
รายงาน
เพื่อใหเกิดวธิีปฏิบัติที่เป�นเลิศ

กระบวนการปฏิบัติการส่ือสารเคล่ือนที่เร็ว นบภ

สถานีส่ือสาร ฐานทัพเรอืสัตหบี

 
 

รายงานองค�ความรูที่มีการจัดการ 
เพื่อใหเกิดวธิีปฏิบัติที่เป�นเลิศ 

 
 

กระบวนการปฏิบัติการส่ือสารเคล่ือนที่เร็ว นบภ
 

จัดทําโดย 
 

สถานีส่ือสาร ฐานทัพเรอืสัตหบี 
 
 

กระบวนการปฏิบัติการส่ือสารเคล่ือนที่เร็ว นบภ.ฐท.สส. 



รายงานองค$ความรู'ท่ีมีการจดัการเพ่ือให'เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป*นเลิศ

ประจําป,งบประมาณ 

รายงานองค$ความรู'ท่ีมีการจดัการเพ่ือให'เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป*นเลิศ ประจําป,งป.๖๔ 

 

- ๒ - 

ประจําป,งบประมาณ ๒๕๖๔ 



รายงานองค$ความรู'ท่ีมีการจดัการเพ่ือให'เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป*นเลิศ

กระบวนการปฏิบัติการส่ือสารเคล่ือนที่เร็ว นบภ

สถานีสื่อสาร ฐานทัพเรือสัตหีบ
๑

ความสําคัญและความเป*นมาขององค$ความรู'ท่ีมีการจัดการเพ่ือให'เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป*นเลิศ 
ป6ญหาหรือความต'องการ ความเป*นมาและเส'นทางการพัฒนาขององค$ความรู'ท่ีมีการจัดการเพ่ือให'เกิดวิธีปฏิบัติท่ี
เป*นเลิศ 
 

๑.๑ความสําคัญองค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ

หน'าท่ีตามกฎหมาย สถานีสื่อสารฐานทัพเรือสัตหีบ
๑.ปฏิบัติการสื่อสารกับหน:วยต:างๆในกองทัพเรื
๒.เป*นสถานีบกติดต:อกับเรือหลวงในทะเลและรับ

พันธกิจ 

๑.ดํารงข:ายการสื่อสารของกองทัพเรือ เพ่ือสนับสนุนหน:วยงานของกองทัพเรือ เหล:าทัพอ่ืน หน:วยงานภาครัฐ และ
ประชาชนตลอด ๒๔ ชม. 

๒.ปฏิบัติการสื่อสารให'กับฐานทัพเรือสัตหีบ

๓.บริการสื่อสารด'านชุมสายโทรศัพท$ด'วยความรวดเร็ว ถูกต'อง

๑.๒ความเป�นมาและแนวทางการพัฒนาองค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ
สสส.ฐท.สส. มีกําลังพลท่ีมีความรู' 
เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพและทันสมัยรองรับการปฏิบัติโดยมีการปฏิบัติเป*นลําดับข้ันตอน
ตรวจสอบ (Check list) 

๒.การวางแผนเชิงกลยุทธ�ดานการจัดการความรู
วัตถุประสงค$และเปKาหมายขององค$ความรู'ท่ีมีการจัดการเพ่ือใ
เปKาหมายของผลงาน/นวัตกรรม หรือวิธีการปฏิบัติท่ีเป*นเลิศ อย:างชัดเจน สอดคล'องกับป6ญหาความต'องการ หรือ
เหตุผลความจําเป*น 

รายงานองค$ความรู'ท่ีมีการจดัการเพ่ือให'เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป*นเลิศ ประจําป,งป.๖๔ 

 

- ๓ - 

ปฏิบัติการส่ือสารเคล่ือนที่เร็ว นบภ.ฐท

สถานีสื่อสาร ฐานทัพเรือสัตหีบ 
๑.ความสําคัญและความเป�นมา 

ความสําคัญและความเป*นมาขององค$ความรู'ท่ีมีการจัดการเพ่ือให'เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป*นเลิศ ระบุเหตุผล ความจําเป*น 
ความเป*นมาและเส'นทางการพัฒนาขององค$ความรู'ท่ีมีการจัดการเพ่ือให'เกิดวิธีปฏิบัติท่ี

ความสําคัญองค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ 

อสารฐานทัพเรือสัตหีบ 
หน:วยต:างๆในกองทัพเรือ เหล:าทัพอ่ืนและส:วนราชการอ่ืน 

เรือหลวงในทะเลและรับ - ส:งข:าว ให'กับหน:วยต:างๆในพ้ืนท่ีฐานทัพเรือสัตหีบ

ดํารงข:ายการสื่อสารของกองทัพเรือ เพ่ือสนับสนุนหน:วยงานของกองทัพเรือ เหล:าทัพอ่ืน หน:วยงานภาครัฐ และ

ปฏิบัติการสื่อสารให'กับฐานทัพเรือสัตหีบ 

ด'านชุมสายโทรศัพท$ด'วยความรวดเร็ว ถูกต'อง 

ความเป�นมาและแนวทางการพัฒนาองค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ
ความชํานาญและประสบการณ$ด'านการสื่อสาร มีอุปกรณ$เครื่องมือสื่อสาร

เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพและทันสมัยรองรับการปฏิบัติโดยมีการปฏิบัติเป*นลําดับข้ันตอนตามกระบวนการ

การวางแผนเชิงกลยุทธ�ดานการจัดการความรู 
วัตถุประสงค$และเปKาหมายขององค$ความรู'ท่ีมีการจัดการเพ่ือให'เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป*นเลิศ ระบุวัตถุประสงค$และ

นวัตกรรม หรือวิธีการปฏิบัติท่ีเป*นเลิศ อย:างชัดเจน สอดคล'องกับป6ญหาความต'องการ หรือ

ฐท.สส. 

ระบุเหตุผล ความจําเป*น 
ความเป*นมาและเส'นทางการพัฒนาขององค$ความรู'ท่ีมีการจัดการเพ่ือให'เกิดวิธีปฏิบัติท่ี

นท่ีฐานทัพเรือสัตหีบ 

ดํารงข:ายการสื่อสารของกองทัพเรือ เพ่ือสนับสนุนหน:วยงานของกองทัพเรือ เหล:าทัพอ่ืน หน:วยงานภาครัฐ และ

ความเป�นมาและแนวทางการพัฒนาองค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ 
ปกรณ$เครื่องมือสื่อสาร
ตามกระบวนการ

ห'เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป*นเลิศ ระบุวัตถุประสงค$และ
นวัตกรรม หรือวิธีการปฏิบัติท่ีเป*นเลิศ อย:างชัดเจน สอดคล'องกับป6ญหาความต'องการ หรือ



รายงานองค$ความรู'ท่ีมีการจดัการเพ่ือให'เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป*นเลิศ

๒.๑วัตถุประสงค�ขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏบิัติที่เป�นเลิศ
-เพ่ือเป*นแนวทางให'กับเจ'าหน'าท่ีส่ือสารท่ีปฏิบัติงานประจํา และท่ีย'ายมาบรรจุในอัตราใหม:ของ

สสส.ฐท.สส ท่ีเข'าปฏิบัติการส่ือสารเคล่ือนท่ีเร็ว หน:วยบรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือสัตหีบ ร:วมกับ

หน:วยเคล่ือนท่ีเร็ว หน:วยบรรเทาสาธารณภัย ทรภ

แผนบรรเทาสาธารณภัย หน:วยบรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือสัตหีบ 

ง:าย ถูกต'อง และรวดเร็วย่ิงขึ้น 

-เพ่ือให'การประสานงานกับผู'บังคับบัญชาและหน:วยงานอ่ืน ๆ ในการ

ความเรียบร'อย ถูกต'อง และรวดเร็วย่ิงขึ้น

- ขั้นตอนการปฏิบัติงานตลอดจนเทคนิคและข'อขัดข'องต:าง ๆ 

สส.)ได'นําไปเป*นแนวทางในการจัดทําเอกสารคู:มือการจัดการอง

๒.๒เป2าหมายหรือตัวช้ีวัดขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ - ความสําเร็จการป
มาตรฐานและระยะเวลาท่ีกําหนดไม:ต่ํากว:าเกณฑ$
 
-สามารถจัดต้ังข:ายการสื่อสารของหน:วย นบภ
- สามารถรับ-ส:งข:าว ติดต:อประสานงานกับหน:วยงานต:างๆ ท่ีเก่ียวข'อง ได'ทันตามเวลา
- จนท.ปฏิบัติการสื่อสารเคลื่อนท่ีเร็วมีความรู' ความสามารถในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน
- เกิดการพัฒนาความรู' รวมท้ังเกิดความสัมพันธ$อันดี

กระบวนการผลิตผลงาน หรือข้ันตอนการดําเนินงานขององค$ความรู'ท่ีมีการจัดการเพ่ือให'เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป*นเลิศ
ระบุกระบวนการ หรือวิธีการในการผลิต การนําไปใช' 
สอดคล'องกับวัตถุประสงค$ 

๓.๑ การออกแบบผลงาน/ นวัตกรรม
ในการจัดต้ังหน:วยบรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือสัตหีบ ร:วมกับหน:วยเคลื่อนท่ีเร็ว หน:วยบรรเทาสาธารณภัยฐาน
ทัพเรือสัตหีบสสส.ฐท.สส.ได'รับมอบหมายจาก ฐท
สื่อสาร ท่ีมีความพร'อมสูงสุด สนับสนุนให'กับ ฐท
ปฏิบัติกับหน:วยต:างๆ ท่ีเก่ียวข'อง ท้ังใน ทร

รายงานองค$ความรู'ท่ีมีการจดัการเพ่ือให'เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป*นเลิศ ประจําป,งป.๖๔ 

 

- ๔ - 

วัตถุประสงค�ขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏบิัติที่เป�นเลิศ 
เพ่ือเป*นแนวทางให'กับเจ'าหน'าท่ีส่ือสารท่ีปฏิบัติงานประจํา และท่ีย'ายมาบรรจุในอัตราใหม:ของ

เข'าปฏิบัติการส่ือสารเคล่ือนท่ีเร็ว หน:วยบรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือสัตหีบ ร:วมกับ

ยบรรเทาสาธารณภัย ทรภ.๑ได'ทราบขั้นตอนในการปฏิบัติงา

แผนบรรเทาสาธารณภัย หน:วยบรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือสัตหีบ (นบภ.ฐท.สส.) 

เพ่ือให'การประสานงานกับผู'บังคับบัญชาและหน:วยงานอ่ืน ๆ ในการบรรเทาสาธารณภัย

ความเรียบร'อย ถูกต'อง และรวดเร็วย่ิงขึ้น 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตลอดจนเทคนิคและข'อขัดข'องต:าง ๆ หน:วยส่ือสาร นบภ

ดทําเอกสารคู:มือการจัดการองค$ความรู'ของหน:วยในป6จจุบันต:อไ

เป2าหมายหรือตัวช้ีวัดขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ
ความสําเร็จการปฏิบัติงานตามกระบวนการปฏิบัติการสื่อสารเคลื่อนท่ีเร็วสื่อ

ไม:ต่ํากว:าเกณฑ$ (ร'อยละ ๘๐) 

ดต้ังข:ายการสื่อสารของหน:วย นบภ.ฐท.สส.ได'ทันตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

ติดต:อประสานงานกับหน:วยงานต:างๆ ท่ีเก่ียวข'อง ได'ทันตามเวลา 

มีความรู' ความสามารถในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน 
งเกิดความสัมพันธ$อันดี ความสามัคคีระหว:างผู'ปฏิบัติงาน 

๓.กระบวนการผลิตผลงาน 
กระบวนการผลิตผลงาน หรือข้ันตอนการดําเนินงานขององค$ความรู'ท่ีมีการจัดการเพ่ือให'เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป*นเลิศ
ระบุกระบวนการ หรือวิธีการในการผลิต การนําไปใช' และการพัฒนาผลงานโดยมีข้ันตอนต:อเนื่องสัมพันธ$กัน และ

นวัตกรรม 
หน:วยบรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือสัตหีบ ร:วมกับหน:วยเคลื่อนท่ีเร็ว หน:วยบรรเทาสาธารณภัยฐาน

ได'รับมอบหมายจาก ฐท.สส.ให'เป*นหน:วยดําเนินการจัดเตรียมกําลังพลและเครื่องมือ
สื่อสาร ท่ีมีความพร'อมสูงสุด สนับสนุนให'กับ ฐท.สส. ในการจัดต้ังข:ายการสื่อสาร เพ่ือติดต:อประสานงาน 
ปฏิบัติกับหน:วยต:างๆ ท่ีเก่ียวข'อง ท้ังใน ทร. และนอก ทร. ตามสั่งการ 

เพ่ือเป*นแนวทางให'กับเจ'าหน'าท่ีส่ือสารท่ีปฏิบัติงานประจํา และท่ีย'ายมาบรรจุในอัตราใหม:ของ

เข'าปฏิบัติการส่ือสารเคล่ือนท่ีเร็ว หน:วยบรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือสัตหีบ ร:วมกับ

ฏิบัติงานให'เป*นไปตาม

.) ท่ี ๑/๒๕๕๙ ได'

บรรเทาสาธารณภัยเป*นไปด'วย

.ฐท.สส.(สสส.ฐท.

ค$ความรู'ของหน:วยในป6จจุบันต:อไป 

เป2าหมายหรือตัวช้ีวัดขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ 
ฏิบัติงานตามกระบวนการปฏิบัติการสื่อสารเคลื่อนท่ีเร็วสื่อได'ตาม

กระบวนการผลิตผลงาน หรือข้ันตอนการดําเนินงานขององค$ความรู'ท่ีมีการจัดการเพ่ือให'เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป*นเลิศ
และการพัฒนาผลงานโดยมีข้ันตอนต:อเนื่องสัมพันธ$กัน และ

หน:วยบรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือสัตหีบ ร:วมกับหน:วยเคลื่อนท่ีเร็ว หน:วยบรรเทาสาธารณภัยฐาน
ให'เป*นหน:วยดําเนินการจัดเตรียมกําลังพลและเครื่องมือ

สาร เพ่ือติดต:อประสานงาน การ
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ผังกระบวนการทํางาน 
ขั้นท่ี 

 
ผังกระบวนการ 

 
 

๑ 

 

 
 

 
๒ 

 

 

หน:วยส่ือสาร 

รับคําส่ังจาก นบภ.ฐท.สส
A 

 นยก.หน:วยส่ือสาร 

ดําเนินการ 

รายงานองค$ความรู'ท่ีมีการจดัการเพ่ือให'เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป*นเลิศ ประจําป,งป.๖๔ 

 

- ๕ - 

รายละเอียดงาน 
ระยะเวลาและข'อกําหนดท่ีสําคัญ

ระยะเวลา 
- ฐท.สส. ส่ังจัดต้ังกํา ลังเฉพาะกิจเป*นหน:วย
บรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือสัตหีบ (นบภ.ฐท.
สส.) 
- นบภ.ฐท.สส.(ผบ.ฐท.สส.) ส่ังการ ให'หน:วย
ส่ือสารฯ (หน.สสส.ฐท.สส. )  จั ด ชุด ส่ือสาร
เคล่ือนท่ีเ ร็วฯ สนับสนุนหน:วยเคล่ือนท่ีเ ร็ว 
นบภ.ฐท.สส.มาทางช:องทางต:างๆ ดังน้ี 
๑.รับคําส่ังทาง LINE กลุ:มผู'บังคับบัญชา 
    - หน.หน:วยส่ือสารฯ ผู'รับ 
    - แจ'งกําลังพลให'รับทราบเบื้องต'น 
๒.รับคําส่ังทาง หนังสือ/ข:าวราชนาวี 
    - ธุรการรับหนังสือ ส:งให' ยก.สส.ฯ นําเสนอ 
หน.หน:วยส่ือสารฯ ส่ังการ 
๓.รับคําส่ังทางโทรศัพท$ (มีหนังสือตามมา)     
   - น.เวรฯ/เวรส่ือสารฯ แจ'ง นยก.สส.ฯ   
     นําเสนอ หน.หน:วยส่ือสารฯ ส่ังการ 
๔. หน.หน:วย ส่ือสาร.ฯ ส่ังการ นยก.สส.ฯ 
ดําเนินการจัดกําลังเฉพาะกิจชุดส่ือสารเคล่ือนท่ี
เร็ว นบภ.ฐท.สส.ตามส่ังการ 

๑๐ นาที 

๑. นยก.ตรวจสอบความพร'อมของกําลังพลและ
จํานวนเคร่ืองมือส่ือสาร 
๒. นยก.สสส.ฯ รายงาน “ความพร'อม”ทางวาจา 
พร'อมกับขึ้นเร่ืองขออนุมัติ หน.สสส.ฯจัดกําลังพล 
สนับสนุน นบภ.ฐท.สส. เป*น ชุดส่ือสารเคล่ือนท่ี
เร็ว พร'อมเคร่ืองมือส่ือสาร 

๓๐ นาที 

สส. 

ระยะเวลาและข'อกําหนดท่ีสําคัญ 
ผู'รับผิดชอบ 

ข'อกําหนด 
- แผนบรรเทาสาธารณภัย 
ฐท.สส.ท่ี ๑/๒๕๕๙ 
- แผนบรรเทาสาธารณภัย
หน: ว ย ส่ื อ ส า รฯ  ท่ี  ๑ /
๒๕๖๒ 
- คู:มือปฏิบัติการส่ือสาร
เคล่ือนท่ีเร็ว นบภ.ฐท.สส.
ท่ี ๑/๖๒ 

ผบ.ฐท.สส. 
 
 
 
 
 
 
๑.หน.หน:วย
ส่ือสาร  
 
๒.นยก.
หน:วย
ส่ือสาร 
๓.นยก.
หน:วย
ส่ือสาร 
๔.หน.หน:วย
ส่ือสาร  

- แผนบรรเทาสาธารณภัย 
ฐท.สส.ท่ี ๑/๒๕๕๙ 
- แผนบรรเทาสาธารณภัย
หน: ว ย ส่ื อ ส า รฯ  ท่ี  ๑ /
๒๕๖๒ 
- คู:มือปฏิบัติการส่ือสาร

-นยก.หน:วย
ส่ือสาร 
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๓ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
ขั้นท่ี 

 

ผังกระบวนการ 

  

 

 

 

 

 

๔ 

 

 

ก 

นยก.หน:วยส่ือสาร 

ดําเนินการ 

 

ก 

ตรวจความพร'อม 
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- ๖ - 

๓. หน.หน:วยส่ือสาร อนุมัติ  
๔. นยก.ส่ัง ชุดส่ือสารเคล่ือนท่ีเร็ว 
.   “เตรียมความพร'อม” 

 ๑. นยก.ขึ้นเร่ืองขออนุมัติจัดชุดส่ือสารเคล่ือนท่ี
เร็ว สนับสนุน นบภ.ฐท.สส.ฯ เสนอ หน.หน:วย
ส่ือสารฯ อนุมัติ 
๒. ชุดส่ือสารเคล่ือนท่ีเร็ว ดําเนินการ ดังน้ี 
 -จัดเตรียมเคร่ืองมือส่ือสาร/อุปกรณ$  
-จัดเตรียมเอกสารการส่ือสาร 
 -จัดเตรียมอุปกรณ$เคร่ืองใช'สํานักงาน 
    -จัดเตรียมเคร่ืองสนาม 
 -ประสานขอรับการสนับสนุนยานพาหนะ  
จาก กขส.ฐท.สส. 

๓๐ นาที 

รายละเอียดงาน 

 

ระยะเวลาและข'อกําหนดท่ีสําคัญ

ระยะเวลา 

๓.จนท.ส่ือสารเคล่ือนท่ีเร็ว รายงานความ

พร'อม กับหน.ชุดฯ 

 

 ๑.หน.ชุดส่ือสารฯ ตรวจความพร'อม  

ก:อนออกเดินทาง 

 - กําลังพล ครบตามจํานวน มีความ 

 พร'อม ๑๐๐% 

 - เคร่ืองมือส่ือสาร/อุปกรณ$ครบถ'วน  

  ตามจํานวนและสถานภาพ พร'อม 

   ใช'ราชการได'สมบูรณ$ ๑๐๐% 

   - เอกสารการส่ือสาร ครบถ'วน 

   - ยานพาหนะ พร'อม 

๒.หน.ชุดส่ือสารฯ ส่ังออกเดินทางไปรวมพลกับ

หน:วยเคล่ือนท่ีเร็ว นบภ.ฐท.สส. 

๓๐ นาที 

เคล่ือนท่ีเร็ว นบภ.ฐท.สส.
ท่ี ๑/๖๒ 

- แผนบรรเทาสาธารณภัย 
ฐท.สส.ท่ี ๑/๒๕๕๙ 
- แผนบรรเทาสาธารณภัย
หน: ว ย ส่ื อ ส า รฯ  ท่ี  ๑ /
๒๕๖๒ 
- คู:มือปฏิบัติการส่ือสาร
เคล่ือนท่ีเร็ว นบภ.ฐท.สส.
ท่ี ๑/๖๒ 

-นยก.หน:วย
ส่ือสาร 

ระยะเวลาและข'อกําหนดท่ีสําคัญ ผู'รับผิดชอบ 

ข'อกําหนด 

  

- แผนบรรเทาสาธารณภัย 

ฐท.สส.ท่ี ๑/๒๕๕๙ 

- แผนบรรเทาสาธารณภัย

หน: ว ย ส่ื อ ส า รฯ  ท่ี  ๑ /

๒๕๖๒ 

- คู:มือปฏิบัติการส่ือสาร

เคล่ือนท่ีเร็ว นบภ.ฐท.สส.

ท่ี ๑/๖๒ 

 

-หน.หน:วย

ส่ือสารฯ        

-นยก.สส.ฯ 

-หน.ชุด

ส่ือสารฯ 

-จนท.

ส่ือสารฯ 
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๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖ 

 

ขั้นท่ี ผังกระบวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ชุดส่ือสารเคล่ือนเร็ว 

ออกปฏิบัติการส่ือสารฯ

ข 

 ปฏิบัติการส่ือสารฯ 

ข 
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- ๗ - 

 ๑. เดินทางเข'าพื้นท่ีรับผิดชอบของหน:วย

เคล่ือนท่ีเร็ว นบภ.ฐท.สส. 

๒. ดําเนินการติดต้ังข:ายการส่ือสารดังน้ี 

   ๒.๑ ระบบวิทยุโทรศัพท$ ย:าน VHF/FM 

(HIGH BAND) เป*นข:ายหลัก จํานวน ๒ ข:าย ดังน้ี 

        ๑) ติดต:อกับ นบภ.ฐท.สส.ใช'ความถี่

หลัก รส.๐๙ (ความถี่ รับ ๑๖๐.๐๒๕ มฮ. 

ความถี่ส:ง ๑๖๕.๘๒๕ มฮ.) 

        ๒) ติดต:อกับภายในหน:วยเคล่ือนท่ีเร็ว 

นบภ.ฐท.สส.ใช'ความถี่ XXX.XXX มฮ.  

    ๒.๒ ระบบโทรศัพท$และโทรสาร เป*นข:าย

รอง จํานวน ๒ เลขหมาย ดังน้ี 

   ๑) ๑ เลขหมาย สําหรับ โทรศัพท$ 

๒) ๑ เลขหมาย สําหรับ โทรสาร 

๓. ทําการทดลองติดต:อส่ือสารกับ นบภ.ฐท.

สส. และหน:วยต:างๆ ภายในหน:วยเคล่ือนท่ีเร็ว 

นบภ.ฐท.สส.และ/หรือ ตามท่ีหน:วยเคล่ือนท่ี

เร็ว นบภ.ฐท.สส.ส่ังการ  

๔. รายงานให' ผบ.หน:วยเคล่ือนท่ีเร็ว นบภ.ฐท.

สส.รับทราบ 

๕. รอรับคําส่ังการปฏิบัติฯ ต:อไป 

 

- ๑ ชม. 

รายละเอียด ระยะเวลาและข'อกําหนดท่ีสําคัญ

ระยะเวลา 

๒. เฝKาฟ6งข:ายการส่ือสารทางวิทยุกับ หน:วย

ต:าง ๆ ภายในหน:วยเคล่ือนท่ีเร็ว นบภ.ฐท.สส.

และ/หรือ ตามท่ีหน:วยเคล่ือนท่ีเร็ว นบภ.ฐท.

สส.ส่ังการ 

๓. ตรวจสอบและแก'ไข/เพิ่มเติมหมายเลข  

โทรศัพท$ ของหน:วยบรรเทาสาธารณภัยแต:ละ

หน:วยให'ทันสมัยอยู:เสมอ     

- 

 

ออกปฏิบัติการส่ือสารฯ 

- แผนบรรเทาสาธารณภัย 

ฐท.สส.ท่ี ๑/๒๕๕๙ 

- แผนบรรเทาสาธารณภัย

หน: ว ย ส่ื อ ส า รฯ  ท่ี  ๑ /

๒๕๖๒ 

- คู:มือปฏิบัติการส่ือสาร

เคล่ือนท่ีเร็ว นบภ.ฐท.สส.

ท่ี ๑/๖๒ 

 

-หน.ชุด

ส่ือสารฯ 

เคล่ือนท่ีเร็ว 

นบภ.ฐท.

สส. 

- แผนบรรเทาสาธารณภัย 

ฐท.สส.ท่ี ๑/๒๕๕๙ 

- แผนบรรเทาสาธารณภัย

หน:วยส่ือสารฯ ท่ี ๑/๒๕๖๒ 

-หน.ชุด

ส่ือสาร

เคล่ือนท่ีเร็ว 

นบภ.ฐท.สส. 

ระยะเวลาและข'อกําหนดท่ีสําคัญ ผู'รับผิดชอบ 

ข'อกําหนด 

- คู:มือปฏิบัติการส่ือสาร

เคล่ือนท่ีเร็ว นบภ.ฐท.สส.

ท่ี ๑/๖๒ 

- อทร.๕๐๐๑ 
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๗ 

 

 

 

๘ 

 

 

 

 

๙ 

 

 

 

ขั้นท่ี ผังกระบวน 

 

 

๑๐ 

 

 หน:วยต:างๆ รับคําส่ัง

และปฏิบัติภารกจิ 

 เสร็จส้ินภารกิจ 

เดินทางกลับท่ีต้ังปกติ 

 ส:งของคืนคลัง 

ค 

 เบิกเบี้ยเล้ียง 

ค 
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- ๘ - 

- หน:วยต:างๆ ท่ีออกปฏิบัติภารกิจต:างๆ ตามท่ี

ได' รับมอบหมายจาก หน:วยเคล่ือน ท่ี เ ร็ว 

นบภ.ฐท.สส.เรียบร'อยแล'ว ให'รายงานกับ ผบ.

หน:วยเคล่ีอนเร็ว หรือ ทาง จนท. ส่ือสาร.

หน:วยเคล่ือนท่ีเร็ว นบภ.ฐท.สส. ทราบใน

โอกาสแรก 

- จนท.ส่ือสาร นําเรียน ผบ.หน:วยเคล่ือนท่ีเร็ว 

นบภ.ฐท.สส.รับทราบ 

- 

-เม่ือปฏิบัติภารกิจเสร็จส้ินตามเปKาหมาย 

๑.ผบ.นบภ.ฐท.สส.ส่ังเลิกภารกิจเดินทางกลับ

ท่ีต้ังปกติ ด'วยวาจา หรือ ทางข:าวราชนาวี 

๒.ผบ.หน:วยเคล่ือนท่ีเร็ว นบภ.ฐท.สส. ส่ังการ 

จนท.ส่ือสาร แจ'งหน:วยต:างๆท่ีเกี่ยวข'องทาง

วิทยุและขออนุญาต นบภ.ฐท.สส.ปjดข:ายการ

ส่ือสาร  

๓.จัดเก็บเคร่ืองมือส่ือสาร/อุปกรณ$ เอกสาร   

   เคร่ืองใช'ต:างๆ ให'เรียบร'อยตามแบบ  

   ตรวจสอบ(Checklist) 

๓๐ นาที 

๑.ตรวจสอบเคร่ืองมือส่ือสารและอุปกรณ$   

   ก:อนนําเก็บเข'าคลัง สสส.ฯ 

๒.หากพบเคร่ืองมือส่ือสารหรืออุปกรณ$ ชํารุด

ให'ดําเนินการดังน้ี  

- แจ'ง จนท.แผนกเคร่ืองมือส่ือสาร(ฝkาย ยก.สสส.ฯ) 

- จนท.แผนกเคร่ืองมือส่ือสาร ทํารายงานซ:อม

ทํ า  ตามแบบฟอร$ มซ: อม ทํ าแผนกไฟฟK า

อิเล็กทรอนิกส$ (แบบ ก.๑/๕/๙๓) ส:งซ:อมท่ี 

กอล.๓ อล.ทร.(อรม.อร.) 

- ขึ้นเร่ืองขอรับการสนับสนุนซ:อมทํา เคร่ืองมือ

ส่ือสาร ตามสายงาน 

๓๐ นาที 

รายละเอียด ระยะเวลาและข'อกําหนดท่ีสําคัญ

ระยะเวลา 

๑. ผช.นยก.สสส.ฯ ขึ้นเร่ืองขออนุมัติเบิก  

   เบี้ย เล้ียงให'กับ ชุดส่ือสารเคล่ือนท่ีเร็ว 

ประจําหน:วยเคล่ือนทีเร็ว นบภ.ฐท.สส. เสนอ 

หน.หน:วยส่ือสารฯ เพื่อขออนุมัติ 

๓๐ นาที - คําส่ัง ยก

  การจัดต้ัง นบภ

 

- แผนบรรเทาสาธารณภัย 

ฐท.สส.ท่ี ๑/๒๕๕๙ 

- แผนบรรเทาสาธารณภัย

หน:วยส่ือสารฯ ท่ี ๑/๒๕๖๒ 

- คู:มือปฏิบัติการส่ือสาร

เคล่ือนท่ีเร็ว นบภ.ฐท.สส.

ท่ี ๑/๖๒ 

-หน.ชุด

ส่ือสารฯ

เคล่ือนท่ีเร็ว 

นบภ.ฐท.

สส. 

- แผนบรรเทาสาธารณภัย 

ฐท.สส.ท่ี ๑/๒๕๕๙ 

- แผนบรรเทาสาธารณภัย

หน:วยส่ือสารฯ ท่ี ๑/๒๕๖๒ 

- คู:มือปฏิบัติการส่ือสาร

เคล่ือนท่ีเร็ว นบภ.ฐท.สส. 

- อทร.๕๐๐๑ 

- แบบตรวจสอบรายการ  

  (Check-List) 

-หน.ชุด

ส่ือสาร

เคล่ือนท่ีเร็ว 

นบภ.ฐท.สส. 

- หนังสือคู:มือระเบียบ   

  ปฏิบัติการส่ือสารราช 

  นาวีพ.ศ.๒๕๕๕ 

- แบบตรวจสอบรายการ  

  (Check-List) 

 เค ร่ืองมือ ส่ือสาร ตาม

สายงาน 

 

 

-หน.ชุด

ส่ือสาร

เคล่ือนท่ีเร็ว 

นบภ.ฐท.

สส. 

ระยะเวลาและข'อกําหนดท่ีสําคัญ ผู'รับผิดชอบ 

ข'อกําหนด 

คําส่ัง ยก.ฐท.สส. ใน   

การจัดต้ัง นบภ.ฐท.สส. 

-ผช.นยก.สสส.ฯ 



รายงานองค$ความรู'ท่ีมีการจดัการเพ่ือให'เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป*นเลิศ

 
๓.๒ เป2าหมายหรือตัวช้ีวัดขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ

 

 
๓.๓ประสิทธิภาพของการดําเนินงาน
- หน:วยงานได'นําวิธีและข้ันตอนการปฏิบัติเม่ือได'รับการสั่งการจาก ฐท
ความพร'อม จัดชุด จนท.สื่อสารออกปฏิบัติการติดต้ังข:ายการสื่อ

 

 

 

 

๑๑ 

 

 

  

รวมระยะเวลา

ลักษณะกระบวนงาน

-เทคนิคในการติดต้ังสายอากาศ
เครื่องรับ - สง วิทยุ 

- การปรับแตงความถี่ ยาน 

- การรับ – สง ขาวของ นบภ

เสร็จส้ินภารกิจ 

รายงานองค$ความรู'ท่ีมีการจดัการเพ่ือให'เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป*นเลิศ ประจําป,งป.๖๔ 

 

- ๙ - 

เป2าหมายหรือตัวช้ีวัดขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ

ประสิทธิภาพของการดําเนินงาน 
หน:วยงานได'นําวิธีและข้ันตอนการปฏิบัติเม่ือได'รับการสั่งการจาก ฐท.สส.โดยมีการเตรียมความพร'อม ตรวจ

สื่อสารออกปฏิบัติการติดต้ังข:ายการสื่อสาร จัดเวรสื่อสารประจําหน:วย นบภ

๒. หน.หน:วยส่ือสาร.ฯ อนุมัติ ส:งเร่ืองเสนอ 

ฐท.สส.ต:อไป 

๑. เสร็จส้ินภารกิจการปฏิบั ติการส่ือสาร  

ประจําหน:วยเคล่ือนท่ีเร็ว นบภ.ฐท.สส. 

๒. จัดเก็บกระดาษทํางานประจําข:าย/  

ปูมการปฏิบัติงาน ข:าวราชนาวี (ข:าวรับและ

ข:าวส:ง) เก็บไว'เป*นหลักฐานต:อไป 

๓. จดบันทึกความส้ินเปลืองในการใช'อุปกรณ$

สํานักงานต:างๆ ไว'เป*นข'อมูลเพื่อเสนอขอ

งบประมาณค:าใช'จ:ายคร้ังต:อไป 

๔. จดบันทึกป6ญหา/อุปสรรค ข'อขัดข'อง ใน

การปฏิบัติงาน เพื่อนําไปปรับปรุงคร้ังต:อไป 

๑๕ นาที -หนังสือคู:มือระเบียบ 

 ปฏิบัติการส่ือสารราช 

 นาวพี

รวมระยะเวลา 

 

ลักษณะกระบวนงาน ตัวช้ีวัด 
 

เทคนิคในการติดต้ังสายอากาศ ใชเวลา ๑ ชม. 

การปรับแตงความถี่ ยาน VHF  ใชเวลา ๑๕ นาที 

สง ขาวของ นบภ.ฐท.สส. อยูในหวงเวลาของการสงมอบ
ขาวตามลําดับความเรงดวนของ
ขาว 

เป2าหมายหรือตัวช้ีวัดขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ 

โดยมีการเตรียมความพร'อม ตรวจ
สาร จัดเวรสื่อสารประจําหน:วย นบภ.ฐท.สส.เม่ือ

หนังสือคู:มือระเบียบ  

ปฏิบัติการส่ือสารราช  

นาวพี.ศ.๒๕๕๕ 

 

-หน.ชุดส่ือสาร

เคล่ือนท่ีเร็ว 

นบภ.ฐท.สส. 

 

จัดทําเม่ือ ๑ เม.ย.๖๔ 

อยูในหวงเวลาของการสงมอบ
ขาวตามลําดับความเรงดวนของ



รายงานองค$ความรู'ท่ีมีการจดัการเพ่ือให'เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป*นเลิศ

ได'รับการสั่งการแจ'งให'ส:วนท่ีเก่ียวข'องรับทราบพร'อมรายงานผลการปฏิบัติให'นายทหา
รับทราบตลอดจนเสร็จสิ้นภารกิจ 
- กําลังพลของหน:วยมีการโยกย'ายเป*นประจําทุกๆ 
ความชํานาญเหมือนชุดท่ีเคยปฏิบัติงานมาแล'ว
- หน:วยงานสามารถนําองค$ความรู'นี้ไปใช'ในการปฏิบัติงานได'จริงแล

๓.๔ การใชทรัพยากร 
- คณะทํางาน KM สสส.ฐท.สส.ท่ีได'
ปรับปรุงความรู'ท่ีมีอยู:ให'กระจายสู:กําลังพลของหน:วย
- เครื่องมือสื่อสารของ สสส.ฐท.สส. 

- เนื่องจากกําลังพลของหน:วยสื่อสาร นบภ

ฉะนั้นเม่ือมีเหตุภัยพิบัติเกิดข้ึน และ นบภ

เคลื่อนท่ีเร็วสามารถออกปฏิบัติภารกิจได'ภายใน 

ยุทโธปกรณ$ซึ่งได'จัดเตรียมแยกส:วนสําหรับการบรรเทาสาธารณภัย เช:นกัน

ผลการดําเนินการ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน$ท่ีได'รับ

๔.๑ผลที่เกิดตามจุดประสงค� 
.-ด'านองค$บุคคลสามารถถ:ายทอดข้ันตอนในการปฏิบัติการสื่อสารเคลื่อนท่ีเร็ว 

- สามารถประสานการปฏิบัติกับหน:วยท่ีเก่ียวข'องหรือการสั่งการของผู'บังคับบัญชาได'ตลอดเวลา
 - การรับ-ส:งข:าวสาร ได'ทันต:อเหตุการณ$ด'วยความ 

 ๔.๒ การบ@งช้ี สราง แสวงหาขอมูล
 - การเขียนแผนท่ีความรู' การทํา Knowledge Audit 

ความรู' โดยนําเอกสารท่ีมีอยู:มาดําเนินการปรับปรุงตลอดจนการขอรับคําปรึกษากับผู'มีประสบการณ$จาก
ปฏิบัติการสื่อสารเคลื่อนท่ีเร็ว นบภ.ฐท
 
 
 
 
 
 

รายงานองค$ความรู'ท่ีมีการจดัการเพ่ือให'เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป*นเลิศ ประจําป,งป.๖๔ 

 

- ๑๐ - 

ได'รับการสั่งการแจ'งให'ส:วนท่ีเก่ียวข'องรับทราบพร'อมรายงานผลการปฏิบัติให'นายทหารเวรสั่งการ นบภ

กําลังพลของหน:วยมีการโยกย'ายเป*นประจําทุกๆ ๓ ป,เม่ือมีกําลังพลใหม:มาทดแทนจึงต'องมีกา
ความชํานาญเหมือนชุดท่ีเคยปฏิบัติงานมาแล'ว 

หน:วยงานสามารถนําองค$ความรู'นี้ไปใช'ในการปฏิบัติงานได'จริงและตอบสนองภารกิจของ ฐท.

แต:งต้ังและกําลังพลส:วนต:างๆใน สสส.ฐท.สส.ช:วยระดมความคิดเห็น และ
ปรับปรุงความรู'ท่ีมีอยู:ให'กระจายสู:กําลังพลของหน:วย 

เนื่องจากกําลังพลของหน:วยสื่อสาร นบภ.ฐท.สส. มีชุดเตรยีมความพร'อมในการจัดต้ัง กอร.ถปภ

ฉะนั้นเม่ือมีเหตุภัยพิบัติเกิดข้ึน และ นบภ.ฐท.สส.สั่งการให'ชุดสื่อสารเคลื่อนท่ีเร็วฯ ออกสนับสนุน ชุดสื่อสาร

เคลื่อนท่ีเร็วสามารถออกปฏิบัติภารกิจได'ภายใน ๒ ชม(โดยจัดชุดพร'อมของ กอร.ถปภ.ฯ ไปก:อน

ยุทโธปกรณ$ซึ่งได'จัดเตรียมแยกส:วนสําหรับการบรรเทาสาธารณภัย เช:นกัน 

๔.ผลการดําเนินการ 
ลสัมฤทธิ์ และประโยชน$ท่ีได'รับ 

รถถ:ายทอดข้ันตอนในการปฏิบัติการสื่อสารเคลื่อนท่ีเร็ว นบภ.ฐท.สส. ฯ ได'
ประสานการปฏิบัติกับหน:วยท่ีเก่ียวข'องหรือการสั่งการของผู'บังคับบัญชาได'ตลอดเวลา 

ร ได'ทันต:อเหตุการณ$ด'วยความ เชื่อถือได' รวดเร็วและปลอดภัย 
การบ@งช้ี สราง แสวงหาขอมูล/ความรู 

Knowledge Audit ในการหาจุดท่ีมีความเสี่ยงท่ีต'องดําเนินการจัดทําเป*นองค$
โดยนําเอกสารท่ีมีอยู:มาดําเนินการปรับปรุงตลอดจนการขอรับคําปรึกษากับผู'มีประสบการณ$จาก

ฐท.สส.  

รเวรสั่งการ นบภ.ฐท.สส.

ป,เม่ือมีกําลังพลใหม:มาทดแทนจึงต'องมีการฝwกฝนกันให'เกิด

.สส.ได'เป*นอย:างดี 

ช:วยระดมความคิดเห็น และ

ถปภ.ฐท.สส.อยู:แล'ว 

สั่งการให'ชุดสื่อสารเคลื่อนท่ีเร็วฯ ออกสนับสนุน ชุดสื่อสาร

ฯ ไปก:อน) พร'อมท้ัง

ฯ ได' 

ในการหาจุดท่ีมีความเสี่ยงท่ีต'องดําเนินการจัดทําเป*นองค$
โดยนําเอกสารท่ีมีอยู:มาดําเนินการปรับปรุงตลอดจนการขอรับคําปรึกษากับผู'มีประสบการณ$จากการ



รายงานองค$ความรู'ท่ีมีการจดัการเพ่ือให'เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป*นเลิศ

 
กระบวนงานการ

สื่อสาร นบภ.ฐท.สส. 

-เทคนิคใน
การติดต้ัง
สายอากาศ
เครื่องรับ - 
สง วิทยุ ยาน
ความถี่  VHF  
 

ว:าท่ี ร.อ.นิคม อินทร$สําเภา
เล:าเก่ียวกับลําดับข้ันตอนสถานท่ีติดต้ังแท:นเสาอากาศและเดิน
สายอากาศของเครื่องรับ 
สถานท่ีไม:เอ้ืออํานวยควรใช'วัสดุยึดฐานเสาอากาศใ
คงทนแข็งสามารถต'านกระลมแรงได'และเพ่ือความปลอดภัยของ 
จนท.สื่อสารด'วย
 
 
 

- การ
ปรับแตง
ความถี่
เครื่องรับ – 
สง วิทยุ ยาน
ความถี่  VHF  
 

ร.ท.จรูญ  ชูรัตน$                                                

เล:า เ ก่ียวกับ 

VHFมีในหน:วยมีหลายรุ:น ควรจัดการปรับแต:งความถ่ีใช'งาน
สําหรับข:ายใช'ติดต:อประจํา 
ออกปฏิบัติงานเพ่ือลดภ
ควรนําซองกันน้ําสําหรับปKองกันน้ําเข'าเครื่องในกรณีท่ีเกิดฝนตก
 
 

- การรับ – สง 
ขาวของ 
นบภ.ฐท.สส. 
 
 

 

พ.จ.อ.บรรเทิง  อรุณ   
เล:าเก่ียวกับ การรับ 
รหัสตัวเลข ต'องฝwกความชํานาญเพ่ิมมากข้ึนและสามารถจดเป*น
ข'อความได'เนื่องจาก จนท
อาศัยการถ:ายทอดจากผู'มีประสบการณ$และเคยผ:านการปฏิบัติงาน
ประจําท่ี นบภ
 

รายงานองค$ความรู'ท่ีมีการจดัการเพ่ือให'เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป*นเลิศ ประจําป,งป.๖๔ 

 

- ๑๑ - 

รายละเอียด 

นิคม อินทร$สําเภา 
เล:าเก่ียวกับลําดับข้ันตอนสถานท่ีติดต้ังแท:นเสาอากาศและเดิน
สายอากาศของเครื่องรับ – ส:ง วิทยุ ย:านความถ่ี VHF บริเวณ
สถานท่ีไม:เอ้ืออํานวยควรใช'วัสดุยึดฐานเสาอากาศให'เกิดความ

แข็งสามารถต'านกระลมแรงได'และเพ่ือความปลอดภัยของ 
สื่อสารด'วย 

จรูญ  ชูรัตน$                                                 

เครื่องรับ - สง วิทยุยานความถี่  
มีในหน:วยมีหลายรุ:น ควรจัดการปรับแต:งความถ่ีใช'งาน

สําหรับข:ายใช'ติดต:อประจํา นบภ.ฐท.สส.ฯไว'ให'ครบทุกเครื่องก:อน
บัติงานเพ่ือลดภาระของ จนท.สื่อสารประจํา นบภ.ฐท.สส.

ควรนําซองกันน้ําสําหรับปKองกันน้ําเข'าเครื่องในกรณีท่ีเกิดฝนตก 

บรรเทิง  อรุณ    
เล:าเก่ียวกับ การรับ – ส:งข:าวทางวิทยุโทรศัพท$ ท่ีเป*นรหัส บ.และ
รหัสตัวเลข ต'องฝwกความชํานาญเพ่ิมมากข้ึนและสามารถจดเป*น
ข'อความได'เนื่องจาก จนท.สื่อสารไม:ได'มีการอบรมในหลักสูตร ต'อง
อาศัยการถ:ายทอดจากผู'มีประสบการณ$และเคยผ:านการปฏิบัติงาน

นบภ.ฐท.สส.มาแล'ว 

ใช'เครื่องรับ

สรุป/วิเคราะห$/
ประเมินผล 

เ พ่ิมประสิทธิภาพ
ของการขาดหาย
สัญญาณคลื่นวิทยุ
ย: านความ ถ่ี  VHF 
แต:ละ ท่ี ท่ี มีจุ ด อับ
คลื่นโดยเพ่ิมความ
สู ง ข อ ง แ ท: น
สายอากาศพร'อมให'
จัดหาวัส ดุสําหรับ
ยึดฐานเสาอากาศ 

เครื่ อ งรับ  - 
ส ง  วิ ท ยุ ท่ี
ป รั บ แ ต: ง ค ว า ม ถ่ี
ด' ว ย โ ป ร แ ก ร ม
คอมพิว เตอร$ควร
ปรับแต:งไว'ให'ต้ังชื่อ
ย:อข: ายต: างๆและ
เ ค รื่ อ ง ท่ี มี กํ า ลั ง
ส: งออกอากาศสู ง
ควรติดต้ังท่ี  
คว ามชํ า น าญจะ
เกิดข้ึนได'ต'องมีการ
ใช'เครื่องรับ-ส:งวิทยุ
เป*นประจํา พร'อม
คู:มือการใช'รหัส บ.
รหัส ว. ซ่ึงทางพล
เ รื อ น ใ ช' ใ น ก า ร



รายงานองค$ความรู'ท่ีมีการจดัการเพ่ือให'เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป*นเลิศ

 

 

๔.๓ประโยชน�ที่ไดรับ 
- เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนนี้แล'วสามารถปฏิบัติภารกิจสําเร็จ โดยผู'

หน:วยงานต:าง ๆ ปฏิบัติได'ทันตามเวลา

ป6จจัยความสําเร็จ ระบุบุคคล / หน:วยงาน 
การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ส:งผลต:อคุณภาพของผลงาน

๕.๑สิ่งที่ช@วยใหงานประสบความสําเร็จ
ฝwกตามกระบวนการ 
    ๑.๑ ข้ันตอนก:อนปฏิบัติ คือ ฝwกการเตรียมเครื่
ตามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ต:างๆ รวมท้ังเครื่องใช'สํานักงาน ให'ครบถ'วน

รายงานองค$ความรู'ท่ีมีการจดัการเพ่ือให'เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป*นเลิศ ประจําป,งป.๖๔ 

 

- ๑๒ - 

สามารถปฏิบัติภารกิจสําเร็จ โดยผู'บังคับบัญชาสามารถตัดสินใจสั่งการ

า 
๕.ปEจจัยความสําเร็จ 

หน:วยงาน / องค$กร หรือ วิธีการท่ีช:วยให'งานประสบผลสําเร็จตามจุดประสงค$ 
การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ส:งผลต:อคุณภาพของผลงาน/นวัตกรรม 

สิ่งที่ช@วยใหงานประสบความสําเร็จ 

คือ ฝwกการเตรียมเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ$ประกอบต:างๆ ให'พร'อมก:อนออกปฏิบัติ 
Checklist) โดยมีการตรวจสอบจํานวนความพร'อมของเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ$

ต:างๆ รวมท้ังเครื่องใช'สํานักงาน ให'ครบถ'วน 

ติดต:อด'วยจึงจัดทํา
เป*นสมุดประมวล
สัญญาณและนาม
เ รี ย ก ข า น ไ ว' ท่ี 
สสส .ฐท .สส . เ พ่ือ
เป*นเอกสารสําหรับ
เรียนรู'ด'วยตนเอง
และให'ลงไว'ในคู:มือ
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
ก ร ะ บ ว น ก า ร
ปฏิบั ติการสื่อสาร
เ ค ลื่ อ น ท่ี เ ร็ ว 
นบภ.ฐท.สส. 
 
 

บังคับบัญชาสามารถตัดสินใจสั่งการให'

องค$กร หรือ วิธีการท่ีช:วยให'งานประสบผลสําเร็จตามจุดประสงค$  

องมือสื่อสารและอุปกรณ$ประกอบต:างๆ ให'พร'อมก:อนออกปฏิบัติ 
โดยมีการตรวจสอบจํานวนความพร'อมของเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ$



รายงานองค$ความรู'ท่ีมีการจดัการเพ่ือให'เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป*นเลิศ

 
    ๑.๒ข้ันตอนระหว:างปฏิบัติ คือ การจัดฝwกอบรมกําลังพล ในการติดต้ังเสาอากาศวิทยุชนิดเคลื่อนท่ี รวมท้ังการ
ติดต้ังเครื่องมือสื่อสารชนิดต:างๆ ให'พร'อมใช'งาน ทําให'เกิดความรู' ความชํานาญและประสบการณ$ โดยติดต้ังให'
แล'วเสร็จทันตามเวลาท่ีกําหนด (๑ ชม

 

รายงานองค$ความรู'ท่ีมีการจดัการเพ่ือให'เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป*นเลิศ ประจําป,งป.๖๔ 

 

- ๑๓ - 

คือ การจัดฝwกอบรมกําลังพล ในการติดต้ังเสาอากาศวิทยุชนิดเคลื่อนท่ี รวมท้ังการ
ติดต้ังเครื่องมือสื่อสารชนิดต:างๆ ให'พร'อมใช'งาน ทําให'เกิดความรู' ความชํานาญและประสบการณ$ โดยติดต้ังให'

.)  

 

คือ การจัดฝwกอบรมกําลังพล ในการติดต้ังเสาอากาศวิทยุชนิดเคลื่อนท่ี รวมท้ังการ
ติดต้ังเครื่องมือสื่อสารชนิดต:างๆ ให'พร'อมใช'งาน ทําให'เกิดความรู' ความชํานาญและประสบการณ$ โดยติดต้ังให'

 



รายงานองค$ความรู'ท่ีมีการจดัการเพ่ือให'เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป*นเลิศ

    ๑.๓ ข้ันตอนหลังปฏิบัติ คือ จัดเก็บเ
เพ่ือปKองกันการสูญหาย เตรียมส:งคืนคลัง สสส

 

รายงานองค$ความรู'ท่ีมีการจดัการเพ่ือให'เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป*นเลิศ ประจําป,งป.๖๔ 

 

- ๑๔ - 

คือ จัดเก็บเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ$ต:างๆ ตามแบบตรวจสอบรายการ 
เพ่ือปKองกันการสูญหาย เตรียมส:งคืนคลัง สสส.ฐท.สส.ต:อไป 

ครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ$ต:างๆ ตามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

 



รายงานองค$ความรู'ท่ีมีการจดัการเพ่ือให'เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป*นเลิศ

 

 

 

1. เคร่ืองรับ-ส:งวิทยุ ระบบทวนซํ้าสัญญาณ

พรอม ไม@พรอม

1 

สําหรับ เจาหนาท่ีส่ือสารลําดับท่ี 1

แบบตรวจสอบรายการ
( )Check istl

พ้ืนที่ปฏิบัติการ...............................................

พรอม ไม@พรอม

ก@ อ นป ฏิ บั ติ ห ลั งป ฏิ บั ติ
เอ ก ส า ร ก า ร ส่ื อ ส า ร จํานวน

ก@ อ น ป ฏิ บั ติ

ห ลั ง ป ฏิ บั ติ

เจ' า ห น' า ท่ี ส่ื อ ส า ร ห น .ชุ ด เจ' า ห น' า ท่ี ส่ื อ ส า รว .ด .ป .ก า ร ป ฏิ บั ติ

ล ง ช่ื อ ล ง ช่ื อ

ล ง ช่ื อ ล ง ช่ื อ

ประจํ า หน:วยส่ือสารเคล่ือนท่ีเร็ว นบภ.ฐท.สส. 
เคร่ืองมือส่ือสารและอุปกรณ$ประกอบการส่ือสาร

   ชนิดเคล่ือนท่ี ย:าน VHF/FM

2. เคร่ืองรับ-ส:งวิทยุ ชนิดเคล่ือนท่ี ย:าน VHF/FM 7 
2 POWER SUPPLY 13.8 VDC..1 
22BATTERY 12 V. 30 AMP..  
23MICROPHONE..  
24.  สายอากาศ แบบ V2
2.5 สายอากาศ  MOBILE พร'อมฐานแม:เหล็ก
26 LEAD IN 20 . เมตร
2.7 เสาอากาศ (RC-292)(BA-12)
28.  เชือกสําหรับยึดเสา

4 
2 
7 
2 
5 
4 

24 
6 

3. เคร่ืองรับ-ส:งวิทยุมือถือ ย:าน VHF/FM 10 
2 BATTERY.1  �ฺ
22BATTERY CHARGERY.  
23HEADPHONE.  
24.  ซองกันนํ้า

20
10 
10 
10 

4. เคร่ืองโทรสารพร'อมสายเช่ือมต:อสัญญาณ 1

5. เคร่ืองโทรศัพท$พร'อมสายเช่ือมต:อสัญญาณ 1

รายงานองค$ความรู'ท่ีมีการจดัการเพ่ือให'เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป*นเลิศ ประจําป,งป.๖๔ 

 

- ๑๕ - 

พ้ืนที่ปฏิบัติการ...............................................

ห ม า ย เห ตุ

ห น .ชุ ด เจ' า ห น' า ท่ี ส่ื อ ส า ร

ประจํ า หน:วยส่ือสารเคล่ือนท่ีเร็ว นบภ.ฐท.สส.
เคร่ืองมือส่ือสารและอุปกรณ$ประกอบการส่ือสาร

 



รายงานองค$ความรู'ท่ีมีการจดัการเพ่ือให'เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป*นเลิศ

 

 

 

 

 

 

  

1. ประมวลลับ

พรอม ไม@พรอม

1 

สําหรับ เจาหนาท่ีส่ือสารลําดับท่ี 

แบบตรวจสอบรายการ
( )Check istl

พ้ืนที่ปฏิบัติการ...............................................

พรอม ไม@พรอม

ก@ อ นป ฏิ บั ติ ห ลั งป ฏิ บั ติ
เอ ก ส า ร ก า ร ส่ื อ ส า ร จํานวน

ก@ อ น ป ฏิ บั ติ

ห ลั ง ป ฏิ บั ติ

เจ' า ห น' า ท่ี ส่ื อ ส า รว .ด .ป .ก า ร ป ฏิ บั ติ

ล ง ช่ื อ ล ง ช่ื อ

ล ง ช่ื อ ล ง ช่ื อ

ประจํ า หน:วยส่ือสารเคล่ือนท่ีเร็ว นบภ.ฐท.สส. 
เคร่ืองมือส่ือสารและอุปกรณ$ประกอบการส่ือสาร

2. ตารางข:ายการส่ือสาร/ความถ่ี
3. คําส่ัง/แผนการปฏิบัติบรรเทาสาธารณภัย
4. กระดาษทํางานประจําข:าย
5. สมุดเบิก-ยืม เคร่ืองมือส่ือสาร
6. สมุดหมายเลขโทรศัพท$
7. ปากกา
8. ดินสอ
9. แฟKมบัญชีข:าวรับ-ส:ง
10. นาฬิกาดิจิตอล
11. โต�ะวางเคร่ืองมือส่ือสาร
12. ตรายาง รับ-ส:ง พร'อมแท:นประทับ
13. กระดาษโทรสาร
14. ปล๊ักไฟ
15. โคมไฟส:องสว:าง
16. เทปใส
17. ไม'บรรทัด
18. เคร่ืองเย็บกระดาษขนาดเล็ก
19. ลวดเย็บกระดาษ
20. เคร่ืองเจาะกระดาษขนาดเล็กพร'อมลวดรวม

1 
1 

20 
1 
1 
5 
2 
2 
1 
2 
2 
6 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

รายงานองค$ความรู'ท่ีมีการจดัการเพ่ือให'เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป*นเลิศ ประจําป,งป.๖๔ 

 

- ๑๖ - 

 

สําหรับ เจาหนาท่ีส่ือสารลําดับท่ี 2
พ้ืนที่ปฏิบัติการ...............................................

ไม@พรอม

ห ลังป ฏิ บั ติ
ห ม า ย เห ตุ

ห น .ชุ ด เจ' า ห น' า ท่ี ส่ื อ ส า ร

ล ง ช่ื อ

ล ง ช่ื อ

ประจํ า หน:วยส่ือสารเคล่ือนท่ีเร็ว นบภ.ฐท.สส.
เคร่ืองมือส่ือสารและอุปกรณ$ประกอบการส่ือสาร

 



รายงานองค$ความรู'ท่ีมีการจดัการเพ่ือให'เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป*นเลิศ

บทเรียนท่ีได'รับ (Lesson Learned) ระบุข'อสรุป ข'อสังเกต 
นําผลงานไปใช'/พัฒนาต:อ หรือดําเนินการให'ประสบความสําเร็จมากยิ่งข้ึนต:อไป

๖.๑การระบุขอมูลที่ไดรับจากการผลิต และการนําผลงานไปใช
- เทคนิคในการติดต้ังสายอากาศเครื่องรับ 
ตัวอาคารควรระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยของกําลังพล
- การปรับแต:งความถ่ี เครื่องรับ – ส:งวิทยุ ย:านความถ่ี  

การเผยแพร:/การได'รับการยอมรับ/รางวัลท่ีได'รับ ระบุข'
นวัตกรรม และการยกย:องชมเชย 

๗.๑การเผยแพร@ 
- ระบบสารสนเทศของ สสส.ฐท.สส. (www.sattahipbase.navy.mi.th/communication

๗.๒การยอมรับ 
-สามารถจัดต้ังข:ายการสื่อสารประจํา กอร
- สามารถรับ-ส:งข:าว ติดต:อประสานงานกับหน:วยงานต:างๆ ท่ีเก่ียวข'อง ได'ทันตามเวลา
- จนท.ปฏิบัติการสื่อสารประจํา กอร.ถปภ
- เกิดการพัฒนาความรู' รวมท้ังเกิดความสัมพันธ$อันดี ความสามัคคีระหว:างผู'ปฏิบัติงาน

8. ภาคผนวก 
8.1 ข@ายการสื่อสารประจํา บก.หน@วยเคลื่อนที่เร็ว นบภ

ชุดเคลื่อนย'ายและรักษาความปลอดภัย

ผู'ประสบภยั 

ชุดปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ$ 

ชุดสํารวจและประเมินความเสียหายด'าน

อัคคีภัย 
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- ๑๗ - 

๖.บทเรียนท่ีไดรับ 
ระบุข'อสรุป ข'อสังเกต /ข'อเสนอแนะ และข'อควรระวัง ท่ีเป*นแนวทางในการ

พัฒนาต:อ หรือดําเนินการให'ประสบความสําเร็จมากยิ่งข้ึนต:อไป 

การระบุขอมูลที่ไดรับจากการผลิต และการนําผลงานไปใช 
เทคนิคในการติดต้ังสายอากาศเครื่องรับ - ส:ง วิทยุย:านความถ่ีVHF ในบางกรณีต'องติดต้ังสายอากาศบนท่ีสูงของ

ตัวอาคารควรระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยของกําลังพล 
ส:งวิทยุ ย:านความถ่ี  VHFบางรุ:นต'องใช'โปรแกรมการปรับความถ่ีช:วย

๗.การเผยแพร@ผลงาน 
รางวัลท่ีได'รับ ระบุข'อมูลท่ีทําให'เห็นร:องรอยหลักฐานการเผยแพร:ผลงาน

www.sattahipbase.navy.mi.th/communication) 

สามารถจัดต้ังข:ายการสื่อสารประจํา กอร.ถปภ.ฐท.สส.ได'ทันตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

ติดต:อประสานงานกับหน:วยงานต:างๆ ท่ีเก่ียวข'อง ได'ทันตามเวลา 

ถปภ.ฐท.สส.มีความรู' ความสามารถในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน
นาความรู' รวมท้ังเกิดความสัมพันธ$อันดี ความสามัคคีระหว:างผู'ปฏิบัติงาน 

หน@วยเคลื่อนที่เร็ว นบภ.ฐท.สส. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชุดสํารวจและประเมินความเสียหายด'าน

โครงสร'างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

หน:วยเคล่ือนท่ีเร็ว 

นบภ.ฐท.สส. 

 นบภ.ฐท.สส. 
 

ชดุรกัษาพยาบาลและแพทยฉ์กุเฉิน

ชดุควบคมุฝงูชนและการจราจร

ท่ีเป*นแนวทางในการ

ในบางกรณีต'องติดต้ังสายอากาศบนท่ีสูงของ

บางรุ:นต'องใช'โปรแกรมการปรับความถ่ีช:วย 

อมูลท่ีทําให'เห็นร:องรอยหลักฐานการเผยแพร:ผลงาน/ 

มีความรู' ความสามารถในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน 

ชุดสํารวจและประเมินความเสียหายด'าน

โครงสร'างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

 

 ชดุรกัษาพยาบาลและแพทยฉ์กุเฉิน 

ชดุควบคมุฝงูชนและการจราจร 
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8.1.1 ข:ายสื่อสารทางวิทยุเป*นข:ายหลัก
                   1) ข:าย รส.09 (ความถ่ีรับ 
= หน:วยเคลื่อนท่ีเร็ว นบภ.ฐท.สส. ใช'ติดต:อกับ นบภ
= ใช'นามเรียกขานตามชื่อหน:วย 
                   2) ข:าย............(ความถ่ีรับ 
= หน:วยเคลื่อนท่ีเรว็ นบภ.ฐท.สส. ใช'ติดต:อกับ หน:วยต:าง ๆ ภายในหน:วยเคลื่อนท่ีเรว็ นบภ
= ใช'นามเรียกขานตามชื่อหน:วย 
8.1.2 ข:ายสื่อสารทางโทรศัพท$และโทรสารเป*นข:ายรอง
                   1) หน:วย นบภ.ฐท.สส
                                               
และ 71588 
                   2) หน:วยสื่อสารเคลื่อนท่ีเร็ว โทรศัพท$หมายเลข 
ปฏิบัติการนั้นๆ) 
                                                     

8.2 หมายเลขโทรศัพท�และวิทยุสื่อสารภายใน ศบภ

หน:วย 
ศบภ.ทรภ.๑ 
นบภ.กภ.๑ 
นบภ.กร. 
นบภ.นย. 

นบภ.สอ.รฝ. 
นบภ.ฐท.สส. 

หน:วยดับเพลิงและขนส:ง (กขส.ฐท
หน:วยชุดกู'ซ:อมและบูรณะพ้ืนท่ี (กรม กสพ

(กทส.ฐท.สส.) 
(กรง.ฐท.สส.) 
(กชธ.ฐท.สส.) 
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- ๑๘ - 

 
 
 
 

ข:ายสื่อสารทางวิทยุเป*นข:ายหลัก 
ความถ่ีรับ 160.025 มฮ. ความถ่ีส:ง 165.825 มฮ.)  

ใช'ติดต:อกับ นบภ.ฐท.สส. 

ความถ่ีรับ XXX.XXX มฮ. ความถ่ีส:ง XXX.XXX มฮ.) 
ใช'ติดต:อกับ หน:วยต:าง ๆ ภายในหน:วยเคลื่อนท่ีเรว็ นบภ.ฐท.สส. 

ข:ายสื่อสารทางโทรศัพท$และโทรสารเป*นข:ายรอง 
. โทรศัพท$หมายเลข (องค$การฯ)        = 0-3843-8474 

                                               โทรศัพท$หมายเลข (ทร.)                = 54177,54570,71503,71504 

หน:วยสื่อสารเคลื่อนท่ีเร็ว โทรศัพท$หมายเลข (องค$การฯ)= 0-XXXX-XXXX 

                                                     โทรศัพท$หมายเลข (ทร.)          = XXXXX                                                                                                                      

หมายเลขโทรศัพท�และวิทยุสื่อสารภายใน ศบภ.ทรภ.1 

ความถ่ี หมายเลขโทรศัพท$
๑๕๖.๔๒๕ MHz ๐-๓๘๔๓-๘๐๐๘๗๔๔๕๕
๑๕๖.๔๒๕ MHz ๐-๓๘๔๓-๘๐๐๘

- ๐-๓๘๔๓
๑๕๖.๔๒๕ MHz ๐-๓๘๓๓
๑๕๖.๔๒๕ MHz ๐-๓๘๔๓-๑๕๐๒๕
๑๕๖.๔๒๕ MHz ๐-๓๘๔๓-๘๔๗๔

ฐท.สส.) ๑๕๖.๔๒๕ MHz ๐-๓๘๔๓-๗๖๐๐ 
กรม กสพ.ฐท.สส.) ๑๕๖.๔๒๕ MHz ๐-๓๘๔๓-๗๖๐๐ 

๐-๓๘๔๓
๐-๓๘๔๓

๐-๓๘๔๓

 ชดุสื"อสารเคลื"อนที"เรว็ 

 

 
= 54177,54570,71503,71504 

XXXX (แล'วแต:พ้ืนท่ี

= XXXXX                                                                                                                      

หมายเลขโทรศัพท$ 
๘๐๐๘๗๔๔๕๕,๗๔๔๖๖ 

๘๐๐๘,๐-๓๘๔๓-๘๕๙๒,๗๔๔๕๕ 
๓๘๔๓-๘๐๐๕,๗๔๑๘๙ 
๓๘๓๓-๔๕๖๔,๖๑๐๘๐ 

๑๕๐๒๕,๗๙๐๖๘,๕๗๓๗๘ 
๘๔๗๔,๐-๓๘๔๓-๘๑๖๓,๗๑๐๕๐ 

๗๖๐๐ ต:อ ๗๑๗๗๗,๗๒๐๔๘ 
๗๖๐๐ ต:อ ๖๘๒๖๓,๖๘๒๖๒ 

๓๘๔๓-๑๓๕๗,๗๓๗๑๘ 
๓๘๔๓-๗๑๐๓,๗๒๙๑๔ 

๓๘๔๓-๗๖๐๐ ต:อ ๖๘๕๐๔ 
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หน:วยเคลื่อนย'ายและรักษาความปลอดภัย
(กอง รปภ.ฐท.สส.) 

หน:วยควบคุมฝูงชนและจราจร
(พัน สห.ทร.ท่ี ๒ฯ) 

หน:วยปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ$
(กพร.ฐท.สส.) 

หน:วยสื่อสาร (สสส.ฐท.สส.)
หน:วยสูทกรรม(กกพศ.ฐท.สส

 
หน:วย หมายเลขโทรศัพท$
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- ๑๙ - 

หน:วยเคลื่อนย'ายและรักษาความปลอดภัย ๑๕๖.๔๒๕ MHz ๐-๓๘๔๓

หน:วยควบคุมฝูงชนและจราจร ๑๕๖.๔๒๕ MHz ๐-๓๘๔๓

หน:วยปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ$ ๑๕๖.๔๒๕ MHz ๐-๓๘๔๓

.) ๑๕๖.๔๒๕ MHz ๐-๓๘๔๓
สส.) - ๐-๓๘๔๓

หมายเลขโทรศัพท$ สส.ทหาร 

๓๘๔๓-๙๕๖๒,๗๑๑๖๔ 

๓๘๔๓-๙๕๖๖,๗๕๐๕๕ 

๓๘๔๓-๗๖๐๐ ต:อ ๗๑๓๖๗ 

๓๘๔๓-๘๔๗๓,๗๑๕๑๐ 
๓๘๔๓-๙๔๗๐,๗๑๑๘๙ 

ทร. 
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ศบภ.ทร. 
 
 
 

ศบภ.ทรภ.๑ 
นบภ.ทรภ.๑ 
นบภ.ฐท.สส. 

 
นบภ.นย. 

นบภ.สอ.รฝ. 
นบภ.กร. 
สสท.กร. 
กตอ.กร. 

กฟก.๑ กร. 
กฟก.๒ กร. 
กบฮ.กร. 
กทบ.กร. 
กยพ.กร. 
กยฝ.กร. 
กลน.กร. 
กบร.กร. 
นสร.กร. 

ศปรภ.ฐท.สส. 
 

กตอ.อศ.(คลองไผ:) 
สพ.ทร.(สัตหีบ) 

๐-
๐-
๐-
๑๖๙๖ 
๐-
๐-
๐-

๐-
๐-
๐-
๐-
๐-
๐-
๐-
๐-
๐-
๐-
๐-
๐-
๐-
๐-
๐-
๐-
๐-
๐-
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- ๒๐ - 

-๒๔๗๕-๕๕๑๑ 
-๒๔๗๕-๔๑๑๙ 
-๒๔๖๖-๑๖๙๗ 

๑๖๙๖ (สายด:วน) 
-๓๘๔๓-๘๐๐๘ 
-๓๘๔๓-๘๐๐๘ 
-๓๘๔๓-๘๔๗๔ 

 
-๓๘๓๓-๔๕๖๔ 
-๓๘๔๓-๑๕๐๒ 
-๓๘๔๓-๘๐๐๕ 
-๓๘๗๓-๘๙๗๒ 
-๓๘๔๓-๘๐๐๖ 
-๓๘๔๓-๙๑๑๓ 
-๓๘๗๓-๘๙๗๖ 
-๓๘๔๓-๒๑๐๐ 
-๒๔๗๕-๖๕๑๖ 
-๒๔๗๕-๒๐๘๗ 
-๓๘๔๓-๗๑๒๑ 
-๒๔๖๕-๓๒๒๓ 
-๓๘๒๔-๕๑๙๔ 
-๓๘๔๓-๑๒๗๕ 
-๓๘๔๓-๘๔๗๔ 
-๓๘๔๓-๘๑๖๓ 
-๓๘๒๔-๕๙๖๑ 
-๓๘๔๓-๖๙๔๐ 

 

๗๔๔๕๕
๗๔๔๗๗
๕๔๑๗๗

๗๑๕๐๔,
๖๑๐๘๐,

๕๗๓๗๙
๗๔๓๐๔,
๕๗๓๓๙,

๘๐๑๑๐
๗๒๖๙๘,๗๒๗๔๔

๗๓๖๖๐
๕๖๕๑๖,

๕๒๐๘๗
๘๐๒๒๐

๕๔๕๖๐,
๓๕๐๕๘,๓๕๐๕๙

๖๘๔๒๒
๗๑๕๐๕,๗๑๐๕๑

๖๓๐๔๐
๖๓๐๔๒

๕๕๕๑๑ 
๕๔๖๐๘ 
๕๔๙๗๘ 
๕๔๑๑๙ 

๗๔๔๕๕,๗๔๔๖๖ 
๗๔๔๗๗,๗๔๔๕๙ 
๕๔๑๗๗,๕๔๕๗๐ 

,๗๑๕๘๘,๗๑๕๐๓ 
,๖๑๐๘๑,๖๑๐๘๒ 

๕๗๓๗๙,๗๙๐๖๘ 
,๗๔๐๓๕,๗๔๑๘๙ 
,๗๔๐๓๐,๕๗๓๓๔ 
๘๐๓๒๐ 

๘๐๑๑๐,๘๐๑๑๒ 
๗๒๗๔๔,๗๒๗๕๒,๗๒๗๕๘ 

๗๓๖๖๐-๑,๕๗๓๕๒ 
,๕๖๕๗๓,๕๖๑๙๓ 
๕๒๐๘๗-๘ 

๘๐๒๒๐,๘๐๒๒๑ 
,๕๔๘๐๓,๕๕๕๑๒ 

๓๕๐๕๙,๓๕๕๑๕,๕๓๓๙๕ 
๖๘๔๒๒,๘๘๔๒๓ 
๗๑๐๕๑,๗๑๐๕๒,๗๑๐๕๖ 

 
๕๓๓๕๐ 

๖๓๐๔๐-๑ (ห'องวิทยุ) 
๖๓๐๔๒-๓ (ห'อง น.เวร) 
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รพ.สมเด็จพระนางเจ'าสิริกิติ ์

รร.ชุมพล ยศ.ทร. 

กชพ.พธ.ทร. 

ศปก.ทรภ.๒ 

สส.ทรภ.๒ 

ศปก.ทรภ.๓ 

สส.ทรภ.๓ 

อศ. 
 

วศ.ทร. 

สพ.ทร.สตัหีบ 

 

อร. 
 

ยศ.ทร. 
 

พธ.ทร. 

ฝอ.นบภ.ฐท.สส. 

๐

๐

๐๘

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๗๑๐๕๑

หน:วย 

สนง.ปภ.จันหวัดชลบุร ี

ท่ีทําการปกครองจังหวัดชลบุร ี

อ.ศรีราชา 

อ.บางละมุง 

อ.หนองใหญ: 

อ.สัตหีบ 
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- ๒๑ - 

๐-๓๘๒๔-๕๙๖๑ 

๐-๓๘๔๓-๖๑๘๗ 

๐๘-๐๐๑๔-๖๖๙๐ 

๐-๗๔๓๒-๕๘๐๕ 

๐-๗๔๓๒-๕๘๐๔ 

๐-๗๖๓๙-๑๕๙๙ 

๐-๗๖๓๙-๑๕๙๘ 

๐-๒๔๗๕-๒๑๘๑ 

 

๐-๒๔๔๑-๓๑๒๒ 

๐-๓๘๔๓-๖๑๐๔ 

 

๐-๒๔๑๒-๘๗๙๔ 

 

๐-๒๘๘๙-๓๖๗๒ 

 

๐-๒๔๑๑-๑๒๕๓ 

๗๑๐๕๑-๖,๗๑๐๓๙ 

 

 

 ๖๙๑๔๑,๖๙๐๐๐ 

๖๖๐๕๐

๖๘๗๐๙ 

๒๒๔๓๐

๒๒๔๓๐,๒๒๔๕๔

๒๑๖๗๐

๒๑๖๕๐

๕๒๑๘๑

๕๗๐๖๔ 

๕๗๑๓๘,๕๗๑๓๗ 

๖๓๔๐,

๖๓๐๔๓ 

๕๔๑๘๐

๕๔๑๘๘,๕๔๑๘๖ 

๕๓๖๑๓

๕๓๖๓๙

๕๕๒๘๘,๕๕๗๐๒

๕๕๒๘๐,๕๕๗๙๗

๕๒๗๒๙,๕๒๖๐๐

พ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี 

โทรศัพท$ ความถ่ี 

๐-๓๘๒๗-๘๐๓๑-๒ ไม:ม ี

๐-๓๘๒๑-๖๕๘๕ ๑๖๒.๑๒๕ MHz

๐-๓๘๒๑-๓๙๘๘ ๑๕๕.๗๐๐ MHz

๐-๓๘๒๒-๑๑๒๔ ๑๕๘.๕๐๐ MHz

๐-๓๘๒๑-๙๒๒๓ ๑๕๕.๘๐๐ MHz

๐-๓๘๔๓-๗๕๐๘ ๑๕๖.๐๕๐ MHz

๖๙๐๐๐ (ห'อง น.เวร) 

๖๖๐๕๐-๑ 

๖๘๗๐๙ (ห'อง น.เวร) 

๒๒๔๓๐,๒๒๔๕๔ 

๒๒๔๕๔,๒๒๔๕๕,๕๕๙๙๒ 

๒๑๖๗๐,๒๑๖๗๓,๒๑๖๗๔ 

๒๑๖๕๐,๒๑๖๕๖,๒๑๖๕๗ 

๕๒๑๘๑,๕๗๐๖๒ 

๕๗๐๖๔ (ห'อง น.เวร) 

๕๗๑๓๗ (ห'อง น.เวร) 

๖๓๐๔๑,๖๓๐๔๒ 

๖๓๐๔๓ (ห'อง น.เวร) 

๕๔๑๘๐,๕๔๐๑๐,๕๓๒๑๐ 

๕๔๑๘๖ (ห'อง น.เวร) 

๕๓๖๑๓,๕๓๖๔๖ 

๕๓๖๓๙(ห'อง น.เวร) 

๕๔๔๔๗ 

๕๕๗๐๒,๗๕๐๔๑,๗๕๐๕๕ 

๕๕๗๙๗,๕๕๒๘๒,๕๕๔๔๕ 

๕๒๖๐๐,๕๒๙๗๐ (ห'อง น.เวร)  

นามเรียกขาน 

ไม:ม ี

MHz ทานตะวัน 

MHz ฉลามเสือ 

MHz ราชสีห$ 

MHz ภูผา 

MHz ดงตาล 
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อ.เกาะสีชัง 

เทศบาลเมืองศรีราชา 

เทศบาลตาํบลแหลมฉบัง 

หน:วย 

เทศบาลตาํบลบางละมุง 

เทศบาลตาํบลห'วยใหญ: 

เทศบาลตาํบลบางพระ 

เทศบาลตาํบลเจ'าพระยาสรุศักดิ ์

เทศบาลตาํบลสัตหีบ 

เทศบาลตาํบลบางเสร: 

เทศบาลตาํบลนาจอมเทียน 

เทศบาลตาํบลหนองใหญ: 

เทศบาลตาํบลเกาะสีชัง 

เทศบาลเมืองพัทยา 

อบต.เขาคันทรง 

อบต.บ:อวิน 

อบต.บางพระ 

อบต.หนองขาม 

อบต.ตะเคียนเตี้ย 

อบต.โปkง 

อบต.หนองปรือ 
อบต.หนองปลาไหล 
อบต.เขาไม'แก'ว 

อบต.นาจอมเทียน 

อบต.บางเสร: 
อบต.พลูตาหลวง 
อบต.สัตหีบ 
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๐-๓๘๒๑-๖๒๐๑ ๑๕๕.๙๕๐ MHz

๐-๓๘๓๒-๗๘๘๘ ๑๖๒.๒๒๕ MHz

๐-๓๘๔๐-๐๘๐๕-๘ ๑๖๒.๒๒๕ MHz

โทรศัพท$ ความถ่ี 

๐-๓๘๒๔-๐๔๐๗ ๑๖๒.๒๒๕ MHz

๐-๓๘๒๓-๙๔๓๙-๔๑ ๑๖๒.๒๒๕ MHz

๐-๓๘๓๕-๗๙๙๙ ๑๖๒.๒๒๕ MHz

๐-๓๘๓๕-๑๑๑๑ ๑๖๒.๒๒๕ MHz

๐-๓๘๓๔-๘๔๙๐ ต:อ ๒๒๑ ๑๖๒.๒๒๕ MHz

๐-๓๘๓๔-๖๑๓๙ ต:อ ๑๙ ๑๖๒.๒๒๕ MHz

๐-๓๘๒๓-๘๖๑๓-๘ ๑๖๒.๒๒๕ MHz

๐-๓๘๒๑-๙๔๗๙ ต:อ ๑๑ ๑๖๒.๒๒๕ MHz

๐-๓๘๒๑-๖๑๔๑ ๑๖๒.๒๒๕ MHz

๐-๓๘๔๒-๔๖๗๘-๙ ๑๖๒.๒๒๕ MHz

๐-๓๘๒๙-๐๒๒๕ ไม:ม ี

๐-๓๘๓๔-๕๙๑๘ ต:อ ๑๑ ไม:ม ี

๐-๓๘๓๔-๑๗๘๗ ไม:ม ี

๐-๓๘๓๓-๘๙๑๐ ไม:ม ี

๐-๓๘๒๔-๐๙๓๐-๑ ไม:ม ี

๐-๓๘๗๓-๓๓๙๖ ๑๖๒.๑๕๐ MHz

๐-๓๘๒๔-๙๘๔๓ ต:อ ๑๐ ๑๖๒.๕๒๕ MHz
๐-๓๘๑๗-๐๖๖๘-๙ ๑๖๒.๕๒๕ MHz

๐-๓๘๓๐-๙๒๒๘-๙ ต:อ 
๑๐๕ 

๑๖๒.๑๕๐ MHz

๐-๓๘๒๓-๘๔๘๓ ต:อ 
๑๓,๑๔ 

๑๖๒.๕๒๕ MHz

๐-๓๘๔๓-๕๗๘๑ ต:อ ๐ ๑๖๒.๒๕๒ MHz
๐-๓๘๒๔-๕๕๒๙-๓๐ ต:อ ๐ ๑๖๒.๕๒๕ MHz

๐-๓๘๔๓-๕๙๖๘-๙ ๑๖๒.๕๒๕ MHz

MHz จ'าวเกาะ 

MHz ศูนย$สุรศักดิ ์

MHz เมืองท:า 

นามเรียกขาน 

MHz ศูนย$บัวหลวง 

MHz ศูนย$มัจฉา 

MHz ชวนชม 

MHz เจ'าพระยา 

MHz ตะเคียน 

MHz ศูนย$ทองอยู: 

MHz จอมเทียน 

MHz อ:างแก'ว 

MHz ศูนย$ท:าวัง 

MHz ศูนย$สีคราม 

ไม:ม ี

ไม:ม ี

ไม:ม ี

ไม:ม ี

ไม:ม ี

MHz ศูนย$ อบต.โปkง 

MHz ศูนย$มณฑล 
MHz ศูนย$ต'นหว'า 
MHz ไม'แก'ว 

MHz องค$พระ 

MHz เกร็ดแก'ว 
MHz นาคา 
MHz ชาญชล 
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อบต.แสมสาร 
อบต.เขาซก 
อบต.คลองพลู 
อบต.หนองเสือช'าง 
อบต.ห'างสูง 

หน:วย 

สํานักงาน ปภ.จังหวัดระยอง 
 
 

หน.สนง.ฯ  
หนฝ.อํานวยการ 
หนฝ.ปKองกันฯ 
หนฝ.สงเคราะห$ 
รถกู'ภัยขนาดเล็ก 
รถยนต$ รหัส ศปจ.๐๒-๔๒ 
อ.เมือง ระยอง 
อ.แกลง 
อ.บ'านค:าย 
อ.ปลวกแดง 
อ.บ'านฉาง 
อ.วังจันทร$ 

อ.เขาชะเมา 
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๐-๓๘๔๓-๑๔๙๖ ไม:มี 
๐-๓๘๑๖-๘๕๖๗-๘ ไม:มี 
๐-๓๘๒๑-๘๑๒๘-๙ ไม:มี 
๐-๓๘๒๑-๘๘๐๑-๒ ไม:มี 
๐-๓๘๑๖-๘๑๓๒ ไม:มี 

 
 
 
 

พ้ืนท่ีจังหวัดระยอง 

โทรศัพท$ ความถ่ีวิทยุ 

๐-๓๘๖๙-๔๑๒๙-๑๓๔ 
๐-๓๘๖๙-๔๑๒๙ 

(โทรสาร) 
๐-๓๘๖๙-๔๑๓๓ 

(โทรสาร) 

๑๕๗.๓๗๕ MHz

๐-๘๙๙๖๙-๖๗๖๕ ๑๕๗.๓๗๕ MHz
 ไม:มี 
 ไม:มี 
 ไม:มี 
มี ๑๕๗.๓๗๕ MHz
มี ๑๕๗.๓๗๕ MHz

๐-๓๘๖๒-๓๐๕๕ ๑๕๗.๓๗๕ MHz
๐-๓๘๖๗-๑๑๕๗ ๑๕๗.๓๗๕ MHz
๐-๓๘๖๔-๑๔๐๙ ๑๕๗.๓๗๕ MHz
๐-๓๘๖๕-๙๑๑๕ ๑๕๗.๓๗๕ MHz
๐-๓๘๖๐-๑๑๔๖ ๑๕๗.๓๗๕ MHz
๐-๓๘๖๖-๖๑๒๘ ๑๕๗.๓๗๕ MHz 

๐-๓๘๙๙-๖๐๙๘ ๑๕๗.๓๗๕ MHz 

ไม:มี 
ไม:มี 
ไม:มี 
ไม:มี 
ไม:มี 

นามเรียกขาน 

MHz ปKองภัยระยอง  

MHz ปKองภัยระยอง ๑ 
ไม:มี 
ไม:มี 
ไม:มี 

MHz เคลื่อนท่ีเร็ว 
MHz โมบาย ๔๒ 
MHz ทรายแก'ว 
MHz แม:พิมพ$ 
MHz ไผ:ล'อม 
MHz ดอกกราย 
MHz ตะเภา 

 ชุมแสง 

 มัจฉา 
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อ.นิคมพัฒนา 

เทศบาลนครระยอง 

เทศบาลเมืองมาบตาพุด 

เทศบาลเมืองบ'านฉาง 

เทศบาลตาํบลเมืองแกลง 

เทศบาลตาํบลแกลงกะเฉด 

เทศบาลตาํบลสุนทรภู: 

เทศบาลตาํบลกองดิน 

เทศบาลตาํบลปากนํ้าประแสร$ 

เทศบาลตาํบลบ'านค:าย 

เทศบาลตาํบลบ'านปลวกแดง 

เทศบาลตาํบลจอมพลเจ'าพระยา 

เทศบาลตาํบลชุมแสง 

ศูนย$ อปพร. อ.เมือง 

หน:วย 

ศูนย$ อปพร. อ.แกลง 

ศูนย$ อปพร. อ.ปลวกแดง 

ศูนย$ อปพร. อ.บ'านค:าย 

ศูนย$ อปพร. อ.บ'านฉาง 

ศูนย$ อปพร. อ.วังจันทร$ 

ศูนย$ อปพร. อ.เขาชะเมา 

ศูนย$ อปพร. อ.นิคมพัฒนา 

ศูนย$ อปพร. เทศบาลนครระยอง 

ศูนย$ อปพร. เทศบาลเมืองมาบตาพุด 

ศูนย$ อปพร. เทศบาลเมืองบ'านฉาง 

ศูนย$ อปพร. เทศบาลตําบลเมืองแกลง 

ศูนย$ อปพร. อบต.บางบุตร 

ศูนย$ อปพร. อบต.หนองบัว 

ศูนย$ อปพร. อบต.หนองตะพาน 

ศูนย$ อปพร. อบต.บ'านค:าย(ศูนย$เมืองเก:า)

ศูนย$ อปพร. อบต.เนินพระ 
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๐-๓๘๖๓-๖๑๙๖ ๑๕๗.๓๗๕ MHz 

๐-๓๘๖๑-๑๑๒๐ ๑๖๒.๕๕๐ MHz 

๐-๓๘๖๘-๕๕๕๕ ๑๖๒.๕๕๐ MHz 

๐-๓๘๖๙-๕๒๓๓-๖ ๑๖๒.๕๕๐ MHz 

๐-๓๖๖๗-๕๒๒๒ ๑๖๒.๕๕๐ MHz 

๐-๓๘๖๔-๗๔๔๒-๓ ๑๕๗.๓๗๕ MHz 

๐-๓๘๖๓-๘๗๗๙ ๑๕๗.๓๗๕ MHz 

๐-๓๘๘๐-๖๒๕๙ ๑๕๗.๓๗๕ MHz 

๐-๓๘๖๖-๑๗๒๐-๑ ๑๕๗.๓๗๕ MHz 

๐-๓๘๘๒-๒๒๔๖ ๑๕๗.๓๗๕ MHz 

๐-๓๘๖๕-๙๒๕๔ ๑๕๗.๓๗๕ MHz 

๐-๓๘๙๖-๔๐๙๙ ๑๕๗.๓๗๕ MHz 

๐-๓๘๔๔-๔๕๐๗ ๑๕๗.๓๗๕ MHz 

๐-๓๘๖๒-๓๐๕๕ ๑๖๒.๘๐๐ MHz 

โทรศัพท$ ความถ่ีวิทยุ 

๐-๓๘๖๗-๑๑๕๗ ๑๖๒.๘๐๐ MHz 

๐-๓๘๖๕-๙๑๑๕ ๑๖๒.๘๐๐ MHz 

๐-๓๘๖๔-๑๔๐๙ ๑๖๒.๘๐๐ MHz 

๐-๓๘๖๐-๑๑๔๖ ๑๖๒.๘๐๐ MHz 

๐-๓๘๖๖-๖๔๖๐ ๑๖๒.๘๐๐ MHz 

๐-๓๘๘๖-๙๒๓๘ ๑๖๒.๘๐๐ MHz 

๐-๓๘๖๓-๗๓๑๒ ๑๖๒.๘๐๐ MHz 

๐-๓๘๖๑-๑๑๒๒ ๑๖๒.๘๐๐ MHz 

๐-๓๘๖๘-๔๔๒๙ ๑๖๒.๘๐๐ MHz 

๐-๓๘๖๙-๕๒๓๔-๖ ๑๖๒.๘๐๐ MHz 

๐-๓๘๖๗-๑๒๐๙ ๑๖๒.๘๐๐ MHz 

๐-๓๘๘๖-๘๑๘๖ ๑๖๒.๘๐๐ MHz 

๐-๓๘๙๖-๑๓๓๙ ๑๖๒.๘๐๐ MHz 

๐-๓๘๘๗-๕๑๒๙ ๑๖๒.๘๐๐ MHz 

) ๐-๓๘๖๔-๑๗๔๑ ๑๖๒.๘๐๐ MHz 

๐-๓๘๖๘-๖๗๗๓ ๑๖๒.๘๐๐ MHz 

 เมืองใหม: 

 ศูนย$ช'าง 

 ศูนย$ทรายทอง 

 ศูนย$พิรุณ 

 เมืองแกลง 

 แกลงกะเฉด 

 สุนทรภู: 

 ไพรวัลย$ 

 แหลมสน 

 ดับเพลิงไผ:ล'อม 

 ดับเพลิงปลวกแดง 

 จอมพล 

 แสงอรุณ 

 อําเภอเมือง 

นามเรียกขาน 

 สินสมุทร 

 นิโรธ 

 คเชนทร$ 

 ปลาพะยูน 

 นรสิงห$ 

 จงอาง 

 วายุ 

 กุญชร 

 ไอยรา 

 หัสดิน 

 คชสาร 

 บางบุตร 

 หนองบัว 

 หนองตะพาน 

 ศูนย$เมืองเก:า 

 เมฆา 
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   เคร่ืองมือสื่อสารและอุปกรณ�ประกอบการสื่อสาร

ประจํา ชุดสื่อสารเคลื่อนท่ีเร็ว นบภ

พ้ืนท่ีปฏิบัติการ..................................................................

ศูนย$ อปพร. อบต.เนินพระ 

ศูนย$ อปพร. เทศบาลตําบลสํานักท'อน 

ศูนย$ อปพร. อบต.สํานักท'อน 

ศูนย$ อปพร. อบต.พลา 

ลําดับ รายการ 

1 เครื่องรับ-ส:งวิทยุ ระบบทวนซ้ําสญัญาณ 
ชนิดเคลื่อนท่ี ย:าน VHF/FM  
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แบบตรวจสอบรายการ 

(Checklist) 

เคร่ืองมือสื่อสารและอุปกรณ�ประกอบการสื่อสาร 

ประจํา ชุดสื่อสารเคลื่อนท่ีเร็ว นบภ.ฐท.สส. 

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

๐-๓๘๖๘-๖๗๗๓ ๑๖๒.๘๐๐ MHz 

๐-๓๘๙๖-๓๑๑๐ ๑๖๒.๘๐๐ MHz 

๐-๓๘๙๖-๓๕๙๐ ๑๖๒.๘๐๐ MHz 

๐-๓๘๘๐-๑๒๘๘ ๑๖๒.๘๐๐ MHz 

จํานวน ก:อนปฏิบัต ิ หลังปฏิบัต ิ
พร'อม ไม:พร'อม พร'อม ไม:พร'อม

ส:งวิทยุ ระบบทวนซ้ําสญัญาณ  1 
 

    

สาํหร ับเจ้าหน้าท ี�ส ื�อสารลาํดับท ี� 

 เมฆา 

 คงคา 

 กระท'อน 

 แหลมเทียน 

หมายเหต ุ
ไม:พร'อม 

 

สาํหร ับเจ้าหน้าท ี�ส ื�อสารลาํดับท ี� 1 



รายงานองค$ความรู'ท่ีมีการจดัการเพ่ือให'เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป*นเลิศ

 
ลําดับปฏิบัติ วัน เดือน ปW
ก:อนปฏิบัต ิ  
หลังปฏิบัต ิ  

 

   เอกสารการสื่อสารและเคร่ืองใชสํานกังานต@างๆ

2 เครื่องรับ-ส:งวิทยุ ชนิดเคลื่อนท่ี ย:าน 
VHF/FM 2.1 POWER SUPPLY 13.8 VDC.
2.2 BATTERY 12 V. 30 AMP. 
2.3 MICROPHONE 
2.4สายอากาศ แบบ V2 
2.5สายอากาศ MOBILE พร'อมฐานแม:เหล็ก
2.6 LEAD IN 20 เมตร 
2.7 เสาอากาศ (RC-292) 
2.8เชือกสําหรับยึดเสา 

3 เครื่องรับ-ส:งวิทยุมือถือ ย:าน VHF/FM 
3.1 BATTERYPACK 7.2 VDC.  
3.2 BATTERY CHARGERY 
3.3 HEADPHONE 
3.4  ซองกันนํ้า                                                                                                                    

4 เครื่องโทรสารพร'อมสายเช่ือมต:อสญัญาณ
5 เครื่องโทรศัพท$พร'อมสายเช่ือมต:อสัญญาณ

รายงานองค$ความรู'ท่ีมีการจดัการเพ่ือให'เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป*นเลิศ ประจําป,งป.๖๔ 

 

- ๒๖ - 

วัน เดือน ปW เจาหนาท่ีสื่อสาร หน.ชุดเจาหนาท่ีสื่อสาร
ลงช่ือ ลงช่ือ 
ลงช่ือ ลงช่ือ 

 

 

 

 

 

แบบตรวจสอบรายการ 

(Checklist) 

เอกสารการสื่อสารและเคร่ืองใชสํานกังานต@างๆ 

ส:งวิทยุ ชนิดเคลื่อนท่ี ย:าน 
VHF/FM 2.1 POWER SUPPLY 13.8 VDC. 

พร'อมฐานแม:เหล็ก 

7 
4 
2 
7 
2 
5 
4 
24 
6 

    

VHF/FM  

ซองกันนํ้า                                                                                                                    

10 
20 
10 
10 
10 

    

เครื่องโทรสารพร'อมสายเช่ือมต:อสญัญาณ 1     
เครื่องโทรศัพท$พร'อมสายเช่ือมต:อสัญญาณ 1     

ชุดเจาหนาท่ีสื่อสาร 

 
สํารอง 2 
 
 
 
 
สํารอง 2 

 

 
 



รายงานองค$ความรู'ท่ีมีการจดัการเพ่ือให'เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป*นเลิศ

ประจํา ชุดสื่อสารเคลื่อนท่ีเร็ว นบภ

พ้ืนท่ีปฏิบัติการ..................................................................
ลําดับ รายการ

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

ประมวลลับ 
ตารางข:ายการสื่อสาร/ความถ่ี
คําสั่ง/แผนการปฏิบัติบรรเทาสาธารณภัย
กระดาษทํางานประจําข:าย
สมุดเบิก-ยืม เครื่องมือสื่อสาร
สมุดหมายเลขโทรศัพท$ 
ปากกา 
ดินสอ 
แฟKมบัญชีข:าวรับ-ส:ง 
นาฬิกาดิจิตอล 
โต�ะวางเครื่องมือสื่อสาร 
ตรายาง รับ-ส:ง พร'อมแท:นประทับ
กระดาษโทรสาร 
ปลั๊กไฟ 
โคมไฟส:องสว:าง 
เทปใส 
ไม'บรรทัด 
เครื่องเย็บกระดาษขนาดเล็ก
ลวดเย็บกระดาษ 
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็กพร'อมลวดรวม

ลําดับปฏิบัติ 
ก:อนปฏิบัต ิ  
หลังปฏิบัต ิ  

รายงานองค$ความรู'ท่ีมีการจดัการเพ่ือให'เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป*นเลิศ ประจําป,งป.๖๔ 

 

- ๒๗ - 

ประจํา ชุดสื่อสารเคลื่อนท่ีเร็ว นบภ.ฐท.สส. 

.................................................................. 
รายการ จํานวน ก:อนปฏิบัต ิ หลังปฏิบัติ

พร'อม ไม:พร'อม พร'อม 

ความถ่ี 
แผนการปฏิบัติบรรเทาสาธารณภัย 

กระดาษทํางานประจําข:าย 
ยืม เครื่องมือสื่อสาร 

ส:ง พร'อมแท:นประทับ 

เครื่องเย็บกระดาษขนาดเล็ก 

เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็กพร'อมลวดรวม 

1 
1 
1 
20 
1 
1 
5 
2 
2 
1 
2 
2 
6 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

   

วัน เดือน ปW เจาหนาท่ีสื่อสาร 
ลงช่ือ 
ลงช่ือ 

 

แบบตรวจสอบรายการ 

 

(Checklist) 

สาํหร ับเจ้าหน้าท ี�ส ื�อสารลาํดับท ี� 

หลังปฏิบัต ิ หมายเหต ุ
 ไม:พร'อม 

  

หน.ชุดเจาหนาท่ีสื่อสาร 
ลงช่ือ 
ลงช่ือ 

สาํหร ับเจ้าหน้าท ี�ส ื�อสารลาํดับท ี� 2 



รายงานองค$ความรู'ท่ีมีการจดัการเพ่ือให'เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป*นเลิศ

ประจํา ชุดสื่อสารเคลื่อนท่ีเร็ว นบภ

พ้ืนท่ีปฏิบัติการ..................................................................
ลําดับ รายการ

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

มัลตมิิเตอร$ 
คีมตัด 
คีมจับ 
ไขควงฟjลลิปส$ 
หัวแร'งบัดกร ี
ตะก่ัวบัดกร ี
ไขควงปากแบน 
ท่ีดูดตะก่ัว 
เทปพันสายไฟ 
มีดคัตเตอร$ 
ท:อหด 
สายรดั 
กรรไกร 
สายไฟฟKา                                                                                                                     
 
 
 

 

ลําดับปฏิบัติ วัน เดือน ปW
ก:อนปฏิบัต ิ  
หลังปฏิบัต ิ  

8.6 คู@มือการใชเครื่องมือส่ือสารและอุปกรณ�ประกอบการส่ือสาร

8.6.1 คู:มือการใช'เครื่องรับ-ส:งวิทยุ ชนิดเคลื่อนท่ี ย:าน 
แบบ NX-700H-K 

เนื้อหา คุณลักษณะทางเทคนิค
ช:วงความถ่ี  : 136 – 174 
จํานวนช:องจัดเก็บ        : 512 ช:อง 128 โซน

รายงานองค$ความรู'ท่ีมีการจดัการเพ่ือให'เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป*นเลิศ ประจําป,งป.๖๔ 

 

- ๒๘ - 

   ชุดเคร่ืองมือตรวจซ@อม 

ประจํา ชุดสื่อสารเคลื่อนท่ีเร็ว นบภ.ฐท.สส. 

.................................................................. 
รายการ จํานวน ก:อนปฏิบัต ิ หลังปฏิบัติ                                                                                        

พร'อม ไม:พร'อม พร'อม ไม:พร'อม

สายไฟฟKา                                                                                                                     

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
5 

  30 
1 

50 ม. 

    

วัน เดือน ปW เจาหนาท่ีสื่อสาร 
ลงช่ือ ลงช่ือ
ลงช่ือ ลงช่ือ

คู@มือการใชเครื่องมือส่ือสารและอุปกรณ�ประกอบการส่ือสาร 

ส:งวิทยุ ชนิดเคลื่อนท่ี ย:าน VHF/FM (HIGH BAND) ตราอักษร KENWOOD

เนื้อหา คุณลักษณะทางเทคนิค 
MHz 

โซน 

สาํหร ับเจ้าหน้าท ี�

หลังปฏิบัติ                                                                                        หมายเหต ุ
ไม:พร'อม 

 

หน.ชุดเจาหนาท่ีสื่อสาร 
ลงช่ือ 
ลงช่ือ 

KENWOOD 

สาํหร ับเจ้าหน้าท ี�ช ่างเทคนิค 



รายงานองค$ความรู'ท่ีมีการจดัการเพ่ือให'เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป*นเลิศ

ระยะห:างระหว:างช:อง : 6.25 /12.5 
กําลังไฟเข'า/แบตเตอรี่    : 12V.DC. 
สายอากาศ  : แบบ WHIP 50
กําลังส:ง  : 50W 
 

วิทยุ 
              คุณสมบัติท่ัวไป 

        - เป*นวิทยุท่ีตั้งความถ่ีโดยการโปรแกรมด'วยคอมพิวเตอร$ มี 
ตั้งความถ่ี     ได' 16 ช:อง และสามารถตั้งความถ่ีแบการรับส:งได'ท้ัง 
ดิจิตอล 

 

 
 

ปุkมกดสวิทซ$เปjด/ปjดเครื่อง เปjดเครื่องให'กดปุkมค'างไว'ประมาณ 

ปุkมกดเพ่ิมเสียง (Volume Up) 

ปุkมกดลดเสียง (Volume Down) 

ปุkมกดข้ึน เลือกค'นหาช:อง/กลุ:มท่ีบันทึกไว' 

 

11  12  13

รายงานองค$ความรู'ท่ีมีการจดัการเพ่ือให'เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป*นเลิศ ประจําป,งป.๖๔ 

 

- ๒๙ - 

KHz 

WHIP 50Ω 

วิทยุ MOBILE KENWOOD NX-700H-K 

เป*นวิทยุท่ีตั้งความถ่ีโดยการโปรแกรมด'วยคอมพิวเตอร$ มี ZONE ใช'งานท้ังหมด 250 ZONE โดยแต:ละโซนสามารถ
ช:อง และสามารถตั้งความถ่ีแบการรับส:งได'ท้ัง 3 รูปแบบคือ อนาล็อก ดิจิตอล และมิกซ$ 

 
ปุgมการทํางานหนาเครื่อง 

ปุgมการทํางานหนาเคร่ือง 

เปjดเครื่องให'กดปุkมค'างไว'ประมาณ 1 วินาที 

กลุ:มท่ีบันทึกไว'  

ไมโครโฟน

11  12  13 

โดยแต:ละโซนสามารถ
รูปแบบคือ อนาล็อก ดิจิตอล และมิกซ$ (อนาล็อกผสม

 

ไมโครโฟน 

 

ลําโพง 



รายงานองค$ความรู'ท่ีมีการจดัการเพ่ือให'เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป*นเลิศ

ปุkมกดลง เลือกค'นหาช:อง/กลุ:มท่ีบันทึกไว' 

 ช:องเสียบไมโครโฟน 

ปุkมแสดงสถานะไฟการรับ/ส:ง  ไฟสีแดง 

ปุkมตั้งโปรแกรมฟ6งก$ช่ัน (ปุkมน้ีไม:ใช'งาน) 

ปุkมกดเลือกเมนู 

 ปุkมกดตั้ง Squelch Off  ON/OFF 

11ปุkมกดเพ่ิมหมายเลขZone 

12 ปุkมกดลดหมาเลขZone 

13 ปุkมตั้งโปรแกรมฟ6งก$ช่ัน (ปุkมน้ีไม:ใช'งาน) 

คําเตือน  
1. ควรติดต้ังเครื่องวิทยุในสถานท่ีง:ายต:อการใช'งาน และมีช:องสําหรับต:อสายอากาศภายนอก
2. ควรประกอบตัวเครื่องเข'ากับแท:นยึด และขันน�อตให'แน:น

รายงานองค$ความรู'ท่ีมีการจดัการเพ่ือให'เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป*นเลิศ ประจําป,งป.๖๔ 

 

- ๓๐ - 

กลุ:มท่ีบันทึกไว'  

เมื่อกดเครื่องส:ง/ ไฟสเีขียว เมื่อเครื่องรับสัญญาณ 

การติดตั้งเครื่อง 
 

ควรติดต้ังเครื่องวิทยุในสถานท่ีง:ายต:อการใช'งาน และมีช:องสําหรับต:อสายอากาศภายนอก 
ควรประกอบตัวเครื่องเข'ากับแท:นยึด และขันน�อตให'แน:น 

 



รายงานองค$ความรู'ท่ีมีการจดัการเพ่ือให'เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป*นเลิศ

3. ควรต:อสายอากาศและสายไฟเข'าเครื่องให'เรียบร'อยก:อนใช'งาน

4. การต:อสายไมโครโฟนเข'ากับข้ัวต:อด'านหน'าเครื่อง ตรวจสอบตัวล็อคต'องอยู:ด'านซ'ายมือ
5. ควรแขวนไมโครโฟนในตําบลท่ีง:ายต:อผู'ใช'งาน 
6. การถอดไมโครโฟนออก กดปุkมตัวล็อคพร'อมกับดึงปลั๊กออกจากข้ัวต:อ
ขอควรระวัง เม่ือต:อสายไฟ DC เข'าเครื่องแล'ว ควรต
การใชงานเบ้ืองตน 
1.เปjดเครื่อง�ให'กดปุkมสวิทซ$ค'างไว'ประมาณ 
2. กดปุkม �/�เพ่ือเพ่ิม/ลด ความดังของเสียง
3. การกดเปลี่ยนZone ให'กดปุkม ( 11/
งาน 
4. กด PTT ท่ีไมโครโฟนติดต:อกับคู:สถานี
8.6.1 คู@มือการใชเครื่องรับ-ส@งวิทยุมือถือ ระบบ 
แบบ IC-F3263DT 
ช:วงความถ่ี  : 136 – 174 
จํานวนช:องจัดเก็บ  : 512 ช:อง 128 
  ระยะห:างระหว:างช:อง : 25/12.5/6.25 
กําลังไฟเข'า/แบตเตอรี ่ : 7.5 V.DC. 
สายอากาศ  : แบบ WHIP 50
  กําลังส:ง   : 5 W Hi /2 W L2 /1 W L1
  แบตเตอรี ่  : แบบ BP-232WP
นํ้าหนักรวมแบตเตอรี่    : 400 กรัม 
ขนาดเครื่อง WxHxD : 53.5x142.7x39.5 mm 
  การใช'กระแสไฟ Tx Hi (5W) : 1.7 A 
Rx Rated output :  550mA 
Standby  :  160 mA 
  ระยะการใช'งาน เมื่อใช' GPS Digital Mode 
ไม:ใช' GPS   Digital Mode 10.5 ชม. 

 
ส@วนประกอบเครื่อง 
ROTARY SELECTOR :ลูกบิดเลือกช:องหรือเลือกกลุ:ม
ข้ัวต:อสายอากาศ 

 EMR :ปุkมฟ6งก$ช่ัน สามารถโปรแกรมฟ6งก$ช่ันได'ตามต'องการ

รายงานองค$ความรู'ท่ีมีการจดัการเพ่ือให'เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป*นเลิศ ประจําป,งป.๖๔ 

 

- ๓๑ - 

ควรต:อสายอากาศและสายไฟเข'าเครื่องให'เรียบร'อยก:อนใช'งาน 

การต:อสายไมโครโฟนเข'ากับข้ัวต:อด'านหน'าเครื่อง ตรวจสอบตัวล็อคต'องอยู:ด'านซ'ายมือ 
ควรแขวนไมโครโฟนในตําบลท่ีง:ายต:อผู'ใช'งาน (สายไม:ควรพันกัน) 
การถอดไมโครโฟนออก กดปุkมตัวล็อคพร'อมกับดึงปลั๊กออกจากข้ัวต:อ 

เข'าเครื่องแล'ว ควรตรวจสอบกระแสไฟเข'าไม:เกินกว:า Fuse 15 

ค'างไว'ประมาณ 1 วินาที 
ลด ความดังของเสียง 

/12) เพ่ือเลือกโซนท่ีต'องการและ กดปุkม �/� เพ่ือเลือก

ท่ีไมโครโฟนติดต:อกับคู:สถานี 
ส@งวิทยุมือถือ ระบบ DIGITAL ย@าน VHF/FM (HIGH BAND) ตราอักษร 

MHz 
128 โซน 

25 KHz 

WHIP 50Ω 
W Hi /2 W L2 /1 W L1 

232WP 

: 53.5x142.7x39.5 mm  

GPS Digital Mode    

ลูกบิดเลือกช:องหรือเลือกกลุ:ม(ตามท่ีได'โปรแกรมไว'X 

ปุkมฟ6งก$ช่ัน สามารถโปรแกรมฟ6งก$ช่ันได'ตามต'องการ 

 







 

 

 

ไมโครโฟน 

15 A ทานกระแสได' 

เพ่ือเลือกช:องความถ่ีท่ีใช'

ตราอักษร ICOM  

 

12 

11 

 

 

 

 

 

 

 

ลําโพง 
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ปุkมฟ6งก$ช่ัน[SIDE1]:เลือก Zone ช:องความถ่ีวิทยุท่ีจะใช'

สวิทช$ PTT กดค'างไว'เพ่ือส:ง,ปล:อยเพ่ือรับ
ปุkมฟ6งก$ช่ัน สามารถโปรแกรมฟ6งก$ช่ันได'ตามต'องการ

ปุkมกดตัวเลข 10 ปุkม สําหรับเลือกช:องเม็มโมรี
      เลือกรหัส DTMF(ขณะส:ง)/ตัง้รหัสส:ง/ใส

ปุkม P0 ถึง P3 

ปุkม P0: เลือก Function การทํางานโหมดดิจิตอล แล'วใช'ปุkม 
เลือก Function การํางาน กดปุkม P0 อีกครั้งเมื่อต'องการเลือก
      ปุkม P1:เลือกกําลังส:ง High/Low1/Low2
ปุkม P2:ไฟหน'าจอ LCD(Back Light)  
      ปุkม P3: เลือก Talk Group 

 จอแสดงการใช'งาน 
 ข้ัวต:ออุปกรณ$ภายนอก : เปjด/ปjด ใช'ไขควงขันน็อตเอาแผ:นเปjดออก เมื่อปjด ใช'แผ:นปjดข้ัวต:อขันน็อตปjดให'สนิท
11 ไฟแสดงการรับ/ส:งไฟเขียวแสดงเมื่อได'รับสัญญาณหรือเมื่อสเควลซ$เปjด
12VOL: เปjด/ปjดเครื่องและปรับระดับเสียง 
 

 
 

 
การใชงานเบ้ืองตน 

1. หมุนปุkมเปjดเครื่อง (12) เมื่อเครื่องเปjดทํางานกดล็อคหน'าจอ กดปุkม 

2. กดปุkม  � เพ่ือเลือก Zone  ใช'งาน
3. หมุนปุkม � เลือกช:องท่ีใช'งาน 
4. กดสวิทซ$ PTT ท่ีไมโครโฟน� และเริ่มสนทนา ปล:อยสวิทซ$ 

รายงานองค$ความรู'ท่ีมีการจดัการเพ่ือให'เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป*นเลิศ ประจําป,งป.๖๔ 

 

- ๓๒ - 

ช:องความถ่ีวิทยุท่ีจะใช' 

ปล:อยเพ่ือรับสัญญาณ 
ปุkมฟ6งก$ช่ัน สามารถโปรแกรมฟ6งก$ช่ันได'ตามต'องการ 

ปุkม สําหรับเลือกช:องเม็มโมรี/เลือกช:องโทน/ 
ใส password เมื่อเปjดเครื่อง 

การทํางานโหมดดิจิตอล แล'วใช'ปุkม Up/Down 
อีกครั้งเมื่อต'องการเลือก 

High/Low1/Low2 

ปjด ใช'ไขควงขันน็อตเอาแผ:นเปjดออก เมื่อปjด ใช'แผ:นปjดข้ัวต:อขันน็อตปjดให'สนิท
แสดงเมื่อได'รับสัญญาณหรือเมื่อสเควลซ$เปjดไฟแดงแสดงในขณะส:ง 

 

 

เมื่อเครื่องเปjดทํางานกดล็อคหน'าจอ กดปุkม P2 ค'าง (LOCK OFF/LOCK ON) 

ใช'งาน 

และเริ่มสนทนา ปล:อยสวิทซ$ PTT เพ่ือพูดจบ เพ่ือรอฟ6งการตอบกลับ

IC –F3263DT

ปjด ใช'ไขควงขันน็อตเอาแผ:นเปjดออก เมื่อปjด ใช'แผ:นปjดข้ัวต:อขันน็อตปjดให'สนิท 

(LOCK OFF/LOCK ON) เสียงดังปj£บปj£บ 

เพ่ือพูดจบ เพ่ือรอฟ6งการตอบกลับ 

F3263DT 
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ขอควรระวัง ไม:ควรถือวิทยุโดยการถือเสาอากาศ
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- ๓๓ - 

ไม:ควรถือวิทยุโดยการถือเสาอากาศ 


