกครอง พ.ศ. 2558 ให้ดาเนินการจัดทา
แผนการจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคม
1) ประชุมสานัก/กอง ที่เกี่ยวข้อง
2) จัดทาร่างแผนการจัดหาวิทยุคมนาคม
3) เสนอคณะกรรมการการสื่อสารอนุมัติ และ
ประกาศใช้
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่วา่ การอาเภอ ในอาเภอที่
ยังไม่มีการติดตั้ง 1 ระบบ 8 กล้อง
1) เสนอขออนุมัติโครงการและการหาแหล่ง
งบประมาณ
2) จัดจ้างผู้ประกอบการเอกชน
3) ดาเนินการติดตั้ง

ลาดับที่
3

ยุทธศาสตร์

โครงการ/งาน

การพัฒนาระบบบริหาร 3.1 โครงการบูรณาการด้านการสื่อสาร
ระดับกระทรวง

3.2 ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากาลัง
กองการสื่อสาร

3.3 จัดทาแผนพัฒนาการสื่อสาร พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๓

3.4 การจัดระบบพัสดุครุภัณฑ์

รายละเอียดขัน้ ตอนการดาเนินการ

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

1) เสนอคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานเครือข่ายด้านการ
สื่อสารระดับกระทรวง
2) ร่วมกับสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรม
ในกระทรวงมหาดไทย จัดประชุมเพือ่ บูรณาการความ
ร่วมมือทางด้านการสื่อสาร
3) ประสานความร่วมมือด้านการสื่อสาร ได้แก่
โครงสร้างพืน้ ฐานด้านการสื่อสาร คลื่นความถี่วทิ ยุ การ
สื่อสารดาวเทียม ระบบคอนเฟอร์เรนท์ ระบบ
สารสนเทศ วงจรสื่อสัญญาณ เครื่องมือสื่อสาร สถานี
สื่อสาร บุคลากร
1) ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากาลังกองการสื่อสาร

1 คาสั่ง

-

แผนพัฒนาการ
สื่อสาร
- กง.ยสม.

1 โครงสร้าง

-

แผนพัฒนาการ
สื่อสาร
- ฝ.อกส.

-

แผนพัฒนาการ
สื่อสาร
- ฝ.อกส.

2) ปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งผู้อานวยการกอง
การสื่อสาร
3) ปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งวิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักจัดการงานทั่วไป และ
เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์นโยบายและแผน
๑) จัดตั้งคณะทางาน เพือ่ วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ
๒) ยกร่างแผนพัฒนาการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๖๓
๓) เสนออธิบดีกรมการปกครองเห็นชอบและใช้
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
๑) จัดตั้งคณะทางานสารวจ และจัดทาบัญชีพัสดุ
และครุภัณฑ์ ให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด
๒) การจัดทาโปรแกรมคอมพิวเตอร์บัญชีพัสดุและ
ครุภัณฑ์

1 ตาแหน่ง

ไตรมาสที่ 1 ต.ค.- ไตรมาสที่ 2 ม.ค.ธ.ค.
มี.ค.

ไตรมาสที่ 3
เม.ย.-มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4 ก.ค.ก.ย.

กรอบ/
ผู้รบั ผิดชอบ

11 ตาแหน่ง

1 ฉบับ

1 โปรแกรม

100,000
(งบปกติ)

งานเร่งด่วน
- ฝ.ซสบ.
- ศสส.ปค.

ลาดับที่
4

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาบุคลากร

โครงการ/งาน

รายละเอียดขัน้ ตอนการดาเนินการ

4.1 โครงการอบรมเพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

จัดสัมมนากองการสื่อสาร ณ จังหวัดกาญจนบุรี
โดยมีเป้าหมายในการจัดทาแผนพัฒนาการสื่อสาร
กรมการปกครอง พ.ศ. 2561 - 2563

4.2 โครงการอบรมหลักสูตรนายช่าง
ไฟฟ้า รุ่นที่ 2

อบรมนายช่างไฟฟ้า หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสาร
ในหลักสูตรพืน้ ฐานของนายช่างไฟฟ้า เป็นเวลา 5
สัปดาห์
อบรบรมผู้ใช้วทิ ยุคมนาคม หน่วยงานร่วมข่ายวิทยุ
คมนาคมของกรมการปกครอง ตามระเบียบกรมการ
ปกครองว่าด้วยการสื่อสารกรมการปกครอง พ.ศ.
๒๕๕๘ จานวน ๖ รุ่น รุ่นละ ๕ วัน
อบรมผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมของกรมการปกครอง
ของจังหวัด และอาเภอ ได้แก่ ปลัดอาเภอ สมาชิกกอง
อาสารักษาดินแดน จังหวัดละ ๑๐๐ คน โดยให้ศูนย์
เป็นผู้อบรมที่จงั หวัด

4.3 โครงการอบรมหลักสูตรผู้ร่วมข่าย
สื่อสารกรมการปกครอง

4.4 โครงการอบรมผู้ใช้เครื่องวิทยุ
คมนาคมกรมการปกครอง

รวม

เป้าหมาย
1 แผนพัฒนา
การสื่อสาร

งบประมาณ
(บาท)
684,500

60 คน

1,800,000 (ของ
งบประมาณ 5%)

420 คน

4,200,000
(งบประมาณจาก
หน่วยงานต้นสังกัด
ผู้อบรม)
760,000 (ของ
งบประมาณ 5%)

7,600 คน

181,740,500

ไตรมาสที่ 1 ต.ค.- ไตรมาสที่ 2 ม.ค.ธ.ค.
มี.ค.

ไตรมาสที่ 3
เม.ย.-มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4 ก.ค.ก.ย.

6.8 (100%)

กรอบ/
ผู้รบั ผิดชอบ
พรบ.งบประมาณ
- ฝ.อกส.

ระเบียบการ
สื่อสาร
- รร.สส.
ระเบียบการ
สื่อสาร
- รร.สส.
ระเบียบการ
สื่อสาร
- รร.สส.

66.20 (36.4%) 41.44 (22.81%)

37.04 (20.39) 37.04 (20.39%)

