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การขออนุญาตและการด าเนินการที่เกี่ยวกับยุทธภัณฑ์ 
 

 กระทรวงกลาโหม เป็นหน่วยงานควบคุมกฎหมายว่าด้วยยุทธภัณฑ์ ๒ ฉบับ คือ พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๓๐ 
และพระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม พ.ศ.๒๔๙๕ มีวัตถุประสงค์
ในการควบคุมการสั่งเข้ามา น าเข้ามา ผลิต มี ส่งออก และส่งผ่านแดนยุทธภัณฑ์ เพื่อความมั่นคงแห่งรัฐ ความสงบเรียบร้อยและ
ประโยชน์สุขของประชาชน ประโยชน์แห่งความปลอดภัยของประเทศ ธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของประเทศ โดยยุทธภัณฑ์
หมายความว่า อาวุธ เครื่องอุปกรณ์ของอาวุธ สารเคมี สารชีวะ สารรังสีหรือเครื่องมือ เครื่องใช้ที่อาจน าไปใช้ในการรบหรือการสงครามได้ 
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ประกาศก าหนดรายการยุทธภัณฑ์ที่ควบคุมไว้ประมาณ ๓๐๐ รายการ เช่น อาวุธปืนใหญ่ 
เครื่องยิงลูกระเบิด กระสุนนิวเคลียร์ชีวะ เคมี ยานพาหนะรบและช่วยรบ เสื้อเกราะป้องกันกระสุน หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ สารเคมี
ที่ใช้ในการสงครามเคมี แอมโมเนียมไนเตรท โปตัสเซียมคลอเรท แอนโฟ ไดนาไมต์ พีอีทีเอ็น เป็นต้น ซึ่งการสั่งเข้ามา น าเข้ามา ผลิต 
และมีซึ่งยุทธภัณฑ์ต้องได้รับใบอนุญาตจากปลัดกระทรวงกลาโหม ส าหรับการส่งออกและส่งผ่านแดน ต้องได้รับหนังสืออนุญาตจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

    
 

 
 กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยรับผิดชอบ
ในการควบคุมและก ากับดูแลยุทธภัณฑ์ดังกล่าว ดังนั้น ผู้ที่มีความประสงค์จะขออนุญาตจะต้องด าเนินการดังนี้ 
 ๑. การขอรับใบอนุญาตสั่งเข้ามา น าเข้ามา ผลิต และมีซึ่งยุทธภัณฑ์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๓๐ 
จะต้องผ่านการตรวจสอบประวัติจากส านักงานต ารวจแห่งชาติว่าไม่มีคุณสมบัติตามข้อห้าม และผ่านการตรวจสอบสถานที่ผลิต 
หรือเก็บยุทธภัณฑ์ว่ามีความเหมาะสมปลอดภัย แล้วจึงมาด าเนินการยื่นค าขอรับใบอนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานต่อ 
กรมการอุตสาหกรรมทหารฯ น าเรียนตามสายการบังคับบัญชาจนถึงปลัดกระทรวงกลาโหม มีก าหนดระยะเวลาตั้งแต่การยื่นค าขอ 
จนแล้วเสร็จไม่เกิน ๔๕ วันท าการ 
 ๒. การขอรับหนังสืออนุญาตส่งออก และส่งผ่านแดนซึ่งยุทธภัณฑ์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกไป 
นอกราชอาณาจักรฯ พ.ศ.๒๔๙๕ จะต้องยื่นค าขอรับหนังสืออนุญาตพร้อมใบสั่งซื้อ (Perchase Order) หนังสือรับรองผู้ใช้ปลายทาง 
(End User Certificate) ต่อกรมการอุตสาหกรรมทหารฯ เพื่อน าเรียนตามสายการบังคับบัญชาจนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
มีก าหนดระยะเวลาตั้งแต่การยื่นค าขอจนแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๗ วันท าการ 
 ทั้งนี้ได้มีการมอบอ านาจให้รองปลัดกระทรวงกลาโหมสายงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เป็นผู้ลงนามใน
ใบอนุญาตและหนังสืออนุญาต ทั้งนี้ ผู้ที่ฝ่าฝืนครอบครองยุทธภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือได้รับใบอนุญาตแต่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ 
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในใบอนุญาตมีความผิดต้องโทษจ าคุกและโทษปรับ   
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 และเพื่อให้กระทรวงกลาโหมสามารถควบคุมยุทธภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมการอุตสาหกรรมทหารฯ จึงได้พัฒนา
ระบบฐานข้อมูลและการออกใบอนุญาตให้เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการอนุมัติใบอนุญาตด้วยลายมือชื่อหรือลายเซ็นต์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Signature) รวมทั้งพัฒนาระบบยื่นค าขอรับใบอนุญาตผ่านอินเตอร์เน็ต เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ
ผู้ประกอบการ สามารถลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ และในปี ๒๕๖๑ อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบจ่ายค่าธรรมเนียม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) เป็นการเพิ่มช่องทางการจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารหรือจ่ายผ่านบิล เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ
ผู้รับใบอนุญาตอีกทางหนึ่ง 
 

 

 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถค้นคว้าได้ที ่: 

 กรมการอุตสาหกรรมทหารฯ  http://did.mod.go.th/Home.aspx 
 แบบฟอร์มการให้บริการต่างๆ  http://did.mod.go.th/Download.aspx 

 

 
 

http://did.mod.go.th/Home.aspx
http://did.mod.go.th/Download.aspx
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กฎหมายทหารต่างๆ 

 

  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๙๙ ก าหนดให้มีศาลทหาร มีอ านาจพิจารณาพิพากษา
คดีอาญาที่ผู้กระท าความผิดเป็นบุคคลซึ่งอยู่ในอ านาจศาลทหารและคดีอื่นตามที่กฎหมายก าหนด และพระราชบัญญัติจัด
ระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘ ก าหนดให้กระทรวงกลาโหมมีอ านาจหน้าที่พิทักษ์รักษาเอกราช
และความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร, สถาบันพระมหากษัตริย์, ผลประโยชน์แห่งชาติ, การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข, ศึกษา วิจัย พัฒนา และด าเนินการด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 
และปฏิบัติการอื่นที่เป็นการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงครามเพื่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร  
 
ภารกิจในภาพรวมของกระทรวงกลาโหมมี ๒ ส่วนด้วยกัน คือ 
๑. ภารกิจด้านกระบวนการยุติธรรมทหาร  
           กระทรวงกลาโหมมีศาลทหาร ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อป้องกันและปราบปรามทหารที่กระท าความผิดวินัยทหารและกฎหมาย
อาญา มีอ านาจพิจารณาพิพากษาลงโทษบุคคลที่อยู่ในอ านาจศาลทหาร เช่น ข้าราชการทหาร ทหารกองประจ าการ เป็นต้น 
แต่ไม่รวมถึงกรณีบุคคลที่อยู่ในอ านาจศาลทหารกระท าผิดด้วยกันกับบุคคลพลเรือนมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรง คือ 
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ ที่ก าหนดโครงสร้างศาล ตุลาการ องค์คณะตุลาการ อัยการทหาร ผู้ว่าคดี และ
วิธีพิจารณาคดีในศาลทหาร โดยแบ่งศาลทหารออกเป็นศาลทหารในเวลาปกติ ศาลทหารในเวลาไม่ปกติ และศาลอาญาศึก 
และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
๒. ภารกจิด้านกฎหมายทหารทั่วไปที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงกลาโหม 

๒.๑ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับภารกิจทั่วไปในเวลาปกติ เช่น  พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 
พระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้น 

๒.๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจในเวลาไม่ปกติ เช่น กฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ ประกาศคณะปฏิวัติ และประกาศ
คณะปฏิรูปต่างๆ เป็นต้น 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถค้นคว้าได้ที่ : 
กฎหมายทหาร http://jag.mod.go.th/rule/militarylaw.aspx 
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง http://jag.mod.go.th/rule/law.aspx 
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ http://dmd.mod.go.th/home.aspx  
พระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. ๒๕๕๘ http://www.tdc.mi.th/index.html  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา http://www.krisdika.go.th/wps/portal/general 
 

http://jag.mod.go.th/rule/militarylaw.aspx
http://jag.mod.go.th/rule/law.aspx
http://dmd.mod.go.th/home.aspx
http://www.tdc.mi.th/index.html
http://www.krisdika.go.th/wps/portal/general
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การตรวจเลือกบุคคลเข้าเป็นทหารกองประจ าการ และการก าลังส ารอง 
 

การตรวจเลือกบุคคลเข้าเป็นทหารกองประจ าการ 

 หน้าที่ของชายไทยตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗  บัญญัติให้ชายที่มีสัญชาติเป็นไทยตามกฎหมาย
มีหน้าที่รับราชการทหารด้วยตนเองทุกคน  โดยชายที่มีสัญชาติไทยเมื่อย่าง ๑๘ ปี จะต้องมาขอลงบัญชีทหารกองเกินภายใน 
พ.ศ. นั้น (๑๗ + พ.ศ. เกิด) ตั้งแต่เดือน ม.ค. - ธ.ค. ที่อ าเภอหรือเขตที่บิดามีภูมิล าเนาอยู่ตามทะเบียนบ้าน  ในกรณีที่บิดา
มารดาจดทะเบียนสมรส หรือจดทะเบียนรับรองบุตร หากบิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรส หรือมิได้จดทะเบียนรับรองบุตร
ให้ลงบัญชีตามภูมิล าเนามารดา หากไม่มีบิดาหรือบิดาเสียชีวิตให้มาขอลงบัญชีฯ ตามภูมิล าเนาของมารดา แต่ถ้าไม่มีทั้งบิดา
และมารดาให้มาขอลงบัญชีฯ ที่ผู้ปกครองของตนเองมีภูมิล าเนาอยู่ ผู้ที่ได้ลงบัญชีทหารกองเกินแล้ว ให้ถือว่าผู้นั้นมีภูมิล าเนา
ทหารอยูใ่นท้องที่เขตหรืออ าเภอที่ได้ลงบัญชีฯ โดยภูมิล าเนาทหารให้มีได้เพียงแห่งเดียว 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 เมื่อทหารกองเกินมีอายุ ๒๐ ปี ใน พ.ศ. ใด (๒๐ + พ.ศ. เกิด) จะต้องไปรับหมายเรียกที่ตนเองมีภูมิล าเนาทหารอยู่ภายใน พ.ศ. นั้น 
และเมื่อมีอายุ ๒๑ ปีบริบูรณ์ ต้องมาแสดงตนเพื่อเข้ารับตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ (เกณฑ์ทหาร)  
ในเดือนเมษายน  ถ้าสมัครหรือจับได้สลากแดงจะต้องเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ หากมีคุณวุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.ปลาย หรือ
เทียบเท่าขึ้นไป สามารถน าวุฒิการศึกษามาลดวันรับราชการทหารกองประจ าการได้ และเมื่อรับราชการทหารกองประจ าการจนครบก าหนด
จะปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ผู้ที่จับได้สลากด าจะไม่ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจ าการแต่จะเป็นทหารกองเกินจนถึง
อายุ ๓๐ ปีบริบูรณ์ จึงปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ส าหรับผู้ที่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร สามารถไปขอตรวจโรคก่อน
การตรวจเลือกได้ที่โรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก ซึ่งใบรับรองแพทย์สามารถน ามาให้คณะกรรมการตรวจเลือกพิจารณาเพื่อก าหนดให้
ไม่ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
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 ผู้ที่อยู่ในระหว่างการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ - ๓ หากอยู่ในก าหนดเรียกเข้ารับการตรวจเลือกฯ สามารถขอยกเว้น 
การเรียกมาตรวจเลือกฯ ได้ และเมื่อส าเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ ก็จะต้องขึ้นทะเบียนกองประจ าการและปลดเป็นทหาร
กองหนุนประเภทที่ ๑ แต่ผู้ที่อยู่ในระหว่างการศึกษาเมื่ออยู่ในก าหนดเรียกมาตรวจเลือกก็สามารถขอผ่อนผันการตรวจเลือก
ได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือก 
 
การก าลังส ารอง 

 ก าลังพลส ารอง หมายความว่า บุคคลซึ่งเป็นก าลังส ารองประเภทหนึ่งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม 
ที่มีการบรรจุในบัญชีบรรจุก าลังตามพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. ๒๕๕๘  
 การรับบุคคลเข้าเป็นก าลังพลส ารองจะรับจากผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าเป็นก าลังพลส ารองได้ ๒ วิธี คือ การรับสมัคร และ
การคัดเลือก โดยผู้ที่จะเป็นก าลังพลส ารองจะมาจากผู้ที่เป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน นายทหารสัญญาบัตรนอกราชการ 
นายทหารสัญญาบัตรนอกกอง ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ทหารกองเกิน และผู้หญิงที่ส าเร็จการฝึก 
วิชาทหารชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป หากมีผู้สมัครเป็นก าลังพลส ารองไม่ครบตามบัญชีบรรจุก าลังพลส ารองจะด าเนินการคัดเลือกบุคคลในกลุ่มดังกล่าว 
เข้ามาบรรจุในบัญชีจนครบ เรียกผู้ที่มีรายชื่อในบัญชีบรรจุก าลังนี้ว่า “ก าลังพลส ารอง” ซึ่งจะต้องอยู่ในบัญชีบรรจุก าลังคราวละ ๖ ปี 
ในระหว่างที่เป็นก าลังพลส ารองจะมีหน้าที่ในการเข้ารับราชการทหาร ดังนี้ 
  ๑. เรียกก าลังพลส ารองเพื่อตรวจสอบ ปีละไม่เกิน ๑ วัน 
  ๒. เรียกก าลังพลส ารองเพื่อฝึกวิชาทหาร ปีละไม่เกิน ๖๐ วัน 
  ๓. เรียกก าลังพลส ารองเพื่อปฏิบัติราชการ กระท าเป็นการชั่วคราวและเท่าที่จ าเป็นเพื่อเข้าปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่ของกระทรวงกลาโหม ในการปฏิบัติภารกิจที่ต้องใช้ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อปฏิบัติหน้าที่การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ 
  ๔. การเรียกก าลังพลส ารองเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม จะกระท าเพื่อเรียกเข้ารับการทดสอบแผน หรือเตรียมรับสถานการณ ์
  ๕. การระดมพล จะกระท าในเวลาที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก หรือกรณีที่มีการรบการสงคราม
จนถึงขั้นมีการระดมสรรพก าลังของชาต ิ
 ก าลังพลส ารองที่ถูกเรียกเข้ารับราชการทหาร หากเป็นพระภิกษุ สามเณร นักบวช ในพระพุทธศาสนาจีนนิกายหรืออนัมนิกาย 
หรือเป็นครูสามารถขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารได้ ทั้งนี้ ก าลังพลส ารองมาเข้ารับราชการทหารจะได้สิทธิประโยชน์ที่เป็น
ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ค่าพาหนะ การรักษาพยาบาล และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ  เช่น เครื่องแต่งกาย การแต่งตั้งยศ การเลื่อนยศ 
การขอใช้สวัสดิการของส่วนราชการทหาร เป็นต้น 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถค้นคว้าได้ที่ : 
กรมการสรรพก าลังกลาโหม http://dmd.mod.go.th/home.aspx  
กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน http://sassadee.rta.mi.th 
พระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. ๒๕๕๘ http://www.tdc.mi.th/index.html  
 
 
 
 
 

http://dmd.mod.go.th/home.aspx
http://sassadee.rta.mi.th/
http://www.tdc.mi.th/index.html
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ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 กระทรวงกลาโหม ได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในหน่วยทหารทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถ
ปรับใช้กับการด าเนินชีวิตและการท างานของทหารที่มีระเบียบวินัยสูง และเป็นผู้ดูแลด้านความมั่นคงของประเทศ รวมทั้ง 
เพื่อเป็นการสืบสานศาสตร์พระราชา และสืบสานพระราชปณิธาน ด้วยการให้หน่วยทหารที่รับผิดชอบในพื้นที่ เร่งรัดให้มีการ
จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ที่ตั้งหน่วย/ประจ าหมู่บ้าน/พ้ืนที่ เพื่อให้เป็น “ศูนย์รวมจิตใจของ
คนในหมู่บ้าน” ซึ่งศูนย์เรียนรู้ฯ จะสามารถใช้เป็นศูนย์กลางในการสร้างความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจ อุดมการณ์ 
ตลอดจนสร้างความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยก าหนดขั้นการด าเนินการจ านวน ๓ ขั้น ดังนี ้
 ขั้นเตรียมการ ได้แก่ เตรียมพื้นที่/ชุมชน เตรียมความรู้/คน 
 ๑) เตรียมพื้นที่/ชุมชน โดยให้หน่วยทหารในพื้นที่ที่มีขีดความสามารถเข้าส ารวจหาพื้นที่หมู่บ้านชุมชนเป้าหมายที่
สามารถน ามาขยายผลเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ตามแนวทางที่ก าหนด โดยค านึงถึงความต้องการและความพร้อมของชุมชน 
หลังจากนั้นน ามาจัดท าเป็นแผนงาน 
 ๒) เตรียมความรู้/คน โดยพิจารณาจัดก าลังพลเข้ารับการอบรมที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง  จังหวัดชลบุรี 
หรือศูนย์เรียนรู้โดยปราชญ์ชาวบ้านที่เป็นต้นแบบในการเรียนในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี และชี้แจงท าความเข้าใจถึงผลลัพธ์
สุดท้ายที่ต้องการ คือ การเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในหมู่บ้าน 
 ขั้นด าเนินการ 
 ๑) การขยายผลจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ ประจ าหมู่บ้าน/พื้นที ่
 ๒) การเสริมสร้างความรักความสามัคคี ความเข้าใจ และอุดมการณ์ รวมทั้งความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันฯ 
 ๓) ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบอย่างกว้างขวาง 
 ๔) ประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 ขั้นการขยายผลสู่ความยั่งยืน ให้น าข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลมาวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขร่วมกับชุมชน ก่อนที่ 
จะส่งมอบศูนย์เรียนรู้ฯ ให้กับชุมชนเมื่อมีความพร้อม โดยหน่วยทหารจะอยู่ในสถานะที่ปรึกษาและสนับสนุนการด าเนินงาน
ศูนย์เรียนรู้ฯ ต่อไป 
 ปัจจุบัน ได้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ฯ ในหน่วยทหารของกองทัพบกและกองทัพเรือ จ านวน ๒๓๒ แห่ง และ
ศูนย์การเรียนรู้ฯ ประจ าหมู่บ้าน/พื้นที่ จ านวน ๙๐๖ แห่ง  
 ส าหรับศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยทหาร ปัจจุบัน มีการด าเนินการในหน่วยทหารทั่วประเทศ 
ทั้งในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาค 

๑. กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และกรมการสื่อสารทหาร 
๒.  
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 ๒. กองทัพบก เช่น ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคกลาง บริเวณกองพลทหารราบที่ ๑๑ ค่ายสมเด็จ
พระนั่งเกล้า จ.ฉะเชิงเทรา  ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  ภาคเหนือ โดยกรมการสัตว์
ทหารบก, ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา โดยกองทัพภาคที่ ๒ และ 
ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี โดยกองทัพภาคที่ ๔ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. กองทัพเรือ ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จ.ชลบุรี 

 
๔. กองทัพอากาศ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองบินต่างๆ เช่น กองบิน ๒ และกองบิน ๔ เป็นต้น 

   
ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถค้นคว้าได้ที่ : 
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ กองบัญชาการกองทัพไทย 
 https://www.facebook.com/ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ-บกทท -253390748137162/ 
ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ ภาคเหนือ 
 http://northernstudy.vrdarmy.com/category/activity 
ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  http://skr-en.org/main.php 
 

https://www.facebook.com/ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ-บกทท%20-253390748137162/
http://northernstudy.vrdarmy.com/category/activity
http://skr-en.org/main.php
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ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง 
 

กระทรวงกลาโหม ในฐานะหน่วยงานหนึ่งของรัฐได้สนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยรับผิดชอบในกระบวนการของการบ าบัดรักษาและ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในลักษณะระบบบังคับบ าบัด โดยจะด าเนินการรับผู้ติดยาเสพติดที่ถูกจับกุมและศาลพิจารณาตัดสิน
ให้เป็นผู้ป่วย เข้ามารับการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพในหน่วยทหาร ที่จัดตั้งเป็นศูนย์บ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด โดยใช้
ชื่อว่า “ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง” ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นต้นมา สามารถให้การช่วยเหลือสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

กระทรวงกลาโหม ได้ก าหนดแนวทางการเอาชนะยาเสพติด ด้วยการตัดวงจรปัญหา ๓ วงจร ได้แก่ ๑) การควบคุมตัวยาเสพติด 
๒) การแก้ปัญหาผู้เสพติด และ ๓) การป้องกันการติดยาเสพติด โดยในส่วนของการแก้ปัญหาผู้เสพติดยึดตามแนวทางพระราชบัญญัติ 
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งมีสาระส าคัญ คือ เพื่อท าลายโครงสร้างของปัญหายาเสพติด โดยตัดวงจรของยาเสพติด 
ด้วยการแยกผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด  ซึ่งถือว่าเป็นผู้ป่วยออกมาบ าบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ ทั้งโดยสมัครใจ และบังคับบ าบัด 
ตลอดจนให้มีการติดตามช่วยเหลือและให้ก าลังใจแก่ผู้ที่ผ่านการบ าบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อกลับคืนสู่ครอบครัว ชุมชน 
และสามารถด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพ โดยการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงกลาโหม 
เพื่อให้ผู้เสพยาเสพติด มีโอกาสได้รับการบ าบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีประสิทธิภาพ และคุณภาพอย่างทั่วถึง 

ศูนย์วิวัฒน์พลเมืองของเหล่าทัพจะรับผิดชอบในการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ระบบบังคับบ าบัด  
ซึ่งเป็นการด าเนินงานตามกระบวนการของ พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ ภายหลังจากผู้ที่เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 
เมื่อถูกต ารวจจับกุม และศาลได้มีวินิจฉัย ตามมาตราที่ ๑๙ มีค าสั่งให้ท าการตรวจพิสูจน์ทราบเพื่อหาสารเสพติด โดยมอบหมายให้
คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดประจ าเขตพื้นที่รับผิดชอบด าเนินการ และเมื่อผลการตรวจปรากฏว่าเป็นผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 
ศาลจะมีค าสั่งให้ส่งตัวเข้ารับการบ าบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ ณ สถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพตามที่ก าหนด ซึ่งสถานฟื้นฟูฯ แต่
ละแห่งจะมีขั้นการด าเนินกรรมวิธีกับผู้เข้ารับการบ าบัดฯ จ านวน ๒ ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นการบ าบัดรักษา และขั้นการฟื้นฟู
สมรรถภาพร่างกายและจิตใจ มีก าหนดระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ของส านักงานคุมประพฤติในพื้นที่นั้นๆ ส่งตัวผู้เสพ/ 
ผู้ติดยาเสพติดให้ศูนยว์ิวัฒน์ฯ โดยมีรายละเอียดการด าเนินงาน ดังนี้ 
 - ขั้นการบ าบัดรักษา  ณ แผนกบ าบัดรักษา จะใช้ระยะเวลา ๓๐ วัน เพื่อรักษาอาการติดยาในขั้นต้นและด าเนินการ
ปรับสภาพร่างกายและจิตใจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการฝึกอบรมต่อไป 
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- ขั้นการฟื้นฟูสมรรถภาพ ณ แผนกฟื้นฟูสมรรถภาพ จะใช้ระยะเวลา ๙๐ วัน ต่อจากการบ าบัดรักษา ซึ่งจะเป็น

กระบวนการที่จะท าให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ได้เลิกจากยาเสพติดอย่างเด็ดขาดและเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านต่างๆ 
เพื่อกลับสู่ครอบครัวและสังคม โดยมีหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย ๕ วิชาหลัก ได้แก่ 
วิชาทหารเบื้องต้น วิชาอุดมการณ์และประชาธิปไตย วิชาสุขภาพอนามัย วิชาศีลธรรมและศาสนา และการฝึกวิชาชีพด้านต่างๆ 
นอกจากนั้น ยังมีการสอดแทรกด้วยหลักสูตรการบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแบบเข้มข้นทางสายใหม่ (FAST MODEL) ต่อมา
กระทรวงกลาโหมได้ร่วมกับกรมคุมประพฤติ ท าการศึกษาวิจัยและพัฒนาคู่มือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบ
ควบคุมตัว (หลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง) โดยมีข้อสังเกตที่ส าคัญคือ การดูแลต่อเนื่องตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจพิสูจน์  
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และโปรแกรมปรับตัวกลับสู่สังคมของส านักงานคุมประพฤติ (ระยะเวลา ๒ เดือน) 
จากนั้นได้น าผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการมาพัฒนา/ปรับปรุง คู่มือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว  
ซึ่งยังคงใช้แนวคิดชุมชนบ าบัดเป็นแนวคิดหลักของหลักสูตรจัดกลุ่มของกิจกรรม เป็น ๓ กลุ่มใหญ่ ได้แก่ กระบวนการกลุ่ม การให้ความรู้ 
และการสร้างงานสร้างอาชีพ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หน่วยงานทหารที่จัดตั้งศูนย์วิวัฒน์พลเมือง 
 - กองบัญชาการกองทัพไทย  จัดตั้งเป็นศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ต่างๆ เช่น 
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๕๑ จ.อ านาจเจริญ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๕๓ จ.ศรีสะเกษ  หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๕๕ จ.ชัยภูม ิ

- กองทัพบก จัดตั้งเป็นศูนย์วิวัฒน์พลเมืองในหน่วยทหารต่าง ๆ  เช่น กรมการทหารสื่อสารที่ ๑ กรุงเทพฯ กองพลทหารราบที่ ๙ 
ค่ายสุรสีห์ กองพลทหารราบที่ ๑๑ ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า เป็นต้น รวมถึงหน่วยทหารระดับกรม และกองพันทั่วประเทศ  

- กองทัพเรือ จัดตั้งเป็นศูนย์วิวัฒน์พลเมืองในศูนย์การฝึกทหารใหม่ กรมยุทธการทหารเรือ ฐานทัพเรือสัตหีบ  
ศูนย์บัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 

- กองทัพอากาศ จัดตั้ง ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดส าหรับเยาวชนทหารอากาศ ในพื้นที่ กองทัพอากาศ ทุ่งสีกัน 
โรงเรียนการบินก าแพงแสน กองบินต่างๆ ทั่วประเทศ 
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นักศึกษาวิชาทหาร  
  นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) เป็นผู้ที่สมัครใจเข้ารับการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหมเป็นก าลังพล
ส ารองของกองทัพเพื่อเสริมสร้างก าลังให้กับกองทัพในยามสงคราม ซึ่งกองทัพด าเนินการบริหารจัดการให้ได้ก าลังพลส ารอง
ที่มีจ านวนเพียงพอต่อความต้องการทางด้านยุทธการ ในแต่ละเหล่าและชั้นยศน ามาบรรจุในบัญชีบรรจุก าลังของหน่วย 
ในระบบก าลังส ารองตาม เหล่า, ชั้นยศ ที่ก าหนด เป็นล าดับแรก กองทัพบกได้ก าหนดเป้าหมายสุดท้ายในระยะยาว โดยก าลังพลส ารอง 
จะสามารถทดแทนก าลังประจ าการอย่างเป็นสัดส่วนในอัตรา ๑ : ๓ (ก าลังประจ าการ : ก าลังพลส ารอง) โดยมีวัตถุประสงค์
ในการใช้ก าลังพลส ารองจ านวน ๓ ประการ ได้แก่ เพื่อความพร้อมรบ (บรรจุเต็มตามอัตรา) เพื่อทดแทนการสูญเสียเป็นบุคคล และ
เป็นหน่วยไม่เกินระดับกองพันทหารราบ และเพื่อการขยายก าลังในยามสงคราม 
  การฝึกนักศึกษาวิชาทหารนั้น มีความมุ่งหมายที่จะผลิตก าลังพลส ารองของกองทัพ ในระดับผู้บังคับบัญชา (นายทหารสัญญาบัตร
กองหนุน และนายทหารประทวนกองหนุน) เพื่อให้เป็น นศท. ที่มีคุณลักษณะความเป็นผู้น า มีความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นผู้มีวินัย 
ด ารงตนเป็นพลเมืองดี มีความส านึกที่จะอุทิศตนเพื่อประโยชน์และความมั่นคงของชาติ และเป็นก าลังพลส ารองในระดับผู้บังคับ
หมู่หรือผู้บังคับหมวดที่มีประสิทธิภาพ การด าเนินการฝึก นศท. ได้ยึดถือกฎหมายซึ่งเรียกว่า “พระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร 
พ.ศ. ๒๕๐๓” โดยมีโรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบก และหน่วยฝึกนักศึกษา
วิชาทหารมณฑลทหารบก เป็นเจ้าหน้าที่ด าเนินงานและรับผิดชอบการฝึก ผู้ที่จะเข้ารับการฝึกวิชาทหารจะรับสมัครจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
นักศึกษาหรือนิสิตในมหาวิทยาลัย และนักเรียนอาชีวะศึกษา ที่ส าเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

  
 
  การฝึกวิชาทหารนี้แบ่งชั้นการฝึกศึกษาเป็น ๕ ชั้นปี ก าหนดเวลาฝึกและศึกษาชั้นละ ๑ ปี ในแต่ละชั้นปีได้แบ่งออกเป็น  
๒ ภาค คือการฝึกภาคปกติ และการฝึกภาคสนาม โดยการฝึกภาคปกติด าเนินการฝึกห้วงเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม ใช้เวลา 
ในการฝึกสอนชั้นปีละ ๘๐ ชั่วโมง เนื้อหาวิชาและจ านวนชั่วโมงตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหารฯ โดย นศท. ที่มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติและ
ภาคทฤษฎี จะต้องมีเวลาฝึกครบตามหลักสูตรที่ก าหนด (๘๐ ชั่วโมง) หากขาดการฝึกวิชาทหารไม่ว่ากรณีใดก็ตามจะต้องท าการฝึก
ชดเชยให้ครบตามที่ก าหนด   
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 นอกจากการฝึกวิชาทหารแล้วยั งมีกิจกรรมเพิ่มเติมส าหรับ นศท. เช่น การไหว้ครู , การบริจาคโลหิตและ 
การอบรมหลักสูตรจราจร, บรรเทาสาธารณภัย และพยาบาล เพื่อให้ นศท. .มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์
และช่วยเหลือสังคม ส่วนการฝึกภาคสนามนั้น มีวัตถุประสงค์ต้องการให้ นศท. ได้เสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะ และ ความช านาญ 
จากการฝึกปฏิบัติในสนาม เพื่อเป็นพื้นฐานในการท าหน้าที่ก าลังพลส ารอง โดยในส่วนสิทธิประโยชน์ของของผู้เข้ารับการฝึกเป็น นศท.
ซึ่งจะได้รับลดวันรับราชการในกองประจ าการ การยกเว้นไม่เรียกเข้ากองประจ าการในยามปกติ (ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการฝึกชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป) 
และสิทธิการได้รับการแต่งตั้งยศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถค้นคว้าได้ที่ : 
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร   http://www.ruksadindan.com/home 
ระเบียบและค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการฝึกวิชาทหาร www.tdc.mi.th/rd_law.html 
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การบรรเทาสาธารณภยั 

กระทรวงกลาโหมได้ จัดตั้ง ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงกลาโหม ขึ้น โดยมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนด
นโยบายและแนวทางของกระทรวงกลาโหมเกี่ยวกับการป้องกัน แก้ไข บรรเทาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัยและอุบัติภัย
รวมทั้งแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับรัฐบาล และหน่วยงานฝ่ายพลเรือน 
ภาคเอกชน และองค์กรการกุศลที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ในการป้องกัน แก้ไข บรรเทาภัยพิบัติ ที่เกิดจาก 
สาธารณภัยและอุบัติภัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงกลาโหมติดตามสถานการณ์และเหตุการณ์ต่างๆ ด้านสาธารณภัยและ
อุบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่ออ านวยการประสานงานให้ส่วนราชการในกระทรวงกลาโหม ให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย
ได้ทันท่วงที รวมถึงการอ านวยการประชาสัมพันธ์โดยใช้เครื่องมือและยุทโธปกรณ์ของส่วนราชการในกระทรวงกลาโหม และเชิญ
ผู้แทนส่วนราชการหรือผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ค าปรึกษา แนะน า หรือร่วมปฏิบัติงานและขอรับข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องตาม 
ความเหมาะสมและจ าเป็น  
 กระทรวงกลาโหม โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม  ซึ่งประกอบดวยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการกองทัพไทย และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเหล่าทัพ 
เปนหน่วยงานที่เกี่ยวของกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งแต่ระดับทองถิ่นจนถึงระดับชาติ ตามแผนการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งไดปรับแนวความคิดจาก “การจัดการสาธารณภัย” เปน “การจัดการความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย” โดยมีเปาหมายที่ส าคัญ คือ “การรูรับ ปรับตัว ฟนเร็วทั่ว อย่างยั่งยืน”  

 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถค้นคว้าได้ที่ : 
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม  http://disaster.mod.go.th 
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพไทย https://www.facebook.com/ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย-กองทัพไทย- -144746572266245/ 
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก http://rtadrc.com 
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ http://ndrc.navy.mi.th/index.php/main/index 
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ https://www.facebook.com/CivilAffairRTAF 
คู่มือรู้สู้ภัยพิบัติ ฉบับประชาชน  https://drive.google.com/file/d/0BwG_bUnUQK7tdTQ5U3lyUVBNazA/view 
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การป้องกันภัยคุมคามไซเบอร์ 

  ตามพระราชบัญญัติ จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๘ กระทรวงกลาโหม 
มีอ านาจหน้าที่ คือ การพิทักษ์รักษาเอกราชและความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในราชอาณาจักร, 
การพิทักษ์รักษา ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์, การปกป้อง พิทักษ์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ, การศึกษา วิจัย พัฒนา 
และด าเนินการด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รวมถึงการพัฒนาประเทศเพ่ือความมั่นคง 
 ปัจจุบันภัยคุกคามทางโลกออนไลน์ หรือภัยคุกคามทางไซเบอร์ ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของภัยคุกคาม  
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งสามารถพบเห็นเหตุการณ์ได้ในทุกๆ วัน เช่น การใช้ไซเบอร์เป็นเครื่องมือ 
ปลุกระดมเพื่อการประท้วง ท าให้เกิดการก่อจลาจล, การใช้ไซเบอร์ท าการขโมยข้อมูลด้านการสร้างอาวุธ, การใช้สื่อสังคมออนไลน์
ท าการหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นต้น กระทรวงกลาโหมจึงมีภารกิจส าคัญในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ ที่มีแนวโน้ม 
เพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อรักษาความมั่นคง ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และพิทักษ์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การด าเนินการในภาพรวมของกระทรวงกลาโหมที่ส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องกับภารกิจการป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ 
ที่ผ่านมา คือ การออกร่างแผนแม่บทไซเบอร์เพื่อป้องกันประเทศกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ไซเบอร์ 
เพื่อการป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๘ โดยเนื้อหาหลักของแผนแม่บท ฯ และร่างยุทธศาสตร์ ฯ ดังกล่าว 
ได้แสดงถึงแนวทางการจัดองค์กรด้านไซเบอร์, แนวทางการป้องกันการพัฒนาความพร้อม การด ารงและการพัฒนาศักยภาพ
ด้านไซเบอร์ และการสนับสนุนศักยภาพทางไซเบอร์ระดับชาติ รวมถึงแนวทางความร่วมมือและผนึกก าลังด้านไซเบอร์  
ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นอย่างเด่นชัดว่า กระทรวงกลาโหมมีความชัดเจน และเข้มข้นในการด าเนินงานด้านการรับมือ
ภัยคุกคามไซเบอร์ เพื่อให้ประเทศชาติและประชาชน มีความเป็นอยู่อย่างมั่นคงปลอดภัยสูงสุดสืบไป 
ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถค้นคว้าได้ที่ : 
กรมเทคโนโลยสีารสนเทศและอวกาศกลาโหม http://dist.mod.go.th/home.aspx 
ศูนย์ไซเบอรก์องทัพบก https://cyber.rta.mi.th/ 
กรมสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศทหารเรือ  http://www.ncit.navy.mi.th/index.php/main/index 
กรมเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ http://www.dict.rtaf.mi.th/index.php/page-main# 
แนวทางการปฏบิัติการใช้งานสื่อสังคมออนไลน ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ สถาบนัพระมหากษัตริย ์
 http://dist.mod.go.th/Article-5-Prohibited/Article-5-Prohibited.aspx 
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การสงเคราะหท์หารผ่านศึก 

 กระทรวงกลาโหม จึงได้เสนอเป็นพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก หรือ ที่เรียกโดยย่อว่า อผศ.  
ขึ้นเป็นหน่วยงานถาวร เพื่อท าหน้าที่ในการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกโดยตรง โดยด าเนินงานการสงเคราะห์ทหาร ต ารวจ 
ข้าราชการพลเรือนและพลเรือน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ป้องกันหรือปราบปรามการกระท าอันเป็นภัยต่อความมั่นคง หรือความปลอดภัย
แห่งราชอาณาจักร ทั้งใน และนอกประเทศตามที่กระทรวงกลาโหมหรือส านักนายกรัฐมนตรีก าหนด รวมทั้งทหารนอกประจ าการด้วย 
  
 
 
 
 
 

 
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้ด าเนินงานให้การสงเคราะห์ในประเภทต่างๆ ดังนี ้

           ๑.  การสงเคราะห์ด้านการเกษตร โดยการจัดตั้งนิคมเกษตรกรรมขึ้น เพื่อจัดท า
อยู่อาศัยและที่ดินท ากินให้กับทหารผ่านศึก ครอบครัว และทหารนอกประจ าการ ที่มีฐานะยากจน 
ไม่มีที่อยู่อาศัยและที่ดินท ากินของตัวเอง หรือมีแต่ไม่เพียงพอแก่การประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร เพื่อให้มีโอกาสมีที่อยู่อาศัยและที่ดินท ากินเป็นของตนเองอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
โดยปัจจุบัน มีนิคมการเกษตรกรรม จ านวน ๙ แห่ง 
          ๒.  การสงเคราะห์ด้านการอาชีพ  ให้การสงเคราะห์เกี่ยวกับการแนะแนวและส่งเสริมอาชีพ การฝึกอาชีพ การฝึกหาความช านาญ 
และการจัดหางาน เช่น การให้เข้ารับการศึกษาวิชาชีพระยะสั้น การฝึกอาชีพด้านการช่างต่างๆ   ขับรถยนต์ การรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 

           ๓.  การสงเคราะห์ด้านการสวัสดิการและการศึกษา  เป็นการช่วยเหลือทั้งด้านบริการและการสงเคราะห์เป็น 
ตัวเงิน ในด้านการสวัสดิการ โดยสงเคราะห์ช่วยเหลือบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข สงเคราะห์ด้านการศึกษา การกุศลต่าง ๆ  จ านวนกว่า ๑๗  ประเภท เช่น 
การสงเคราะห์ค่าคลอดบุตร การสงเคราะห์เงินช่วยเหลือเป็นค่าครองชีพพิเศษ การสงเคราะห์เงินเลี้ยงชีพรายเดือน เป็นต้น 
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          ๔.  การสงเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาล โดยการจัดตั้งโรงพยาบาลทหารผ่านศึก และมีการให้บริการที่ส าคัญคือ 
ศูนย์กายภาพบ าบัดโดยนักกายภาพบ าบัดที่มีประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในการดูแลผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ, 
ระบบประสาทและระบบทางเดินหายใจ เพื่อลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและข้อ ลดภาวะแทรกซ้อนในระบบทางเดิน
หายใจและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยในระบบประสาทเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ และให้บริการกายอุปกรณ์เทียมและเสริม  
ที่ใช้ภายนอกร่างกายส าหรับใชท้ดแทนส่วนของร่างกายที่สูญหายหรือบกพร่องตามแพทย์วินิจฉัยสั่งการรักษา 

 

           ๖. การสงเคราะห์ด้านการให้สินเชื่อ ได้แก่ ๑) สินเชื่อเพื่อการเกษตรระยะสั้น ๒) สินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ 
๓) สินเชื่อเพื่อการสวัสดิการ ๔) สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและที่ดินท ากิน และ ๕) การกู้ยืมเงินทุกประเภท 
           ๗. การสงเคราะห์ด้านการส่งเสริมสิทธิและเกียรติ ได้แก่ ๑) สิทธิพิเศษในกิจการของเอกชนผู้มีจิตศรัทธา  
ให้ลดค่าโดยสารบางส่วน และขอความช่วยเหลือจากทนายความให้ช่วยเหลือด้านอรรถคดี โดยไม่คิดค่าว่าความหรือคิดราคา
พอสมควร ๒) สิทธิพิเศษในกิจการของทางราชการและรัฐวิสาหกิจ ขอที่ดินทางราชการจัดสรรให้เข้าอยู่ อาศัยและท ากิน  
ขอความร่วมมือในเรื่องที่อยู่อาศัย ขอฝากเข้าท างาน และขอพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ๓) จัดให้มีการบ าเพ็ญกุศลทางศาสนา  
ในวาระอันเป็นที่ระลึกของทหารผ่านศึกนอกประจ าการที่นับถือศาสนาต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาพ และ ๔) ร่วม
เป็นเจ้าภาพบ าเพ็ญกุศลทางศาสนา แก่ผู้ถึงแก่กรรม 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถค้นคว้าได้ที่ : 
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  http://thaiveterans.mod.go.th/new_v2/wvo_v2/index.html 
โรงพยาบาลทหารผ่านศึก https://www.vgh.go.th/ 
การให้บริการ 
๑. บัตรประจ าตัวทหารผ่านศึกและครอบครัว  http://www.thaiveterans.mod.go.th/wvoth/welfare/cis1.html 
๒. การสงเคราะห์ด้านสวัสดิการ  http://www.thaiveterans.mod.go.th/wvoth/welfare/index.html 
๓. การสงเคราะห์ด้านอาชีพ  http://www.thaiveterans.mod.go.th/wvoth/nature_assis/vocotional/voc1.html 
๔. การสงเคราะห์ด้านนิคมเกษตรกรรม http://www.thaiveterans.mod.go.th/wvoth/nature_assis/agricul/agricul1.htm 
๕. การสงเคราะห์ด้านสินเชื่อ http://thaiveterans.mod.go.th/new_v2/wvo_v2/credit.html 
๖. การสงเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาล https://www.vgh.go.th/home2/ 
๗. การสงเคราะห์ด้านการสง่เสริมสิทธิและเกียรติ http://thaiveterans.mod.go.th/new_v2/wvo_v2/index_promotion.html 
๘. การสงเคราะห์ด้านการฌาปนกิจสงเคราะห์ http://www.thaiveterans.mod.go.th/welfare_death/index14.html 
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