


 
 

ค ำน ำ 
 

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนา      

ระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ พร้อมไปกับการเสริมสร้าง        

และพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศท่ีต้องมีการผนึกก าลังจากทุกภาคส่วนและให้มีส่วนร่วม   

ในการสนับสนุนการด าเนินงานของกองทัพตั้งแต่ในภาวะปกติ โดยมี ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อม

แห่งชาติ เป็นยุทธศาสตร์รองรับการเตรียมพร้อมของประเทศเพื่อรับมือกับภัยคุกคามต่างๆ        

โดยเฉพาะการเตรียมพร้อมรับมือภัยท่ีเกิดจากการสู้รบ ดังนั้น สภาความมั่นคงแห่งชาติ จึงมีมติ      

มอบให้ กระทรวงกลาโหม โดย กรมการสรรพก าลังกลาโหม พิจารณาก าหนดให้มีแผนผนึกก าลัง

และทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ ท่ีส านักงาน

สภาความมั่นคงแห่งชาติรับผิดชอบ และเริ่มด าเนินการตั้งแต่เมื่อวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ 
 

โดยปัจจุบัน ปัญหาภัยคุกคามมีความหลากหลาย ซับซ้อน และมีระดับความรุนแรงสูงขึ้น 

ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติโดยตรง ดังนั้นสภาความมั่นคงแห่งชาติ          

จึงก าหนดให้มีการทบทวนและจัดท าแผนผนึกก าลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศขึ้นใหม่ 

เพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือภัยท่ีเกิดจากการสู้รบตั้งแต่ในภาวะปกติได้อย่างเหมาะสมและ

ทันเวลา  
 

แผนผนึกก าลังฯ ฉบับนี้ ได้ผ่านการพิจารณาของสภากลาโหมเมื่อวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

สภาความมั่นคงแห่งชาติ เมื่อวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ       

เมื่อวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการของฝ่ายทหาร         

ตามแผนป้องกันประเทศหรือภารกิจเพื่อความมั่นคงท่ีได้รับมอบหมายจากรัฐบาลตั้งแต่ภาวะปกติ

ได้อย่างมีความประสานสอดคล้อง เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ตามหน้าท่ีและขีดความสามารถ

ท่ีได้ก าหนดไว้ในภารกิจของแต่ละหน่วยงาน โดยด าเนินการระดมสรรพก าลังตามวงรอบ            

๓ ขั้นตอน คือ การเตรียมการ การระดมทรัพยากร และ การเลิกระดมทรัพยากร และก าหนดให้

หน่วยงานหลัก ท่ีรับผิดชอบการเตรียมทรัพยากรได้จัดท าแผนเตรียมพร้อมท้ัง ๑๐ ด้าน 



 

ประกอบด้วย ๑) ด้านก าลังคน ๒) ด้านอาหาร ๓) ด้านน้ า ๔) ด้านการคมนาคม ๕) ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ๖) ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ๗) ด้านอุตสาหกรรมและปัจจัยการผลิต 

๘) ด้านเชื้อเพลิงและพลังงาน ๙) ด้านการประชาสัมพันธ์ และ ๑๐) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก

และอื่นๆ รวมท้ังจัดท าแผนปฏิบัติการในระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนผนึกก าลังและ

ทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ 
 

กระทรวงกลาโหม และ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ส่วนราชการ

และทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องจะให้ความส าคัญในการร่วมกันขับเคลื่อนและน าแผนผนึกก าลังและ

ทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อธ ารงไว้         

ซึ่ง ความมั่นคงของชาติท่ีส าคัญ คือ ความอยู่รอดปลอดภัย ความเจริญก้าวหน้า และสภาวะสันติ

สุขของประชาชน และประเทศชาต ิ

 

  

กระทรวงกลาโหม 

และ 

ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

 



สารบัญ 

  หน้า 

บทที่ ๑ กล่าวท่ัวไป  

บทที่ ๒ สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง  

บทที่ ๓ แนวความคิดและวิธีการปฏิบัติ  

บทที่ ๔ การประสานงานและการประเมินผล  

ผนวก ก นิยามศัพท์  

ผนวก ข กฎหมาย นโยบาย และแผนท่ีเกี่ยวข้อง  

ผนวก ค การงบประมาณและการเงิน  

ผนวก ง การบังคับบัญชาและการประสานงาน  

ผนวก จ การติดต่อสื่อสาร  

ผนวก ฉ แนวทางการระดมสรรพก าลัง  

ผนวก ช ตารางแบ่งมอบความรับผิดชอบเพื่อการระดมสรรพก าลัง  

ผนวก ซ รายการทรัพยากรตามความต้องการทางทหาร  

ผนวก ด แผนผังการประสานงาน รายงาน และเสนอความต้องการทรัพยากร  

 เพื่อการระดมสรรพก าลัง  

ผนวก ต โครงร่างแผนเตรียมพร้อมด้านทรัพยากร  

 ผนวก ถ หนังสือของหน่วยงานรับผิดชอบประสานงานหลักทรัพยากรท้ัง ๑๐ ด้าน   
 ผนวก ท มติคณะรัฐมนตรีรับทราบร่างแผนผนึกก าลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกัน 
  ประเทศ  

 ผนวก ธ การมอบนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) 



บทท่ี ๑ 
กล่าวทั่วไป 

(วัตถุประสงค์ นโยบาย และเป้าหมาย) 
 

๑. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมตามแผนผนึกก าลังและทรัพยากรเพ่ือ              

การปฏิบัติการของฝุายทหาร ตามแผนปูองกันประเทศหรือภารกิจเพ่ือความมั่นคงที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล
ตั้งแต่ภาวะปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความประสานสอดคล้องอย่างเป็นระบบตามหน้าที่และ               
ขีดความสามารถท่ีได้ก าหนดไว้ในภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 

  

๒. นโยบาย 
เพ่ือให้การเตรียมการและการด าเนินการผนึกก าลังและทรัพยากรบรรลุวัตถุประสงค์  และใช้เป็น

แนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นหลักปฏิบัติ จึงก าหนดนโยบายไว้ ดังนี้ 
๒.๑ ทุกภาคส่วนมีการเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมทรัพยากรสนับสนุนกองทัพให้สามารถปฏิบัติ

ภารกิจตามแผนปูองกันประเทศหรือปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลเพ่ือความมั่นคงของชาติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.๒ ก าหนดรายละเอียดทรัพยากรที่ต้องสะสมหรือจัดเตรียมไว้ตั้งแต่ภาวะปกติ และด าเนินการสะสม
หรือจัดเตรียมไว้ก่อนเกิดภาวะไม่ปกติเท่าท่ีฐานะทางเศรษฐกิจและปัจจัยอ่ืนที่เกี่ยวข้องจะอ านวย 

๒.๓ ก าหนดมาตรการด าเนินการ เพ่ือการปูองกันการขาดแคลนวัสดุที่หาได้ยากอันไม่อาจทดแทนได้
ด้วยวัสดุประเภทอ่ืน ซึ่งจ าเป็นจะต้องใช้ในภาวะไม่ปกติ 

๒.๔ จัดท ารายละเอียดการด าเนินการอันจ าเป็นเพ่ือให้ส่วนราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ  และ
ภาคเอกชนสามารถสนองความต้องการด้านก าลังคน ยุทโธปกรณ์ อาคารสถานที่ สิ่งปลูกสร้างและสิ่งอ านวย
ความสะดวก การแพทย์และสาธารณสุข การขนส่ง การสื่อสาร การส่งก าลังและการซ่อมบ ารุง การบริการและ
สาธารณูปโภคให้มากท่ีสุดทั้งก่อน ในระหว่าง และภายหลังภาวะไม่ปกติ 

๒.๕ วางแผนและด าเนินการติดต่อประสานงาน และความร่วมมือระหว่างส่วนราชการทหาร         
ส่วนราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนในด้านการวิจัยพัฒนาและทดสอบ รวมทั้งการผลิตวัสดุ
อุปกรณ ์เพ่ือสนองความต้องการทางทหารในภาวะไม่ปกติ 

๒.๖ วางแผนและด าเนินการติดต่อประสานงาน และร่วมมือกันระหว่างส่วนราชการทหารกับส่วนราชการ
พลเรือน รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนในการใช้กิจการอุตสาหกรรมเพ่ือสนองตอบความต้องการทางทหาร      
ในภาวะไม่ปกติ 

๒.๗ วางแผนในการเตรียมการรักษาความปลอดภัยต่ออาคารสถานที่สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งอ านวย   
ความสะดวกที่มีความส าคัญต่อการระดมสรรพก าลังเพ่ือการทหาร 

๒.๘ พัฒนาระบบฐานข้อมูลการเตรียมพร้อมในด้านต่างๆ ให้มีความทันสมัย และเชื่อมต่อฐานข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ในการประสานการปฏิบัติสนับสนุนการด าเนินการระหว่างกัน 



๒.๙ ด าเนินการด้านกิจการพลเรือนทั้งปวง เพ่ือมุ่งไปสู่ความพร้อมในการปูองกันประเทศ โดย       
การวางแผน ประสานงาน และด าเนินการร่วมกันระหว่างส่วนราชการทหาร ส่วนราชการพลเรือน   
รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศในพื้นที่ 

๒.๑๐ หลักสูตรการเรียนการสอน การฝึกปัญหาที่บังคับการ การรณรงค์ การอบรมวิทยากร             
การประชาสัมพันธ์และให้มีการสร้างจิตส านึกในสถานศึกษาและชุมชนเกี่ยวกับการปลูกฝังอุดมการณ์                 
ความรักชาติ พร้อมทั้งให้กระทรวงกลาโหมด าเนินการส่งเสริมการก าลังส ารอง นอกจากนี้ ให้มีการสร้าง
จิตส านึกในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนการปูองกันประเทศ 

 

๓. เป้าหมาย 
เพ่ือให้สามารถด าเนินการผนึกก าลังและทรัพยากรเพ่ือการปูองกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ      

และประสานสอดคล้องกันตั้งแต่ภาวะปกติ โดยการระดมทรัพยากรทั้ง ๑๐ ด้าน ได้แก่ ด้านก าลังคน          
ด้านอาหาร ด้านน้ า ด้านการคมนาคม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข ด้านอุตสาหกรรมและปัจจัยการผลิต ด้านเชื้อเพลิงและพลังงาน ด้านการประชาสัมพันธ์         
และด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและอ่ืนๆ จากส่วนราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน มาสนับสนุน
การปฏิบัติภารกิจปูองกันประเทศตั้งแต่ในภาวะปกติได้อย่างเพียงพอและทันเวลา รวมทั้งให้สามารถประสาน
และด าเนินการด้านกิจการพลเรือนอย่างต่อเนื่องเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนปูองกันประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

๔. การก าหนดประเภททรัพยากรและหน่วยงานรับผิดชอบ 
เพ่ือให้ทรัพยากรจากส่วนราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ที่ใช้สนับสนุนกองทัพใน        

การปฏิบัติภารกิจปูองกันประเทศสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง เหมาะสม เพียงพอ ทันเวลา และตรง
ตามความต้องการของกองทัพ จึงก าหนดประเภททรัพยากรและหน่วยงานรับผิดชอบทั้งที่ เป็นหน่วย
ประสานงานหลัก และหน่วยร่วมให้การสนับสนุนต่อทรัพยากรด้านต่างๆ ดังนี้ 

๔.๑ ด้านก าลังคน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญพิเศษในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ 
การทางทหาร ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมี กระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยประสานงานหลัก และ
กระทรวงหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยร่วมให้การสนับสนุนได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงคมนาคม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการต่างประเทศ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพ เป็นต้น 

๔.๒ ด้านอาหาร ประกอบด้วย แหล่งผลิตอาหารและโรงงานผลิตอาหาร ทั้งอาหารสดที่ต้องน าไปปรุงเอง 
อาหารกึ่งส าเร็จรูป อาหารส าเร็จรูป อาหารส าหรับผู้ปุวย และอาหารสัตว์ โดยมี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นหน่วยประสานงานหลัก และกระทรวงหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องเป็นหน่วยร่วมให้การสนับสนุน  
ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น 

๔.๓  ด้านน  า ประกอบด้วย แหล่งน้ าอุปโภคบริโภค ทั้งน้ าผิวดิน น้ าใต้ดิน โรงผลิตน้ าประปา 
โรงงานผลิตน้ าดื่ม โดยมี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยประสานงานหลัก            



และกระทรวงหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยร่วมให้การสนับสนุนได้แก่ กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค เป็นต้น 

๔.๔  ด้านการคมนาคม ประกอบด้วย ยานพาหนะและผู้ควบคุม (รถยนต์โดยสาร รถยนต์บรรทุก 
รถไฟ เรือ และอากาศยาน) เส้นทางและการอ านวยการเดินทาง (ถนน ราง และสะพาน) ตลอดจนเครื่องจักร 
เครื่องกล เครื่องมือ อุปกรณ์ด้านงานทาง สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ โปฺะ ท่าเทียบเรือ อู่ต่อเรือ สถานีซ่อมบ ารุง
สนามบิน/ท่าอากาศยาน และอาคารที่พักผู้โดยสาร โดยมี กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยประสานงานหลัก    
และกระทรวงหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยร่วมให้การสนับสนุนได้แก่ กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น 

๔.๕ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และระบบ
สารสนเทศ ดังนี้ ระบบโทรศัพท์ประจ าที่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ สถานีวิทยุคมนาคม สถานีเรดาห์ เครื่องวิทยุ
คมนาคม คลื่นความถี่วิทยุ สถานีดาวเทียมภาคพ้ืนดิน รถสื่อสารผ่านดาวเทียม ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตและ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นหน่วย
ประสานงานหลัก และกระทรวงหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยร่วมให้การสนับสนุน ได้แก่
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นต้น 

๔.๖ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข  ประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 
สถานพยาบาลภาครัฐและเอกชน องค์กรการกุศลและมูลนิธิ โลหิตส ารอง คลังยาเวชภัณฑ์ โรงงานผลิตยา 
เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมี กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยประสานงานหลัก และกระทรวง
หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยร่วมให้การสนับสนุน ได้แก่ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัย สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ      
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

๔.๗ ด้านอุตสาหกรรมและปัจจัยการผลิต ประกอบด้วย โรงงานผลิตอาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด
ยุทธภัณฑ์โรงงานอุตสาหกรรม และโรงงานอุตสาหกรรมที่กองทัพมีความจ าเป็น โดยมี กระทรวงอุตสาหกรรม
เป็นหน่วยประสานงานหลัก และกระทรวงหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยร่วมให้การสนับสนุน  
ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ
และพลังงานทหาร เป็นต้น 

๔.๘  ด้านเชื อเพลิงและพลังงาน ประกอบด้วย น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันอุปกรณ์เชื้อเพลิง ไฟฟูา ถ่านหิน 
สถานที่ผลิตและเก็บเชื้อเพลิง อุปกรณ์และระบบขนส่งเชื้อเพลิง สถานที่ผลิตและระบบส่งกระแสไฟฟูา พลังงาน
ทดแทน และพลังงานทางเลือกและระบบที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงเชื้อเพลิงและพลังงานสั งเคราะห์ โดยมี         
กระทรวงพลังงานเป็นหน่วยประสานงานหลัก และส่วนราชการในสังกัดของกระทรวงพลังงาน รัฐวิสาหกิจ        
ที่ก ากับดูแล รวมทั้งกระทรวง องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง เป็นหน่วยร่วมให้การสนับสนุน 

๔.๙  ด้านการประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีโทรทัศน์ เคเบิลทีวี/ทีวี
ดาวเทียม หนังสือพิมพ์ ส านักข่าว โรงพิมพ์ ส านักพิมพ์ แหล่งผลิตสื่อประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ (อินเตอร์เน็ต) โดยมี
กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยประสานงานหลัก และกระทรวงหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยร่วม



ให้การสนับสนุน ได้แก่ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี บริษัท อสมท. จ ากัด (มหาชน) กระทรวงมหาดไทย 
(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมการปกครอง) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการต่างประเทศ      
(กรมสารนิเทศ) กระทรวงกลาโหม (กองบัญชากองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ) 
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง   
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สมาคมวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน และองค์กร    
สื่อภาคเอกชนต่างๆ ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ (ทั้งที่ออกอากาศภาคพ้ืนดิน/ระบบดิจิตอล/ผ่านดาวเทียม/
อินเตอร์เน็ตหรือช่องทางอ่ืนใดในอนาคต) สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุชุมชน เคเบิลทีวี หนังสือพิมพ์ 
ส านักข่าว โรงพิมพ์ ส านักพิมพ์ แหล่งผลิตสื่อประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ เป็นต้น 

๔.๑๐ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและอ่ืนๆ ประกอบด้วย วัด ศาสนสถาน โรงแรม/ที่พัก สถานศึกษา 
สนามกีฬา สถานที่กักกัน เครื่องมืออ านวยความสะดวก คลังสินค้า ห้างสรรพสินค้า/ร้านค้า และสถานที่        
ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องอ่ืนๆ โดยมี กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยประสานงานหลัก  และกระทรวงหรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยร่วมให้การสนับสนุนได้แก่  กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงยุติธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

 

๕. การจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากร 
กระทรวงและกรมที่เป็นหน่วยรับผิดชอบประสานงานหลักในทรัพยากรทั้ง ๑๐ ด้านจัดท าฐานข้อมูล

ทรัพยากรในความรับผิดชอบ รวมทั้งรวบรวมข้อมูลทรัพยากรที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องจากกระทรวงหรือ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมให้การสนับสนุน เพ่ือเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จ าเป็น
ระหว่างหน่วยงานให้สามารถด าเนินการตามวงรอบการระดมสรรพก าลังในการผนึกก าลังและทรัพยากร
สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจปูองกันประเทศ โดยเสนอแผนงาน/โครงการไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
หน่วยงาน และขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมจากรัฐบาลภายใต้นโยบายความมั่นคงหรือยุทธศาสตร์
การเตรียมพร้อมแห่งชาติ 

 
 
  



แผนภูมิความสัมพันธ์การผนึกก าลังและทรัพยากรเพ่ือการป้องประเทศ 

 
 

 
        

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 

แผนการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

แผนป้องกันประเทศ 

แผนการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/กทม. 

แผนผนึกก าลังและทรัพยากร
เพื่อการป้องประเทศ 

แผนเตรียมพร้อม 
(พลเรือน / รัฐวิสาหกิจ / เอกชน) 

ยุทธศาสตร์ 
การเตรียมพร้อมแห่งชาติ 

แผนสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

ในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการปฏิบัติ    
การด าเนินงานเชิง    

บูรณาการอย่างมี       

ส่วนร่วมในแต่ละระดับ
ของทุกภาคส่วน 

 
 

 

 

 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ 

- จัดท าแผนระดับต่างๆ รวมทั งการฝึกร่วมกัน 
ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

- กห.(กกส.กห.) จัดให้มีการพัฒนาสัมพันธ์ด้านการระดม
สรรพก าลัง การก าลังส ารอง รวมทั งการฝึกการระดม
สรรพก าลังเพื่อการทหาร ร่วมกับทุกภาคส่วน เช่น  
การฝึกปัญหา ที่บังคับการ การฝึกภาคสนาม ฯลฯ 

แผนระดม
สรรพก าลัง
ของ กห. 

แผน
เตรียมพร้อม

ระดับ
กระทรวง 

 
- จัดท าแผนการติดตามและประเมินผล 

- ชี แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- จัดท ารายงานเสนอต่อคณะกรรมการเตรียมพร้อม
แห่งชาติเพื่อพิจารณาสู่การปรับปรุงต่อไป 

แผน
เตรียมพร้อม
ระดับจังหวัด 

 

สัมมนาและพัฒนาแผนผนึกก าลังและทรัพยากร 
เพื่อการป้องกันประเทศ 

การปรับปรุง
แผน 

 

แนวทางการขับเคลื่อนแผนผนึกก าลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศไปสู่การปฏิบัติ  
โดย คณะอนุกรรมการเตรียมพร้อมด้านการระดมสรรพก าลังเพ่ือความมั่นคง 

 

การเสริมสร้างพัฒนา
ความเข้าใจเกี่ยวกับ

แนวคิดและสาระส าคัญ
ของแผน 

 
 
 

 
 
 
 
 

ผลจากแนวทาง 
การปฏิบัติ 

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีความเข้าใจขั นตอน
การปฏิบัติในลักษณะ
เชิงบูรณาการมากขึ น 

- ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมอย่างเป็นระบบ 

- แ ผน ทุ ก ร ะ ดั บ มี   
การด าเนินการเชิง
บูรณาการมากขึ น 

 
การติดตามและ

ประเมินผล 

จัดประชุม / สัมมนา / สร้างความเข้าใจ / อบรมวิทยากร 



บทท่ี ๒ 
สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง 

 

๑. สถานการณ์ทั่วไป 

ภูมิทัศน์ทางยุทธศาสตร์ของโลก (Global Strategic Landscape) ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเมื่อพิจารณา

จากภาพของเหตุการณ์ ๙๑๑ เมื่อปี ๒๕๔๔ ที่ได้น าสหรัฐอเมริกาเข้าสู่ภาวะสงครามกับกลุ่มก่อการร้าย                           

ที่กระจายไปทั่วโลก โดยเฉพาะสมรภูมิหลักในอิรัก อัฟกานิสถาน และปากีสถาน ถึงแม้สหรัฐฯ จะสามารถ

ก าจัดบินลาเดนผู้น าอัลกออิดะฮ์ได้ แต่การต่อสู้ได้ขยายวงกว้างไปสู่อุดมการณ์ความรุนแรงในแบบอัลกออิดะฮ์       

ที่แม้ว่าจะไม่มีผู้น าและองค์กรที่ชัดเจน แต่การก่อการร้ายก็จะด ารงอยู่และขยายตัวต่อไป ตราบใดที่ยังมีเงื่อนไข

ที่บ่มเพาะการก่อการร้ายอยู่ ซึ่งจะท าให้ประเทศต่างๆ ต้องมองภาพของโลกในเชิงยุทธศาสตร์มากขึ้น เนื่องจาก

การเปลี่ยนแปลงทางยุทธศาสตร์ของโลกส่งผลกระทบต่อประเทศไม่น้อยกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นภายในประเทศ       

จึงนับเป็นความท้าทายต่อโลกและประเทศต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ขณะเดียวกันการเมืองโลก         

ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากที่เป็นการเมืองขั้วเดียวน าโดยสหรัฐฯ ซึ่งสามารถก าหนดทิศทางของโลก    

ให้เป็นไปตามที่ต้องการ แต่หลังจากสงครามในอิรักการเมืองโลกได้เปลี่ยนไปเป็นกลายเป็นการเมืองหลายขั้ว 

โดยสหรัฐฯ ไม่สามารถชี้น าโลกได้เพียงผู้เดียวอีกต่อไป เพราะยังมีสหภาพยุโรป รัสเซีย จีน และอินเดีย         

ที่ปรับตัวทางด้านเศรษฐกิจ สร้างความแข็งแกร่งขึ้นมาเป็นขั้วอ านาจในการถ่วงดุลกัน และพยายาม           

เพ่ิมบทบาทของตนในภูมิภาคต่างๆ ให้มากขึ้นเพ่ือแสวงหาพันธมิตรที่ใกล้ชิด และพัฒนาไปสู่ความเป็นหุ้นส่วน

ทางยุทธศาสตร์ต่อกัน ขณะเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับจีนในปัจจุบัน น่าจะเป็นปัจจัยส าคัญ     

ในการก าหนดภูมิทัศน์ทางยุทธศาสตร์ของโลกและของประเทศสองฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก โดยการเยือนจีนของ

ผู้น าสหรัฐฯ ท าให้โลกมองเห็นการพัฒนาความสัมพันธ์ของมหาอ านาจสองฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกว่าน่าจะมี

แนวโน้มไปในทางที่ดี และจากการเยือนดังกล่าวส่งผลให้ทั้งสองฝุายตระหนักดีว่าไม่มีประเทศใดในโลก          

ที่จะสามารถเผชิญกับสิ่งท้าทายในศตวรรษที่ ๒๑ ได้โดยล าพัง แต่จ าเป็นต้องร่วมมือพ่ึงพากันและกัน               

ในการแก้ปัญหาต่างๆ และมีประเด็นที่จะต้องร่วมมือกันท าอีกจ านวนมาก อาทิ การปฏิรูประบบการเงิน   

ระหว่างประเทศ การปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจโลกให้มีความโปร่งใส การแก้ปัญหาโลกร้อนและพัฒนาพลังงาน

สะอาด ความร่วมมือในการต่อต้านลัทธิก่อการร้าย การท าลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ การปูองกัน    

การแพร่กระจายของอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง การบรรเทาทุกข์จากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และ         

การปูองกันโรคระบาดร้ายแรง เป็นต้น 

 
 



๒. สถานการณ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้/กลุ่มประเทศอาเซียน 

ในทศวรรษต่อไป ประเทศสมาชิกอาเซียนมีแนวโน้มที่จะพัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจ                          

ตามศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกที่จะเคลื่อนย้ายจากยุโรปและสหรัฐฯ มายังเอเชีย การเติบโตดังกล่าวจะผูกพัน  

การพ่ึงพาทางเศรษฐกิจของอาเซียนกับยุโรป สหรัฐฯ และชาติต่างๆ โดยเฉพาะจีนและอินเดียที่ก าลังเติบโต   

อยู่ในขณะนี้ อันจะส่งผลให้จีนและอินเดียเข้ามามีบทบาทและขยายอิทธิพลในอาเซียนมากขึ้น ทั้งนี้ การที่จีนมี

ปัญหาพิพาททางทะเลกับหลายชาติในอาเซียน โดยเฉพาะกับเวียดนามและฟิลิปปินส์ ในขณะที่บางประเทศ 

เช่น กัมพูชา และลาวยังคงพ่ึงพาจีนอยู่ ซ่ึงจะกลายเป็นอุปสรรคต่อความเป็นเอกภาพของอาเซียน และสหรัฐฯ 

ที่ได้กลับเข้ามามีบทบาทในภูมิภาคนี้อีกครั้ง โดยให้ความส าคัญกับพันธมิตรเดิม เช่น ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และ

ไทย และยังได้เปิดความสัมพันธ์กับชาติที่เป็นพันธมิตรกับจีน เช่น เมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา รวมถึงชาติ      

ที่ขัดแย้งกับจีน เช่น เวียดนาม ตลอดจนเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับอินโดนี เซียเพ่ิมขึ้นจากเดิม ทั้งนี้ เพ่ือสกัดกั้น

อิทธิพลของจีนที่เพ่ิมมากขึ้นทุกวัน การแข่งขันเพ่ือสร้างอิทธิพลของสหรัฐฯ กับจีน โดยมีชาติสมาชิกอาเซียน

เป็นพวกจะน ามาซึ่งโอกาส และสิ่งท้าทายของแต่ละชาติ โดยชาติที่มีความขัดแย้งกับจีน ได้แก่ ฟิลิปปินส์ และ

เวียดนาม จะดึงสหรัฐฯ เข้ามามีส่วนร่วมให้มากท่ีสุดเพ่ือถ่วงดุลอ านาจกับจีน ในขณะที่ชาติซึ่งไม่มีความขัดแย้ง   

กับจีนโดยตรง ก็จะพยายามรักษาความเป็นกลางและพยายามมีปฏิสัมพันธ์กับสหรัฐฯ และจีนด้วยความระมัดระวัง 

ทั้งนี้ ขึ้นกับพ้ืนฐานการเป็นพันธมิตร หรือความผูกพันที่มีอยู่เดิมกับผลประโยชน์และสิ่งแลกเปลี่ยนที่ชาติ

สมาชิกอาเซียนเหล่านั้นจะได้จากจีนหรือสหรัฐฯ จึงอาจกล่าวได้ว่าในห้วงจากนี้ไปการแข่งขันทางการทูต

ระหว่างจีน สหรัฐฯ และชาติสมาชิกอาเซียน จะเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆ โดยแต่ละชาติจะมุ่งไปที่ผลประโยชน์-

แห่งชาติของตนเป็นส าคัญ 

การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ทั้งความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง          

การร่วมมือทางเศรษฐกิจ และความร่วมมือทางสังคมและวัฒนธรรม จะเป็นโอกาสส าคัญในการพัฒนา

เศรษฐกิจและการค้าภายในอาเซียน อย่างไรก็ตามชาติสมาชิกอาเซียนยังคงมีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ    

ที่แตกต่างกันมีช่องว่างของรายได้ประชากร ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ระบอบการเมืองการปกครองและ

ระเบียบกฎหมาย รวมถึงภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน จนจะท าให้การรวมตัวกันดังกล่าวน ามาซึ่งปัญหา

ด้านการเมือง และความมั่นคงหลายประการ นอกจากนี้สมาชิกอาเซียนบางชาติยังคงมีปัญหาความขัดแย้ง    

ทางการเมืองภายในประเทศ มีปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน และยังมีปัญหาความขัดแย้งเรื่องเส้นเขตแดนที่ ยัง      

ไม่ได้รับการแก้ไข จะท าให้เกิดช่องว่างของความร่วมมือ ท าให้ในทศวรรษหน้าชาติอาเซียนจะต้องเผชิญกับ

ปัญหาด้านความมั่นคงซับซ้อนมากขึ้น ทั้งปัญหาดั้งเดิมที่มีอยู่ เช่น ยาเสพติด การลักลอบเข้าเมือง การแพร่

ขยายของอาวุธ และอาชญากรรมข้ามชาติรูปแบบต่างๆ จะขยายตัวมากขึ้นจากการเปิดเสรีด้านการเดินทาง 

การหลั่งไหลเข้าออกของแรงงาน และการขยายการท่องเที่ยว ในขณะที่ปัญหาบางประการที่หมดไปแล้ว      



อาจหวนกลับมาอีก เช่น การแพร่ระบาดของโรคร้าย ขณะที่ปัญหาใหม่จะขยายตัวมากขึ้น เช่น ภัยจากไซเบอร์ 

ปัญหาสมองไหล การแพร่ขยายและการรวมกลุ่มของกลุ่มบุคคลที่มีความคิดหัวรุนแรงในประเทศอาเซียน เป็นต้น 

ภูมิภาคนี้ยังเผชิญปัญหาท้าทายอีกหลายด้าน ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ                       

ที่มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้น และก่อให้เกิดความเสียหายมาก ปัญหาความมั่นคงด้านอา หาร                   

ส่วนทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคนี้ จะยังด าเนินไปในลักษณะร่วมมือและแข่งขัน

ระหว่างกัน ซึ่งจะท าให้อาเซียนยังคงไม่มีเอกภาพระยะแรก 
 

๓. สถานการณ์เฉพาะ 

๓.๑ จากการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง สามารถระบุได้ว่าภัยคุกคามจากภายนอกประเทศ      

ด้วยการใช้ก าลังขนาดใหญ่จะยังไม่เกิดขึ้น แต่มีความเป็นไปได้สูงที่อาจมีการขัดแย้งที่เกิดจากการรักษา

ผลประโยชน์แห่งชาติน าไปสู่การใช้ก าลังระดับต่ า ซึ่งหากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา      

อาจขยายตัวไปสู่การใช้ก าลังทหารขนาดใหญ่หรือเข้าสู่ภาวะสงครามได้ 

๓.๒ ภัยคุกคามความมั่นคงบริเวณชายแดน ทะเลอาณาเขต และพ้ืนที่ทับซ้อนทางทะเล จะมีสาเหตุ   

มาจากความขัดแย้งภายนอกประเทศโดยการสู้รบของประเทศเหล่านั้น จะส่งผลกระทบเกี่ยวกับปัญหา                     

เส้นเขตแดนทั้งทางบกและทางทะเล ความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ท้องถิ่น แรงงานต่างด้าว ผู้หลบหนี              

เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การค้าอาวุธสงคราม และการค้ายาเสพติด ซึ่งภัยคุกคามดังกล่าวจะมีขอบเขต        

ที่จ ากัดและสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยการเจรจา แต่ในระยะเวลาอันใกล้ฝุายตรงข้ามอาจใช้ก าลังทางทหาร             

ในการตัดสินปัญหาได ้

๓.๓ ภัยจากการก่อการร้ายมีแนวโน้มที่จะรุนแรงและขยายขอบเขตกว้างขวางมากขึ้ น ซึ่งจะส่งผล

กระทบต่อความมั่นคง สร้างความหวาดระแวงกันระหว่างประเทศเพ่ิมขึ้น รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหาย             

ทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจ านวนมากได้ โดยเฉพาะการใช้อาวุธเคมี ชีวะ และรังสีในอนาคต 

๓.๔ ภัยจากการก่อความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบ         

ต่อความมั่นคงภายในของประเทศไทย และอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งสามารถแก้ไข

ได้ด้วยการเจรจาและการสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
 

๔. สมมุติฐาน 

๔.๑ เมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤต ประเทศไทยต้องปฏิบัติการรบหรือการสงครามเพ่ือปกปูอง              

เอกราชและอธิปไตยจากภัยคุกคามจากภายนอกและภายในประเทศในลักษณะพ่ึงพาตนเองเป็นหลัก 

๔.๒ สถานภาพทางเศรษฐกิจของประเทศถือเป็นข้อจ ากัดของรัฐบาลในการสนับสนุนแผนผนึกก าลัง-

และทรัพยากรเพื่อการปูองกันประเทศ 



๔.๓ เพ่ือให้ประเทศชาติมีความพร้อมและเป็นหลักประกันความอยู่รอด รวมทั้งเป็นพ้ืนฐาน การขยาย

ขอบเขตกิจกรรมการเตรียมพร้อมที่จะสามารถด าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงน าเอาระบบมาตรฐาน         

ความปลอดภัยขั้นต่ า (Safety Standard) มาก าหนดเป็นพ้ืนฐานไว้ดังนี้ 
 

   

 

 

 

 

 

 
 
 
 

“ภาวะการรบและหรือการสงครามที่อาจเกิดขึ นจะมีล าดับความเร่งด่วนผันแปรตาม
การประเมินสถานการณ์ภัยคุกคามด้านความมั่นคงในห้วงระยะเวลา ๕ ปี โดยการสู้รบ     
ส่วนใหญ่จะจ ากัดอยู่บริเวณชายแดนและรอบอาณาเขตทางทะเล ส าหรับพื นที่ภายใน 
รวมทั งพลเรือนอาจจะได้รับผลกระทบและความเสียหายจากการสู้รบบ้าง เน่ืองจากพื นที่
ส าคัญทางยุทธศาสตร์ในเขตหลังและเขตภายในมีความล่อแหลมต่อการถูกโจมตีทางอากาศ
หรือการก่อวินาศกรรมจากฝ่ายตรงข้ามบ้าง” 



บทท่ี ๓ 
แนวความคิดและวิธีการปฏิบัติ 

 

๑. แนวความคิดในการปฏิบัติ  
ด าเนินการระดมสรรพก าลังตามวงรอบ ๓ ขั้นตอน ประกอบด้วย 

๑.๑ การเตรียมการ 

การปฏิบัติในภาวะปกติ กระทรวงกลาโหมจะจัดก าลังตามยุทธศาสตร์การปูองกันประเทศปฏิบัติ

หน้าที่ปูองกันอาณาเขตทางบก ทางทะเล และทางอากาศ ในขณะเดียวกันหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 

องค์กรเอกชน และภาคประชาชน จะเตรียมความพร้อมเพ่ือให้สามารถเผชิญกับภัยคุกคามที่เกิดจากการสู้รบ

และการสงครามตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน โดยกระทรวงที่ได้รับมอบหมายให้

เป็นหน่วยประสานงานหลักในการเตรียมพร้อมด้านต่างๆ จะวางแผนและด าเนินการจัดท า/พัฒนาระบบงานที่

เกี่ยวข้องจัดท า ปรับปรุง และพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากร ด าเนินการฝึก ซักซ้อม และทดสอบการปฏิบัติตาม

แผน แล้วน าผลที่ได้มาทบทวนปรับปรุงแผนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีการติดตามประเมินผล

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประสานงานการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 

องค์กรเอกชน และภาคประชาชนต่างๆ เพ่ือให้เกิดความพร้อมตั้งแต่ภาวะปกติ และสามารถเผชิญกับภัย

คุกคามจากการสู้รบหรือการสงครามท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ การก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบการจัดท า

แผนรองรับการจัดตั้งหน่วยประสานการเตรียมพร้อมระดับพ้ืนที่หรือระดับจังหวัด ควรเริ่มด าเนินการตั้งแต่     

ขั้นนี้ ทั้งนี้ การด าเนินการดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และแผนต่างๆ ที่สนับสนุนต่อการปฏิบัติ   

ในการนั้น อันได้แก่ พระราชบัญญัติการเกณฑ์ช่วยราชการทหาร พ.ศ.๒๕๓๐ พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชบัญญัติปูองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนปูองกันประเทศ แผนการปูองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เป็นต้น 

๑.๒ การระดมทรัพยากร 

๑.๒.๑ เป็นการปฏิบัติเมื่อสถานการณ์ความขัดแย้งหรือภัยคุกคามจากการสู้รบมีแนวโน้มที่จะ

เกิดขึ้น (ความรุนแรงระดับ ๑) การปฏิบัติในขั้นนี้เป็นการปฏิบัติของทุกภาคส่วนในการสนับสนุนการปฏิบัติ    

ทางทหารตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ โดยหน่วยประสานการเตรียมพร้อมในระดับพ้ืนที่จะเป็นหน่วยประสานงาน

หลักในการระดมทรัพยากรและสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ให้กับฝุายทหาร โดยทุกภาคส่วนจะต้อง              

ให้การสนับสนุนการปฏิบัติทางทหารอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์สู้รบหรือการสงครามจะยุติลง โดยฝุาย

ทหารจะรับผิดชอบในการอ านวยการ ประสานงาน และก ากับดูแล การปฏิบัติการทางทหาร  ในพ้ืนที่ที่มี



สถานการณ์ความขัดแย้งหรือภัยคุกคามจากการสู้รบ ทั้งนี้การด าเนินการดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมาย 

นโยบาย และแผนต่างๆ ที่สนับสนุนต่อการปฏิบัติในการนั้น อันได้แก่ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ พระราชบัญญัติจัด     

ระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนปูองกันประเทศ 

แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เป็นต้น 

๑.๒.๒ เมื่อสถานการณ์ความขัดแย้งหรือภัยคุกคามจากการสู้รบเกิดขึ้น (ความรุนแรงระดับ ๒)  

ก าลังที่กระทรวงกลาโหมได้จัดไว้ตามยุทธศาสตร์ปูองกันประเทศ จะเข้าด าเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ใน     

แผนฝุายทหารจะมีการร้องขอการสนับสนุนทรัพยากรจากฝุายพลเรือน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร  

ตามความจ าเป็นและเพียงพอในการแก้ไขปัญหาให้ยุติลงโดยเร็ว ซึ่งหน่วยประสานการเตรียมพร้อมในระดับ

จังหวัดจะเป็นหน่วยประสานงานหลักในการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การสนับสนุน

การปฏิบัติการทางทหารตามที่ได้รับการร้องขอ และหากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมีระดับความรุนแรงมากขึ้น   

(ความรุนแรงระดับ ๓) หน่วยประสานการเตรียมพร้อมในระดับกลุ่มจังหวัดจะเป็นหน่วยประสานงานหลักใน

การระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การด าเนินการดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย 

และแผนต่างๆ ทีส่นับสนุนต่อการปฏิบัติในการนั้น อันได้แก่ พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์

ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑ พระราชบัญญัติ

การเกณฑ์ช่วยราชการทหาร พ.ศ.๒๕๓๐ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔  

พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการ

กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

พ.ศ.๒๕๕๑ ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ  แผนปูองกันประเทศ แผนการปูองกันและบรรเทา           

สาธารณภัยแห่งชาติ เป็นต้น 

๑.๒.๓ เมื่อสถานการณ์ความขัดแย้งหรือภัยคุกคามจากการสู้รบมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเป็นการสู้รบ

ขนาดใหญ่หรือสงคราม (ความรุนแรงระดับ ๔) กระทรวงกลาโหมจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาและ

ให้ข้อเสนอแนะแก่รัฐบาลในการประกาศวันเริ่มระดมสรรพก าลัง (วัน ร.) เพ่ือด าเนินการระดมสรรพก าลัง      

ทั่วประเทศ กระทรวงที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยประสานงานหลักในการเตรียมพร้อมด้านต่างๆ จะเป็นหน่วย

ประสานงานหลักในการระดมสรรพก าลังจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร     

ตามแผนปูองกันประเทศที่ก าหนดไว้ให้ได้ตั้งแต่วันเริ่มระดมสรรพก าลัง ทั้งนี้ การด าเนินการดังกล่าวให้เป็นไป

ตามกฎหมาย นโยบาย และแผนต่างๆ ที่สนับสนุนต่อการปฏิบัติในการนั้น อันได้แก่ พระราชบัญญัติก าหนด

หน้าที่ของคนไทยในเวลารบ พ.ศ.๒๔๘๔ พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.๒๔๕๗ พระราชบัญญัติ การเกณฑ์



ช่วยราชการทหาร พ.ศ.๒๕๓๐  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ พระราชบัญญัติ

ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ 

ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนปูองกันประเทศ แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เป็นต้น 

๑.๓ การเลิกระดมทรัพยากร  

การปฏิบัติหลังจากสถานการณ์ความขัดแย้งหรือภัยคุกคามจากการสู้รบได้ยุติลง  ฝุายทหาร     

จะเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ให้การสนับสนุนการด าเนินการของฝุายพลเรือนในการบูรณะฟ้ืนฟูและการช่วยเหลือ

ประชาชนร่วมกับกระทรวงมหาดไทย มีการส่งมอบทรัพยากรต่างๆ ที่ฝุายทหารได้ขอรับการสนับสนุนคืนให้กับ

ฝุายพลเรือน รวมทั ้งพิจารณาและด าเนินกรรมวิธีในการชดเชยค่าเสียหายต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงาน           

ที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์และที่กฎหมายก าหนดไว้ โดยฝุายทหารยังคงได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล         

เพ่ือด าเนินการฟ้ืนฟูสถานภาพหน่วยทหารให้มีความพร้อมรบโดยเร็วต่อไป  ทั้งนี้การด าเนินการดังกล่าว        

ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และแผนต่างๆ ที่สนับสนุนต่อการปฏิบัติในการนั้น อันได้แก่ พระราชก าหนด                    

การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑ พระราชบัญญัติการเกณฑ์ช่วยราชการทหาร พ.ศ.๒๕๓๐ พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ 

พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ                     

แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เป็นต้น 
 

๒. กระทรวงกลาโหม 

๒.๑  การเตรียมการ 

๒.๑.๑ รวบรวมความต้องการทรัพยากรขั้นต้นจากฝุายทหารและจัดท าประมาณการความต้องการ

ด้านการระดมสรรพก าลังเพ่ือการทหารที่จะต้องขอรับการสนับสนุนจากฝุายพลเรือน รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน  

ให้มีความพร้อมและสอดคล้องกับการปฏิบัติตามแผนปูองกันประเทศ เพ่ือก าหนดขอบเขตการเตรียมพร้อม

ให้กับส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

๒.๑.๒ ด าเนินการส ารวจ รวบรวม จัดท า และเชื่อมโยงข้อมูลทั้งด้านก าลังคน อาหาร น้ า       

การคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การแพทย์และสาธารณสุข อุตสาหกรรมและปัจจัยการผลิต 

เชื้อเพลิงและพลังงาน การประชาสัมพันธ์ สิ่งอ านวยความสะดวกและอ่ืนๆ จากส่วนราชการพลเรือน 

รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารตั้งแตภ่าวะปกติ 

๒.๑.๓ ก าหนดประเภทหรือวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นและสะสมไว้ตั้งแต่ภาวะปกติ 

๒.๑.๔ จัดท าแผนการจัดสรรทรัพยากรให้มีความพร้อมตั้งแต่ภาวะปกติ 



๒.๑.๕ ด าเนินการวิจัย ส่งเสริม และพัฒนายุทโธปกรณ์ท่ีมีความจ าเป็นและเหมาะสม ให้สามารถ

สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารตั้งแต่ภาวะปกติ 

๒.๑.๖ ด าเนินการส ารวจโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งผลิตยุทโธปกรณ์อยู่แล้วตั้งแต่ภาวะปกติและ

โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งปกติมิได้ผลิตยุทโธปกรณ์ที่ทางทหารต้องการ แต่สามารถเปลี่ยนไปผลิตยุทโธปกรณ์

ดังกล่าวได้เพ่ือให้ทราบขีดความสามารถและวิธีการส่งเสริมขีดความสามารถของโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านั้น 

รวมทั้งวางแผนการด าเนินกรรมวิธีในการดัดแปลงกิจการอุตสาหกรรมในภาวะปกติ เป็นก าหนดการทาง

อุตสาหกรรมที่จะสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารในกรณีจ าเป็น 

๒.๑.๗ ด าเนินการเพ่ือให้มีการสร้างฐานการผลิตยุทโธปกรณ์ขึ้นทั้งของฝุายทหาร ส่วนราชการ      

พลเรือน รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒.๑.๘ จัดท าหลักสูตรการระดมสรรพก าลังเพ่ือการทหาร และด าเนินการฝึกศึกษาร่วมกับ       

ฝุายพลเรือนตั้งแต่ภาวะปกติ เพ่ือให้มีความพร้อมและความเข้าใจในการปฏิบัติตามแผนการสนับสนุนทรัพยากร

ให้กับฝุายทหารเพื่อการปูองกันประเทศในภาวะไม่ปกติ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยกรมการสรรพก าลังกลาโหม

เป็นหน่วยด าเนินการ และส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ พิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมส าหรับ

การฝึกศึกษาในส่วนของฝุายพลเรือนที่เข้าร่วมเป็นกรณีพิเศษ 

๒.๑.๙ ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาและเสนอแนะ ให้มีการออกระเบียบ ข้อบังคับ  

และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการระดมสรรพก าลังเพ่ือการทหาร ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในภาวะไม่ปกติ 

๒.๑.๑๐ ร่วมกับส่วนราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการ

พิจารณาก าหนดนโยบาย วิธีการบริหารการจัดสรรทรัพยากรของชาติและระเบียบปฏิบัติในการประสานงาน 

ให้สามารถตอบสนองความต้องการทางทหารเพ่ือการปูองกันประเทศตั้งแต่ภาวะปกติ 

๒.๑.๑๑ ประสานและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้กรอบแนวทาง

ของยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ และแผนผนึกก าลังและทรัพยากรเพ่ือการปูองกันประเทศ รวมทั้ง

การพัฒนาสัมพันธ์ และพบปะเยี่ยมเยือนระหว่างหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

๒.๑.๑๒ พิจารณา เสนอแนะการบรรจุหลักสูตรการศึกษาวิชาทหารในยามสงคราม (เฉพาะที่มีความส าคัญ

และจ าเป็น) ที่เกี่ยวข้องกับการประสานการปฏิบัติร่วมกันทั้งฝุายทหาร ฝุายพลเรือน และประชาชนไว้ในหลักสูตร      

ภาคพลเรือนในทุกระดับชั้น เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าใจในบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง และพร้อมให้      

ความร่วมมือสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจทั้งฝุายทหารและฝุายพลเรือนตั้งแต่ภาวะปกติ 

๒.๑.๑๓ ประสานกับกรมประชาสัมพันธ์และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือจัดท าแผนและ

ด าเนินการประชาสัมพันธ์เพ่ือปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ เสริมสร้างขวัญและจิตใจประชาชนให้พร้อมที่จะต่อสู้

กับภัยคุกคามท้ังมวลเพ่ือความอยู่รอดของชาติ 



๒.๒ การระดมทรัพยากร 

๒.๒.๑ ปฏิบัติการทางทหารโดยใช้ระบบการส่งก าลังบ ารุงในยามปกติมาสนับสนุนการปฏิบัติการ    

ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะกระท าได้ 

๒.๒.๒ ปรับปรุงและรวบรวมความต้องการทรัพยากรเพ่ิมเติมจากฝุายทหาร เพ่ือด าเนินการ

ประสานและขอรับการสนับสนุนจากส่วนราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่ เกี่ยวข้อง            

ตามบทบัญญัติของกฎหมายที่ได้ก าหนดไว้เพ่ือการระดมสรรพก าลังเพ่ือการทหารตามความจ าเป็น  

๒.๒.๓ ประเมินสถานการณ์ และทบทวนความต้องการที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  ทั้งในด้านก าลังคน 

ยุทโธปกรณ์ อาคารสถานที่สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งอ านวยความสะดวก การแพทย์และการสาธารณสุข การขนส่ง 

การสื่อสาร การส่งก าลังและการซ่อมบ ารุง การบริการและสาธารณูปโภค ตลอดจนสิ่งที่จ าเป็นอ่ืน ๆ  

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

๒.๒.๔ ด าเนินการประสานงานกับส่วนราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือขอรับการสนับสนุนทรัพยากรตามความต้องการทางทหารให้ได้อย่างต่อเนื่อง เพียงพอ ทันเวลา และเป็น

ประโยชน์ต่อการปฏิบัติการทางทหารในภาวะไม่ปกติ ทั้งนี้การด าเนินการระดมสรรพก าลังเพ่ือการทหารดังกล่าว

ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และแผนต่างๆ ที่สนับสนุนต่อการปฏิบัติในการนั้น  

๒.๒.๕ ประสานงานเพ่ือด าเนินกรรมวิธีในการดัดแปลงกิจการอุตสาหกรรมในภาวะปกติ        

เป็นก าหนดการทางอุตสาหกรรมที่จะสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารตามความจ าเป็น โดยประสานกับ

กระทรวงอุตสาหกรรมและส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

๒.๒.๖ แจ้งเตือนส่วนราชการที่เก่ียวข้องถึงบริเวณท่ีต้องอพยพประชาชนออกจากพ้ืนที่ 

๒.๒.๗ ประสานความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือปฏิบัติการให้การคุ้มครองปูองกัน

สถานที่ตั้ งส าคัญของทางราชการ สิ่ งอ านวยความสะดวกที่ส าคัญ แหล่ งผลิต และจ่ายพลังงาน                

ศูนย์โทรคมนาคม แหล่งอุตสาหกรรมและอ่ืนๆ  ที่ส าคัญต่อการระดมสรรพก าลังเพ่ือการทหารในภาวะไม่ปกต ิ

๒.๒.๘ ประสานกับกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดมาตรการ และ

ด าเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวข้องด้านการประชาสัมพันธ์และการควบคุมข่าวสารแบบรวมการ เพ่ือมิให้มี   

การเผยแพร่ข่าวสารที่อาจเป็นภัยต่อความม่ันคงของชาติได้ 

๒.๒.๙ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือการใช้จ่ายด้านการปูองกัน

ประเทศจากรัฐบาล 

๒.๓  การเลิกระดมทรัพยากร 

๒.๓.๑ ด าเนินการรวบรวมข้อมูลการชดใช้ค่าทดแทน และค่าเสียหายทั้งด้านก าลังคน  

ยุทโธปกรณ์ อาคารสถานที่สิ่งปลูกสร้างและสิ่งอ านวยความสะดวก การแพทย์และการสาธารณสุ ข การขนส่ง    



การสื่อสาร การส่งก าลังและการซ่อมบ ารุง การบริการและสาธารณูปโภค และอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นจากหน่วยงาน

ราชการ เพ่ือรายงานให้คณะกรรมการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป        

ตามข้อตกลง และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

๒.๓.๒ ประสานกับฝุายพลเรือน เพ่ือพิจารณาการส่งคืนทรัพยากรให้กับหน่วยงานราชการ  

รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

๒.๓.๓ ปรับปรุง พัฒนา ประมาณการความต้องการทางทหารด้านการระดมสรรพก าลัง        

เพ่ือการทหารให้มีความทันสมัย ถูกต้องตามความเป็นจริงของสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนั้น 

๒.๓.๔ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรในการฟ้ืนฟูสภาพหน่วยทหารให้มี              

ความพร้อมรบโดยเร็ว 
 

๓. กระทรวงแรงงาน (ด้านก าลังคน) 

๓.๑ การเตรียมการ 

๓.๑.๑ จัดท าแผนเตรียมพร้อมด้านก าลังคน และแผนปฏิบัติการในระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับ

แผนผนึกก าลังและทรัพยากรเพื่อการปูองกันประเทศ 

๓.๑.๒ รวบรวมความต้องการก าลังคนพลเรือนแต่ละสาขาตามความจ าเป็นทางทหารในภาวะไม่ปกติ 

๓.๑.๓ รวบรวมข้อมูลสถานภาพของก าลังคนพลเรือนแต่ละสาขาและวิเคราะห์ขีดความสามารถ  

ที่จะสนองความต้องการในภาวะไม่ปกติ 

๓.๑.๔ ปรับปรุงหรือเตรียมขยายฐานการระดมสรรพก าลังด้านก าลังคนพลเรือนแต่ละสาขาให้พร้อม

เพ่ือสนองความต้องการทางทหารในภาวะไม่ปกติ 

๓.๑.๕ จัดท าระบบควบคุมการใช้ก าลังคนพลเรือนแต่ละสาขาที่เกิดการขาดแคลน เพ่ือให้

สามารถสนองความต้องการเร่งด่วนที่มีความส าคัญในการปูองกันประเทศ 

๓.๑.๖ ประสานกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน  

ในการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอาชีพ ซักซ้อม อบรม และแนะน าเบื้องต้น ให้สามารถ

ปฏิบัติงานในแต่ละด้านที่ขาดแคลนก าลังคนได้ 

๓.๑.๗ ก าหนดนโยบาย วิธีการบริหารจัดการทรัพยากร ตรวจสอบระเบียบปฏิบัติประจ า         

ในการประสานงานระหว่างหน่วยงานในส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค เพ่ือให้มีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุน   

ความต้องการของฝุายทหารได้อย่างชัดเจนและสอดคล้องซึ่งกันและกัน 

๓.๑.๘ จัดท าแนวทางประสานการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการสนับสนุนก าลังคน

พลเรือนแต่ละสาขาให้กับฝุายทหารในภาวะไม่ปกติ เพ่ือให้มีความพร้อมในการสนับสนุนตั้งแต่ภาวะปกติ 



๓.๑.๙ ด าเนินการฝึกซ้อมร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตามแผน

เตรียมพร้อมด้านก าลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

๓.๑.๑๐ จัดท าแผนด้านงบประมาณให้พร้อมที่จะด าเนินการแปลงงบประมาณในภาวะปกติ    

เป็นงบประมาณในภาวะไม่ปกติ เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติการทางทหารที่อาจจะเกิดขึ้น 

๓.๑.๑๑ ประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างเข้าใจหน้าที่และสิทธิตามกฎหมายซึ่งนายจ้างจะต้องให้       

การสนับสนุน ตลอดจนอ านวยความสะดวกให้กับพนักงาน/ลูกจ้างที่เข้ารับการระดมตามแผนผนึกก าลังและ

ทรัพยากรเพ่ือการปูองกันประเทศ โดยพนักงาน/ลูกจ้างยังสามารถกลับไปท างานได้ตามปกติภายหลังได้รับ         

การเลิกระดมแล้ว 

๓.๑.๑๒ แจ้งเตือนหน่วยงานในสังกัดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เตรียมก าลังคน พลเรือน

แต่ละสาขาให้พร้อมให้การสนับสนุนกับฝุายทหารในภาวะไม่ปกติตามแผนที่ก าหนดไว้ หรือตามที่ฝุายทหาร   

ร้องขอ หรือตั้งแต่วันเริ่มระดมสรรพก าลัง (วัน ร.) 

๓.๒ การระดมทรัพยากร 

๓.๒.๑ ประสานกับฝุายทหารเพื ่อทบทวนความต้องการก าลังคนพลเรือนแต่ละสาขา ให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

๓.๒.๒ สนับสนุนก าลังคนพลเรือนแต่ละสาขาเพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการทางทหาร       

ในภาวะไม่ปกติ 

๓.๓ การเลิกระดมทรัพยากร 

๓.๓.๑ ด าเนินการสนับสนุนก าลังคนพลเรือนในแต่ละสาขา เพ่ือการบรรเทาภัยพิบัติจาก         

ภัยสงครามให้กับหน่วยทหารตามความจ าเป็น เพ่ือให้ฝุายทหารมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจการปูองกัน

ประเทศ และรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ภายหลัง 

๓.๓.๒ ประสานกับฝุายทหารเพ่ือด าเนินการส่งกลับก าลังคนหลังจากสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ 

๓.๓.๓ ด าเนินการรวบรวมข้อมูลการชดใช้  ค่าทดแทน และค่าเสียหายที่ เกิดขึ้น ให้กับ

กระทรวงกลาโหม (โดย กรมการสรรพก าลังกลาโหม/ศูนย์ระดมสรรพก าลัง) และรายงานไปยังคณะกรรมการ

เตรียมพร้อมแห่งชาติ เพ่ือขอรับการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือต่อไป 
 

๔. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ด้านอาหาร) 

๔.๑ การเตรียมการ 

๔.๑.๑ จัดท าแผนเตรียมพร้อมด้านอาหาร และแผนปฏิบัติการในระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับ   

แผนผนึกก าลังและทรัพยากรเพ่ือการปูองกันประเทศ 



๔.๑.๒ รวบรวมประมาณการความต้องการด้านอาหารจากฝุายทหารที่จ าเป็นต่อการสนับสนุน

การปฏิบัติการทางทหารในภาวะไม่ปกติ 

๔.๑.๓ รวบรวมและจัดท าข้อมูลขีดความสามารถในการผลิตอาหาร รวมทั้งก าหนดความเพียงพอ    

ในการสนองความต้องการในภาวะไม่ปกติ 

๔.๑.๔ จัดท าแผนสะสมอาหารเพ่ือส ารองไว้สนองความต้องการในภาวะสงคราม 

๔.๑.๕ จัดท าแผนให้ได้มาซึ่งอาหาร เพ่ือสนองความต้องการในระหว่างและภายหลังภาวะสงคราม 

๔.๑.๖ จัดท าแผนปันส่วนอาหารแต่ละประเภทไว้ให้พร้อมรับภาวการณ์ขาดแคลนในระหว่างและ

ภายหลังภาวะสงคราม 

๔.๑.๗ ก าหนดนโยบาย วิธีการบริหารจัดการทรัพยากร ตรวจสอบระเบียบปฏิบัติประจ าใน    

การประสานงานระหว่างหน่วยงานในส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค เพ่ือให้มีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุน    

ความต้องการของฝุายทหารได้อย่างชัดเจนและสอดคล้องซึ่งกันและกัน 

๔.๑.๘ จัดท าแนวทางประสานการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการสนับสนุน

ทรัพยากรด้านอาหารให้กับฝุายทหารในภาวะไม่ปกติ เพ่ือให้มีความพร้อมในการสนับสนุนตั้งแต่ภาวะปกติ 

๔.๑.๙ ด าเนินการฝึกซ้อมร่วมกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตามแผนเตรียมพร้อม

ด้านอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

๔.๑.๑๐ จัดท าแผนด้านงบประมาณให้พร้อมที่จะด าเนินการแปลงงบประมาณในภาวะปกติเป็น

งบประมาณในภาวะไม่ปกติ เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติการทางทหารที่อาจจะเกิดข้ึน 

๔.๒ การระดมทรัพยากร 

๔.๒.๑ สนับสนุนทรัพยากรด้านอาหารให้กับฝุายทหารในภาวะไม่ปกติ ตามแผนผนึกก าลังและ

ทรัพยากรเพ่ือการปูองกันประเทศ ตั้งแต่ท่ีทหารร้องขอและ/หรือตั้งแต่วันเริ่มระดมสรรพก าลัง (วัน ร.) 

๔.๒.๒ ประสานกับฝุายทหารเพ่ือทบทวนความต้องการทรัพยากรด้านอาหารให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

๔.๒.๓ แจ้งเตือนหน่วยงานในสังกัดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เตรียมทรัพยากร         

ด้านอาหารที่อยู่ในความควบคุมก ากับดูแล และรับผิดชอบให้พร้อมให้การสนับสนุนกับฝุายทหารในภาวะไม่ปกติ

ได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ตั้งแต่วันเริ่มระดมสรรพก าลัง (วัน ร.) 

๔.๓ การเลิกระดมทรัพยากร 

๔.๓.๑ ด าเนินการสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรที่สามารถน ามาประกอบอาหาร เพ่ือสนับสนุน

ให้กับฝุายทหารตามความจ าเป็นเพ่ือให้ฝุายทหารมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจการปูองกันประเทศ และ

รองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ภายหลัง 



๔.๓.๒ ประสานกับฝุายทหารเพ่ือพิจารณาการส่งคืนทรัพยากรด้านอาหารให้กับหน่วยงาน

ราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง หลังจากสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ 

๔.๓.๓ ด าเนินการรวบรวมข้อมูลการชดใช้  ค่าทดแทน และค่าเสียหายที่ เกิดขึ้นให้กับ

กระทรวงกลาโหม (โดย กรมการสรรพก าลังกลาโหม/ศูนย์ระดมสรรพก าลัง) และรายงานไปยังคณะกรรมการ

เตรียมพร้อมแห่งชาติ เพ่ือขอรับการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือต่อไป 
 

๕. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ด้านน  า) 

๕.๑ การเตรียมการ 

๕.๑.๑ จัดท าแผนเตรียมพร้อมด้านน้ าและแผนปฏิบัติการในระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับ      

แผนผนึกก าลังและทรัพยากรเพ่ือการปูองกันประเทศ 

๕.๑.๒ การรวบรวมประมาณการความต้องการทรัพยากรน้ าในเรื่อง ปริมาณ ระบบการส่งน้ า  

และระบบการจ่ายน้ า เพ่ือสนองความต้องการของทหารในภาวะไม่ปกติ 

๕.๑.๓ ก าหนดนโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรด้านน้ าทั้งระบบเพ่ือให้สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ รวมทั้งเพ่ือสามารถสนองความต้องการทางทหารในภาวะไม่ปกติได้      

อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๑.๔ ด าเนินการส ารวจปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติ (ผิวดินและใต้ดิน) แหล่งกักเก็บน้ า 

ทางส่งน้ าและจ่ายน้ าที่มีอยู่ รวมทั้งสร้างแหล่งกักเก็บน้ า ทางส่งน้ าและจ่ายน้ าเพ่ิมเติมเพ่ื อการใช้ประโยชน์           

ในวัตถุประสงค์ต่างๆ เพ่ือให้สามารถสนองความต้องการทางทหารในภาวะไม่ปกติได้ โดยประสานกับส่วนราชการ   

ที่เก่ียวข้อง 

๕.๑.๕ จัดท าแผนปันส่วนน้ าเมื่อเกิดความขาดแคลนเพ่ือการใช้ประโยชน์ในวัตถุประสงค์ต่างๆ 

รวมทั้งการสนองความต้องการทางทหารในภาวะไม่ปกติ 

๕.๑.๖ จัดท าแผนเตรียมความพร้อมปูองกันสารเคมีและวัตถุอันตรายปนเปื้อนแหล่งน้ า 

๕.๑.๗ ก าหนดนโยบาย วิธีการบริหารจัดการทรัพยากร ตรวจสอบระเบียบปฏิบัติประจ าใน     

การประสานงานระหว่างหน่วยงานในส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค เพ่ือให้มีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุน   

ความต้องการของฝุายทหารได้อย่างชัดเจนและสอดคล้องซึ่งกันและกัน 

๕.๑.๘ จัดท าแนวทางประสานการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพ่ือให้มีความพร้อมใน

การสนับสนุนทรัพยากรให้กับฝุายทหารทั้งในภาวะปกติและในภาวะไม่ปกติ  

๕.๑.๙ ด าเนินการฝึกซ้อมร่วมกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตามแผนเตรียมพร้อม

ด้านน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 



๕.๑.๑๐ จัดท าแผนด้านงบประมาณให้พร้อมที่จะด าเนินการแปลงงบประมาณในภาวะปกติ   

เป็นงบประมาณในภาวะไม่ปกติ เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติการทางทหารที่อาจจะเกิดขึ้น 

๕.๒ การระดมทรัพยากร 

๕.๒.๑ แจ้งเตือนหน่วยงานในสังกัดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เตรียมสนับสนุนแหล่งน้ า 

เพ่ือใช้ในการอุปโภคบริโภคให้กับฝุายทหารได้อย่างเพียงพอและทันเวลาตามท่ีได้รับการร้องขอ 

๕.๒.๒ ประสานกับฝุายทหารเพ่ือทบทวนความต้องการแหล่งน้ าเพ่ือใช้ในการอุปโภคบริโภค     

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

๕.๒.๓ แจ้งเตือนหน่วยงานในสังกัดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เตรียมสนับสนุน แหล่งน้ า

เพ่ือใช้ในการอุปโภคและบริโภคให้กับฝุายทหารในภาวะไม่ปกติ  ตามแผนที่ก าหนดไว้ตั้งแต่วันเริ่มระดม      

สรรพก าลัง (วัน ร.) 

๕.๒.๔ สนับสนุนแหล่งน้ าเพ่ือใช้ในการอุปโภคบริโภคจากแหล่งน้ าธรรมชาติบนดิน  แหล่งน้ า

ธรรมชาติใต้ดิน รวมทั้งการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยจากสารเคมีเพ่ือตอบสนองความต้องการทางทหาร 

ในภาวะไม่ปกติ โดยประสานกับกระทรวงกลาโหมและส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

๕.๓ การเลิกระดมทรัพยากร 

๕.๓.๑ ด าเนินการสนับสนุนแหล่งน้ าเพ่ือใช้ในการอุปโภคบริโภคส าหรับการบรรเทาภัยพิบัติ     

จากภัยสงครามให้กับหน่วยทหารตามความจ าเป็น เพ่ือให้ฝุายทหารมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ         

การปูองกันประเทศ และรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ภายหลัง 

๕.๓.๒ ประสานกับฝุายทหารเพ่ือพิจารณาส่งมอบแหล่งน้ าให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 

และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง หลังจากสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ 

๕.๓.๓ ด าเนินการรวบรวมข้อมูลการชดใช้  ค่าทดแทน และค่าเสียหายที่ เกิดขึ้นให้กับ

กระทรวงกลาโหม (โดย กรมการสรรพก าลังกลาโหม/ศูนย์ระดมสรรพก าลัง) และรายงานไปยังคณะกรรมการ-

เตรียมพร้อมแห่งชาติ เพ่ือขอรับการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือต่อไป 
 

๖. กระทรวงคมนาคม (ด้านการคมนาคม) 

๖.๑ การเตรียมการ 

๖.๑.๑ จัดท าแผนเตรียมพร้อมด้านการคมนาคมและแผนปฏิบัติการในระดับจังหวัดให้สอดคล้อง

กับแผนผนึกก าลังและทรัพยากรเพ่ือการปูองกันประเทศ 

๖.๑.๒ จัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรด้านการคมนาคมที่มีและใช้อยู่ในภารกิจปกติ รวมถึงการแสวงหา

ฐานข้อมูลทรัพยากรของหน่วยงานอ่ืนที่มีภารกิจ และ/หรือมีประเภทของทรัพยากรในลักษณะเดียวกัน เพ่ือเตรียม



ความพร้อมในการสนับสนุนทรัพยากรให้กับฝุายทหารในภาวะไม่ปกติ 

๖.๑.๓ จัดให้มีแผนงาน/แนวทาง/วิธีการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการได้มาของทรัพยากรส ารอง

ด้านการคมนาคมท้ังในภาวะปกติและภาวะไม่ปกติ 

๖.๑.๔ จัดให้มีคู่มือและระเบียบวิธีปฏิบัติส าหรับหน่วยงานในระดับราชการส่วนกลาง จังหวัด

และ/หรือท้องถิ่นในการประสานสอดคล้องกับการปฏิบัติของหน่วยทหารและ/หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

เมื่อต้องระดมทรัพยากรด้านการคมนาคม 

๖.๑.๕ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการฝึกซ้อมตามแผนผนึกก าลังและทรัพยากรเพ่ือ          

การปูองกันประเทศ 

๖.๑.๖ ด าเนินการฝึกซ้อมร่วมกับทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องเ พ่ือให้สามารถปฏิบัติตาม              

แผนเตรียมพร้อมด้านการคมนาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

๖.๑.๗ จัดท าแผนด้านงบประมาณให้พร้อมที่จะด าเนินการแปลงงบประมาณในภาวะปกติ      

เป็นงบประมาณในภาวะไม่ปกติ เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติการทางทหารที่อาจจะเกิดขึ้น 

๖.๑.๘ กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัดที่สามารถให้การสนับสนุนทรัพยากรได้ตาม   

แผนผนึกก าลังและทรัพยากรเพ่ือการปูองกันประเทศ ตรวจสอบฐานข้อมูลของทรัพยากรที่มีและใช้อยู่ในภาวะปกต ิ

และความพร้อมในการสนับสนุนทรัพยากรให้กับฝุายทหาร 

๖.๑.๙ กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัดด าเนินการให้มีการตรวจสอบความพร้อมของ

แผนปฏิบัติการ/แผนงาน/แนวทาง/วิธีการ และคู่มือการปฏิบัติที่มีอยู่  รวมทั้งซักซ้อมความเข้าใจระหว่าง

หน่วยงานสังกัดเดียวกันและหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

๖.๑.๑๐ สถาปนาช่องทางการติดต่อผู้ประสานงานของกระทรวงคมนาคม และทุกหน่วยงาน     

ในสงักัดที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและในระดับจังหวัดในฐานะหน่วยประสานงานหลักด้านการคมนาคม 

๖.๒ การระดมทรัพยากร 

๖.๒.๑ เมื่อมีประกาศการระดมสรรพก าลังเพ่ือการทหารตามกฎหมายให้ผู้ประสานงานของ

กระทรวงคมนาคมและทุกหน่วยงานในสังกัดที่ได้รับมอบหมาย สนับสนุนทรัพยากรตามบัญชี ทรัพยากร      

ด้านการคมนาคมของหน่วยงาน และช่องทางการติดต่อสื่อสารทั้งในระดับส่วนกลางและในระดับพ้ืนที่ (จังหวัด) 

พร้อมแจ้งการประกาศการระดมสรรพก าลังให้ทุกหน่วยงานย่อยได้รับทราบและให้น าแผน ปฏิบัติการ/

แผนงาน/แนวทาง/วิธีการ และคู่มือการปฏิบัติ ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินการ ทั้งนี้ ให้รวมถึง   

การจัดเตรียมทรัพยากรด้านการคมนาคมของหน่วยงานอ่ืนที่มีภารกิจและ/หรือมีทรัพยากรในลักษณะเดียวกัน  

๖.๒.๒ การให้การสนับสนุนทรัพยากรด้านการคมนาคมดังกล่าวข้างต้น ให้ทุกหน่วยงานที่

รับผิดชอบให้การสนับสนุนได้ตามที่ฝุายทหารร้องขอ ทั้งนี้ให้หน่วยงานค านึงถึงทรัพยากรที่ต้องมีไว้ใช้ใน



ราชการปกติ และให้ด าเนินการจัดท าบัญชีรับส่งทรัพยากรพร้อมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและประมาณการ

ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นไว้ในรายการบัญชีรับส่งทรัพยากร 

๖.๒.๓ การระดมทรัพยากรด้านการคมนาคมจากภาคเอกชน ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวง

คมนาคมใน พ้ืนที่  ประสานชี้ ช่ องทาง ให้ แก่หน่ วยงานที่ ได้ รั บมอบอ านาจหน้ าที่ ต ามกฎหมาย                    

เป็นผู้ด าเนินการ เนื่องจากต้องเป็นผู้รับผิดชอบมูลค่าของทรัพยากร ค่ าชดเชย และค่าเสียหายที่เกิดขึ้น    

ใหแ้ก่เจ้าของทรัพยากรโดยตรงต่อไป 

๖.๓ การเลิกระดมทรัพยากร 

๖.๓.๑ ทรัพยากรด้านการคมนาคมที่หน่วยทหารได้ระดมจากภาคเอกชน ให้หน่วยงานคมนาคม

ซึ่งเป็นผู้ประสานชี้ช่องทางให้หน่วยงานตามกฎหมายเป็นผู้ด าเนินการนั้น พิจารณาให้ความช่วยเหลือ

ภาคเอกชนในการประสานและติดตามทรัพยากรที่ถูกระดมเพ่ือการส่งคืนหรือเพ่ือการขอชดใช้ค่าเสียหาย      

ที่เกิดขึ้นได้อีกทางหนึ่ง 

๖.๓.๒ ด าเนินการรวบรวมข้อมูลการชดใช้  ค่าทดแทน และค่าเสียหายที่ เกิดขึ้นให้กับ

กระทรวงกลาโหม (โดย กรมการสรรพก าลังกลาโหม/ศูนย์ระดมสรรพก าลัง) และรายงานไปยังคณะกรรมการ -

เตรียมพร้อมแห่งชาติ เพ่ือขอรับการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือต่อไป 

๖.๓.๓ กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องพิจารณาประเมินผลการด าเนินการ 

รวมทั้งทบทวนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ/แผนงาน/แนวทาง/วิธีการและคู่มือการปฏิบัติที่ได้ด าเนินการ

ภายใต้แผนผนึกก าลังและทรัพยากรเพื่อการปูองกันประเทศ เพ่ือน ามาปรับปรุงแผน/วิธีการและคู่มือต่อไป 
 

๗. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

๗.๑ การเตรียมการ 

๗.๑.๑ จัดท าแผนเตรียมพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสารเทศและการสื่อสาร และแผนปฏิบัติการ

ในระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนผนึกก าลังและทรัพยากรเพ่ือการปูองกันประเทศ 

๗.๑.๒ รวบรวมประมาณการความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่จ าเป็นต่อการสนับสนุนการปฏิบัติของฝุายทหารในภาวะไม่ปกติ 

๗.๑.๓ รวบรวมข้อมูลทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีอยู่และวิเคราะห์    

ขีดความสามารถ ในการสนับสนุนการปฏิบัติของฝุายทหารตามแผนปูองกันประเทศ 

๗.๑.๔ จัดท าแผนการส ารองทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามความจ าเป็น

และเหมาะสมตั้งแต่ภาวะปกต ิ

 



๗.๑.๕ จัดท าแผนระดม ควบคุม และจัดสรรทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

ที่จ าเป็นในการสนับสนุนการปฏิบัติของฝุายทหารตามแผนปูองกันประเทศ 

๗.๑.๖ ก าหนดนโยบาย วิธีการบริหารจัดการทรัพยากร ตรวจสอบระเบียบปฏิบัติประจ าใน   

การประสานงานระหว่างหน่วยงานในส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค เพ่ือให้มีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุน    

ความต้องการของฝุายทหารได้อย่างชัดเจนและสอดคล้องซึ่งกันและกัน 

๗.๑.๗ จัดท าแนวทางประสานการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการสนับสนุน

ทรัพยากรให้กับฝุายทหารในภาวะไม่ปกติ เพ่ือให้มีความพร้อมในการสนับสนุนตั้งแต่ภาวะปกติ 

๗.๑.๘ ด าเนินการฝึกซ้อมระหว่างหน่วยเหนือ หน่วยส่วนกลาง และหน่วยในภูมิภาค ให้มี

ประสิทธิภาพ และสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานตามแผนเตรียมพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อย่างเป็นรูปธรรม อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

๗.๑.๙ จัดท าแผนด้านงบประมาณให้พร้อมที่จะด าเนินการแปลงงบประมาณในภาวะปกติ       

เป็นงบประมาณในภาวะไม่ปกติ เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติทางทหารที่อาจจะเกิดข้ึน 

๗.๒ การระดมทรัพยากร 

๗.๒.๑ สนับสนุนทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จ าเป็นเพ่ือสนอง     

ความต้องการทางทหารในภาวะไม่ปกติ 

๗.๒.๒ จัดให้มีการแบ่งมอบการใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสาร ส าหรับใช้ในการปฏิบัติภารกิจ   

ทางทหาร (ข่ายการสื่อสารหลัก) และสนับสนุนเจ้าหน้าที่สื่อสารเฉพาะทาง  เพ่ือการบริการในการติดต่อสื่อสาร

ให้กับฝุายทหาร (ข่ายการสื่อสารรอง) ในการปฏิบัติภารกิจปูองกันประเทศในภาวะไม่ปกติ 

๗.๒.๓ จัดตั้งระบบการสื่อสารเพ่ือการรับส่งข่าวสารระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในการประสาน

การปฏิบัติ เพ่ือการระดมสรรพก าลังให้กับฝุายทหารและฝุายพลเรือน ในการปฏิบัติภารกิจปูองกันประเทศ    

ในภาวะไม่ปกติ 

๗.๒.๔ พยากรณ์สภาพลมฟูาอากาศและประกาศแจ้งเตือนภัย เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการทาง

ทหารในภาวะไม่ปกติตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

๗.๓ การเลิกระดมทรัพยากร 

๗.๓.๑ ด าเนินการสนับสนุนการบริการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     

ที่จ าเป็นในการบรรเทาภัยพิบัติจากภัยสงครามให้กับหน่วยทหารตามความจ าเป็น เพ่ือให้ฝุายทหารมี        

ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจการปูองกันประเทศ และรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ภายหลัง 

๗.๓.๒ ประสานกับฝุายทหารเพ่ือพิจารณาการส่งคืนทรัพยากรด้านการสื่อสารให้กับหน่วยงาน

ราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง หลังจากสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ 



๗.๓.๓ ด าเนินการรวบรวมข้อมูลการชดใช้  ค่าทดแทน และค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้กับ

กระทรวงกลาโหม (โดย กรมการสรรพก าลังกลาโหม/ศูนย์ระดมสรรพก าลัง) และรายงานไปยังคณะกรรมการ-

เตรียมพร้อมแห่งชาติ เพ่ือขอรับการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือต่อไป 

๗.๓.๔ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องพิจารณา

ประเมินผลการด าเนินการ รวมทั้งทบทวนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ/แผนงาน/แนวทาง/วิธีการ และคู่มือ

การปฏิบัติที่ได้ด าเนินการภายใต้แผนผนึกก าลังและทรัพยากรเพื่อการปูองกันประเทศ เพ่ือน ามาปรับปรุงแผน/

วิธีการและคู่มือต่อไป 
 

๘.กระทรวงสาธารณสุข (ด้านการแพทย์และสาธารณสุข) 

๘.๑ การเตรียมการ 

๘.๑.๑ จัดท าแผนเตรียมพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข และแผนปฏิบัติการในระดับ 

จังหวัดให้สอดคล้องกับแผนผนึกก าลังและทรัพยากรเพ่ือการปูองกันประเทศ 

๘.๑.๒ รวบรวมประมาณการความต้องการทรัพยากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่จ าเป็น

เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติของฝุายทหารในภาวะไม่ปกติ 

๘.๑.๓ รวบรวมข้อมูลทรัพยากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีอยู่ทั้งในและนอกกระทรวง

สาธารณสุข และวิเคราะห์ขีดความสามารถด้านบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติของ

ฝุายทหารในภาวะไม่ปกต ิ

๘.๑.๔ ก าหนดแหล่งทรัพยากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขทั้งภายในกระทรวงสาธารณสุขและ

หน่วยงานอ่ืน รวมทั้งจากภายนอกประเทศและวางแผนการจัดหาทรัพยากรดังกล่าว  เพ่ือร่วมสนับสนุน       

การปฏิบัติของฝุายทหารในภาวะไม่ปกติ 

๘.๑.๕ ก าหนดมาตรการจัดหาและสะสมทรัพยากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขตาม       

ความจ าเป็นและเหมาะสม เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติของฝุายทหารในภาวะไม่ปกติ 

๘.๑.๖ จัดท าแผนระดมทรัพยากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพ่ือให้สามารถรักษา         

ความต่อเนื่องด้านบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในภาวะไม่ปกติ 

๘.๑.๗ ก าหนดมาตรการและระเบียบปฏิบัติ รวมทั้งวางแผนการจัดสรรทรัพยากรทางการแพทย์และ

สาธารณสุข เพ่ือให้การปฏิบัติงานต่างๆ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ได้อย่างเหมาะสมในภาวะไม่ปกติ 

๘.๑.๘ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งวิธีการ

ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยเฉพาะวิธีการปูองกันและรักษาผู้ปุวยที่ได้รับบาดเจ็บจากการโจมตี

ด้วยอาวุธ สารพิษ นิวเคลียร์ เคมี และชีวะรังสี 



๘.๑.๙ ก าหนดนโยบาย วิธีการบริหารจัดการทรัพยากร ตรวจสอบระเบียบปฏิบัติประจ า ใน    

การประสานงานระหว่างหน่วยงานในส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค เพ่ือให้มีความพร้อมในการด าเนินการจัดหา

ทรัพยากรให้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามความต้องการทางทหารในภาวะไม่ปกติ 

๘.๑.๑๐ จัดท าแนวทางประสานการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการสนับสนุน

ทรัพยากรให้กับฝุายทหารในภาวะไม่ปกติ เพ่ือให้มีความพร้อมในการสนับสนุนตั้งแต่ภาวะปกติ 

๘.๑.๑๑ ด าเนินการฝึกซ้อมร่วมกับทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตาม           

แผนเตรียมพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

๘.๑.๑๒ จัดท าแผนด้านงบประมาณให้พร้อมที่จะด าเนินการแปลงงบประมาณในภาวะปกติเป็น

งบประมาณในภาวะไม่ปกติ เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติการทางทหารที่อาจจะเกิดข้ึน 

๘.๒ การระดมทรัพยากร 

๘.๒.๑ แจ้งเตือนหน่วยงานในสังกัดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กร

การกุศล และมูลนิธิ ให้เตรียมทรัพยากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่อยู่ในความควบคุม ก ากับดูแล และ

รับผิดชอบให้พร้อมให้การสนับสนุนฝุายทหารได้อย่างเพียงพอและทันเวลาตามที่ได้รับการร้องขอ 

๘.๒.๒ ประสานกับฝุายทหารเพื่อทบทวนความต้องการทรัพยากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

๘.๒.๓ แจ้งเตือนหน่วยงานในสังกัดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้เตรียมทรัพยากร        

ด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่อยู่ในความควบคุม ก ากับดูแล และรับผิดชอบให้พร้อมให้การสนับสนุน       

ฝุายทหารในภาวะไม่ปกติตามแผนที่ก าหนดไว้ตั้งแต่วันเริ่มระดมสรรพก าลัง (วัน ร.) 

๘.๒.๔ สนับสนุนด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และเวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ 

รวมถึงการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยจากชีวภาพตามความจ าเป็นและเหมาะสม เพ่ือสนับสนุนฝุายทหาร      

ในภาวะไม่ปกติ โดยประสานกับกระทรวงกลาโหมและส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

๘.๒.๕ ด าเนินการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องในภาวะไม่ปกติ 

๘.๒.๖ จัดเตรียมหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข เพ่ือให้

มีความพร้อมที่จะเดินทางไปให้การสนับสนุนต่อหน่วยปฏิบัติในพ้ืนที่ได้ทันที 

๘.๒.๗ จัดหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินในสถานพยาบาลหรือสถานที่ที่ก าหนด โดยระดม

เจ้าหน้าที่และวัสดุอุปกรณ์จากทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น เอกชน เพ่ือรองรับการส่งต่อผู้บาดเจ็บของชุดปฏิบัติการ

การแพทย์ฉุกเฉนิหรือหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินในพ้ืนที่ 

 



๘.๓ การเลิกระดมทรัพยากร 

๘.๓.๑ ด าเนินการสนับสนุนด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพ่ือการบรรเทาภัยพิบัติจาก         

ภัยสงครามให้กับหน่วยทหารตามความจ าเป็น เพ่ือให้ฝุายทหารมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจการปูองกัน

ประเทศ และรองรับสถานการณ์ท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ภายหลัง 

๘.๓.๒ ประสานกับฝุายทหารเพ่ือพิจารณาการส่งคืนทรัพยากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง หลังจากสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ 

๘.๓.๓ ด าเนินการรวบรวมข้อมูลการชดใช้  ค่าทดแทน และค่าเสียหายที่ เกิดขึ้นให้กับ

กระทรวงกลาโหม (โดย กรมการสรรพก าลังกลาโหม/ศูนย์ระดมสรรพก าลัง) และรายงานไปยังคณะกรรมการ-

เตรียมพร้อมแห่งชาติ เพ่ือขอรับการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือต่อไป 
 

๙. กระทรวงอุตสาหกรรม (ด้านอุตสาหกรรมและปัจจัยการผลิต) 

๙.๑ การเตรียมการ 

๙.๑.๑ กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับกระทรวงหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นหน่วยงานร่วมให้

การสนับสนุนจัดท าแผนเตรียมพร้อมด้านอุตสาหกรรมและปัจจัยการผลิต และแผนปฏิบัติการในระดับจังหวัด

ให้สอดคล้องกับแผนผนึกก าลังและทรัพยากรเพ่ือการปูองกันประเทศ 

๙.๑.๒ กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นหน่วยงาน ร่วมให้

การสนับสนุนตามที่ก าหนดไว้  ให้เป็นหน่วยงานร่วมสนับสนุนภายใต้ศูนย์อ านวยการเตรียมพร้อม              

ด้านอุตสาหกรรมและปัจจัยการผลิต ร่วมกันจัดท าและพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรด้านอุตสาหกรรม    

และปัจจัยการผลิตตามเปูาหมายและความต้องการของกองทัพ 

๙.๑.๓ จัดนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์เพ่ือการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบการผลิต

ของโรงงานอุตสาหกรรมให้มีขีดความสามารถในการผลิตทรัพยากรด้านอุตสาหกรรมและปัจจัยการผลิต       

ได้อย่างต่อเนื่องทั้งในภาวะปกติและไม่ปกติ 

๙.๑.๔ จัดท าแนวทางประสานการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการสนับสนุนทรัพยากรด้าน

อุตสาหกรรมและปัจจัยการผลิตให้กับกองทัพทั้งในภาวะปกติและไม่ปกติ เพ่ือให้มีความพร้อม ในการสนับสนุนกองทัพ 

๙.๑.๕ เตรียมการและพัฒนาระบบการจัดท าหรือระดมทรัพยากรด้านอุตสาหกรรมและปัจจั ย

การผลิตสนับสนุนกองทัพ ในภาวะที่จ าเป็นต่อการรักษาความมั่นคงของประเทศ และการเข้าสู่ภาวะ          

การปูองกันประเทศ 

๙.๑.๖ ให้ความร่วมมือกับฝุายทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการร่วมฝึกซ้อมและทดสอบ  

การปฏิบัติการทางทหารภายใต้กรอบการปฏิบัติตามแผนเตรียมพร้อมด้านอุตสาหกรรมและปัจจัยการผลิต 



๙.๑.๗ ด าเนินการฝึกซ้อมร่วมกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตามแผนเตรียมพร้อม

ด้านอุตสาหกรรมและปัจจัยการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

๙.๑.๘ จัดท าแผนด้านงบประมาณให้พร้อมที่จะด าเนินการแปลงงบประมาณในภาวะปกติ เป็น

งบประมาณในภาวะไม่ปกติ เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติการทางทหารที่อาจจะเกิดข้ึน 

๙.๒ การระดมทรัพยากร 

๙.๒.๑ แจ้งเตือนหน่วยงานในสังกัดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เตรียมความพร้อมของ

ทรัพยากรด้านอุตสาหกรรม และปัจจัยการผลิตที่อยู่ในความควบคุม ก ากับดูแล และรับผิดชอบให้พร้อมต่อ   

การสนับสนุนแก่ฝุายทหารได้อย่างเพียงพอและทันเวลาตามท่ีได้รับการร้องขอ 

๙.๒.๒ ประสานกับฝุายทหารเพ่ือทบทวนความต้องการทรัพยากรด้านอุตสาหกรรมและปัจจัย

การผลิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

๙.๒.๓ แจ้งเตือนหน่วยงานในสังกัดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เตรียมทรัพยากร        

ด้านอุตสาหกรรมและปัจจัยการผลิตที่อยู่ในความควบคุม ก ากับดูแล และรับผิดชอบให้พร้อมต่อการสนับสนุน

แก่ฝุายทหารในภาวะไม่ปกติตามแผนที่ก าหนดไว้ตั้งแต่วันเริ่มระดมสรรพก าลัง (วัน ร.) 

๙.๒.๔ ด าเนินการเพ่ือให้มีผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม วัสดุยุทธศาสตร์ รวมถึงการปูองกันและ

การแก้ไขปัญหาจากสารเคมี เพ่ือสนองความต้องการทางทหารในภาวะไม่ปกติโดยประสานกับกระทรวงกลาโหม

และส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

๙.๒.๕ สนับสนุนกระทรวงกลาโหม ในการด าเนินกรรมวิธีในการปรับเปลี่ยนหรือแปลงสภาพของ

โรงงานอุตสาหกรรมยามปกติ เป็นก าหนดการทางอุตสาหกรรมเพ่ือการทหารและการปูองกันประเทศ  

๙.๓ การเลิกระดมทรัพยากร 

๙.๓.๑ ด าเนินการสนับสนุนทรัพยากรด้านอุตสาหกรรมและปัจจัยการผลิตเพ่ือการบรรเทาภัยพิบัติ

จากการสู้รบหรือการสงครามให้กับหน่วยทหารตามความจ าเป็น เพ่ือให้ฝุายทหารมีความพร้อมในการปฏิบัติ

ภารกิจการปูองกันประเทศ และรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ภายหลัง 

๙.๓.๒ ประสานกับฝุายทหารเพ่ือตรวจสอบ และพิจารณาการส่งคืน ชดใช้ หรือชดเชยในมูลค่า

หรือจ านวนทรัพยากรด้านอุตสาหกรรมและปัจจัยการผลิตให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน

ที่เก่ียวข้องหลังจากสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ 

๙.๓.๓ ด าเนินการรวบรวมข้อมูลการชดใช้  ค่าทดแทน และค่าเสียหายที่ เกิดขึ้นให้กับ

กระทรวงกลาโหม (โดย กรมการสรรพก าลังกลาโหม/ศูนย์ระดมสรรพก าลัง) และรายงานไปยังคณะกรรมการ -

เตรียมพร้อมแห่งชาติ เพ่ือขอรับการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือต่อไป 
 



๑๐. กระทรวงพลังงาน (ด้านเชื อเพลิงและพลังงาน) 

๑๐.๑ การเตรียมการ 

๑๐.๑.๑ จัดท าแผนเตรียมพร้อมด้านเชื้อเพลิงและพลังงาน และแผนปฏิบัติการในระดับ

จังหวัดให้สอดคล้องกับแผนผนึกก าลังและทรัพยากรเพ่ือการปูองกันประเทศ 

๑๐.๑.๒ รวบรวมประมาณการความต้องการเชื้อเพลิงปิโตรเลียม เชื้อเพลิงทดแทน พลังงาน

ไฟฟูา เพ่ือสนองความต้องการของฝุายพลเรือนและฝุายทหารในภาวะไม่ปกติ 

๑๐.๑.๓ ด าเนินการส ารวจ จัดหา ผลิต ปรับปรุง ส่งเสริม วางแผน และด าเนินการวิเคราะห์

วิจัย เพ่ือให้ได้มาซึ่งเชื้อเพลิงและพลังงานรวมถึงสิ่งที่จะน ามาใช้ทดแทนกันได้เพ่ื อให้สามารถสนอง         

ความต้องการของฝุายพลเรือนและฝุายทหารได้ในภาวะไม่ปกติ 

๑๐.๑.๔ ก าหนดนโยบาย วิธีการบริหารจัดการทรัพยากร ตรวจสอบระเบียบปฏิบัติประจ า    

ในการประสานงานระหว่างหน่วยงานในส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค เพ่ือให้มีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุน

ความต้องการของฝุายทหารได้อย่างชัดเจนและสอดคล้องซึ่งกันและกัน 

๑๐.๑.๕ จัดท าแนวทางประสานการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการสนับสนุน

ทรัพยากรให้กับฝุายทหารในภาวะไม่ปกติ เพ่ือให้มีความพร้อมในการสนับสนุนตั้งแต่ภาวะปกติ 

๑๐.๑.๖ ด าเนินการฝึกซ้อมร่วมกับทุกส่วนที่ เกี่ยวข้ อง เ พ่ือให้สามารถปฏิบัติตาม             

แผนเตรียมพร้อมด้านเชื้อเพลิงและพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

๑๐.๑.๗ จัดท าแผนด้านงบประมาณให้พร้อมที่จะด าเนินการแปลงงบประมาณในภาวะปกติ

เป็นงบประมาณในภาวะไม่ปกติ เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติการทางทหารที่อาจจะเกิดขึ้น 

๑๐.๒ การระดมทรัพยากร 

๑๐.๒.๑ ประสานกับฝุายทหารเพ่ือทบทวนความต้องการทรัพยากรด้านเชื้อเพลิงและพลังงาน

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

๑๐.๒.๒ แจ้งเตือนหน่วยงานในสังกัดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เตรียมทรัพยากร    

ด้านเชื้อเพลิงและพลังงานที่อยู่ในความควบคุม ก ากับดูแล และรับผิดชอบให้พร้อมให้การสนับสนุนให้กับ      

ฝุายทหารในภาวะไม่ปกติได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ตั้งแต่วันเริ่มระดมสรรพก าลัง (วัน ร.) 

๑๐.๒.๓ สนับสนุนความต้องการด้านเชื้อเพลิงและพลังงาน ที่จ าเป็นเพ่ือตอบสนอง        

ความต้องการทางทหารในภาวะไม่ปกติ โดยประสานกับกระทรวงกลาโหมและส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

 

 

 



๑๐.๓ การเลิกระดมทรัพยากร 

๑๐.๓.๑ ด าเนินการสนับสนุนด้านเชื้อเพลิงและพลังงานในการบรรเทาภัยพิบัติจาก           

ภัยสงครามให้กับหน่วยทหารตามความจ าเป็น เพ่ือให้ฝุายทหารมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจการปูองกัน

ประเทศ และรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ภายหลัง 

๑๐.๓.๒ ประสานกับฝุายทหารเพ่ือพิจารณาการส่งคืนทรัพยากรด้านเชื้อเพลิงและพลังงาน

ให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องหลังจากสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ 

๑๐.๓.๓ ด าเนินการรวบรวมข้อมูลการชดใช้ ค่าทดแทน และค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้กับ

กระทรวงกลาโหม (โดย กรมการสรรพก าลังกลาโหม/ศูนย์ระดมสรรพก าลัง) และรายงานไปยังคณะกรรมการ-

เตรียมพร้อมแห่งชาติ เพ่ือขอรับการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือต่อไป 
 

๑๑. กรมประชาสัมพันธ์ (ด้านการประชาสัมพันธ์) 

๑๑.๑ การเตรียมการ 

๑๑.๑.๑ ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงภัยตามแผนปูองกันประเทศโดย            

การประสานข้อมูลข่าวกรองของหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง และติดตามข้อมูลการน าเสนอของ

สื่อมวลชนต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งศึกษาวิธีการประชาสัมพันธ์เพ่ือลดผลกระทบจากเหตุการณ์    

ต่อประชาชน 

๑๑.๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือรองรับการประชาสัมพันธ์ในภาวะไม่ปกติ 

๑๑.๑.๓ จัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรด้านการประชาสัมพันธ์และพัฒนาระบบเครือข่าย

ฐานข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งรวบรวมข้อมูลทรัพยากรที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องจากกระทรวงหรือหน่วยงานต่างๆ 

ที่เป็นหน่วยร่วมให้การสนับสนุน เพ่ือเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จ าเป็นระหว่างกันและพร้อมใช้งาน     

ได้ทันทีเม่ือเกิดภาวะไม่ปกติ 

๑๑.๑.๔ ก าหนดมาตรการและการด าเนินการประชาสัมพันธ์ต่อข่าวสารภายในและภายนอก

ประเทศอันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงให้มีความชัดเจน รวดเร็ว เพ่ือให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจ

สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง 

๑๑.๑.๕ ด าเนินการจัดท าแผนการประชาสัมพันธ์ เพ่ือเสริมสร้างขวัญและจิตใจให้ประชาชน   

มีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องในอนาคต 

๑๑.๑.๖ ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิด

ความเข้าใจอันดีและความสามัคคีของคนในชาติ ตลอดจนให้ประชาชนมีความพร้อมในการให้การสนับสนุน    

ทางราชการในยามจ าเป็น โดยประสานกับกระทรวงกลาโหมและส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 



๑๑.๑.๗ ด าเนินการฝึกซ้อมร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถปฏิบัติตาม        

แผนเตรียมพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

๑๑.๑.๘ จัดท าแผนด้านงบประมาณให้พร้อมที่จะด าเนินการแปลงงบประมาณในภาวะปกติ   

เป็นงบประมาณในภาวะไม่ปกติ เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติการทางทหารที่อาจจะเกิดขึ้น 

๑๑.๒ การระดมทรัพยากร 

๑๑.๒.๑ ประสานกับกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการควบคุม

ข่าวสาร การเผยแพร่ข่าว การปูองกันและเปิดเผยความลับของทางราชการ และการกระจ่ายข่าว ซึ่งอาจจะเป็น

ภัยต่อความม่ันคงในภาวะไม่ปกติ 

๑๑.๒.๒ กรณีที่ต้องมีการร้องขอการสนับสนุนทรัพยากรด้านการประชาสัมพันธ์จากฝุาย     

พลเรือน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารตามความจ าเป็นและเพียงพอในการแก้ไขปัญหาให้ยุติลง

โดยเร็ว  ให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักในการประสานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้             

การสนับสนุนการปฏิบัติทางทหารตามที่ได้รับการร้องขอ 

๑๑.๒.๓ ให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ทุกรายด าเนินการตามประกาศ 

กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ในกรณี

เกิดภาวะไม่ปกต ิโดยให้ด าเนินการตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องร้องขอโดยเคร่งครัด  

๑๑.๒.๔ ด าเนินการประชาสัมพันธ์และจัดการด้านข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤตเพ่ือสร้าง

ความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์แก่ประชาชน สร้างขวัญและก าลังใจ และปูองกันการตื่นตระหนก รวมทั้งเพ่ือให้

ประชาชนให้ความร่วมมือช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารในภาวะไม่ปกต ิ

๑๑.๒.๕ ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปูองกันแก้ไขสถานการณ์ของหน่วยงาน

ภาครัฐ เพ่ือให้สาธารณชนรับรู้และเข้าใจในการปฏิบัติงานของภาครัฐ 

๑๑.๓ การเลิกระดมทรัพยากร 

๑๑.๓.๑ ประสานกับทหารเพ่ือพิจารณาส่งคืนทรัพยากรด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับ

หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องหลังจากสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ  

๑๑.๓.๒ ด าเนินการรวบรวมข้อมูลการชดใช้  ค่าตอบแทน และเสียหายที่เกิดขึ้นให้กับ

กระทรวงกลาโหม (โดย กรมการสรรพก าลังกลาโหม/ศูนย์ระดมสรรพก าลัง) และรายงานไปยังคณะกรรมการ-

เตรียมพร้อมแห่งชาติ เพ่ือขอรับการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 



๑๒. กระทรวงมหาดไทย (ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและอื่นๆ ) 
๑๒.๑ การเตรียมการ 

กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุนและประสาน

การด าเนินการเก่ียวกับทรัพยากรด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและอ่ืนๆ 
๑๒.๑.๑ จัดท าแผนเตรียมพร้อมด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและอ่ืนๆ และแผนปฏิบัติการ   

ในระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนผนึกก าลังและทรัพยากรเพ่ือการปูองกันประเทศ 
๑๒.๑.๒ ส ารวจและจัดท าบัญชีความพร้อมทรัพยากรด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและอ่ืนๆ      

ให้สอดคล้องกับแผนผนึกก าลังและทรัพยากรเพ่ือการปูองกันประเทศ 

๑๒.๑.๓ รวบรวมประมาณการความต้องการทรัพยากรด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและอ่ืนๆ   

ที่จ าเป็นเพื่อสนองความต้องการของฝุายทหารในภาวะไม่ปกติ 

๑๒.๑.๔ ก าหนดมาตรการจัดหาและสะสมทรัพยากรด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและอ่ืนๆ   

เพ่ือสนองความต้องการของฝุายทหารในภาวะไม่ปกติ  

๑๒.๑.๕ ก าหนดวิธีบริหารจัดการทรัพยากร ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติในการประสานงาน

ระหว่างหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือให้มีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนความต้องการของ   

ฝุายทหารได้อย่างชัดเจนและสอดคล้องซึ่งกันและกัน 

๑๒.๑.๖ ด าเนินการตรวจสอบปรับปรุง และพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรด้านสิ่งอ านวย     

ความสะดวกและอ่ืนๆ ร่วมกับทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถปฏิบัติการด้านการเตรียมพร้อม     

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและอ่ืนๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

๑๒.๑.๗ ด าเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกกระทรวง 

๑๒.๑.๘ ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยด้านความมั่นคง 

๑๒.๑.๙ ปฏิบัติการพิทักษ์พ้ืนที่ส่วนหลังร่วมกับฝุายทหารในภาวะไม่ปกติ 

๑๒.๑.๑๐ ด าเนินการฝึกซ้อมร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตาม      

แผนเตรียมพร้อมด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและอ่ืนๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างน้อยปีละ ๑ ครัง้ 

๑๒.๑.๑๑ จัดท าแผนด้านงบประมาณให้พร้อมที่จะด าเนินการแปลงงบประมาณในขั้นภาวะปกติ

เป็นงบประมาณในภาวะไม่ปกติ เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติการทางทหารที่อาจจะเกิดขึ้น 

๑๒.๒ การระดมทรัพยากร 

กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุนและ

ประสานงานการด าเนินการเกี่ยวกับทรัพยากรด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและอ่ืนๆ 

 



๑๒.๒.๑ สนับสนุนทรัพยากรด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและอ่ืนๆ ให้กับฝุายทหารในภาวะ    

ไม่ปกติ ตามแผนผนึกก าลังและทรัพยากรเพ่ือการปูองกันประเทศ ตั้งแต่ที่ทหารร้องขอและ/หรือตั้งแต่วันเริ่ม

ระดมสรรพก าลัง (วัน ร.) 

๑๒.๒.๒ ประสานกับฝุายทหารเพ่ือทบทวนความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกและอ่ืนๆ        

ที่ฝุายทหารต้องการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น 

๑๒.๓ การเลิกระดมทรัพยากร 

๑๒.๓.๑ ประสานกับฝุายทหารเพ่ือพิจารณาการส่งคืนทรัพยากรด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและ

อ่ืนๆ ให้กับหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง หลังสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ 

๑๒.๓.๒ ด าเนินการรวบรวมข้อมูลการชดใช้ ค่าทดแทน และค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้กับ

กระทรวงกลาโหม (โดย กรมการสรรพก าลังกลาโหม/ศูนย์ระดมสรรพก าลัง) และรายงานไปยังคณะกรรมการ -

เตรียมพร้อมแห่งชาติ เพ่ือขอรับการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือต่อไป   
 

๑๓. ส านักนายกรัฐมนตรี 

๑๓.๑ การเตรียมการ 

๑๓.๑.๑ ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข หรือการออกระเบี ยบ ข้อบังคับ กฎหมาย รวมทั้ง 

การขับเคลื่อนการพัฒนาสู่การปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการก าหนดนโยบาย การประสานแผน 

วิธีการบริหารการจัดสรรทรัพยากรของชาติในการระดมสรรพก าลังเพ่ือการทหารในภาวะไม่ปกติไว้ให้พร้อมตั้งแต่

ภาวะปกติ และด าเนินการควบคุม ก ากับดูแล รวมทั้งอ านวยการประสานงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 

และภาคเอกชนที่ เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  (ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 

๑๓.๑.๒ อ านวยการจัดท าระบบข้อมูลทรัพยากรให้มีความทันสมัย พร้อมทั้งพัฒนาระบบ

ข้อมูลให้สามารถประสานกับฝุายทหารได้โดยต่อเนื่อง (ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ) 

๑๓.๑.๓ ก ากับดูแลการปฏิบัติตามแผนเตรียมพร้อมในด้านต่างๆ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

(ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ) 

๑๓.๑.๔ ประสานกับฝุายทหารและส่วนราชการพลเรือนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มั่นใจว่าฝุายทหาร

จะได้รับการสนับสนุนตามที่ร้องขอ (ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ) 

๑๓.๑.๕ ประสานกับฝุายทหารและส่วนราชการพลเรือนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มั่นใจว่าสามารถ

ระดมทรัพยากรสนับสนุนให้กับฝุายทหารในภาวะไม่ปกติได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ตั้งแต่วันเริ่มระดมสรรพก าลัง 

(วัน ร.) (ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ) 



๑๓.๑.๖ เตรียมการจัดตั้งศูนย์บัญชาการของรัฐบาลพร้อมด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกใน     

การปฏิบัติราชการ เพ่ือให้สามารถรักษาความต่อเนื่องในการบริหารราชการในภาวะไม่ปกติ  (ส านักงานปลัด

ส านักนายกรัฐมนตรี) 

๑๓.๑.๗ พิจารณาสนับสนุนงบประมาณเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือสนับสนุนความต้องการทางทหาร 

โดยให้ถือเป็นความเร่งด่วนล าดับแรก (ส านักงบประมาณ) 

๑๓.๒ การระดมทรัพยากร 

๑๓.๒.๑ ด าเนินการแปลงงบประมาณในภาวะปกติ เป็นงบประมาณในภาวะไม่ปกติ  

เพ่ือสนับสนุนความต้องการทางทหารในภาวะไม่ปกติ (ส านักงบประมาณ) 

๑๓.๒.๒ จัดตั้งศูนย์บัญชาการของรัฐบาล เพ่ืออ านวยการในการวางแผนประสานงาน และ

ควบคุมการบริหารราชการ เพ่ือสนับสนุนความต้องการทางทหารในภาวะไม่ปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ต่อเนื่อง (ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี) 

๑๓.๒.๓ พิจารณาสนับสนุนงบประมาณเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือการใช้จ่ายด้านการปูองกัน

ประเทศตามความจ าเป็น รวมทั้งด าเนินการแปลงงบประมาณในภาวะปกติเป็นงบประมาณในภาวะไม่ปกติ   

เพ่ือสนับสนุนความต้องการทางทหารในภาวะไม่ปกติ (ส านักงบประมาณ) 

๑๓.๓ การเลิกระดมทรัพยากร 

๑๓.๓.๑ ด าเนินการสนับสนุนงบประมาณหรือจัดสรรงบประมาณตามความเหมาะสมเพ่ือ

สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือฝุายทหารให้มีความพร้อมรบในการปูองกันประเทศภายหลังภาวะไม่ปกติ

(ส านักงบประมาณ) 

๑๓.๓.๒ ด าเนินการสนับสนุนงบประมาณหรือจัดสรรงบประมาณ เพ่ือการชดใช้ ค่าทดแทน 

และค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการระดมทรัพยากรเพ่ือการปูองกันประเทศ โดยประสานกับกระทรวงกลาโหม 

และส่วนราชการที่เก่ียวข้อง (ส านักงบประมาณ) 
 

๑๔. กระทรวงการคลัง 
๑๔.๑ การเตรียมการ 

๑๔.๑.๑ จัดท าแผนและด าเนินการปรับปรุงระบบการเงินและระบบการคลังเพ่ือให้สามารถ

รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและปูองกันภาวะชะงักงันทางเศรษฐกิจในภาวะไม่ปกติ 
๑๔.๑.๒ จัดท าแผนและด าเนินการรักษาสถานภาพของธนาคาร  สถาบันการเงิน และองค์กร

ด้านการเงินอ่ืนให้สามารถด าเนินการไปได้ โดยต่อเนื่องและมีอุปสรรคน้อยที่สุดในภาวะไม่ปกติ เพ่ือให้ระบบ

การเงินของประเทศมีเสถียรภาพ 



๑๔.๒ การระดมทรัพยากร 
๑๔.๒.๑ ด าเนินการระดมเงินให้แก่รัฐบาลเพ่ือใช้จ่ายในด้านความมั่นคงตามความจ าเป็น 

ในภาวะไม่ปกติ โดยพยายามให้กระทบกระเทือนระบบเศรษฐกิจน้อยที่สุด 
๑๔.๒.๒ ด าเนินการควบคุมหรือสนับสนุนการควบคุมการใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่จ าเป็น

และหายากให้ได้ประโยชน์มากที่สุดในภาวะไม่ปกติ โดยใช้มาตรการทางการเงิน มาตรการการคลัง และ

มาตรการอ่ืนๆ 
๑๔.๒.๓ ด าเนินการจัดหา บริหาร ควบคุมการปริวรรตและจัดสรรเงินตราต่างประเทศที่มีอยู่

และเท่าที่หามาได้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดในภาวะไม่ปกติ โดยค านึงถึงเสถียรภาพและความจ าเป็นทาง

เศรษฐกิจความต้องการในทุกๆ ด้าน รวมทัง้การควบคุมการก่อหนี้ต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน 
๑๔.๓ การเลิกระดมทรัพยากร 

ด าเนินการระดมเงินให้แก่รัฐบาลเพ่ือใช้จ่ายในการบูรณะฟ้ืนฟูประเทศให้กลับสู่สภาพปกติ

โดยเร็ว   
 

๑๕. กระทรวงการต่างประเทศ 

๑๕.๑ การเตรียมการ 

๑๕.๑.๑ พัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน มิตรประเทศ และประเทศมหาอ านาจ

ต่างๆรวมทั้งประสานความร่วมมือเพ่ือขอรับทราบข้อมูล และให้การสนับสนุนข้อมูลตามที่ได้รับแจ้งจาก      

ฝุายทหาร  

๑๕.๑.๒ รวบรวม และวิเคราะห์ข่าวสารจากต่างประเทศ อันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของ

ชาติตั้งแต่ภาวะปกติ  

๑๕.๑.๓ ด าเนินการทางการทูตเพ่ือปูองกันมิให้ความขัดแย้งขยายขอบเขตออกไปนอกเหนือ

การควบคุม  โดยเรียกร้องให้ประเทศต่างๆ ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือประเทศไทย ในกรอบทวิภาคี

โดยตรง ซึ่งนอกเหนือจากการด าเนินการตามแนวทางของสหประชาชาติในฐานะรัฐสมาชิก 

๑๕.๑.๔ ตรวจสอบพันธกรณีที่เกี่ยวข้องของไทยที่มีอยู่ ซึ่งไทยอาจใช้ประโยชน์ได้ หากมี

สงคราม เช่น สถานะพันธมิตรของสหรัฐฯ นอกองค์การนาโต้ บันทึกความเข้าใจด้านกลาโหมที่ไทย              

มีกับประเทศต่างๆ เป็นต้น  

๑๕.๑.๕ รับข้อมูลเชิงลึกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประกอบการชี้แจงและการแสวงหา

การสนับสนุนให้ไทย 

๑๕.๑.๖ ใช้ประโยชน์จาก hotline ระหว่างผู้น าเพ่ือปูองกันไม่ให้ความขัดแย้งขยายตัวหรือบานปลาย  



๑๕.๑.๗ ใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคที่มีอยู่แล้วโดยเฉพาะอาเซียน

รวมทั้งกรอบความร่วมมืออ่ืนๆ เพ่ือกดดันฝุายตรงข้าม  

๑๕.๑.๘ ใช้กลไก High Council ภายใต้สนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือ (Treaty of 

Amity and Cooperation – TAC) เพ่ือปูองกันไม่ให้ความขัดแย้งลุกลามออกไป 

๑๕.๑.๙ สร้างกลุ่มพันธมิตรของไทย (Friends of Thailand) ที่จะสามารถให้การสนับสนุน

ไทยในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ เช่น การสนับสนุนทางการเมือง – การทูต เศรษฐกิจ อาวุธยุทโธปกรณ์ ฯลฯ 

โดยอาจไม่จ าเป็นต้องเข้าร่วมรบกับไทย  

๑๕.๑.๑๐ กรณีเป็นการรุกล้ าของกองก าลังขนาดใหญ่ พิจารณาแจ้งเรื่องดังกล่าวต่ออาเซียน    

และคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security Council – UNSC) เพ่ือแสวงหา     

การสนับสนุนจากประชาคมภูมิภาคและระหว่างประเทศ 

๑๕.๑.๑๑ ด าเนินการทางการทูตเพ่ือให้มั่นใจว่า ประเทศไทยจะได้รับการสนับสนุนทาง

การเมืองระหว่างประเทศตลอดจนได้รับการสนับสนุนสิ่งอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการรบ  

๑๕.๑.๑๒ ด าเนินการทางการทูตทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี โดยเฉพาะในคณะมนตรี     

ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ เพ่ือให้เกิดแรงกดดันฝุายตรงข้าม โดยได้รับการสนับสนุนข้อมูลเชิงลึกจากฝุายทหาร 

๑๕.๑.๑๓ การเตรียมการอพยพคนไทยออกจากประเทศคู่กรณี 

๑๕.๒ การระดมทรัพยากร 

๑๕.๒.๑ สนับสนุนการด าเนินการให้ได้มาซึ่งยุทโธปกรณ์และแหล่งส่งก าลังบ ารุง สิ่งอุปกรณ์  

จากต่างประเทศ เพ่ือสนองความต้องการทางการทหารในภาวะไม่ปกติ โดยประสานกับกระทรวงกลาโหม และ

ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

๑๕.๒.๒ ด าเนินการชี้แจงและประชาสัมพันธ์เพ่ือสนับสนุนประเทศไทยในทางระหว่าง

ประเทศ รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือสนับสนุนประเทศไทย  (โดยเฉพาะประเทศ

มหาอ านาจ) 

๑๕.๒.๓ ผลักดันให้การแก้ไขปัญหาระหว่างไทยกับคู่กรณีในกรอบต่างๆ โดยเฉพาะใน 

คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย 
 

๑๖ กระทรวงศึกษาธิการ 
๑๖.๑ การเตรียมการ 

๑๖.๑.๑ บรรจุหลักสูตรการศึกษาวิชาทหารในยามสงคราม (เฉพาะที่มีความส าคัญ และ

จ าเป็น) ที่เกี่ยวข้องกับการประสานการปฏิบัติร่วมกันทั้งฝุายทหาร ฝุายพลเรือน และประชาชนไว้ในหลักสูตร



ภาคพลเรือนในทุกระดับชั้น เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าใจในบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเอง  
๑๖.๑.๒ อ านวยการให้สถาบันการศึกษาในสังกัด และสถาบันการศึกษาในสังกัดของ

หน่วยงานอ่ืนๆ ด าเนินการสอนและอบรมนักเรียน นักศึกษาให้มีความรักชาติและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ

ช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของทางราชการ 
๑๖.๒ การระดมทรัพยากร 

๑๖.๒.๑ สนับสนุนการศึกษาด้านการฝึกก าลังส ารอง และการวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์

รวมทั้งอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นเพ่ือสนองความต้องการทางทหารในภาวะไม่ ปกติ 

โดยประสานกับกระทรวงกลาโหมและส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
๑๖.๒.๒ สนับสนุนการศึกษาและฝึกอบรมก าลังคนพลเรือนแต่ละสาขาวิชาชีพที่จ าเป็นใน

ภาวะไม่ปกติ 
 

๑๗. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๑๗.๑ การเตรียมการ 

ด าเนินการและสนับสนุนการด าเนินการวิจัย และพัฒนายุทโธปกรณ์ทางทหาร รวมทั้ง

ทรัพยากรอ่ืนๆ ที่มีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติการทางทหาร โดยประสานกับกระทรวงกลาโหมและส่วนราชการ      

ที่เก่ียวข้องตั้งแต่ในภาวะปกติ 

๑๗.๒ การระดมทรัพยากร 

สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยจากการใช้

นิวเคลียร์และกัมมันตรังสี ชีวะ และเคมี ตามความจ าเป็นและเหมาะสม เพ่ือตอบสนองความต้องการทางทหาร

ในภาวะไม่ปกติ โดยประสานกับกระทรวงกลาโหมและส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

๑๗.๓ การเลิกระดมทรัพยากร 

๑๗.๓.๑ ประสานกับฝุายทหารเพ่ือพิจารณาการส่งคืนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ใน

การปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยจากการใช้รังสีให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

หลังจากสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ 

๑๗.๓.๒ ด าเนินการรวบรวมข้อมูลการชดใช้ ค่าทดแทน และค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้กับ

กระทรวงกลาโหม (โดย กรมการสรรพก าลังกลาโหม/ศูนย์ระดมสรรพก าลัง) และรายงานไปยังคณะกรรมการ-

เตรียมพร้อมแห่งชาติ เพ่ือขอรับการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือต่อไป  
 

 

 

 

 

 



๑๘. กระทรวงวัฒนธรรม 

๑๘.๑ ด าเนินการรณรงค์สร้างความรักชาติและความสามัคคีของคนในชาติ รวมทั้งประสานกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ร่วมรณรงค์ตามแนวทางดังกล่าว 

๑๘.๒ ให้การสนับสนุนการด าเนินการของฝุายทหาร และส่วนราชการพลเรือนที่รับผิดชอบใน      

การเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติตามแผนผนึกก าลังและทรัพยากรเพ่ือการปูองกัน

ประเทศ 
 

๑๙. กระทรวงพาณิชย์ 

จัดหาและควบคุมให้มีเครื่องอุปโภคบริโภคที่ส าคัญและจ าเป็น รวมทั้งวัสดุยุทธศาสตร์  เพ่ือสนอง   

ความต้องการทางทหารในภาวะไม่ปกติ โดยประสานกับกระทรวงกลาโหมและส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
 

๒๐. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

ให้การสนับสนุนการด าเนินการของฝุายทหาร ส่วนราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน     

ที่รับผิดชอบในการเตรียมพร้อมด้านต่างๆ ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติตามแผนผนึกก าลังและทรัพยากร เพ่ือ

การปูองกันประเทศ  
 

๒๑. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
ให้การสนับสนุนการด าเนินการของฝุายทหาร ส่วนราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน      

ที่รับผิดชอบในการเตรียมพร้อมด้านต่างๆ ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติตามแผนผนึกก าลังและทรัพยากร     

เพ่ือการปูองกันประเทศ  
 

๒๒. กระทรวงยุติธรรม 

ให้การสนับสนุนการด าเนินการของฝุายทหาร ส่วนราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน      

ที่รับผิดชอบในการเตรียมพร้อมด้านต่างๆ ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติตามแผนผนึกก าลังและทรัพยากร    

เพ่ือการปูองกันประเทศ 
 

๒๓ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

๒๓.๑ สนับสนุนการปฏิบัติตามแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (การปูองกันภัย      

ด้านความมั่นคง) ทั้งในภาวะปกติและไม่ปกต ิ

๒๓.๒ ควบคุม ก ากับดูแล และเร่งรัดการด าเนินการกับผู้ที่กระท าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 

และกฎหมายอื่นๆ 



๒๓.๓ ควบคุมก ากับดูแลการรักษาความสงบเรียบร้อย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

รวมทั้งการอ านวยความสะดวกและจัดการจราจร 
 

๒๔. หน่วยงานอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง 

ให้การสนับสนุนการด าเนินการของฝุายทหาร ส่วนราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน      

ที่รับผิดชอบในการเตรียมพร้อมด้านต่างๆ ในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติตามแผนผนึกก าลังและทรัพยากร     

เพ่ือการปูองกันประเทศ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี ๔ 
การประสานงานและการประเมินผล 

 

๑. แนวทางในการประสานงาน 

๑.๑ แผนนี้มีผลบังคับใช้และเริ่มปฏิบัติตามวงรอบการระดมสรรพก าลังเพ่ือการทหารตั้งแต่

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ 

๑.๒ การประกาศวันเริ่มระดมสรรพก าลัง (วัน ร.) เพ่ือด าเนินการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ ทั่วประเทศ 

จากส่วนราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารตามแผนปูองกันประเทศ 

ให้กระทรวงกลาโหมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะแก่คณะรัฐมนตรี โดยมีส านักงาน

สภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นผู้ประสานงาน เพ่ือมีมติเห็นชอบให้ด าเนินการตามแผน 

๑.๓ กระทรวงกลาโหม โดยกรมการสรรพก าลังกลาโหม/ศูนย์ระดมสรรพก าลัง จะด าเนินการประสาน

การปฏิบัติโดยใกล้ชิดกับกระทรวงที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยประสานงานหลักในการเตรียมพร้อม

ทรัพยากรด้านต่างๆ เพ่ือให้การระดมสรรพก าลังเพ่ือการทหารเกิดประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  

๑.๔ เมื่อส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับแผนนี้แล้ว ให้ด าเนินการปรับปรุงระเบียบปฏิบัติ

ประจ า (รปจ.) คู่มือ/แนวทาง/แผนการปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับแผนนี้แล้ว

แจ้งใหก้ระทรวงกลาโหม โดยกรมการสรรพก าลังกลาโหมทราบ 

๑.๕ การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน เพ่ือการประสานงานหรือด าเนินการขับเคลื่อนแผนฯ   

ไปสู่การปฏิบัติ ให้หน่วยประสานงานหลักของทรัพยากรในแต่ละด้านพิจารณาความเหมาะสมและความจ าเป็น

ในการแต่งตั้ง และเสนอให้ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติด าเนินการเพ่ือให้มีผลบังคับใช้ต่อไป 
 

๒. การงบประมาณ 

๒.๑ ในภาวะปกติ การด าเนินการวางแผน อ านวยการ ประสานงาน และเสนอความเห็นเกี่ยวกับ   

การด าเนินการด้านการระดมทรัพยากร และการฝึกศึกษาด้านการระดมสรรพก าลังเพ่ือการทหารร่วมกับ    

ส่วนราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องตามแผนผนึกก าลังและทรัพยากรเพ่ือการปูองกัน

ประเทศ ให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณปกติของหน่วย โดยเสนอแผนงาน/โครงการไว้ในแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปี ภายใต้นโยบายความมั่นคงหรือยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ  และส านักงานสภาความมั่นคง

แห่งชาติพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึนเพ่ือจัดให้มีการฝึกเป็นประจ าทุกปี อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

 

 



๒.๒ ในภาวะไม่ปกติ การด าเนินการประสานกับส านักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงการคลัง            

เพ่ือพิจารณาด าเนินการแปลงงบประมาณในภาวะปกติ เป็นงบประมาณในภาวะไม่ปกติ เพ่ือตอบสนอง     

ความต้องการทางทหารในภาวะไม่ปกติ  

๒.๓ การงบประมาณและการเงิน รายละเอียดตาม ผนวก ค 
 

๓. การบังคับบัญชาและการติดต่อสื่อสาร 

๓.๑ การบังคับบัญชา 

๓.๑.๑ อ านาจการบังคับบัญชาส่วนราชการ หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับ      

การระดมสรรพก าลังเพ่ือการทหาร เป็นไปตามระเบียบบริหารราชการในภาวะปกติ/มาตรการปฏิบัติราชการ  

ในภาวะไม่ปกติ ระเบียบปฏิบัติประจ า กฎหมาย นโยบาย และแผนต่างๆ ที่ก าหนดขึ้นหรือสนับสนุนต่อ      

การปฏิบัติเพ่ือการนี ้ 

๓.๑.๒ สายการบังคับบัญชาและการประสานงาน รายละเอียดตาม ผนวก ง 

๓.๒ การติดต่อสื่อสาร 

๓.๒.๑ การปฏิบัติด้านการติดต่อสื่อสารใช้เครื่องมือสื่อสารของทางทหาร ส่วนราชการพลเรือน/ 

รัฐวิสาหกิจที่ให้การสนับสนุนฝุายทหารโดยตรงเป็นข่ายการสื่อสารหลัก ส าหรับข่ายการสื่อสารระหว่างส่วน

ราชการพลเรือน/รัฐวิสาหกิจเป็นข่ายการสื่อสารรอง 

๓.๒.๒ ให้มีการน าระบบการสื่อสารของเอกชนมาใช้ประโยชน์เพ่ือเสริมข่ายการสื่อสารของทาง

ราชการด้วย 

๓.๒.๓ การติดต่อสื่อสาร รายละเอียดตาม ผนวก จ 
 

๔.การติดตามและประเมินผล  

ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลเพ่ือให้สามารถประเมินผลครอบคลุมใน       

การปฏิบัติของภาคส่วน ดังนี้ 

๔.๑ ในภาวะปกติ 

๔.๑.๑ กระทรวงกลาโหม โดยกรมการสรรพก าลังกลาโหม จัดให้มีการฝึกศึกษาการระดมสรรพ

ก าลังเพ่ือการทหารอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี โดยเชิญผู้แทนจากกระทรวงที่รับผิดชอบในการเตรียมพร้อม

ด้านต่างๆ รวมทั้งส่วนราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึกด้วย และให้

รายงานผลการฝึกตลอดจนปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานได้ทราบ

เพ่ือพิจารณาหาแนวทางแก้ไขให้บรรลุผลต่อไป 

 



๔.๑.๒ กระทรวงกลาโหม โดยกรมการสรรพก าลังกลาโหม ด าเนินการติดตามและประเมินผล     

การเตรียมความพร้อมในการระดมสรรพก าลังเพ่ือการทหารด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยให้รายงานผล

ตลอดจนข้อมูลที่ทันสมัย รวมทั้งปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน 

รวมทั้งส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้ทราบเพ่ือพิจารณาหาแนวทางแก้ไขให้บรรลุผลตั้งแต่ในภาวะปกติ 

๔.๒ ในภาวะไม่ปกติ 

กระทรวงกลาโหม โดยกรมการสรรพก าลังกลาโหม/ศูนย์ระดมสรรพก าลัง ติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินการระดมสรรพก าลังเพ่ือการทหารทางด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องโดยใกล้ชิด แล้วรายงาน

ผลตลอดจนปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานจนถึงส านักงานสภา-

ความมั่นคงแห่งชาติทราบทุกระยะ เพ่ือพิจารณาหาแนวทางแก้ไขให้บรรลุผล โดยสามารถสนับสนุนทาง     

ด้านการระดมสรรพก าลังเพ่ือการทหารให้กับฝุายทหารได้อย่างต่อเนื่องจนกว่าการปฏิบัติภารกิจปูองกัน

ประเทศ ในภาวะไม่ปกติของฝุายทหารจะสัมฤทธิ์ผล 

๔.๓ ด าเนินการทบทวนและปรับปรุงแผน 

โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัยคุกคามด้านความม่ันคงในห้วงระยะเวลา ๕ ปี 
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๑. “การก่อวินาศกรรม” หมายถึง การกระท าใดๆ อันเป็นการมุ่งเน้นท าลายทรัพย์สินของประชาชนหรือ

ของรัฐ หรือสิ่งอันเป็นสาธารณูปโภค หรือการรบกวนขัดขวางหน่วงเหนี่ยวระบบการปฏิบัติงานใดๆ ตลอดจน

การประทุษร้ายต่อบุคคลอันเป็นการก่อให้เกิดความปั่นป่วนทางการเมือง การเศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่งหมาย

ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความม่ันคงของรัฐ 

๒. “การจัดระเบียบบริหารราชการในภาวะไม่ปกติ” หมายถึง การก าหนดให้มีการจัดองค์การ การบังคับบัญชา 

และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ในการบริหารราชการในภาวะไม่ปกติ 

๓. “การจัดส่ง” หมายถึง การด าเนินการต่อทรัพยากรทั้งสิ้น ในเรื่องการบรรจุ การหีบห่อ การวางแผน  

การเตรียมการ การเคลื่อนย้าย การก าหนดสาระส าคัญอ่ืนๆ เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยตั้งแต่ต าบลต้นทาง

จนถึงต าบลปลายทาง 

๔. “การเตรียมพร้อมแห่งชาติ” หมายถึง การเตรียมการในด้านต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 

ภาคเอกชน องค์กรเอกชน และภาคประชาชน ตั้งแต่ในภาวะปกติเพ่ือให้พร้อมที่จะป้องกันบรรเทาและระงับ 

สาธารณภัย ภัยด้านความมั่นคงในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

๕. “การบริหารราชการในภาวะไม่ปกติ” หมายถึง การปฏิบัติราชการ ตามนโยบายการเตรียมพร้อม-

แห่งชาติและตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

๖. “การประชาสัมพันธ์” (Public Relations) หมายถึง ความพยายามของสถาบันที่จะแสวงหา

ความสัมพันธ์ความร่วมมือและการสนับสนุนจากประชาชน ตลอดจนการธ ารงไว้ซึ่งทัศนคติที่ดีของประชาชน

ต่อสถาบันให้คงอยู่ต่อไป เพ่ือให้ประชาชนยอมรับ สนับสนุน ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานตาม

กระบวนการ นโยบาย วัตถุประสงค์และความเคลื่อนไหวของสถาบันหรือหน่วยงานนั้นๆ 

๗. “การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง” หมายถึง การจัดระเบียบเขตพ้ืนที่และการด าเนินการทั้งปวงในเขตท้องที่ 

หลังแนวการรบเพ่ือป้องกันและระงับการก่อความไม่สงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาภัยทางอากาศ  

การอพยพ การระงับการแตกตื่น เสียขวัญของประชาชน การตรวจตราและบ ารุงขวัญของประชาชน            

การสนับสนุนการปฏิบัติของฝ่ายทหาร การป้องกันและขัดขวางการกระท าของข้าศึกหรือฝ่ายตรงข้ามตลอดจน

การระงับและบรรเทาภัยที่เกิดขึ้น เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพ้ืนที่ ทั้งในภาวะปกติและภาวะไม่ปกติ หรือ

ยามสงคราม 



๘. “การระดมสรรพก าลังของชาติ” หมายถึง การด าเนินการเพ่ือรวบรวมและจัดระเบียบทรัพยากร    

ของชาติท าให้ทรัพยากรของชาติอยู่ในลักษณะพร้อมที่จะน าไปใช้ และใช้ทรัพยากรที่เตรียมไว้แล้วนั้น       

สนองความต้องการที่จะเกิดขึ้นในภาวะไม่ปกติ 

๙. “การระดมสรรพก าลังเพื่อการทหาร” หมายถึง การด าเนินการรวบรวมทรัพยากรของชาติ  

เพ่ือสนับสนุนทางการทหาร ซึ่งประกอบด้วยการระดมสรรพก าลังทางทหารกับการระดมสรรพก าลังทาง

อุตสาหกรรมเพ่ือทหาร 

๑๐. “การระดมสรรพก าลังทางทหาร” หมายถึง กรรมวิธีซึ่งท าให้ก าลังทางทหารหรือส่วนหนึ่งของก าลัง

ทหารอยู่ในสภาพความพร้อมเพ่ือเผชิญกับภาวะไม่ปกติ ทั้งนี้รวมถึงการรวมและการจัดก าลังพล สิ่งอุปกรณ์ 

หรือวัสดุเพ่ือราชการทหารด้วย 

๑๑. “การระดมสรรพก าลังทางเศรษฐกิจ” หมายถึง กรรมวิธีในการเตรียมพร้อมและด าเนินการ

เปลี่ยนแปลงการจัด และก าหนดหน้าที่ทางเศรษฐกิจของชาติเท่าที่จ าเป็นแก่การที่จะท าให้มีการใช้ทรัพยากร

อย่างมีประสิทธิผลมากที่สุดในภาวะไม่ปกติ 

๑๒. “การระดมสรรพก าลังทางอุตสาหกรรม” หมายถึง การแปลงอุตสาหกรรมในภาวะปกติไป         

เป็นก าหนดการทางอุตสาหกรรมอันจ าเป็นแก่การสนับสนุนวัตถุประสงค์ของชาติทางทหาร การด าเนินการ

ดังกล่าวนี้ รวมถึงการระดมสรรพก าลังด้านวัสดุ แรงงาน เงินทุนและสิ่งอ านวยความสะดวกในการผลิต รวมทั้ง

บรรดาสิ่งของและบริการสนับสนุนที่มีความส าคัญต่อการก าหนดการทางอุตสาหกรรม 

๑๓. “การระดมสรรพก าลังทางอุตสาหกรรมเพื่อทหาร” หมายถึง การเปลี่ยนจากสถานภาพการอุตสาหกรรม

ในภาวะปกติ เป็นสถานภาพการอุตสาหกรรมในภาวะไม่ปกติ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร  

๑๔. “การรับมอบทรัพยากร” หมายถึง การเตรียมรับมอบและการรับมอบทรัพยากร 

๑๕. “การส่งมอบทรัพยากร” หมายถึง การอนุมัติส่งมอบ การเตรียมส่งมอบและการส่งมอบทรัพยากร 

๑๖. “ก าลังคน” หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติการ        

ทางทหาร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

๑๗. “ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ” หมายถึง บุคคลที่ประกอบอาชีพที่มีความส าคัญต่อกิจกรรมทางทหารและ

กิจกรรมพลเรือน และเป็นอาชีพที่ส าคัญที่ต้องมีความช านาญพิเศษ ได้แก่ นักวิทยาศาสตร์ สถาปนิก วิศวกร 

แพทย์ ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ เป็นต้น 

๑๘. “ข้อมูลข่าวสารลับ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ ที่มีค าสั่งไม่ให้

เปิดเผยและอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการ

ด าเนินงานของรัฐหรือที่เก่ียวกับเอกชน ซึ่งมีการก าหนดให้มีชั้นความลับเป็น ชั้นลับ ชั้นลับมาก หรือชั้นลับที่สุด 

ตามระเบียบนี้โดยค านึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและประโยชน์แห่งรัฐประกอบกัน 



๑๙. “เจ้าพนักงานปกครองท้องที่” หมายความว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด  

ปลัดเมืองพัทยา นายอ าเภอ ผู้อ านวยการเขต ปลัดอ าเภอ และผู้ด ารงต าแหน่ง  ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งมีอ านาจ

และหน้าที่ท านองเดยีวกับผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว 

๒๐. “เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารที่ได้รับค าสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย        

ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

๒๑. “ที่สงวน” หมายความว่า 

๒๑.๑ สิ่งปลูกสร้างทุกชนิดส าหรับการป้องกันประเทศ ฐานทัพบก ฐานทัพเรือ ฐานทัพอากาศ
โรงงานท าอาวุธหรือยุทธภัณฑ์  โรงช่างแสงหรือคลังอาวุธยุทธภัณฑ์ อู่เรือรบ ท่าเรืออันใช้เป็นฐานทัพเรือ 
สถานีวิทยุหรือโทรเลขหรือสถานีส่งและรับอาณัติสัญญาณ รวมทั้งสถานที่ใด ๆ ซึ่งใช้ในการสร้างหรือซ่อมแซม
เรือรบหรืออาวุธยุทธภัณฑ์หรือวัตถุใด ๆ ส าหรับใช้ในการสงคราม 

   ๒๑.๒ ชุมทางรถไฟ โรงงาน และสถานที่ผลิตและจ่ายน้ า หรือกระแสไฟฟ้าอันเป็นสาธารณูปโภค 

   ๒๑.๓ สิ่งอื่นที่ กรช. ประกาศก าหนด 

๒๒. “ทรัพยากร” หมายถึง ก าลังคน วัสดุ สิ่งอ านวยความสะดวก บริการและเงิน 

๒๓. “น้ ามันเชื้อเพลิง” หมายความว่า ก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้ ามันเบนซินน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับ

เครื่องบิน น้ ามันก๊าด น้ ามันดีเซล น้ ามันเตา น้ ามันหล่อลื่นและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอ่ืน  ที่ใช้หรืออาจใช้เป็น

เชื้อเพลิง หรือเป็นสิ่งหล่อลื่น ก๊าซธรรมชาติ น้ ามันดิบ หรือสิ่งอ่ืนที่ใช้หรืออาจใช้เป็นวัตถุดิบ ในการกลั่นหรือ

ผลิตเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น และให้หมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนที่ใช้ หรืออาจใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือ

เป็นสิ่งหล่อลื่นตามท่ีรัฐมนตรีก าหนดให้เป็นน้ ามันเชื้อเพลิง โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

๒๔. “บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข” หมายถึง บุคลากรสหวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล

ของราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและสถานพยาบาลอ่ืนๆ ซึ่งรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุ เบกษา และมี

หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันโรคและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ          

ทั้งที่ปฏิบัติงานให้การดูแลผู้ป่วยโดยตรง ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบ าบัด และ

ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ ที่ไม่ได้ให้การดูแลผู้ป่วยโดยตรง 

๒๕. “พลเรือน” หมายถึง ส่วนราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ และประชาชน 

๒๖. “ภาวะปกติ” หมายถึง ภาวะที่ประเทศปราศจากภัยจากการกระท าของศัตรูภายในประเทศ หรือ   

ภัยจากการรุกรานจากภายนอกประเทศ 

๒๗. “ภาวะไม่ปกติ” หมายถึง ภาวะในระหว่างเวลาที่ประเทศมีภัยจากการกระท าของศัตรูอย่างรุนแรง

ภายในประเทศ หรือภัยจากการรุกรานจากภายนอกประเทศจนถึงขั้นที่ต้องการระดมสรรพก าลังของชาติและ

รวมถึงการรบ/การสงคราม 



๒๘. “ภัยจากการกระท าของศัตรูอย่างรุนแรงภายในประเทศ” หมายถึง การที่ผู้ก่อการร้ายสากล

ครอบครองพ้ืนที่ขนาดใหญ่ส่วนหนึ่ง หรือหลายส่วนไว้ได้ หรือมีก าลังเข้มแข้งจนสามารถปฏิบัติการในพ้ืนที่  

ส่วนใหญ่หรือทั่วประเทศ รัฐบาลต้องระดมสรรพก าลังของชาติ และผนึกก าลังเข้าปราบปราม และต้องประกาศ

สถานการณ์ฉุกเฉิน หรือกฎอัยการศึกในพ้ืนที่ส่วนใหญ่หรือทั่วประเทศ 

๒๙. “ภัยจากการรุกรานจากภายนอกประเทศ” หมายถึง การเกิดสงครามต่างชาติ โดยประกาศหรือไม่

ประกาศก็ตาม 

๓๐. “ภัยด้านความม่ันคง” หมายถึง ภัยที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ เช่น ภัยจากการก่อ

วินาศกรรม ภัยจากการก่อการร้าย ภัยทางอากาศ การก่อการจลาจล ภัยจากการสู้รบ และภัยจากการสงคราม 

เป็นต้น ตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันประเทศ และ กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๓๑. “ภัยทางอากาศ” หมายถึง ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ 

๓๒. “ภัยจากการสู้รบ” หมายถึง ภัยอันเกิดจากการกระท าของข้าศึกในภาวะไม่ปกติ  และหมายรวมถึง  

สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในภาวะดังกล่าวด้วย 

๓๓. “ยานพาหนะ” หมายความว่า ยานพาหนะทุกชนิดซึ่งสามารถบรรทุกคน สัตว์ หรือสิ่งของและ

เคลื่อนที่ไปได้ทั้งบนบก ในน้ า หรือในอากาศ ไม่ว่าจะเคลื่อนไปได้ด้วยแรงคน สัตว์ เครื่องยนต์ หรือพลังงานอ่ืนใด 

๓๔. “ยุทธภัณฑ์” หมายถึง บรรดาสิ่งของจ าเป็นทั้งสิ้นที่จัดให้แก่บุคคลหรือหน่วย เช่น เสื้อผ้า เครื่องมือ 

เครื่องใช้ ยานพาหนะ อาวุธ และสิ่งของรายการอ่ืนที่คล้ายกัน 

๓๕. “ยุทโธปกรณ์” หมายถึง สิ่งทั้งมวล (รวมถึงเรือรบ รถถัง อาวุธอัตตาจร อากาศยาน ฯลฯ และ

อะไหล่ที่เกี่ยวข้อง ชิ้นส่วนอะไหล่ ชิ้นส่วนซ่อมแซมและยุทธภัณฑ์สนับสนุน แต่ไม่รวมถึงอสังหาริมทรัพย์    

สถานที่ตั้งสาธารณูปโภค) อันจ าเป็นเพ่ือจัดเป็นยุทธภัณฑ์เพ่ือปฏิบัติการ เพ่ือด ารงและสนับสนุนกิจกรรม   

ทางทหารโดยไม่ค านึงถึงว่าการใช้ยุทโธปกรณ์นั้น กระท าเพ่ือความมุ่งหมายทางธุรการหรือทางการรบ 

๓๖. “วัตถุดิบ” หมายถึง ผลผลิตจากธรรมชาติหรือผลิตภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูปซึ่งใช้ในอุตสาหกรรม 

๓๗. “วันเริ่มระดมสรรพก าลัง (วัน ร.)” หมายถึง วันเริ่มด าเนินการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ           

ทั่วประเทศ จากส่วนราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร     

ตามแผนป้องกันประเทศของกองทัพไทย 

๓๘. “สถานการณ์ฉุกเฉิน” หมายความว่า สถานการณ์อันกระทบหรืออาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อย

ของประชาชนหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐหรืออาจท าให้ประเทศหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของประเทศตกอยู่

ในภาวะคับขัน หรือการกระท าความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา การรบหรือการสงคราม 

ซึ่งจ าเป็นต้องมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เอกราชและบูรณภาพแห่งอาณาเขต ผลประโยชน์ของชาติ   



การปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัยของประชาชน การด ารงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน การคุ้มครอง

สิทธิเสรีภาพ ความสงบเรียบร้อยหรือประโยชน์ส่วนรวม หรือการป้องปัดหรือแก้ไขเยียวยาความเสียหายจาก

ภัยพิบัติสาธารณอันมีมาอย่างฉุกเฉินและร้ายแรง 

๓๙. “สถานพยาบาล” หมายถึง สถานที่ รวมตลอดถึงยานพาหนะ ซึ่งจัดไว้เพ่ือการประกอบโรคศิลปะ 

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม การพยาบาลผดุงครรภ์ ทันตกรรม โดยกระท าเป็นปกติธุระไม่ว่าจะได้รับประโยชน์

ตอบแทนหรือไม่ โดยประกอบด้วยโรงพยาบาลของราชการในสังกัดกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร 

เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สภากาชาดไทย 

สถานพยาบาลในรัฐ ในสังกัดรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และสถานพยาบาลอ่ืนๆ ซึ่งรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

๔๐. “สาธารณภัย” หมายถึง อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์       

โรคระบาดสัตว์น้ า การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืน ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจาก

ธรรมชาติ มีผู้ท าให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอ่ืนใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตร่างกายของประชาชนหรือ   

ความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ และให้ความหมายรวมถึงภัยทางอากาศและ                

การก่อวินาศกรรมด้วย 

๔๑. “สิ่งอุปกรณ์” หมายถึง สิ่งทั้งมวลอันจ าเป็นส าหรับจัดเป็นยุทธภัณฑ์การซ่อมบ ารุงและ             

การปฏิบัติการของก าลังรบทางทหาร 

๔๒. “สิ่งอ านวยความสะดวกและอ่ืนๆ” หมายถึง อาคาร สถานที่ สิ่งปลูกสร้างและสิ่งต่อเติม รวมทั้ง 

สิ่งอ านวยความสะดวกและอุปกรณ์ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยเหลือและส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ให้สะดวกขึ้นตาม

ความต้องการทางทหาร  

๔๓. “อุตสาหกรรมและปัจจัยการผลิต” หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้จากโรงงานอุตสาหกรรม          

และโรงงานอุตสาหกรรมที่กองทัพมีความจ าเป็น หรืออยู่ในขีดความสามารถและศักยภาพที่จะท าการผลิต       

ของโรงงานอุตสาหกรรมในความหมายของค าว่า “โรงงาน” ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติโรงงาน      

พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งอยู่ในการก ากับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม และให้รวมถึงตัวอาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์

อ่ืน ๆ ที่เป็นส่วนประกอบหรือส่วนควบที่ส าคัญของกระบวนการผลิตของโรงงานตามประเภทโรงงานที่         

ถูกก าหนดและได้รับใบอนุญาตโรงงานจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

 
 
 
 

 



ผนวก ข  
กฎหมาย นโยบาย  
และแผนที่เกี่ยวข้อง 



 

ผนวก ข 

กฎหมาย นโยบาย และแผนที่เกี่ยวข้อง 

 

๑. พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ 

๒. พระราชบัญญัติก าหนดหน้าที่คนไทยในเวลารบ พ.ศ. ๒๔๘๔ 

๓. พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๔. พระราชบัญญัติการเกณฑ์ช่วยราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๕. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๖. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๗. พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๘. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๙. พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๐. พระราชบัญญัติการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๑. พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๓. ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ  

๑๔. แผนป้องกันประเทศ 

๑๕. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ค  
การงบประมาณและการเงิน 



 

ผนวก ค  
การงบประมาณและการเงิน 

 

๑. กล่าวทั่วไป 

เมื่อเกิดภาวะไม่ปกติประเทศไทยต้องปฏิบัติการรบหรือการสงคราม เพ่ือป้องกันเอกราชและอธิปไตย

จากภัยคุกคามภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งการด าเนินการด้านงบประมาณและการเงินในระหว่างเวลา

ประเทศอยู่ในสภาวะการสู้รบหรือการสงคราม คณะรัฐมนตรีมีอ านาจน ารายจ่ายที่ก าหนดส าหรับส่วนราชการ

หรือรัฐวิสาหกิจไปใช้จ่ายในรายการต่างๆ จากที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณได้  
 

๒. ด้านการงบประมาณ 

๒.๑ เมื่อเกิดภาวะไม่ปกติหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ กระทรวงที่รับผิดชอบเป็นหน่วยประสานงานหลัก  

รวบรวมประมาณการขอรับการสนับสนุนงบประมาณผ่านกระทรวงกลาโหม (โดย กรมการสรรพก าลังกลาโหม/

ศูนย์ระดมสรรพก าลัง) เพ่ือเสนองบประมาณในภาพรวมกับส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ให้คณะรัฐมนตรี

ให้ความเห็นชอบและอนุมัติจัดสรรงบประมาณ 

๒.๒ ส านักนายกรัฐมนตรี โดยส านักงบประมาณอนุมัติจัดสรรและสั่งจ่ายงบประมาณจากงบกลาง 

เงินส ารองราชการ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ กระทรวงที่รับผิดชอบหลัก  

ให้เป็นไปตามอ านาจของคณะรัฐมนตรีในการน ารายจ่ายที่ก าหนดส าหรับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจไปใช้จ่าย

ในรายการต่างๆ เมื่อเกิดภาวะไม่ปกติจากภาวการณ์รบหรือการสงคราม 

๒.๓ การรายงานสถานภาพงบประมาณให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ กระทรวงที่รับผิดชอบหลัก 

รายงานตามวงรอบ ๑๐ วัน ผ่านกระทรวงกลาโหม (โดย กรมการสรรพก าลังกลาโหม/ศูนย์ระดมสรรพก าลัง) 

เสนอผ่านส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เพ่ือให้คณะรัฐมนตรีรับทราบ 

๒.๔ กระทรวงกลาโหม ประสานการปฏิบัติด้านงบประมาณระหว่างหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 

กระทรวงที่รับผิดชอบเป็นหน่วยประสานงานหลักอย่างใกล้ชิด 

๒.๕ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ กระทรวงที่รับผิดชอบเป็น

หน่วยประสานงานหลัก ให้มีการประสานการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ 

ทางทหารมีความพร้อมรบและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันประเทศ 
 

 

 

 

 

 



๓. ด้านการเงิน 

๓.๑ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ กระทรวงที่รับผิดชอบเป็นหน่วยประสานงานหลัก ที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณจากส านักงบประมาณให้เบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง (คลัง) ตามที่ได้รับอนุมัติโดยให้เป็นไปตาม 

สายงานในภาวะปกติให้มากท่ีสุด 

๓.๒ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ กระทรวงที่รับผิดชอบเป็นหน่วยประสานงานหลัก ให้รายงาน

สถานภาพด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายงานตามวงรอบ ๑๐ วัน ผ่านกระทรวงกลาโหม (โดย กรมการ-

สรรพก าลังกลาโหม/ศูนย์ระดมสรรพก าลัง) เพ่ือเสนอผ่านส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ให้คณะรัฐมนตรี

รับทราบ 
 

๔. แนวทางในการประสานงาน 

๔.๑ การปฏิบัติด้านงบประมาณและการเงินในภาวะไม่ปกติ ให้ด าเนินการเช่นเดียวกับภาวะปกติ       

เพ่ือป้องกันการสับสนในการปฏิบัติงาน 

๔.๒ ขั้นตอนการปฏิบัติให้สั้นที่สุด เพ่ือความรวดเร็วทันเวลา 

๔.๓ การปฏิบัติให้อ้างอิงระเบียบ ค าสั่ง กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรี โดยไม่เป็นอุปสรรคขัดข้อง    

ต่อการปฏิบัติการทางทหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ผนวก ง  
การบังคับบัญชา 

และการประสานงาน 



 
 

ผนวก ง 

การบังคับบัญชาและการประสานงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกรัฐมนตรี 

คณะรัฐมนตรี 

ศบท. 

บก.ทท. 

กระทรวงที่เกี่ยวข้องตาม 
ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ 

ส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ 

คณะกรรมการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 

มท. 

บก.ปภช. 

เหล่าทัพ 

ศปก.เหล่าทัพ 

หน่วยประสานการเตรียมพร้อม
ระดับจังหวัด 

หน่วยทหาร 
ในพื้นที่ 

สายการบังคับบัญชา 
การประสานงาน 

ตร. กห. กต. 



ผนวก จ  
การติดต่อสื่อสาร 



 

ผนวก จ 

การติดตอ่สือ่สาร 

 

ใช้ระบบการสื่อสารของส่วนราชการทหารเป็นข่ายหลักและใช้ระบบการสื่อสารของส่วนราชการอ่ืนๆ  

และรัฐวิสาหกิจเป็นข่ายส ารอง ส าหรับระบบการสื่อสารของหน่วยงานภาคเอกชนใช้เป็นข่ายเสริมใน         

การปฏิบัติการทางทหาร โดยการสื่อสารทุกระบบต้องจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสาร        

แบ่งการปฏิบัติดังนี้ 
 

๑. การเตรียมการ  

ใช้การสื่อสารของส่วนราชการทหาร ส่วนราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในการด าเนิน      

การวางแผน เตรียมการ ประสาน การสถาปนาระบบการสื่อสารของภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือให้สามารถ

ติดต่อสื่อสารกันได้ตั้งแต่การเตรียมการ รวมทั้งจัดให้มีการฝึกซ้อมและการประเมินผลการปฏิบัติการสื่อสาร

ร่วมกรณีเกิดเหตุการณ์การสู้รบและการสงคราม 
 

๒. การระดมทรัพยากร  

เมื่อสถานการณ์ความขัดแย้งเกิดความรุนแรงและหรือมีการรุกล้ าอธิปไตย โดยก าลังของฝ่ายตรงข้าม 

กระทรวงกลาโหมจัดตั้งศูนย์การสื่อสารร่วมเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร ในวัน ร. (วันเริ่มระดมสรรพก าลัง) 

โดยให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนการสื่อสารตามแผนฯ ที่ก าหนดไว้ในการเตรียมการ ทั้งนี้  ให้เน้นการรักษา      

ความปลอดภัยทางการสื่อสารทุกระบบเป็นพิเศษ 
 

๓. การเลิกระดมทรัพยากร 

เมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ จะใช้การสื่อสารเช่นเดียวกับการเตรียมการ คือ ใช้การสื่อสาร    

ของส่วนราชการทหาร ส่วนราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนในการติดต่อสื่อสาร เพ่ือท าการส่ง

มอบยุทโธปกรณ์และสิ่งอุปกรณ์ที่ฝ่ายทหารได้รับการสนับสนุนกลับคืนให้กับหน่วยต่างๆ พร้อมทั้งส ารวจ

ตรวจสอบความเสียหายของระบบการสื่อสารที่ใช้ในการปฏิบัติการเพ่ือจัดหา ซ่อมแซมให้กลับสู่สภาพพร้อม

ปฏิบัติงานต่อไป  

 

 

 



ผนวก ฉ  
แนวทางการระดม 

สรรพก าลัง 



 

ผนวก ฉ 

แนวทางการระดมสรรพก าลัง 

 

๑. กล่าวทั่วไป 

๑.๑ การระดมสรรพก าลังตามแผน เป็นการระดมทรัพยากรใน ๑๐ ด้าน ได้แก่ ด้านก าลังคน อาหาร 

น้ า การคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การแพทย์และสาธารณสุข อุตสาหกรรมและปัจจัยการผลิต 

เชื้อเพลิงและพลังงาน การประชาสัมพันธ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกและอ่ืนๆ มาสนับสนุนกองทัพในการปฏิบัติ

ภารกิจป้องกันประเทศในภาวะไม่ปกติให้ได้อย่างเพียงพอและทันเวลา 

๑.๒ การก าหนดหน่วยรับผิดชอบเป็นหน่วยประสานงานหลักในการเตรียมพร้อมทรัพยากรด้านต่างๆ     

มีดังนี้ 

๑.๒.๑ กระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยประสานงานหลักด้านก าลังคน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ

พิเศษในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติการทางทหารทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน 

๑.๒.๒ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยประสานงานหลักด้านอาหาร ประกอบด้วย แหล่งผลิต

อาหารและโรงงานผลิตอาหาร ทั้งอาหารสดที่ต้องน าไปปรุงเอง อาหารกึ่งส าเร็จรูป อาหารส าเร็จรูป อาหาร

ส าหรับผู้ป่วย และอาหารสัตว์ 

๑.๒.๓ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยประสานงานหลักด้านน  า 

ประกอบด้วย แหล่งน้ าอุปโภคบริโภค ทั้งน้ าผิวดิน น้ าใต้ดิน โรงผลิตน้ าประปา โรงงานผลิตน้ าดื่ม 

๑.๒.๔ กระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยประสานงานหลักด้านการคมนาคม ประกอบด้วย 

ยานพาหนะและผู้ควบคุม (รถยนต์โดยสาร รถยนต์บรรทุก รถไฟ เรือ  และอากาศยาน) เส้นทางและ 

การอ านวยการเดินทาง (ถนน ราง และสะพาน) ตลอดจนเครื่องจักร เครื่องกล เครื่องมือ อุปกรณ์ด้านงานทางสถานี

ขนส่ง สถานีรถไฟ โป๊ะ ท่าเทียบเรือ อู่ต่อเรือ สถานีซ่อมบ ารุง  สนามบิน/ท่าอากาศยาน และอาคารที่พัก

ผู้โดยสาร 

๑.๒.๕ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นหน่วยประสานงานหลักด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และระบบสารสนเทศ ดังนี้ ระบบ

โทรศัพท์ประจ าที่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ สถานีวิทยุคมนาคม สถานีเรดาห์ เครื่องวิทยุคมนาคม คลื่นความถี่วิทยุ 

สถานีดาวเทียมภาคพ้ืนดิน รถสื่อสารผ่านดาวเทียม ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตและระบบสื่อสารโทรคมนาคมอ่ืนๆ 

ที่เก่ียวข้อง 



๑.๒.๖ กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยประสานงานหลักด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

ประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข สถานพยาบาลภาครัฐและเอกชน องค์กรการกุศลและ

มูลนิธิ โลหิตส ารอง คลังยาและเวชภัณฑ์ โรงงานผลิตยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

๑.๒.๗ กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหน่วยประสานงานหลักด้านอุตสาหกรรมและปัจจัยการผลิต 

ประกอบด้วย โรงงานผลิตอาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด และยุทธภัณฑ์โรงงานอุตสาหกรรม 

๑.๒.๘ กระทรวงพลังงาน เป็นหน่วยประสานงานหลักด้านเชื อเพลิงและพลังงาน 

ประกอบด้วย น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันอุปกรณ์เชื้อเพลิง ไฟฟ้า ถ่านหิน สถานที่ผลิตและเก็บเชื้อเพลิง อุปกรณ์

และระบบขนส่งเชื้อเพลิง สถานที่ผลิตและระบบส่งกระแสไฟฟ้า พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก  และ

ระบบที่เก่ียวข้อง รวมถึงเชื้อเพลิงและพลังงานสังเคราะห์ 

๑.๒.๙ กรมประชาสัมพันธ์ เป็นหน่วยประสานงานหลักด้านการประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 

สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีโทรทัศน์ เคเบิลทีวี/ทีวีดาวเทียม หนังสือพิมพ์ ส านักข่าว โรงพิมพ์ ส านักพิมพ์ 

แหล่งผลิตสื่อประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ (อินเตอร์เน็ต) 

๑.๒.๑๐ กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยประสานงานหลักด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและอ่ืนๆ 

ประกอบด้วย วัด ศาสนสถานและอ่ืนๆ โรงแรม/ที่พัก สถานศึกษา สนามกีฬา สถานที่กักกัน เครื่องมืออ านวย

ความสะดวก คลังสินค้า ห้างสรรพสินค้า/ร้านค้า และสถานที่ท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้องอ่ืนๆ 
 

๒. การประสานงาน รายงาน และเสนอความต้องการทรัพยากร 

๒.๑ การเสนอความต้องการทรัพยากร 

๒.๑.๑ หน่วยทหารในระดับพ้ืนที/่ระดับภูมิภาค รวบรวมความต้องการทรัพยากรด้านต่างๆ เสนอ

ไปยังหน่วยเหนือจนถึงศูนย์ปฏิบัติการเหล่าทัพ (กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ)  

๒.๑.๒ หน่วยทหารในระดับพ้ืนที/่ระดับภูมิภาค สามารถเสนอความต้องการทรัพยากรเพ่ือการระดม

สรรพก าลังเป็นกรณีเร่งด่วน ตามสถานการณ์ความจ าเป็นและกฎหมายที่ก าหนดไปยังหน่วยเตรียมพร้อม   

ด้านต่างๆ ระดับพ้ืนที่/ระดับจังหวัด/ระดับกลุ่มจังหวัด และรายงานให้หน่วยเหนือจนถึงกรมการสรรพก าลังกลาโหม 

(หน่วยประสานการระดมสรรพก าลัง/ศูนย์ระดมสรรพก าลัง) ทราบ 

๒.๑.๓ ฝ่ายก าลังพล/ส่งก าลังบ ารุงของศูนย์ปฏิบัติการแต่ละเหล่าทัพ จะพิจารณากลั่นกรอง        

ความต้องการทรัพยากรว่าสิ่งใดสามารถจะด าเนินการในระบบก าลังพล/ส่งก าลังบ ารุงตามสายงานภายในเหล่าทัพ

ของตนเองก็จะด าเนินการเอง ถ้าเป็นความต้องการทรัพยากรเพ่ือการระดมสรรพก าลัง แต่ละเหล่าทัพจะเสนอ

ความต้องการดังกล่าวมายังฝ่ายก าลังพล/ส่งก าลังบ ารุง ศูนย์บัญชาการทางทหาร 

 



๒.๑.๔ หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมอ่ืนๆ จะพิจารณากลั่นกรองความต้องการทรัพยากร        

ด้านต่างๆ ที่สามารถจะด าเนินการในระบบก าลังพล/ส่งก าลังบ ารุงภายในหน่วยของตนเอง ถ้าเป็นความต้องการ

ทรัพยากรเพ่ือการระดมสรรพก าลัง จะเสนอความต้องการดังกล่าวมายังกรมการสรรพก าลังกลาโหม        

(หน่วยประสาน การระดมสรรพก าลัง/ศูนย์ระดมสรรพก าลัง) 

๒.๑.๕ ฝ่ายก าลังพล/ส่งก าลังบ ารุง ศูนย์บัญชาการทางทหาร เมื่อได้รับความต้องการทรัพยากร  

เพ่ือการระดมสรรพก าลังแล้ว ก็จะมาพิจารณากลั่นกรองความต้องการต่างๆ อีกครั้งหนึ่งว่าสามารถด าเนินการ

ในส่วนงานปกติที่เกี่ยวข้องได้หรือไม่ แล้วจะแยกความต้องการดังกล่าว ส่งไปยังกรมการสรรพก าลังกลาโหม 

(หน่วยประสานการระดมสรรพก าลัง/ศูนย์ระดมสรรพก าลัง) เพ่ือด าเนินการต่อไป 

๒.๑.๖ กรมการสรรพก าลังกลาโหม (หน่วยประสานการระดมสรรพก าลัง/ศูนย์ระดมสรรพก าลัง)  

เมื่อได้รับความต้องการทรัพยากรเพ่ือการระดมสรรพก าลัง จากศูนย์บัญชาการทางทหารและหน่วยขึ้นตรง

กระทรวงกลาโหมอ่ืนๆ แล้วจะน ามาพิจารณาแยกประเภทและความรับผิดชอบ จากนั้นก็จะแยกส่งความต้องการ

ทรัพยากรดังกล่าวไปยังหน่วยประสานงานหลักในการเตรียมพร้อมทรัพยากรด้านต่างๆ 

๒.๒ การรายงานความต้องการทรัพยากร 

๒.๒.๑ กรมการสรรพก าลังกลาโหม (หน่วยประสานการระดมสรรพก าลัง/ศูนย์ระดมสรรพก าลัง) 

รายงานความต้องการทรัพยากรเพ่ือการระดมสรรพก าลังไปยังส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  และเสนอ

ความต้องการทรัพยากรทั้ง ๑๐ ด้าน ไปยังหน่วยประสานงานหลักในการเตรียมพร้อมทรัพยากรด้านต่างๆ   

๒.๒.๒ หน่วยประสานงานหลักในการเตรียมพร้อมทรัพยากรด้านต่างๆ เมื่อได้รับความต้องการ

ทรัพยากรเพ่ือการระดมสรรพก าลังจากกรมการสรรพก าลังกลาโหม (หน่วยประสานการระดมสรรพก าลัง/ศูนย์

ระดมสรรพก าลัง) แล้วจะรายงานความต้องการดังกล่าวไปยังส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

๒.๒.๓ ในกรณีเร่งด่วนหน่วยทหารแต่ละเหล่าทัพในระดับพ้ืนที่/ระดับภูมิภาคจะเสนอ         

ความต้องการทรัพยากรเพื่อการระดมสรรพก าลังไปยังหน่วยเตรียมพร้อมด้านต่างๆ ระดับพ้ืนที่/ระดับจังหวัด/

ระดับกลุ่มจังหวัด จากนั้นจะรายงานความต้องการตามสายการบังคับบัญชาจนถึงส านักงานสภาความมั่นคง

แห่งชาติ ส าหรับหน่วยเตรียมพร้อมด้านต่างๆ ระดับพ้ืนที่/ระดับจังหวัด/ระดับกลุ่มจังหวัด จะรายงานตามสาย

การบังคับบัญชา จนถึงส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเช่นเดียวกัน 

๒.๓ แผนผังการประสาน รายงาน และเสนอความต้องการทรัพยากรเพื่อการระดมสรรพก าลัง  

ตาม ผนวก ด 

 

 

 



๓. การประสานการปฏิบัติการจัดส่ง - ส่งมอบทรัพยากร และการส่งคืนทรัพยากรเพื่อ      

การระดมสรรพก าลัง  

๓.๑ การจัดส่ง – ส่งมอบทรัพยากร 

๓.๑.๑ กรมก าลังพล/ส่งก าลังบ ารุงทหาร ฝ่ายก าลังพล/ส่งก าลังบ ารุง ศูนย์บัญชาการทางทหาร    

กรมก าลังพล/ส่งก าลังบ ารุงเหล่าทัพ ฝ่ายก าลังพล/ส่งก าลังบ ารุง ศูนย์ปฏิบัติการเหล่าทัพ กรมการสรรพก าลัง

กลาโหม (หน่วยประสานการระดมสรรพก าลัง/ศูนย์ระดมสรรพก าลัง) ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และ

หน่วยประสานงานหลักในการเตรียมพร้อมทรัพยากรด้านต่างๆ จะต้องประสานการแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกัน

และกันอย่างใกล้ชิด ในรายละเอียดความต้องการและการจัดส่งทรัพยากรเพ่ือการระดมสรรพก าลัง 

๓.๑.๒ หน่วยขอรับการสนับสนุนเป็นผู้ด าเนินการในการจัดเก็บ ถ้าเป็นทรัพยากรพิเศษให้

ด าเนินการจัดหาอุปกรณพิ์เศษในการจัดเก็บไว้ด้วย 

๓.๑.๓ หน่วยรับมอบทรัพยากรจะต้องจัดเตรียมสถานที่ เจ้าหน้าที่ เครื่องมือขนถ่ายให้มี       

ความเพียงพอกับจ านวนทรัพยากร จัดระเบียบการจราจรภายในพ้ืนที่ และมีการก าหนดความเร่งด่วนในการขนถ่าย 

๓.๑.๔ หน่วยรับมอบทรัพยากรจะต้องจัดระบบการรักษาความปลอดภัยในช่วงระหว่างการเก็บรักษา

ทรัพยากรนั้นๆ จนกว่าจะได้มีการส่งมอบให้แก่หน่วยราชการอ่ืนๆ ต่อไป ส าหรับทรัพยากรพิเศษที่มีอันตราย 

หรือมีความจ าเป็นอย่างยิ่งยวดส าหรับการปฏิบัติทางทหารให้หน่วยรับมอบทรัพยากรเข้มงวดต่อระบบรักษา

ความปลอดภัยเป็นกรณีพิเศษในช่วงที่ต้องเก็บรักษาไว้ พร้อมทั้งจัดท าป้ายและเครื่องมือเตือนอันตราย 

๓.๑.๕ ทรัพยากรพิเศษใดๆ จะต้องน าส่งให้จัดล าดับความเร่งด่วนในการจัดส่งหรืออาจจะเป็น

ระบบหมุนเวียน (คือทรัพยากรใดจะหมดอายุให้จัดความเร่งด่วนเป็นล าดับแรก) 

๓.๑.๖ มีการรับ - ส่งตามที่จัดส่งและรับมอบทรัพยากรโดยระบุประเภท ชนิด จ านวน ต าบลต้นทาง  

ต าบลปลายทาง เจ้าหน้าที่จัดส่ง และเจ้าหน้าทีร่ับมอบทรัพยากร รายละเอียดอ่ืนๆ ที่ส าคัญ (เช่น ยานพาหนะต้อง

ระบุหมายเลขเครื่อง เป็นต้น) 

๓.๑.๗ ลดภาระการปฏิบัติทางธุรการในการจัดส่งทรัพยากรของส่วนราชการพลเรือนให้มากที่สุด 

๓.๑.๘ จัดส่งทรัพยากรไปยังที่ตั้งหน่วยก าลังพล/ส่งก าลังบ ารุงของฝ่ายทหารที่ใกล้ที่สุด เพ่ือให้ฝ่าย

ทหารด าเนินการเข้าสู่ระบบได้อย่างรวดเร็วที่สุด 

๓.๑.๙ เมื่อหน่วยขอรับการสนับสนุนได้รับทรัพยากรแล้ว ให้ด าเนินการเข้าสู่ระบบก าลังพล/     

ส่งก าลังของแต่ละเหล่าทัพ 

๓.๑.๑๐ การจัดส่งทรัพยากรสามารถด าเนินการได้ ๓ วิธีคือ 

๑) การจัดส่งทรัพยากรถึงสถานที่รับมอบทรัพยากร 



๒) หน่วยรับมอบทรัพยากรมารับเอง ณ สถานที่จัดส่ง 

๓) หน่วยรับมอบทรัพยากรและหน่วยจัดส่งก าหนดพ้ืนที่ให้มารับ - ส่ง ณ ต าบล ที่ต้องการ 

๓.๑.๑๑ ให้หน่วยที่รับผิดชอบในการจัดส่งทรัพยากรประสานขอรับการสนับสนุนการระวัง

ป้องกันเพ่ือมิให้เกิดความเสียหายประกอบเหตุผลและความจ าเป็น รวมถึงประสานรูปขบวนการเคลื่อนย้าย

และการแยกประเภทของทรัพยากรในการจัดส่งกับส่วนระวังป้องกันและก าหนดผู้ควบคุมการเคลื่อนย้าย   

อย่างชัดเจนโดยออกเป็นค าสั่ง 

๓.๑.๑๒ การก าหนดอ านาจอนุมัติให้มีการจัดส่ง รวมทั้งระบบในการจัดส่งทรัพยากรให้อยู่ใน

อ านาจของหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบอ านาจของส่วนราชการที่รับผิดชอบในการเตรียมพร้อมด้านต่างๆ  

๓.๑.๑๓ การก าหนดอ านาจผู้รับมอบทรัพยากรให้อยู่ในอ านาจของหัวหน้าส่วนราชการหรือ       

ผู้ได้รับมอบอ านาจของส่วนราชการนั้นๆ 

๓.๑.๑๔ การพิจารณาค่าตอบแทน/ประเมินราคา ตามราคากลางหรือตามสภาพตามความเป็นจริง 

ในขณะนั้น และการด าเนินการชดใช้ค่าทดแทนหรือค่าเสียหายต่อทรัพยากรดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งต่าง ๆ ที่สนับสนุนต่อการปฏิบัติในการนั้น อันได้แก่ พระราชบัญญัติการเกณฑ์

ช่วยราชการทหาร พ.ศ.๒๕๓๐ เป็นต้น จังหวัด เตรียมความพร้อมเป็นหน่วยคลังระดับพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุน   

ให้แก่หน่วยทหารในพื้นที่และคลังระดับพ้ืนที่ของหน่วยทหาร เมื่อเกิดภาวะไม่ปกติ 

๓.๑.๑๕ หน่วยเตรียมพร้อมด้านต่าง ๆ ได้แก่ ระดับพ้ืนที่/ระดับจังหวัด/ระดับกลุ่มจังหวัด 

๓.๑.๑๖ ให้หน่วยเหนือมีการก ากับดูแลทุกข้ันตอนการประสานการปฏิบัติ 

๓.๒ แนวทางการรายงานการส่งมอบ - รับมอบทรัพยากร 

๓.๒.๑ หน่วยส่งมอบทรัพยากร (หน่วยประสานงานหลักในการเตรียมพร้อมทรัพยากรด้านต่างๆ    

หน่วยเตรียมพร้อมระดับพ้ืนที่/ระดับจังหวัด/ระดับกลุ่มจังหวัด) รายงานการส่งมอบทรัพยากรแล้วเสร็จมาตามสาย

การบังคับบัญชาพร้อมหลักฐานต่างๆ ในการส่งมอบ - รับมอบทรัพยากร จนถึงส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

๓.๒.๒ หน่วยรับมอบทรัพยากร (หน่วยทหารในพ้ืนที่ หน่วยระดับคลังต่างๆ ของทหาร)           

ให้รายงานการรับมอบแล้วเสร็จมาตามสายการส่งก าลังพร้อมหลักฐานต่างๆ ในการส่งมอบ - รับมอบทรัพยากร 

จนถึงส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

๓.๒.๓ ทั้งหน่วยส่งมอบและรับมอบทรัพยากร ถ้ามีความจ าเป็นที่จะต้องท าการเก็บรักษา

ทรัพยากรในระหว่างรอการจัดส่งให้รายงานสถานภาพทรัพยากร กรณีของส่วนราชการทหารให้รายงานตาม

สายการบังคับบัญชาและสายส่งก าลังจนถึงระดับกองทัพภาคและคลังส่วนภูมิภาค ส่วนราชการพลเรือนให้

รายงานตามสายการบงัคับบัญชาเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ ตามวงรอบทุกๆ ๓ วัน 

 



๓.๒.๔ การรายงานกรณีเร่งด่วน ให้รายงานทางเครื่องมือสื่อสารที่เร็วที่สุด แต่ จะต้องมี          

การรายงานหลักฐานอื่นๆ ต่อมาในภายหลัง 

๓.๓ การส่งคืนทรัพยากร   

๓.๓.๑ การส่งคืนทรัพยากรเป็นการด าเนินงานในขั้นการเลิกระดมทรัพยากร 

๓.๓.๒ ทรัพยากรที่ได้รับมอบน าไปปฏิบัติราชการทหาร เมื่อหมดภารกิจหรือหมดความจ าเป็น    

ให้รีบส่งคืน หรือตามบทกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ให้ส่งคืนแก่หน่วยส่งมอบทรัพยากรโดยทันทีแต่จะต้องผ่าน   

การด าเนินกรรมวิธีระบบส่งก าลังของแต่ละเหล่าทัพจนเป็นอันสิ้นสุดแล้ว เว้นแต่มีการสั่งการจากผู้บังคับบัญชา

ชั้นเหนือหรือผู้มีอ านาจเป็นอย่างอ่ืน 

๓.๓.๓ การส่งคืนทรัพยากรต้องเป็นทรัพยากรครบชุดและ/หรือใช้ราชการได้ 

๓.๓.๔ กรรมวิธีในการส่งคืนให้ปฏิบัติตามระเบียบ ค าสั่ง ส่วนราชการนั้นๆ ก าหนดหรือตามตัว

บทกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ 

๓.๓.๕ หน่วยรับมอบทรัพยากรจะต้องส่งคืนไปยังหน่วยส่งมอบทรัพยากรนั้นๆ พร้อมทั้งแนบ

หลักฐานการส่งคืนหลักฐานอ่ืนๆ เช่นรายงานการขออนุมัติจ าหน่าย รายงานสถานภาพ ราคาประเมิน

ค่าเสียหาย เป็นต้น 

 

 



ผนวก ช  
ตารางแบ่งมอบความรับผิดชอบ 

เพื่อการระดมสรรพก าลัง 



 

ผนวก ช 
ตารางการแบ่งมอบความรับผิดชอบเพ่ือการระดมสรรพก าลัง 

 

แนวความคิดในการปฏิบัติ แนวทางในการปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการระดมสรรพก าลังตามวงรอบ ๓ ขั้นตอน ดังนี้ 
๑. ขั้นการเตรียมการ  
   เป็นการปฏิบัติในภาวะปกติ กระทรวงกลาโหมจะจัด
ก าลังตามยุทธศาสตร์การปูองกันประเทศปฏิบัติหน้าที่
ปูองกันอาณาเขตทางบก ทางทะเล และทางอากาศ        
ในขณะเดียวกันหน่วยงานภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ องค์กร
เอกชน และภาคประชาชน จะเตรียมความพร้อมเพ่ือ      
ให้สามารถเผชิญกับภัยคุกคามที่เกิดจากการสู้รบและการ
สงครามตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละ
หน่วยงาน โดยกระทรวงที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วย
ประสานงานหลักในการเตรียมพร้อมด้านต่างๆ จะวางแผน
และด าเนินการจัดท า/พัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้องจัดท า 
ปรับปรุง และพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากร ด าเนินการ      
ฝึกซักซ้อม และทดสอบการปฏิบัติตามแผน  แล้วน าผลที่
ได้มาทบทวนปรับปรุงแผนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
จัดให้มีการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนประสานงานการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน        

 
๑. ด้านการทหาร 
   ๑.๑ รวบรวมความต้องการทรัพยากรขั้นต้นจากฝุายทหารและจัดท าประมาณการ
ความต้องการด้านการระดมสรรพก าลังเพ่ือการทหารที่จะต้องขอรับการสนับสนุนจาก
ฝุายพลเรือน รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน  ให้มีความพร้อมและสอดคล้อง               
กับการปฏิบัติตามแผนปูองกันประเทศ เพ่ือก าหนดขอบเขตการเตรียมพร้อมให้กับส่วน
ราชการที่เก่ียวข้อง 
   ๑.๒ ด าเนินการส ารวจ รวบรวม จัดท า และเชื่อมโยงข้อมูลทั้งด้านก าลังคน อาหาร 
น้ า การคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การแพทย์และสาธารณสุข 
อุตสาหกรรมและปัจจัยการผลิต เชื้อเพลิงและพลังงาน การประชาสัมพันธ์ สิ่งอ านวย
ความสะดวกและอ่ืน ๆ จากส่วนราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน        
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารตั้งแต่ภาวะปกติ 
   ๑.๓ ก าหนดประเภทหรือวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นและสะสมไว้ตั้งแต่ภาวะปกติ 
   ๑.๔ จัดท าแผนการจัดสรรทรัพยากรให้มีความพร้อมตั้งแต่ภาวะปกต ิ
   ๑.๕ ด าเนินการวิจัย ส่งเสริม และพัฒนายุทโธปกรณ์ที่มีความจ าเป็นและ
เหมาะสม ให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารตั้งแต่ภาวะปกติ    

๑.๖ ด าเนินการส ารวจโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งผลิตยุทโธปกรณ์อยู่แล้วตั้งแต่      

 
หน่วยงานรับผิดชอบ 
- กระทรวงกลาโหม 

 



 

 

แนวความคิดในการปฏิบัติ แนวทางในการปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และภาคประชาชน
ต่างๆ  เพ่ือให้เกิดความพร้อมตั้งแต่ภาวะปกติ และสามารถ
เผชิญกับภัยคุกคามจากการสู้รบหรือการสงครามที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นในอนาคตได้  การก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบ     
การจัดท าแผนรองรับการจัดตั้ งหน่วยประสานการ
เตรียมพร้อมระดับ พ้ืนที่หรือระดับจั งหวัด  ควรเริ่ ม
ด าเนินการตั้งแต่ข้ันนี้   

ทั้งนี้การด าเนินการดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมาย 
นโยบาย และแผนต่างๆ ที่สนับสนุนต่อการปฏิบัติในการนั้น 
ได้แก่ พระราชบัญญัติการเกณฑ์ช่วยราชการทหาร พ.ศ.๒๕๓๐ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  
พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐  
ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนปูองกันประเทศ 
แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เป็นต้น 

ภาวะปกติ และโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งปกติมิได้ผลิตยุทโธปกรณ์ที่ทางทหารต้องการ 
แต่สามารถเปลี่ยนไปผลิตยุทโธปกรณ์ดังกล่าวได้เพ่ือให้ทราบขีดความสามารถ        
และวิธีการส่งเสริมขีดความสามารถของโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านั้น รวมทั้งวางแผน
การด าเนินกรรมวิธีในการดัดแปลงกิจการอุตสาหกรรมในภาวะปกติ เป็นก าหนดการ
ทางอุตสาหกรรมที่จะสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารในกรณีจ าเป็น 
     ๑.๗ ด าเนินการเพ่ือให้มีการสร้างฐานการผลิตยุทโธปกรณ์ขึ้นทั้งของฝุายทหาร   
ส่วนราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๑.๘ จัดท าหลักสูตรการระดมสรรพก าลังเพ่ือการทหาร และด าเนินการฝึกศึกษา
ร่วมกับฝุายพลเรือนตั้งแต่ภาวะปกติ  เพ่ือให้มีความพร้อมและความเข้าใจในการปฏิบัติ
ตามแผนการสนับสนุนทรัพยากรให้กับฝุายทหารเพ่ือการปูองกันประเทศในภาวะ      
ไม่ปกติ  อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยกรมการสรรพก าลังกลาโหมเป็นหน่วยด าเนินการ 
และส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  พิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม 
ส าหรับการฝึกศึกษาในส่วนของฝุายพลเรือนที่เข้าร่วมเป็นกรณีพิเศษ 
   ๑.๙ ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พิจารณาและเสนอแนะ ให้มีการออกระเบียบ 
ข้อบังคับ และกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับการระดมสรรพก าลังเพ่ือการทหาร ให้สอดคล้อง
กับความจ าเป็นในภาวะไม่ปกติ 
   ๑.๑๐ ร่วมกับส่วนราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง    
เพ่ือด าเนินการพิจารณาก าหนดนโยบาย วิธีการบริหารการจัดสรรทรัพยากร      
ของชาติและระเบียบปฏิบัติ ในการประสานงาน ให้สามารถตอบสนอง           
ความต้องการทางทหารเพ่ือการปูองกันประเทศตั้งแต่ภาวะปกติ 



 

 

แนวความคิดในการปฏิบัติ แนวทางในการปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   ๑.๑๑ ประสานและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้
กรอบแนวทางของยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ และแผนผนึกก าลังและ
ทรัพยากรเพ่ือการปูองกันประเทศ  รวมทั้งการพัฒนาสัมพันธ์ และพบปะเยี่ยม
เยือนระหว่างหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
   ๑.๑๒ พิจารณา เสนอแนะการบรรจุหลักสูตรการศึกษาวิชาทหารในยาม
สงคราม (เฉพาะที่มีความส าคัญและจ าเป็น) ที่เกี่ยวข้องกับการประสานการปฏิบัติ
ร่วมกันทั้งฝุายทหาร ฝุายพลเรือน และประชาชนไว้ในหลักสูตรภาคพลเรือนใน   
ทุกระดับชั้น  เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าใจในบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของ
ตนเอง และพร้อมให้ความร่วมมือสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจทั้งฝุายทหารและ   
ฝุายพลเรือนตั้งแต่ภาวะปกติ     
   ๑.๑๓ ประสานกับกรมประชาสัมพันธ์และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท า
แผนและด าเนินการประชาสัมพันธ์เพ่ือปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ เสริมสร้าง
ขวัญและจิตใจประชาชนให้พร้อมที่จะต่อสู้กับภัยคุกคามทั้งมวลเพ่ือความอยู่รอด
ของชาติ 
 

 

 

๒. ด้านก าลังคน 
   ๒.๑ จัดท าแผนเตรียมพร้อมด้านก าลังคน และแผนปฏิบัติการในระดับจังหวัดให้
สอดคล้องกับแผนผนึกก าลังและทรัพยากรเพ่ือการปูองกันประเทศ 
   ๒.๒ รวบรวมความต้องการก าลังคนพลเรือนแต่ละสาขา ตามความจ าเป็นทาง
ทหารในภาวะไม่ปกติ 

หน่วยประสานงานหลัก 
- กระทรวงแรงงาน 
หน่วยร่วมให้การสนับสนุน 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงสาธารณสุข 



 

 

แนวความคิดในการปฏิบัติ แนวทางในการปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   ๒.๓ รวบรวมข้อมูลสถานภาพของก าลังคนพลเรือนแต่ละสาขาและวิเคราะห์ 
ขีดความสามารถท่ีจะสนองความต้องการในภาวะไม่ปกติ 
   ๒.๔ ปรับปรุงหรือเตรียมขยายฐานการระดมสรรพก าลังด้านก าลังคนพลเรือน
แต่ละสาขาให้พร้อม เพ่ือสนองความต้องการทางทหารในภาวะไม่ปกติ 
   ๒.๕ จัดท าระบบควบคุมการใช้ก าลังคนพลเรือนแต่ละสาขาที่เกิดการขาดแคลน  
เพ่ือให้สามารถสนองความต้องการเร่งด่วนที่มีความส าคัญในการปูองกันประเทศ 
   ๒.๖ ประสานกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น          
และภาคเอกชน ในการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอาชีพ ซักซ้อม 
อบรม และแนะน าเบื้องต้น ให้สามารถปฏิบัติงานในแต่ละด้านที่ขาดแคลนก าลังคนได้ 
   ๒.๗ ก าหนดนโยบาย วิธีการบริหารจัดการทรัพยากร ตรวจสอบระเบียบปฏิบัติ
ประจ าในการประสานงานระหว่างหน่วยงานในส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค เพ่ือให้มี
ความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนความต้องการของฝุายทหารได้อย่างชัดเจนและ 
สอดคล้องซึ่งกันและกัน 

๒.๘ จัดท าแนวทางประสานการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ      
ในการสนับสนุนก าลังคนพลเรือนแต่ละสาขาให้กับฝุายทหารในภาวะไม่ปกติ  
เพ่ือให้มีความพร้อมในการสนับสนุนตั้งแต่ภาวะปกติ   
   ๒.๙ ด าเนินการฝึกซ้อมร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถปฏิบัติ
ตามแผนเตรียมพร้อมด้านก าลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
   ๒.๑๐ จัดท าแผนด้านงบประมาณให้พร้อมที่จะด าเนินการแปลงงบประมาณใน
ภาวะปกติเป็นงบประมาณในภาวะไม่ปกติ  เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติการ

- กระทรวงคมนาคม 
- กระทรวงศึกษาธิการ 
- กระทรวงการต่างประเทศ 
- กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 
- ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
- ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน 
- ส ภ า อุ ต ส า ห ก ร ร ม แ ห่ ง
ประเทศไทย 
- สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
- สมาคมวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพ  
- หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 



 

 

แนวความคิดในการปฏิบัติ แนวทางในการปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทางทหารที่อาจจะเกิดข้ึน 

   ๒.๑๑ ประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างเข้าใจหน้าที่และสิทธิตามกฎหมายซึ่งนายจ้าง
จะต้องให้การสนับสนุน ตลอดจนอ านวยความสะดวกให้กับพนักงาน/ลูกจ้าง ที่เข้ารับ
การระดมตามแผนผนึกก าลังและทรัพยากรเพื่อการปูองกันประเทศ โดยพนักงาน/
ลูกจ้างยังสามารถกลับไปท างานได้ตามปกติภายหลังได้รับการเลิกระดมแล้ว 

   ๒.๑๒ แจ้งเตือนหน่วยงานในสังกัดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เตรียม
ทรัพยากรด้านก าลังคนพลเรือนแต่ละสาขาให้พร้อมให้การสนับสนุนกับฝุายทหาร
ในภาวะไม่ปกติได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ หรือตามที่ฝุายทหารร้องขอ หรือตั้งแต่วัน
เริ่มระดมสรรพก าลัง (วัน ร.) 
 

๓. ด้านอาหาร 
   ๓.๑ จัดท าแผนเตรียมพร้อมด้านอาหาร  และแผนปฏิบัติการในระดับจังหวัด    
ให้สอดคล้องกับแผนผนึกก าลังและทรัพยากรเพ่ือการปูองกันประเทศ 
   ๓.๒ รวบรวมประมาณการความต้องการด้านอาหารจากฝุายทหารที่จ าเป็นต่อ
การสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารในภาวะไม่ปกติ 
   ๓.๓ รวบรวมและจัดท าข้อมูลขีดความสามารถในการผลิตอาหาร รวมทั้งก าหนด
ความเพียงพอในการสนองความต้องการในภาวะไม่ปกติ 
   ๓.๔ จัดท าแผนสะสมอาหารเพ่ือส ารองไว้สนองความต้องการในภาวะสงคราม 
   ๓.๕ จัดท าแผนให้ได้มาซึ่ งอาหาร เ พ่ือสนองความต้องการในระหว่าง                     
และภายหลังภาวะสงคราม 

หน่วยประสานงานหลัก 
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
หน่วยร่วมให้การสนับสนุน 
- กระทรวงพาณิชย์ 
- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กระทรวงสาธารณสุข  
- หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 



 

 

แนวความคิดในการปฏิบัติ แนวทางในการปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   ๓.๖ จัดท าแผนปันส่วนอาหารแต่ละประเภทไว้ให้พร้อมรับภาวการณ์ขาดแคลน
ในระหว่างและภายหลังภาวะสงคราม   

 ๓.๗ ก าหนดนโยบาย วิธีการบริหารจัดการทรัพยากร ตรวจสอบระเบียบปฏิบัติ
ประจ าในการประสานงานระหว่างหน่วยงานในส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค เพ่ือให้มี
ความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนความต้องการของฝุายทหารได้อย่างชัดเจนและ
สอดคล้องซึ่งกันและกัน 

๓.๘ จัดท าแนวทางประสานการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ                           
ในการสนับสนุนทรัพยากรด้านอาหารให้กับฝุายทหารในภาวะไม่ปกติ เพ่ือให้มี
ความพร้อมในการสนับสนุนตั้งแต่ภาวะปกติ 
    ๓.๙ ด าเนินการฝึกซ้อมร่วมกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตาม
แผนเตรียมพร้อมด้านอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
    ๓.๑๐ จดัท าแผนด้านงบประมาณให้พร้อมที่จะด าเนินการแปลงงบประมาณใน
ภาวะปกติเป็นงบประมาณในภาวะไม่ปกติ เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติการทาง
ทหารที่อาจจะเกิดขึ้น 

 

๔. ด้านน้ า 
   ๔.๑ จัดท าแผนเตรียมพร้อมด้านน้ าและแผนปฏิบัติการในระดับจังหวัด        
ให้สอดคล้องกับแผนผนึกก าลังและทรัพยากรเพ่ือการปูองกันประเทศ 
   ๔.๒ รวบรวมประมาณการความต้องการทรัพยากรด้านน้ าในเรื่องปริมาณ ระบบ
การส่งน้ า และระบบการจ่ายน้ า เพ่ือสนองความต้องการของทหารในภาวะไม่ปกต ิ

หน่วยประสานงานหลัก 
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
หน่วยร่วมให้การสนับสนุน 
- กระทรวงมหาดไทย 



 

 

แนวความคิดในการปฏิบัติ แนวทางในการปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   ๔.๓ ก าหนดนโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรด้านน้ าทั้งระบบ เพ่ือให้
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ รวมทั้งเพ่ือสามารถสนอง
ความต้องการทางทหารในภาวะไม่ปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๔.๔ ด าเนินการส ารวจปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ า แหล่งกักเก็บน้ า ทางส่งน้ า
และจ่ายน้ าที่มีอยู่ รวมทั้งสร้างแหล่งกักเก็บน้ า ทางส่งน้ า และจ่ายน้ าเพ่ิมเติมเพ่ือ
การใช้ประโยชน์ในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถสนองความต้องการทาง
ทหารในภาวะไม่ปกติได้ โดยประสานกับส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
   ๔.๕  จัดท าแผนปันส่วนน้ าเมื่อเกิดการขาดแคลน เพ่ือการใช้ประโยชน์ใน
วัตถุประสงค์ต่าง ๆ รวมทั้งการสนองความต้องการทางทหารในภาวะไม่ปกติ 
   ๔.๖ จัดท าแผนเตรียมความพร้อมปูองกันสารเคมีและวัตถุอันตรายปนเปื้อน
แหล่งน้ า 
   ๔.๗ ก าหนดนโยบาย  วิธีการบริหารจัดการทรัพยากร ตรวจสอบระเบียบปฏิบัติ
ประจ าในการประสานงานระหว่างหน่วยงานในส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค เพ่ือให้มี
ความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนความต้องการของฝุายทหารได้อย่างชัดเจนและ
สอดคล้องซึ่งกันและกัน 
   ๔.๘ จัดท าแนวทางประสานการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ                 
ในการสนับสนุนทรัพยากรให้กับฝุายทหารในภาวะไม่ปกติ เพ่ือให้มีความพร้อมใน
การสนับสนุนตั้งแต่ภาวะปกติ 
   ๔.๙ ด าเนินการฝึกซ้อมร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถปฏิบัติ
ตามแผนเตรียมพร้อมด้านน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

- กระทรวงคมนาคม 
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- การประปานครหลวง 
 
 



 

 

แนวความคิดในการปฏิบัติ แนวทางในการปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   ๔.๑๐ จัดท าแผนด้านงบประมาณให้พร้อมที่จะด าเนินการแปลงงบประมาณ                   
ในภาวะปกติ เป็นงบประมาณในภาวะไม่ปกติ เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติการ
ทางทหารที่อาจจะเกิดข้ึน 
 

๕. ด้านการคมนาคม 
   ๕.๑ จัดท าแผนเตรียมพร้อมด้านการคมนาคมและแผนปฏิบัติการในระดับ
จังหวัดให้สอดคล้องกับแผนผนึกก าลังและทรัพยากรเพ่ือการปูองกันประเทศ 
   ๕.๒ จัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรด้านการคมนาคมที่มีและใช้อยู่ในภาวะปกติ  
รวมถึงการแสวงหาฐานข้อมูลทรัพยากรของหน่วยงานอ่ืนที่มีภารกิจ และ/หรือมี
ประเภทของทรัพยากรในลักษณะเดียวกัน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการสนับสนุน
ทรัพยากรให้กับฝุายทหารในภาวะไม่ปกติ 
   ๕.๓ จัดให้มีแผนงาน/แนวทาง/วิธีการ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการได้มาของ
ทรัพยากรส ารองด้านการคมนาคมท้ังในภาวะปกติและภาวะไม่ปกติ 
   ๕.๔ จัดให้มีคู่มือและระเบียบวิธีปฏิบัติส าหรับหน่วยงานในระดับราชการ
ส่วนกลาง จังหวัดและ/หรือท้องถิ่นในการประสานสอดคล้องกับการปฏิบัติของ
หน่วยทหารและ/หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เมื่อต้องระดมทรัพยากรด้านการ
คมนาคม 
   ๕.๕ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการฝึกซ้อมตามแผนผนึกก าลังและทรัพยากร
เพ่ือการปูองกันประเทศ 
   ๕.๖ ด าเนินการฝึกซ้อมร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถปฏิบัติตาม

หน่วยประสานงานหลัก 
- กระทรวงคมนาคม 
หน่วยร่วมให้การสนับสนุน 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม 
- หน่วยงานอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 



 

 

แนวความคิดในการปฏิบัติ แนวทางในการปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
แผนเตรียมพร้อมด้านการคมนาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
   ๕.๗ จัดท าแผนด้านงบประมาณให้พร้อมที่จะด าเนินการแปลงงบประมาณ    
ในภาวะปกติเป็นงบประมาณในภาวะไม่ปกติ เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติการ
ทางทหารที่อาจจะเกิดขึ้น 
   ๕.๘ กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัดที่สามารถให้การสนับสนุน
ทรัพยากรได้ตามแผนผนึกก าลังก าลังและทรัพยากรเพ่ือการปูองกันประเทศ  
ตรวจสอบฐานข้อมูลของทรัพยากรที่มีและใช้อยู่ในภาวะปกติ และความพร้อมใน
การสนับสนุนทรัพยากรให้กับฝุายทหาร 
   ๕.๙ กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัดด าเนินการให้มีการตรวจสอบ
ความพร้อมของแผนปฏิบัติการ/แผนงาน/แนวทาง/วิธีการ และคู่มือการปฏิบัติ   
ที่มีอยู่ รวมทั้งซักซ้อมความเข้าใจระหว่างหน่วยงานสังกัดเดียวกันและหน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
   ๕.๑๐ สถาปนาช่องทางการติดต่อผู้ประสานงานของกระทรวงคมนาคม และ   
ทุกหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและในระดับจังหวัดในฐานะหน่วย
ประสานงานหลักด้านการคมนาคม 
 

๖. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๖.๑ จัดท าแผนเตรียมพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสารเทศและการสื่อสารและ
แผนปฏิบัติการในระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนผนึกก าลังและทรัพยากรเพ่ือ
การปูองกันประเทศ 

หน่วยประสานงานหลัก 
- กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม 
หน่วยร่วมให้การสนับสนุน 



 

 

แนวความคิดในการปฏิบัติ แนวทางในการปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   ๖.๒ รวบรวมประมาณการความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่จ าเป็นต่อการสนับสนุนการปฏิบัติของฝุายทหารในภาวะไม่ปกติ 
   ๖.๓ รวบรวมข้อมูลทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสารเทศและการสื่อสารที่มีอยู่
และวิเคราะห์ขีดความสามารถ ในการสนับสนุนการปฏิบัติของฝุายทหารตามแผน
ปูองกันประเทศ 

- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงกลาโหม 
- ส านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  
- หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

๗. ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
   ๗.๑ จัดท าแผนเตรียมพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข และแผนปฏิบัติการ
ในระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนผนึกก าลังและทรัพยากรเพ่ือการปูองกัน
ประเทศ 
   ๗.๒ รวบรวมประมาณการความต้องการทรัพยากรด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขที่จ าเป็น เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติของฝุายทหารในภาวะไม่ปกติ 
   ๗.๓ รวบรวมข้อมูลทรัพยากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีอยู่ทั้งใน และนอก
กระทรวงสาธารณสุข และวิเคราะห์ขีดความสามารถด้านบริการทางการแพทย์และการ
สาธารณสุข เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติของฝุายทหารในภาวะไม่ปกต ิ
   ๗.๔ ก าหนดแหล่งทรัพยากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขภายในกระทรวง
สาธารณสุขและหน่วยงานอื่น รวมทั้งจากภายนอกประเทศ และวางแผนการจัดหา
ทรัพยากรดังกล่าว เพ่ือร่วมสนับสนุนการปฏิบัติของฝุายทหารในภาวะไม่ปกติ 

หน่วยประสานงานหลัก 
- กระทรวงสาธารณสุข   
หน่วยร่วมให้การสนับสนุน 
- กรมส่งเสริมการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
- ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
- สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ 
- สภากาชาดไทย 
- กรุงเทพมหานคร 
- มหาวิทยาลัย 
- สมาคม 



 

 

แนวความคิดในการปฏิบัติ แนวทางในการปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   ๗.๕ ก าหนดมาตรการจัดหาและสะสมทรัพยากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติของฝุายทหารในภาวะ   
ไม่ปกต ิ
   ๗.๖ จัดท าแผนระดมทรัพยากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพ่ือให้สามารถ
รักษาความต่อเนื่องด้านบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในภาวะไม่ปกติ 
   ๗.๗ ก าหนดมาตรการและระเบียบปฏิบัติ รวมทั้งวางแผนการจัดสรรทรัพยากร
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพ่ือให้การปฏิบัติงานต่าง ๆ ด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขได้อย่างเหมาะสมในภาวะไม่ปกติ   
   ๗.๘ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
รวมทั้งวิธีการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยเฉพาะวิธีการปูองกัน
และรักษาผู้ปุวยที่ได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีด้วยอาวุธ สารพิษ นิวเคลียร์ เคมี 
และชีวะรังสี 
 

- โรงพยาบาลเอกชน  
- หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

๘. ด้านอุตสาหกรรมและปัจจัยการผลิต 
   ๘.๑ กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับกระทรวงหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เป็นหน่วยงานร่วมให้การสนับสนุนจัดท าแผนเตรียมพร้อมด้านอุตสาหกรรมและ
ปัจจัยการผลิต และแผนปฏิบัติการในระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนผนึกก าลัง
และทรัพยากรเพื่อการปูองกันประเทศ 
      ๘.๒ กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เป็นหน่วยงานร่วมให้การสนับสนุนตามที่ก าหนดไว้ ให้เป็นหน่วยงานร่วมสนับสนุน

หน่วยประสานงานหลัก 
- กระทรวงอุตสาหกรรม    
หน่วยร่วมให้การสนับสนุน 
- สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 
- กรมการอุตสาหกรรมทหาร 
ศูนย์การอุตสาหกรรมปูองกัน



 

 

แนวความคิดในการปฏิบัติ แนวทางในการปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ภายใต้ศูนย์อ านวยการเตรียมพร้อมด้านอุตสาหกรรมและปัจจัยการผลิต ร่วมกัน
จัดท าและพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรด้านอุตสาหกรรมและปัจจัยการผลิต
ตามเปูาหมายและความต้องการของกองทัพ 
   ๘.๓ จัดนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์เพ่ือการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
ระบบการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมให้มีขีดความสามารถในการผลิตทรัพยากร
ด้านอุตสาหกรรมและปัจจัยการผลิต ได้อย่างต่อเนื่องทั้งในภาวะปกติและไม่ปกติ 
   ๘.๔ จัดท าแนวทางประสานการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการ
สนับสนุนทรัพยากรด้านอุตสาหกรรมและปัจจัยการผลิตให้กับกองทัพ ทั้งในภาวะ
ปกติและไม่ปกติเพ่ือให้มีความพร้อมในการสนับสนุนกองทัพ 
   ๘.๕ เตรียมการและพัฒนาระบบการจัดท าหรือระดมทรัพยากรด้านอุตสาหกรรม
และปัจจัยการผลิตสนับสนุนกองทัพในภาวะที่จ าเป็นต่อการรักษาความมั่นคงของ
ประเทศ และการเข้าสู่ภาวะการปูองกันประเทศ 
   ๘.๖ ให้ความร่วมมือกับฝุายทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการร่วมฝึกซ้อม
และทดสอบการปฏิบัติการทางทหารภายใต้กรอบการปฏิบัติตามแผนเตรียมพร้อม
ด้านอุตสาหกรรมและปัจจัยการผลิต 
   ๘.๗ ด าเนินการฝึกซ้อมร่วมกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตาม
แผนเตรียมพร้อมด้านอุตสาหกรรมและปัจจัยการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
   ๘.๘ จัดท าแผนด้านงบประมาณให้พร้อมที่จะด าเนินการแปลงงบประมาณใน
ภาวะปกติ เป็นงบประมาณในภาวะไม่ปกติ  เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติการ

ประเทศและพลังงานทหาร  
- หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

 



 

 

แนวความคิดในการปฏิบัติ แนวทางในการปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทางทหารที่อาจจะเกิดข้ึน 

๙. ด้านเชื้อเพลิงและพลังงาน 
   ๙.๑ จัดท าแผนเตรียมพร้อมด้านเชื้อเพลิงและพลังงาน และแผนปฏิบัติการใน
ระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนผนึกก าลังและทรัพยากรเพ่ือการปูองกันประเทศ 
   ๙.๒ รวบรวมประมาณการความต้องการเชื้อเพลิงปิโตรเลียม เชื้อเพลิงทดแทน 
พลังงานไฟฟูา เพ่ือสนองความต้องการของฝุายพลเรือนและฝุายทหารในภาวะ   
ไม่ปกต ิ
   ๙.๓ ด าเนินการส ารวจ จัดหา ผลิต ปรับปรุง ส่งเสริม วางแผน และด าเนินการ
วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือให้ได้มาซึ่งเชื้อเพลิงและพลังงานรวมถึงสิ่งที่จะน ามาใช้ทดแทน
กันได้ เพ่ือให้สามารถสนองความต้องการของฝุายพลเรือนและฝุายทหารได้ใน
ภาวะไม่ปกติ 
   ๙.๔ ก าหนดนโยบาย วิธีการบริหารจัดการทรัพยากร ตรวจสอบระเบียบปฏิบัติ
ประจ าในการประสานงานระหว่างหน่วยงานในส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค เพ่ือให้มี
ความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนความต้องการของฝุายทหารได้อย่างชัดเจนและ
สอดคล้องซึ่งกันและกัน 
   ๙.๕ จัดท าแนวทางประสานการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการ
สนับสนุนทรัพยากรให้กับฝุายทหารในภาวะไม่ปกติ เพ่ือให้มีความพร้อมในการ
สนับสนุนตั้งแต่ภาวะปกต ิ
   ๙.๖ ด าเนินการฝึกซ้อมร่วมกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตาม 

หน่วยประสานงานหลัก 
- กระทรวงพลังงาน    
หน่วยร่วมให้การสนับสนุน 
- ส่วนราชการในสังกัดของ
กระทรวงพลังงาน 
- รัฐวิสาหกิจที่ก ากับดูแล  
- กระทรวง องค์กรอิสระ 
รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง   



 

 

แนวความคิดในการปฏิบัติ แนวทางในการปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
แผนเตรียมพร้อมด้านเชื้อเพลิงและพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างน้อย     
ปีละ ๑ ครั้ง 
   ๙.๗ จัดท าแผนด้านงบประมาณให้พร้อมที่จะด าเนินการแปลงงบประมาณใน
ภาวะปกติ เป็นงบประมาณในภาวะไม่ปกติ เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติการ
ทางทหารที่อาจจะเกิดข้ึน 
 

๑๐. ด้านการประชาสัมพันธ์ 
   ๑๐.๑ ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงภัยตามแผนปูองกันประเทศโดย
การประสานข้อมูลข่าวกรองของหน่วยงานด้านความม่ันคงท่ีเกี่ยวข้อง และติดตาม
ข้อมูลการน าเสนอของสื่อมวลชนต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งศึกษาวิธีการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือลดผลกระทบจากเหตุการณต์่อประชาชน 
   ๑๐.๒ จัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือรองรับการประชาสัมพันธ์ในภาวะไม่ปกติ 
   ๑๐.๓ จัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรด้านการประชาสัมพันธ์และพัฒนาระบบ
เครือข่ายฐานข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งรวบรวมข้อมูลทรัพยากรที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้องจากกระทรวงหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยร่วมให้การสนับสนุน เพ่ือ
เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จ าเป็นระหว่างกันและพร้อมใช้งานได้ทันทีเมื่อ
เกิดภาวะไม่ปกต ิ
   ๑๐.๔ ก าหนดมาตรการและการด าเนินการประชาสัมพันธ์ต่อข่าวสารภายใน
และภายนอกประเทศอันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงให้มีความชัดเจน รวดเร็ว 
เพ่ือให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง 

หน่วยประสานงานหลัก 
- กรมประชาสัมพันธ์     
หน่วยร่วมให้การสนับสนุน 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงกลาโหม 
- กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม 
- กระทรวงศึกษาธิการ 
- กระทรวงการต่างประเทศ 
- กรมปูองกันและบรรเทา     
สาธารณภัย 
- กรมการปกครอง 
- ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี  



 

 

แนวความคิดในการปฏิบัติ แนวทางในการปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   ๑๐.๕ ด าเนินการจัดท าแผนการประชาสัมพันธ์ เพ่ือเสริมสร้างขวัญและจิตใจ 
ให้ประชาชนมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง     
ในอนาคต 
   ๑๐.๖ ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง  
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอันดีและความสามัคคีของคนในชาติ ตลอดจนให้ประชาชน
มีความพร้อมในการให้การสนับสนุนทางราชการในยามจ าเป็น โดยประสานกับ
กระทรวงกลาโหมและส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
   ๑๐.๗ ด าเนินการฝึกซ้อมร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถปฏิบัติ   
ตามแผนเตรียมพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างน้อย   
ปีละ ๑ ครั้ง 
   ๑๐.๘ จัดท าแผนด้านงบประมาณให้พร้อมที่จะด าเนินการแปลงงบประมาณ     
ในภาวะปกติ เป็นงบประมาณในภาวะไม่ปกติ เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติการ
ทางทหารที่อาจจะเกิดข้ึน 

- บริษัท อสมท. จ ากัด 
(มหาชน) 
- องค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณแห่งประเทศ
ไทย (ส.ส.ท.) 
- ส านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
- สมาคมวิชาชีพด้าน
สื่อสารมวลชน และองค์กรสื่อ
ภาคเอกชนต่าง ๆ ได้แก่ 
สถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ ฯลฯ  
- แหล่งผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

๑๑. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและอ่ืน ๆ 
   กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ให้การสนับสนุน
และประสานการด าเนินการ  เกี่ยวกับทรัพยากรด้านสิ่งอ านวยความสะดวก    
และอ่ืนๆ 

หน่วยประสานงานหลัก 
- กระทรวงมหาดไทย    
หน่วยร่วมให้การสนับสนุน 
- กระทรวงพาณิชย์ 



 

 

แนวความคิดในการปฏิบัติ แนวทางในการปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   ๑๑.๑ จัดท าแผนเตรียมพร้อมด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและอ่ืนๆ  และ
แผนปฏิบัติการ ในระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนผนึกก าลังและทรัพยากรเพ่ือ
การปูองกันประเทศ 
   ๑๑.๒ ส ารวจและจัดท าบัญชีความพร้อมทรัพยากรด้านสิ่งอ านวยความสะดวก
และอ่ืนๆ ให้สอดคล้องกับแผนผนึกก าลังและทรัพยากรเพ่ือการปูองกันประเทศ 
   ๑๑.๓ รวบรวมประมาณการความต้องการทรัพยากรด้านสิ่งอ านวยความสะดวก
และอ่ืนๆ  ที่จ าเป็น เพ่ือสนองความต้องการของฝุายทหารในภาวะไม่ปกติ 
   ๑๑.๔ ก าหนดมาตรการจัดหาและสะสมทรัพยากรด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
และอ่ืนๆ เพ่ือสนองความต้องการของฝุายทหารในภาวะไม่ปกติ 
   ๑๑.๕ ก าหนดวิธีบริหารจัดการทรัพยากร ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติในการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือให้มีความพร้อม
ที่จะให้การสนับสนุนความต้องการของฝุายทหารได้อย่างชัดเจนและสอดคล้องซึ่ง
กันและกัน 
   ๑๑.๖ ด าเนินการตรวจสอบปรับปรุง และพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวกและอ่ืนๆ ร่วมกับทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติการด้านการเตรียมพร้อมด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและอ่ืนๆ  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
   ๑๑.๗ ด าเนินการประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
กระทรวง 
   ๑๑.๘ ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยด้านความมั่นคง 

- กระทรวงศึกษาธิการ 
- กระทรวงยุติธรรม 
- กระทรวงวัฒนธรรม 
- กระทรวงการท่องเที่ยว   
และกีฬา 
- กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 
- ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 



 

 

แนวความคิดในการปฏิบัติ แนวทางในการปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   ๑๑.๙ ปฏิบัติการพิทักษ์พ้ืนที่ส่วนหลังร่วมกับฝุายทหารในภาวะไม่ปกติ 
   ๑๑.๑๐ ด าเนินการฝึกซ้อมร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติ
ตามแผนเตรียมพร้อมด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและอ่ืนๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
   ๑๑.๑๑ จัดท าแผนด้านงบประมาณให้พร้อมที่จะด าเนินการแปลงงบประมาณ
ในขั้นภาวะปกติเป็นงบประมาณในภาวะไม่ปกติ เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติ 
การทางทหารที่อาจจะเกิดขึ้น 
 

๑๒. การสนับสนุนอ่ืนๆ 
   ๑๒.๑ ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข หรือการออกระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย 
รวมทั้งการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่การปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
ในการก าหนดนโยบาย  การประสานแผน วิธีการบริหารการจัดสรรทรัพยากรของ
ชาติในการระดมสรรพก าลังเพ่ือการทหารในภาวะไม่ปกติไว้ ให้พร้อมตั้งแต่ภาวะ
ปกติ และด าเนินการควบคุม ก ากับดูแล รวมทั้งอ านวยการประสานงานกับ
หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปด้วย       
ความเรียบร้อย (ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 
   ๑๒.๒ อ านวยการจัดท าระบบข้อมูลทรัพยากรให้มีความทันสมัย พร้อมทั้ง
พัฒนาระบบข้อมูลให้สามารถประสานกับฝุายทหารได้โดยต่อเนื่อง (ส านักงาน   
สภาความมั่นคงแห่งชาติ) 

หน่วยประสานงานหลัก 
- ส านักนายกรัฐมนตรี    
หน่วยร่วมให้การสนับสนุน 
- ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
- ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
- ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
- ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
- ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
- ส านักงบประมาณ 
- หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 



 

 

แนวความคิดในการปฏิบัติ แนวทางในการปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   ๑๒.๓ ก ากับดูแลการปฏิบัติตามแผนเตรียมพร้อมในด้านต่างๆ ให้เกิดผลอย่าง
เป็นรูปธรรม (ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ) 
   ๑๒.๔ ประสานกับฝุายทหารและส่วนราชการพลเรือนที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้มั่นใจ
ว่าฝุายทหารจะได้รับการสนับสนุนตามที่ร้องขอ (ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ) 
   ๑๒.๕ ประสานกับฝุายทหารและส่วนราชการพลเรือนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มั่นใจว่า
สามารถระดมทรัพยากรสนับสนุนให้กับฝุายทหารในภาวะไม่ปกติได้ตามแผนที่
ก าหนดไว้ตั้งแต่วันเริ่มระดมสรรพก าลัง (วัน ร.) (ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ) 
   ๑๒.๖ เตรียมการจัดตั้ งศูนย์บัญชาการของรัฐบาลพร้อมด้วยสิ่ งอ านวย        
ความสะดวกในการปฏิบัติราชการ  เพ่ือให้สามารถรักษาความต่อเนื่องในการ
บริหารราชการในภาวะไม่ปกติ (ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี) 
   ๑๒.๗ พิจารณาสนับสนุนงบประมาณเป็นกรณี พิ เศษ เ พ่ือสนับสนุน          
ความต้องการทางทหาร โดยให้ถือเป็นความเร่งด่วนล าดับแรก (ส านักงบประมาณ) 
   ๑๒.๘ จัดท าแผนและด าเนินการปรับปรุงระบบการเงินและระบบการคลัง
เพ่ือให้สามารถรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและปูองกันภาวะชะงักงันทาง
เศรษฐกิจในภาวะไม่ปกติ 
   ๑๒.๙ จัดท าแผนและด าเนินการรักษาสถานภาพของธนาคาร สถาบันการเงิน 
และองค์กรด้านการเงินอ่ืนให้สามารถด าเนินการไปได้ โดยต่อเนื่องและมีอุปสรรค
น้อยที่สุดในภาวะไม่ปกติ เพ่ือให้ระบบการเงินของประเทศมีเสถียรภาพ 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
- กระทรวงการคลัง    



 

 

แนวความคิดในการปฏิบัติ แนวทางในการปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   ๑๒.๑๐ พัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน มิตรประเทศ และประเทศ
มหาอ านาจต่างๆ  รวมทั้งประสานความร่วมมือเพ่ือขอรับทราบข้อมูล และให้  
การสนับสนุนข้อมูลตามที่ได้รับแจ้งจากฝุายทหาร 
   ๑๒.๑๑ รวบรวม และวิเคราะห์ข่าวสารจากต่างประเทศ อันอาจเป็นภัยต่อ
ความมั่นคงของชาติตั้งแต่ภาวะปกติ 
   ๑๒.๑๒ ด าเนินการทางการทูตเพ่ือปูองกันมิให้ความขัดแย้งขยายขอบเขต
ออกไปนอกเหนือการควบคุม  โดยเรียกร้องให้ประเทศต่างๆ ให้การสนับสนุนและ
ช่วยเหลือประเทศไทย ในกรอบทวิภาคีโดยตรง ซึ่งนอกเหนือจากการด าเนินการ
ตามแนวทางของสหประชาชาติในฐานะรัฐสมาชิก   
   ๑๒.๑๓ ตรวจสอบพันธกรณีที่เกี่ยวข้องของไทยที่มีอยู่ ซึ่งไทยอาจใช้ประโยชน์
ได้หากมีสงคราม เช่น สถานะพันธมิตรของสหรัฐฯ นอกองค์การนาโต้ บันทึก   
ความเข้าใจด้านกลาโหมที่ไทยมีกับประเทศต่างๆ เป็นต้น 
   ๑๒.๑๔ รับข้อมูลเชิงลึกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือประกอบการชี้แจงและ
การแสวงหาการสนับสนุนให้ไทย 
   ๑๒.๑๕ ใช้ประโยชน์จาก hotline ระหว่างผู้น าเพ่ือปูองกันไม่ให้ความขัดแย้ง
ขยายตัว หรือบานปลาย  
   ๑๒.๑๖ ใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคที่มีอยู่แล้วโดยเฉพาะ
อาเซียนรวมทั้งกรอบความร่วมมืออ่ืนๆ เพ่ือกดดันฝุายตรงข้าม  
   ๑๒.๑๗ ใช้กลไก High Council ภายใต้สนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือ 
(Treaty of Amity and Cooperation – TAC) เพ่ือปูองกันไม่ให้ความขัดแย้ง

หน่วยงานรับผิดชอบ 
- กระทรวงการต่างประเทศ     
 



 

 

แนวความคิดในการปฏิบัติ แนวทางในการปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ลุกลามออกไป    
   ๑๒.๑๘ สร้างกลุ่มพันธมิตรของไทย (Friends of Thailand) ที่จะสามารถ    
ให้การสนับสนุนไทยในด้านต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องได้ เช่น การสนับสนุนทางการเมือง  
การทูต เศรษฐกิจ อาวุธยุทโธปกรณ์ ฯลฯ โดยอาจไม่จ าเป็นต้องเข้าร่วมรบกับไทย 
   ๑๒.๑๙ กรณีเป็นการรุกล้ าของกองก าลังขนาดใหญ่ พิจารณาแจ้งเรื่องดังกล่าว
ต่ออาเซียน และคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
Security Council – UNSC) เพ่ือแสวงหาการสนับสนุนจากประชาคมภูมิภาค
และระหว่างประเทศ      
   ๑๒.๒๐ ด าเนินการทางการทูตเพ่ือให้มั่นใจว่าประเทศไทยจะได้รับการ
สนับสนุนทางการเมืองระหว่างประเทศตลอดจนได้รับการสนับสนุนสิ่งอุปกรณ์                 
ที่จ าเป็นส าหรับการรบ  
   ๑๒.๒๑ ด าเนินการทางการทูตทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี โดยเฉพาะใน    
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ เพ่ือให้เกิดแรงกดดันฝุายตรงข้ามโดย
ได้รับการสนับสนุนข้อมูลเชิงลึกจากฝุายทหาร 
   ๑๒.๒๒ การเตรียมการอพยพคนไทยออกจากประเทศคู่กรณี 
   ๑๒.๒๓ บรรจุหลักสูตรการศึกษาวิชาทหารในยามสงคราม (เฉพาะที่มี
ความส าคัญ และจ าเป็น) ที่ เกี่ยวข้องกับการประสานการปฏิบัติร่วมกันทั้ง                    
ฝุายทหาร ฝุายพลเรือน และประชาชนไว้ในหลักสูตรภาคพลเรือนในทุกระดับชั้น 
เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าใจในบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเอง 
   ๑๒.๒๔ อ านวยการให้สถาบันการศึกษาในสังกัด และสถาบันการศึกษาในสังกัด

หน่วยงานรับผิดชอบ 
- กระทรวงศึกษาธิการ 
 



 

 

แนวความคิดในการปฏิบัติ แนวทางในการปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ของหน่วยงานอ่ืนๆ ด าเนินการสอนและอบรมนักเรียน นักศึกษาให้มีความรักชาติ
และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของทาง
ราชการ 
    ๑๒.๒๕ ด าเนินการและสนับสนุนการด าเนินการวิจัย และพัฒนายุทโธปกรณ์
ทางทหาร รวมทั้งทรัพยากรอ่ืนๆ ที่มีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติการทางทหาร โดย
ประสานกับกระทรวงกลาโหมและส่วนราชการที่เก่ียวข้องตั้งแต่ในภาวะปกติ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
- กระทรวงวิทยาศาสตร์           
และเทคโนโลยี       

   ๑๒.๒๖ ด าเนินการรณรงค์สร้างความรักชาติและความสามัคคีของคนในชาติ 
รวมทั้งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ร่วมรณรงค์ตามแนวทางดังกล่าว 
   ๑๒.๒๗ ให้การสนับสนุนการด าเนินการของฝุายทหาร และส่วนราชการพล
เรือนที่รับผิดชอบในการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติ
ตามแผนผนึกก าลังและทรัพยากรเพ่ือการปูองกันประเทศ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
- กระทรวงวัฒนธรรม     
 

   ๑๒.๒๘ จัดหาและควบคุมให้มีเครื่องอุปโภคบริโภคที่ส าคัญและจ าเป็น รวมทั้ง
วัสดุยุทธศาสตร์ เพ่ือสนองความต้องการทางทหารในภาวะไม่ปกติ โดยประสาน
กับกระทรวงกลาโหมและส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
- กระทรวงพาณิชย์    

   ๑๒.๒๙ สนับสนุนการปฏิบัติตามแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
(การปูองกันภัยด้านความม่ันคง) ทั้งในภาวะปกติและไม่ปกติ 
   ๑๒.๓๐ ควบคุม ก ากับดูแล  และเร่งรัดการด าเนินการกับผู้ที่กระท าความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่นๆ 
   ๑๒.๓๑ ควบคุมก ากับดูแลการรักษาความสงบเรียบร้อย การรักษาความ

หน่วยงานรับผิดชอบ 
- ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 



 

 

แนวความคิดในการปฏิบัติ แนวทางในการปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งการอ านวยความสะดวกและจัดการจราจร 

   ๑๒.๓๒ ให้การสนับสนุนการด าเนินการของฝุายทหาร ส่วนราชการพลเรือน 
รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ที่รับผิดชอบในการเตรียมพร้อมด้านต่างๆ ในทุก
ขั้นตอนของการปฏิบัติตามแผนผนึกก าลังและทรัพยากรเพ่ือการปูองกันประเทศ 

หน่วยร่วมให้การสนับสนุน 
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา     
- กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 
- กระทรวงยุติธรรม 
- หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
 

๒. ขั้นการระดมทรัพยากร 
   ๒.๑ เป็นการปฏิบัติเมื่อสถานการณ์ความขัดแย้งหรือ    
ภัยคุกคามจากการสู้รบมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น (ความรุนแรง
ระดับ ๑) การปฏิบัติในขั้นนี้เป็นการปฏิบัติของ ทุกภาค
ส่วนในการสนับสนุนการปฏิบัติทางทหารตามแผนที่ได้
ก าหนดไว้ โดยหน่วยประสานการเตรียมพร้อมในระดับ
พ้ืนที่จะเป็นหน่วยประสานงานหลักในการระดมทรัพยากร
และสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ให้กับฝุายทหาร โดยทุกภาค
ส่วนจะต้องให้การสนับสนุนการปฏิบัติทางทหารอย่าง
ต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์สู้รบหรือการสงคราม จะยุติลง 

๑. ด้านการทหาร 
   ๑.๑ ปฏิบัติการทางทหารโดยใช้ระบบการส่งก าลังบ ารุงในยามปกติมาสนับสนุน
การปฏิบัติการให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะกระท าได้ 
   ๑.๒ ปรับปรุงและรวบรวมความต้องการทรัพยากรเพ่ิมเติมจากฝุายทหาร    
เพ่ือด าเนินการประสานและขอรับการสนับสนุนจากส่วนราชการพลเรือน 
รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องตามบทบัญญัติของกฎหมายที่ได้ก าหนดไว้
เพ่ือการระดมสรรพก าลังเพ่ือการทหารตามความจ าเป็น  
   ๑.๓ ประเมินสถานการณ์ และทบทวนความต้องการที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งใน
ด้านก าลังคน ยุทโธปกรณ์ อาคารสถานที่ สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งอ านวยความสะดวก 
การแพทย์และการสาธารณสุข  การขนส่ง การสื่อสาร การส่งก าลังและการซ่อม

หน่วยงานรับผิดชอบ 
- กระทรวงกลาโหม 
 



 

 

แนวความคิดในการปฏิบัติ แนวทางในการปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โ ด ย ฝุ า ย ท ห า ร จ ะ รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น ก า ร อ า น ว ย ก า ร  
ประสานงาน และก ากับดูแล การปฏิบัติการทางทหาร    
ในพ้ืนที่ที่มีสถานการณ์ความขัดแย้งหรือภัยคุกคามจาก   
การสู้รบ ทั้งนี้  การด าเนินการดังกล่าวให้เป็นไปตาม
กฎหมาย นโยบาย และแผนต่างๆ ที่สนับสนุนต่อการปฏิบัติ
ในการนั้น อันได้แก่ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทา     
สาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ พระราชบัญญัติจัดระเบียบ
ราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ ยุทธศาสตร์การ-
เตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนปูองกันประเทศ แผนปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เป็นต้น 
   ๒.๒ เมื่อสถานการณ์ความขัดแย้งหรือภัยคุกคามจาก    
การสู้รบเกิดขึ้น (ความรุนแรงระดับ ๒) ก าลังที่กระทรวงกลาโหม
ได้จัดไว้ตามยุทธศาสตร์ปูองกันประเทศ จะเข้าด าเนินการ
ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในแผน ฝุายทหารจะมีการร้องขอ    
การสนับสนุนทรัพยากรจากฝุายพลเรือน เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติการทางทหารตามความจ าเป็นและเพียงพอใน     
การแก้ไขปัญหาให้ยุติลงโดยเร็ว  ซึ่งหน่วยประสานการ
เตรียมพร้อมในระดับจังหวัดจะเป็นหน่วยประสานงานหลัก
ในการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้

บ ารุง การบริการและสาธารณูปโภค ตลอดจนสิ่งที่จ าเป็นอ่ืนๆ ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
   ๑.๔ ด าเนินการประสานงานกับส่วนราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ และ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขอรับการสนับสนุนทรัพยากรตามความต้องการทาง
ทหารให้ได้อย่างต่อเนื่อง เพียงพอ ทันเวลา และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติการ
ทางทหารในภาวะไม่ปกติ ทั้งนี้ การด าเนินการระดมสรรพก าลังเพ่ือการทหาร
ดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และแผนต่าง ๆ ที่สนับสนุนต่อการปฏิบัติ
ในการนั้น   
   ๑.๕ ประสานงานเพ่ือด าเนินกรรมวิธีในการดัดแปลงกิจการอุตสาหกรรม ในภาวะ
ปกติ เป็นอุตสาหกรรมที่จะสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารตามความจ าเป็นโดย
ประสานกับกระทรวงอุตสาหกรรมและส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
   ๑.๖ แจ้งเตือนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องถึงบริเวณที่ต้องอพยพประชาชนออกจากพ้ืนที่ 
   ๑.๗ ประสานความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือปฏิบัติการให้       
การคุ้มครองปูองกันสถานที่ตั้งส าคัญของทางราชการ สิ่งอ านวยความสะดวกที่
ส าคัญ แหล่งผลิต และจ่ายพลังงานศูนย์โทรคมนาคม แหล่งอุตสาหกรรมและอ่ืนๆ       
ที่ส าคัญต่อการระดมสรรพก าลังเพ่ือการทหารในภาวะไม่ปกติ 
   ๑.๘ ประสานกับกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนด
มาตรการและด าเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวข้องด้านการประชาสัมพันธ์และ   
การควบคุมข่าวสารแบบรวมการ เพ่ือมิให้มีการเผยแพร่ข่าวสารที่อาจเป็นภัยต่อ
ความมั่นคงของชาติได ้



 

 

แนวความคิดในการปฏิบัติ แนวทางในการปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
การสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารตามที่ได้รับการร้องขอ 
และหากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น มีระดับความรุนแรงมากขึ้น 
(ความรุนแรงระดับ ๓) หน่วยประสานการเตรียมพร้อม    
ในระดับกลุ่มจั งหวัดจะเป็นหน่วยประสานงานหลัก         
ในการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้   
การด าเนินการดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย 
และแผนต่างๆ ที่สนับสนุนต่อการปฏิบัติในการนั้น ได้แก่ 
พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ.๒๕๔๘ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑ พระราชบัญญัติการเกณฑ์ช่วย
ราชการทหาร พ.ศ.๒๕๓๐ พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ พระราชบัญญัติปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ พระราชบัญญัติจัด
ระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ พ.ศ.๒๕๕๑ ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อม
แห่งชาติ แผนปูองกันประเทศ แผนการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ เป็นต้น   
   ๒.๓ เมื่อสถานการณ์ความขัดแย้งหรือภัยคุกคามจาก  

   ๑.๙ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือการใช้
จ่ายด้านการปูองกันประเทศจากรัฐบาล 
 

๒. ด้านก าลังคน 
   ๒.๑ ประสานกับฝุายทหารเพ่ือทบทวนความต้องการก าลังคนพลเรือน          
แต่ละสาขาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดข้ึน 
   ๒.๒ สนับสนุนก าลังคนพลเรือนแต่ละสาขาเพ่ือให้สามารถตอบสนอง        
ความต้องการทางทหารในภาวะไม่ปกติ 

หน่วยประสานงานหลัก 
- กระทรวงแรงงาน 
หน่วยร่วมให้การสนับสนุน 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงสาธารณสุข 
- กระทรวงคมนาคม 
- กระทรวงศึกษาธิการ 
- กระทรวงการต่างประเทศ 
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
- ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
- ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน 
- สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย 
- สมาคมวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพ  
- หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 



 

 

แนวความคิดในการปฏิบัติ แนวทางในการปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
การสู้รบมีแนวโน้มที่จะขยายตัว เป็นการสู้รบขนาดใหญ่
หรือสงคราม (ความรุนแรงระดับ ๔) กระทรวงกลาโหมจะ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ
แก่รัฐบาลในการประกาศวันเริ่มระดมสรรพก าลัง (วัน ร.)  
เพ่ือด าเนินการระดมสรรพก าลังทั่วประเทศ กระทรวงที่
ได้ รั บมอบหมายให้ เป็นหน่ วยประสานงานหลักใน         
การเตรียมพร้อมด้านต่างๆ ในการระดมสรรพก าลังจากทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร
ตามแผนปูองกันประเทศที่ก าหนดไว้ให้ได้ตั้งแต่วันเริ่ม
ระดมสรรพก าลัง ทั้งนี้ การด าเนินการดังกล่าวให้เป็นไป
ตามกฎหมาย นโยบาย และแผนต่างๆ ที่สนับสนุนต่อ    
การปฏิบัติในการนั้น ได้แก่ พระราชบัญญัติก าหนดหน้าที่
ของคนไทยในเวลารบ พ.ศ.๒๔๘๔ พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก 
พ.ศ.๒๔๕๗ พระราชบัญญัติ การเกณฑ์ช่วยราชการทหาร 
พ.ศ.๒๕๓๐ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ.๒๕๓๔ พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ . ศ . ๒๕๕๐  พระราชบัญญั ติ จั ด ร ะ เบี ยบร าชการ
กระทรว งกลา โหม  พ . ศ . ๒๕๕๑  ยุ ทธศาสตร์ ก า ร
เตรียมพร้อมแห่งชาติแผนปูองกันประเทศ แผนปูองกัน  

๓. ด้านอาหาร 
   ๓.๑ สนับสนุนทรัพยากรด้านอาหารให้กับฝุายทหารในภาวะไม่ปกติ ตามแผน
ผนึกก าลังและทรัพยากรเพ่ือการปูองกันประเทศ ตั้งแต่ที่ทหารร้องขอและ/หรือ
ตั้งแต่วันเริ่มระดมสรรพก าลัง (วัน ร.)   
   ๓.๒ ประสานกับฝุายทหารเพ่ือทบทวนความต้องการทรัพยากรด้านอาหาร    
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
   ๓.๓ แจ้งเตือนหน่วยงานในสังกัดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เตรียม
ทรัพยากร ด้านอาหารที่อยู่ในความควบคุม ก ากับดูแล และรับผิดชอบให้พร้อมให้
การสนับสนุนกับฝุายทหารในภาวะไม่ปกติได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ตั้งแต่วันเริ่ม
ระดมสรรพก าลัง (วัน ร.) 
 

หน่วยประสานงานหลัก 
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
หน่วยร่วมให้การสนับสนุน 
- กระทรวงพาณิชย์ 
- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กระทรวงสาธารณสุข  
- หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

๔. ด้านน้ า 
   ๔.๑ แจ้งเตือนหน่วยงานในสังกัดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เตรียม
สนับสนุนแหล่งน้ า เพ่ือใช้ในการอุปโภคบริโภคให้กับฝุายทหารได้อย่างเพียงพอ
และทันเวลาตามที่ได้รับการร้องขอ 
   ๔.๒ ประสานกับฝุายทหารเพ่ือทบทวนความต้องการแหล่งน้ าเพ่ือใช้ในการ
อุปโภคบริโภคให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
   ๔.๓ แจ้งเตือนหน่วยงานในสังกัดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เตรียม
สนับสนุนแหล่งน้ าเพ่ือใช้ในการอุปโภคและบริโภคให้กับฝุายทหารในภาวะไม่ปกติ
ตามแผนที่ก าหนดไว้ตั้งแต่วันเริ่มระดมสรรพก าลัง (วัน ร.) 

หน่วยประสานงานหลัก 
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
หน่วยร่วมให้การสนับสนุน 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงคมนาคม 
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- การประปานครหลวง 
- การประปาส่วนภูมิภาค  



 

 

แนวความคิดในการปฏิบัติ แนวทางในการปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เป็นต้น    ๔.๔ สนับสนุนแหล่งน้ าเพ่ือใช้ในการอุปโภคบริโภคจากแหล่งน้ าธรรมชาติ    

บนดิน แหล่งน้ าธรรมชาติใต้ดิน รวมทั้งการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยจากสารเคมี
เ พ่ือตอบสนองความต้องการทางทหารในภาวะไม่ปกติ  โดยประสานกับ
กระทรวงกลาโหมและส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
 

- หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

๕. ด้านการคมนาคม 
   ๕.๑ เมื่อมีประกาศการระดมสรรพก าลังเพ่ือการทหารตามกฎหมายให้           
ผู้ประสานงานของกระทรวงคมนาคมและทุกหน่วยงานในสังกัดที่ได้รับมอบหมาย 
สนับสนุนทรัพยากรตามบัญชีทรัพยากรด้านการคมนาคมของหน่วยงาน และ
ช่องทางการติดต่อสื่อสารทั้งในระดับส่วนกลางและในระดับพ้ืนที่  (จังหวัด) พร้อม
แจ้งการประกาศการระดมสรรพก าลังให้ทุกหน่วยงานย่อยได้รับทราบและให้น า
แผนปฏิบัติการ/แผนงาน/แนวทาง/วิธีการ และคู่มือการปฏิบัติ ใช้เป็นกรอบและ
แนวทางในการด าเนินการ ทั้งนี้ให้รวมถึงการจัดเตรียมทรัพยากรด้านการคมนาคม
ของหน่วยงานอื่นที่มีภารกิจและ/หรือมีทรัพยากรในลักษณะเดียวกันด้วย 
   ๕.๒ การให้การสนับสนุนทรัพยากรด้านการคมนาคมดังกล่าวข้างต้น ให้ทุก
หน่วยงานที่ รับผิดชอบให้การสนับสนุนได้ตามที่ฝุ ายทหารร้องขอ ทั้ งนี้              
ให้หน่วยงานค านึงถึงทรัพยากรที่ต้องมีไว้ใช้ในราชการปกติ และให้ด าเนินการ
จัดท าบัญชีรับส่งทรัพยากรพร้อมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นไว้ในรายการบัญชีรับส่งทรัพยากร 
   ๕.๓ การระดมทรัพยากรด้านการคมนาคมและขนส่งจากภาคเอกชน            

หน่วยประสานงานหลัก 
- กระทรวงคมนาคม  
หน่วยร่วมให้การสนับสนุน 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม 
- หน่วยงานอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 



 

 

แนวความคิดในการปฏิบัติ แนวทางในการปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพ้ืนที่ประสานชี้ช่องทางให้แก่หน่วยงาน
ที่ได้รับมอบอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายเป็นผู้ด าเนินการ เนื่องจากต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบมูลค่าของทรัพยากร ค่าชดเชยและค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่เจ้าของ
ทรัพยากรโดยตรงต่อไป 
 

๖. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๖.๑ สนับสนุนทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จ าเป็น   
เพ่ือสนองความต้องการทางทหารในภาวะไม่ปกติ  
   ๖.๒ จัดให้มีการแบ่งมอบการใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสาร ส าหรับใช้ใน        
การปฏิบัติภารกิจ ทางทหาร (ข่ายการสื่อสารหลัก) และสนับสนุนเจ้าหน้าที่สื่อสาร
เฉพาะทาง เพ่ือการบริการในการติดต่อสื่อสารให้กับฝุายทหาร (ข่ายการสื่อสารรอง) 
ในการปฏิบัติภารกิจปูองกันประเทศในภาวะไม่ปกต ิ
   ๖.๓ จัดตั้งระบบการสื่อสารเพ่ือการรับส่งข่าวสารระหว่างหน่วยงานต่างๆ             
ในการประสานการปฏิบัติ เพ่ือการระดมสรรพก าลังให้กับฝุายทหารและฝุายพล
เรือนในการปฏิบัติภารกิจปูองกันประเทศในภาวะไม่ปกติ 
   ๖.๔ พยากรณ์สภาพลมฟูาอากาศและประกาศแจ้งเตือนภัย เพ่ือสนับสนุน     
การปฏิบัติการทางทหารในภาวะไม่ปกติตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
 

 

๗. ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
   ๗.๑ แจ้งเตือนหน่วยงานในสังกัดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งภาครัฐและ

หน่วยประสานงานหลัก 
- กระทรวงสาธารณสุข   



 

 

แนวความคิดในการปฏิบัติ แนวทางในการปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เอกชน องค์กรการกุศล และมูลนิธิ ให้ เตรียมทรัพยากรด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขที่อยู่ในความควบคุม ก ากับดูแล และรับผิดชอบให้พร้อมให้การ
สนับสนุนฝุายทหารได้อย่างเพียงพอและทันเวลาตามที่ได้รับการร้องขอ 
   ๗.๒ ประสานกับฝุายทหารเพ่ือทบทวนความต้องการทรัพยากรด้านการแพทย์
และสาธารณสุขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น 
   ๗.๓ แจ้งเตือนหน่วยงานในสังกัดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้เตรียม
ทรัพยากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่อยู่ในความควบคุม ก ากับดูแล และ
รับผิดชอบให้พร้อมให้การสนับสนุนฝุายทหารในภาวะไม่ปกติตามแผนที่ก าหนดไว้
ตั้งแต่วันเริ่มระดมสรรพก าลัง (วัน ร.) 
  ๗.๔ สนับสนุนด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และเวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ทาง
การแพทย์ รวมถึงการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยจากชีวภาพตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม เ พ่ื อสนับสนุ นฝุ า ยทหาร ในภาวะไม่ ปกติ  โ ดยประสานกั บ
กระทรวงกลาโหมและส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
   ๗.๕ ด าเนินการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องในภาวะ
ไม่ปกต ิ
   ๗.๖ จัดเตรียมหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการให้บริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุข เพื่อให้มีความพร้อมที่จะเดินทางไปให้การสนับสนุนต่อหน่วยปฏิบัติใน
พ้ืนที่ได้ทันท ี
   ๗.๗ จัดหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินในสถานพยาบาลหรือสถานที่          
ที่ก าหนด โดยระดมเจ้าหน้าที่และวัสดุอุปกรณ์จากทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น เอกชน เพ่ือ

หน่วยร่วมให้การสนับสนุน 
- กรมส่งเสริมการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
- ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
- สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ 
- สภากาชาดไทย 
- กรุงเทพมหานคร 
- มหาวิทยาลัย 
- สมาคม 
- โรงพยาบาลเอกชน  
- หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 



 

 

แนวความคิดในการปฏิบัติ แนวทางในการปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รองรับการส่งต่อผู้บาดเจ็บของชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินหรือหน่วย
ปฏิบัติการฉุกเฉินในพ้ืนที่ 
 

๘. ด้านอุตสาหกรรมและปัจจัยการผลิต 
   ๘.๑ แจ้งเตือนหน่วยงานในสังกัดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เตรียมความ
พร้อมของทรัพยากรด้านอุตสาหกรรม และปัจจัยการผลิตที่อยู่ในความควบคุม 
ก ากับดูแล และรับผิดชอบให้พร้อมต่อการสนับสนุนแก่ฝุายทหารได้อย่างเพียงพอ
และทันเวลาตามที่ได้รับการร้องขอ 
   ๘.๒ ประสานกับฝุายทหารเ พ่ือทบทวนความต้องการทรัพยากรด้าน
อุตสาหกรรมและปัจจัยการผลิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น 
   ๘.๓ แจ้งเตือนหน่วยงานในสังกัดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เตรียม
ทรัพยากรด้านอุตสาหกรรมและปัจจัยการผลิตที่อยู่ในความควบคุม ก ากับดูแล 
และรับผิดชอบให้พร้อมต่อการสนับสนุนแก่ฝุายทหารในภาวะไม่ปกติตามแผนที่
ก าหนดไว้ตั้งแต่วันเริ่มระดมสรรพก าลัง (วัน ร.) 
   ๘.๔ ด าเนินการเพื่อให้มีผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม วัสดุยุทธศาสตร์ รวมถึงการ
ปูองกันและการแก้ไขปัญหาจากสารเคมี เพ่ือสนองความต้องการทางทหารใน
ภาวะไม่ปกติโดยประสานกับกระทรวงกลาโหมและส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
   ๘.๕ สนับสนุนกระทรวงกลาโหม ในการด าเนินกรรมวิธีในการปรับเปลี่ยนหรือ
แปลงสภาพของโรงงานอุตสาหกรรมยามปกติ เป็นก าหนดการทางอุตสาหกรรม
เพ่ือการทหารและการปูองกันประเทศ 

หน่วยประสานงานหลัก 
- กระทรวงอุตสาหกรรม    
หน่วยร่วมให้การสนับสนุน 
- สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 
- กรมการอุตสาหกรรมทหาร 
ศูนย์การอุตสาหกรรมปูองกัน
ประเทศและพลังงานทหาร 
- หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
  



 

 

แนวความคิดในการปฏิบัติ แนวทางในการปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๙. ด้านเชื้อเพลิงและพลังงาน 
   ๙.๑ ประสานกับฝุายทหารเพ่ือทบทวนความต้องการทรัพยากรด้านเชื้อเพลิง
และพลังงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
   ๙.๒ แจ้งเตือนหน่วยงานในสังกัดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เตรียม
ทรัพยากรด้านเชื้อเพลิงและพลังงานที่อยู่ในความควบคุม ก ากับดูแล และ
รับผิดชอบให้พร้อมให้การสนับสนุนให้กับฝุายทหารในภาวะไม่ปกติได้ตามแผนที่
ก าหนดไว้ตั้งแต่วันเริ่มระดมสรรพก าลัง (วัน ร.) 
   ๙.๓ สนับสนุนความต้องการด้านเชื้อเพลิงและพลังงาน ที่จ าเป็นเพ่ือตอบสนอง    
ความต้องการทางทหารในภาวะไม่ปกติ โดยประสานกับกระทรวงกลาโหมและ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง    
 

หน่วยประสานงานหลัก 
- กระทรวงพลังงาน    
หน่วยร่วมให้การสนับสนุน 
- ส่วนราชการในสังกัดของ
กระทรวงพลังงาน 
- รัฐวิสาหกิจที่ก ากับดูแล  
- ก ระทรว ง  องค์ ก ร อิ ส ร ะ 
รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนอื่นๆ   
ที่เกี่ยวข้อง   

๑๐. ด้านการประชาสัมพันธ์ 
   ๑๐.๑ ประสานกับกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการ
ควบคุมข่าวสาร การเผยแพร่ข่าว การปูองกันและเปิดเผยความลับของทางราชการ  
และการกระจ่ายข่าว ซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อความม่ันคงในภาวะไม่ปกติ 
   ๑๐.๒ กรณีที่ต้องมีการร้องขอการสนับสนุนทรัพยากรด้านการประชาสัมพันธ์
จากฝุายพลเรือน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารตามความจ าเป็นและ
เพียงพอในการแก้ไขปัญหาให้ยุติลงโดยเร็ว ให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงาน
หลักในการประสานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การสนับสนุนการปฏิบัติทาง
ทหารตามที่ได้รับการร้องขอ 

หน่วยประสานงานหลัก 
- กรมประชาสัมพันธ์     
หน่วยร่วมให้การสนับสนุน 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงกลาโหม 
- กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม 
- กระทรวงศึกษาธิการ 
- กระทรวงการต่างประเทศ 



 

 

แนวความคิดในการปฏิบัติ แนวทางในการปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   ๑๐.๓  ให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ทุกรายด าเนินการ
ตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานของผู้ประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในกรณีเกิดภาวะไม่ปกติ โดยให้ด าเนินการ
ตามท่ีรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องร้องขอโดยเคร่งครัด    
   ๑๐.๔ ด าเนินการประชาสัมพันธ์และจัดการด้านข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤต
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์แก่ประชาชน สร้างขวัญและก าลังใจ  
และปูองกันการตื่นตระหนก  รวมทั้งเพ่ือให้ประชาชนให้ความร่วมมือช่วยเหลือ
และสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารในภาวะไม่ปกติ 
   ๑๐.๕ ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปูองกันแก้ไขสถานการณ์ของ
หน่วยงานภาครัฐ  เพ่ือให้สาธารณชนรับรู้และเข้าใจในการปฏิบัติงานของภาครัฐ 

- กรมปูองกันและบรรเทา     
สาธารณภัย 
- กรมการปกครอง 
- ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี 
- บริษัท อสมท. จ ากัด (มหาชน) 
- องค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณแห่งประเทศ
ไทย (ส.ส.ท.) 
- ส านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการ 
โทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
- สมาคมวิ ชาชี พด้ านสื่ อสาร   
มวลชน และองค์กรสื่อภาคเอกชน
ต่างๆ ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ , 
สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานี
วิ ท ยุ ชุ ม ช น  เ ค เ บิ ล ที วี 
หนังสือพิมพ์ ส านักข่าว โรงพิมพ์ 
ส านักพิมพ์ 



 

 

แนวความคิดในการปฏิบัติ แนวทางในการปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- แหล่งผลิตสื่อประชาสัมพันธ์อ่ืน  ๆ
ที่เก่ียวข้อง 
 

๑๑. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและอ่ืนๆ 
   กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุน
และประสานการด าเนินการเกี่ยวกับทรัพยากรด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และอ่ืนๆ 
   ๑๑.๑ สนับสนุนทรัพยากรด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและอ่ืนๆ ให้กับฝุายทหาร
ในภาวะไม่ปกติ ตามแผนผนึกก าลังและทรัพยากรเพ่ือการปูองกันประเทศ     
ตั้งแต่ท่ีทหารร้องขอและ/หรือตั้งแต่วันเริ่มระดมสรรพก าลัง (วัน ร.) 
   ๑๑.๒ ประสานกับฝุายทหารเพ่ือทบทวนความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวก 
และอ่ืนๆ ที่ฝุายทหารต้องการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

หน่วยประสานงานหลัก 
- กระทรวงมหาดไทย    
หน่วยร่วมให้การสนับสนุน 
- กระทรวงพาณิชย์ 
- กระทรวงศึกษาธิการ 
- กระทรวงยุติธรรม 
- กระทรวงวัฒนธรรม 
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
- กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 
- ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

๑๒. การสนับสนุนอ่ืน ๆ 
        ๑๒.๑ ด าเนินการแปลงงบประมาณในภาวะปกติ เป็นงบประมาณในภาวะ
ไม่ปกติ เพ่ือสนับสนุนความต้องการทางทหารในภาวะไม่ปกติ (ส านักงบประมาณ)   
   ๑๒.๒ จัดตั้งศูนย์บัญชาการของรัฐบาล เพ่ืออ านวยการในการวางแผน

หน่วยประสานงานหลัก 
- ส านักนายกรัฐมนตรี    
หน่วยร่วมให้การสนับสนุน 
- ส านักงานปลัดส านัก



 

 

แนวความคิดในการปฏิบัติ แนวทางในการปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ประสานงาน  และควบคุมการบริหารราชการ  เพ่ือสนับสนุนความต้องการทาง
ทหารในภาวะไม่ปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง (ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี) 

   ๑๒.๓ พิจารณาสนับสนุนงบประมาณเป็นกรณีพิเศษ  เพ่ือการใช้จ่ายด้าน
การปูองกันประเทศตามความจ าเป็น รวมทั้งด าเนินการแปลงงบประมาณ ในภาวะ
ปกติเป็นงบประมาณในภาวะไม่ปกติ  เพ่ือสนับสนุนความต้องการทางทหารใน
ภาวะ ไม่ปกติ (ส านักงบประมาณ) 

นายกรัฐมนตรี 
- ส านักงบประมาณ 
- หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

   ๑๒.๔ ด าเนินการระดมเงินให้แก่รัฐบาลเพื่อใช้จ่ายในด้านความมั่นคง ตามความ
จ าเป็น ในภาวะไม่ปกติโดยพยายามให้กระทบกระเทือนระบบเศรษฐกิจน้อยที่สุด 
   ๑๒.๕ ด าเนินการควบคุมหรือสนับสนุนการควบคุมการใช้ทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจที่จ าเป็นและหายากให้ได้ประโยชน์มากที่สุดในภาวะไม่ปกติ โดยใช้
มาตรการทางการเงิน มาตรการการคลัง และมาตรการอ่ืนๆ 
   ๑๒.๖ ด าเนินการจัดหา บริหาร ควบคุมการปริวรรตและจัดสรรเงินตรา
ต่างประเทศท่ีมีอยู่และเท่าท่ีหามาได้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดในภาวะไม่ปกติ โดย
ค านึงถึงเสถียรภาพและความจ าเป็นทางเศรษฐกิจความต้องการในทุกๆด้าน  
รวมทั้งการควบคุมการก่อหนี้ต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
- กระทรวงการคลัง    
 
 
 
 

   ๑๒.๗ สนับสนุนการศึกษาด้านการฝึกก าลังส ารอง และการวิจัยและพัฒนา
ยุทโธปกรณ์รวมทั้งอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นเพ่ือสนอง
ความต้องการทางทหารในภาวะไม่ปกติ โดยประสานกับกระทรวงกลาโหมและ

หน่วยงานรับผิดชอบ 
- กระทรวงศึกษาธิการ    



 

 

แนวความคิดในการปฏิบัติ แนวทางในการปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
   ๑๒.๘ สนับสนุนการศึกษาและฝึกอบรมก าลังคนพลเรือนแต่ละสาขาวิชาชีพ    
ที่จ าเป็นในภาวะไม่ปกติ 
   ๑๒.๙ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาภัยจากการใช้นิวเคลียร์และกัมมันตรังสี ชีวะ และเคมี ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม  เ พ่ื อตอบสน องคว ามต้ อ ง ก า รทา งทหา ร ในภ า ว ะ ไม่ ป กติ                          
โดยประสานกับกระทรวงกลาโหมและส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี    

   ๑๒.๑๐ ให้การสนับสนุนการด าเนินการของฝุายทหาร ส่วนราชการพลเรือน 
รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ที่รับผิดชอบในการเตรียมพร้อมด้านต่างๆ ในทุก
ขั้นตอนของการปฏิบัติตามแผนผนึกก าลังและทรัพยากรเพ่ือการปูองกันประเทศ 
 
 

หน่วยร่วมให้การสนับสนุน 
- หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

๓. ขั้นการเลิกระดมทรัพยากร 
   เป็นการปฏิบัติหลังจากสถานการณ์ความขัดแย้งหรือภัย
คุกคามจากการสู้รบได้ยุติลง ฝุายทหารจะเปลี่ยนบทบาท
เป็นผู้ให้การสนับสนุนการด าเนินการของฝุายพลเรือนใน
การบูรณะฟ้ืนฟูและการช่วยเหลือประชาชนร่วมกับ
กระทรวงมหาดไทย มีการส่งมอบทรัพยากรต่างๆ ที่ฝุาย
ทหารได้ขอรับการสนับสนุนคืนให้กับฝุายพลเรือน รวมทั้ง 

๑. ด้านการทหาร 
   ๑.๑ ด าเนินการรวบรวมข้อมูลการชดใช้ค่าทดแทนและค่าเสียหาย ทั้งด้าน
ก าลังคน  ยุทโธปกรณ์ อาคารสถานที่ สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งอ านวยความสะดวก 
การแพทย์และการสาธารณสุข การขนส่ง การสื่อสาร การส่งก าลังและการซ่อม
บ ารุง การบริการและสาธารณูปโภค และอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นจากหน่วยงานราชการ    
เพ่ือรายงานให้คณะกรรมการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณต่อไปตามข้อตกลง และกฎหมายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง   

หน่วยงานรับผิดชอบ 
- กระทรวงกลาโหม 



 

 

แนวความคิดในการปฏิบัติ แนวทางในการปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
พิจารณาและด าเนินกรรมวิธีในการชดเชยค่าเสียหายต่างๆ 
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์และที่กฎหมาย
ก าหนดไว้โดยฝุายทหารยังคงได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล 
เพ่ือด าเนินการฟ้ืนฟูสถานภาพหน่วยทหารให้มีความพร้อม
รบโดยเร็วต่อไป ทั้งนี้การด าเนินการดังกล่าวให้เป็นไปตาม
กฎหมาย นโยบาย และแผนต่างๆ ที่สนับสนุนต่อการ
ปฏิบัติในการนั้น ได้แก่ พระราชก าหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ พระราชบัญญัติการ 
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑ 
พระราชบัญญัติการเกณฑ์ช่วยราชการทหาร พ.ศ.๒๕๓๐ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ 
พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ 
พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ 
ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เป็นต้น 

   ๑.๒ ประสานกับฝุายพลเรือน เพ่ือพิจารณาการส่งคืนทรัพยากรให้กับหน่วยงาน
ราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
   ๑.๓ ปรับปรุง พัฒนา ประมาณการความต้องการทางทหารด้านการระดมสรรพ
ก าลังเพ่ือการทหาร ให้มีความทันสมัย ถูกต้องตามความเป็นจริงของสถานการณ์ที่
เป็นอยู่ในขณะนั้น 
   ๑.๔ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรในการฟ้ืนฟูสภาพหน่วย
ทหารให้มีความพร้อมรบโดยเร็ว 
 

๒. ด้านก าลังคน 
   ๒.๑ ด าเนินการสนับสนุนก าลังคนพลเรือนแต่ละสาขา เพ่ือการบรรเทาภัยพิบัติ
จากภัยสงครามให้กับหน่วยทหารตามความจ าเป็น เพ่ือให้ฝุายทหาร มีความพร้อม  
ในการปฏิบัติภารกิจการปูองกันประเทศ และรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น
ได้ภายหลัง 
   ๒.๒ ประสานกับฝุายทหารเพ่ือด าเนินการส่งกลับก าลังคนหลังจากสถานการณ์
กลับเข้าสู่ภาวะปกติ 
   ๒.๓ ด าเนินการรวบรวมข้อมูลการชดใช้ ค่าทดแทนและค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
ให้กับกระทรวงกลาโหม (โดย กรมการสรรพก าลังกลาโหม/ศูนย์ระดมสรรพก าลัง) 
และรายงานไปยังคณะกรรมการเตรียมพร้อมแห่งชาติ  เพ่ือขอรับการสนับสนุน
และให้ความช่วยเหลือต่อไป 

หน่วยประสานงานหลัก 
- กระทรวงแรงงาน 
หน่วยร่วมให้การสนับสนุน 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงสาธารณสุข 
- กระทรวงคมนาคม 
- กระทรวงศึกษาธิการ 
- กระทรวงการต่างประเทศ 
- กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 
- ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
- ส านักงานคณะกรรมการ



 

 

แนวความคิดในการปฏิบัติ แนวทางในการปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ข้าราชการพลเรือน 
- สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
- สมาคมวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพ  
- หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

๓. ด้านอาหาร 
   ๓.๑ ด าเนินการสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรที่สามารถน ามาประกอบอาหาร 
เพ่ือสนับสนุนให้กับฝุายทหารตามความจ าเป็น เพ่ือให้ฝุายทหารมีความพร้อมใน
การปฏิบัติภารกิจการปูองกันประเทศ และรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ภายหลัง 
   ๓.๒ ประสานกับฝุายทหารเพ่ือพิจารณาการส่งคืนทรัพยากรด้านอาหารให้กับ
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง หลังจากสถานการณ์
กลับเข้าสู่ภาวะปกติ 
   ๓.๓ ด าเนินการรวบรวมข้อมูลการชดใช้ ค่าทดแทนและค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
ให้กับกระทรวงกลาโหม (โดย กรมการสรรพก าลังกลาโหม/ศูนย์ระดมสรรพก าลัง) 
และรายงานไปยังคณะกรรมการเตรียมพร้อมแห่งชาติ เพ่ือขอรับการสนับสนุน
และให้ความช่วยเหลือต่อไป 
 
 

หน่วยประสานงานหลัก 
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
หน่วยร่วมให้การสนับสนุน 
- กระทรวงพาณิชย์ 
- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กระทรวงสาธารณสุข  
- หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 



 

 

แนวความคิดในการปฏิบัติ แนวทางในการปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๔. ด้านน้ า 
   ๔.๑ ด าเนินการสนับสนุนแหล่งน้ าเ พ่ือใช้ในการอุปโภคบริโภคส าหรับ         
การบรรเทาภัยพิบัติจากภัยสงครามให้กับหน่วยทหารตามความจ าเป็น เพ่ือให้ฝุาย
ทหารมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจการปูองกันประเทศ และรองรับ
สถานการณ์ท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ภายหลัง 
   ๔.๒ ประสานกับฝุายทหารเพ่ือพิจารณาส่งมอบแหล่งน้ าให้กับหน่วยงาน
ราชการ  รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง หลังจากสถานการณ์กลับเข้าสู่
ภาวะปกติ 
   ๔.๓ ด าเนินการรวบรวมข้อมูลการชดใช้ ค่าทดแทนและค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
ให้กับกระทรวงกลาโหม (โดย กรมการสรรพก าลังกลาโหม/ศูนย์ระดมสรรพก าลัง)  
และรายงานไปยังคณะกรรมการเตรียมพร้อมแห่งชาติ เพ่ือขอรับการสนับสนุน
และให้ความช่วยเหลือต่อไป 
 

หน่วยประสานงานหลัก 
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
หน่วยร่วมให้การสนับสนุน 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงคมนาคม 
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- การประปานครหลวง 
- การประปาส่วนภูมิภาค  
- หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

๕. ด้านการคมนาคม 
   ๕.๑ ทรัพยากรด้านการคมนาคมที่หน่วยทหารได้ระดมจากภาคเอกชนให้
หน่วยงานคมนาคมซึ่งเป็นผู้ประสานชี้ช่องทางให้หน่วยงานตามกฎหมายเป็น
ผู้ด าเนินการนั้น พิจารณาให้ความช่วยเหลือภาคเอกชนในการประสานและติดตาม
ทรัพยากรที่ถูกระดมเพ่ือการส่งคืนหรือเพ่ือการขอชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นได้อีกทางหนึ่ง 
  ๕.๒ ด าเนินการรวบรวมข้อมูลการชดใช้ ค่าทดแทนและค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
ให้กับกระทรวงกลาโหม (โดย กรมการสรรพก าลังกลาโหม/ศูนย์ระดมสรรพก าลัง) 

หน่วยประสานงานหลัก 
- กระทรวงคมนาคม  
หน่วยร่วมให้การสนับสนุน 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม 



 

 

แนวความคิดในการปฏิบัติ แนวทางในการปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และรายงานไปยังคณะกรรมการเตรียมพร้อมแห่งชาติ เพ่ือขอรับการสนับสนุน
และให้ความช่วยเหลือต่อไป 
   ๕.๓ กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องพิจารณาประเมินผล
การด าเนินการ รวมทั้งทบทวนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ/แผนงาน/แนวทาง/
วิธีการและคู่มือการปฏิบัติที่ได้ด าเนินการภายใต้แผนผนึกก าลังและทรัพยากรเพ่ือ
การปูองกันประเทศ เพ่ือน ามาปรับปรุงแผน/วิธีการและคู่มือต่อไป 
 

- หน่วยงานอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 

๖. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๖.๑ ด าเนินการสนับสนุนการบริการและทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่จ าเป็นในการบรรเทาภัยพิบัติจากภัยสงครามให้กับหน่วยทหาร
ตามความจ าเป็น เพ่ือให้ฝุายทหารมีความพร้อม ในการปฏิบัติภารกิจการปูองกัน
ประเทศ และรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ภายหลัง 
   ๖.๒ ประสานกับฝุายทหารเพ่ือพิจารณาการส่งคืนทรัพยากรด้านการสื่อสาร
ให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง หลังจาก
สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ  
  ๖.๓ ด าเนินการรวบรวมข้อมูลการชดใช้ ค่าทดแทนและค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
ให้กับกระทรวงกลาโหม (โดย กรมการสรรพก าลังกลาโหม/ศูนย์ระดมสรรพก าลัง) 
และรายงานไปยังคณะกรรมการเตรียมพร้อมแห่งชาติ เพ่ือขอรับการสนับสนุน
และให้ความช่วยเหลือต่อไป 
  ๖.๔ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง

หน่วยประสานงานหลัก 
- กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม 
หน่วยร่วมให้การสนับสนุน 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงกลาโหม 
- ส านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  
- หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 



 

 

แนวความคิดในการปฏิบัติ แนวทางในการปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
พิจารณาประเมินผลการด าเนินการ รวมทั้งทบทวนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ/
แผนงาน/แนวทาง/วิธีการ และคู่มือการปฏิบัติที่ได้ด าเนินการภายใต้แผนผนึก
ก าลังและทรัพยากรเพ่ือการปูองกันประเทศ เพ่ือน ามาปรับปรุงแผน/วิธีการและ
คู่มือต่อไป 
 

๗. ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
   ๗.๑ ด าเนินการสนับสนุนด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพ่ือการบรรเทาภัย
พิบัติจากภัยสงครามให้กับหน่วยทหารตามความจ าเป็น เพ่ือให้ฝุายทหารมีความ
พร้อมในการปฏิบัติภารกิจการปูองกันประเทศ และรองรับสถานการณ์ที่อาจจะ
เกิดข้ึนได้ภายหลัง 
   ๗.๒ ประสานกับฝุายทหารเพ่ือพิจารณาการส่งคืนทรัพยากรด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง  
หลังจากสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ 
   ๗.๓ ด าเนินการรวบรวมข้อมูลการชดใช้ ค่าทดแทน และค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
ให้กับกระทรวงกลาโหม (โดย กรมการสรรพก าลังกลาโหม/ศูนย์ระดมสรรพก าลัง) 
และรายงานไปยังคณะกรรมการเตรียมพร้อมแห่งชาติ เพ่ือขอรับการสนับสนุน
และให้ความช่วยเหลือต่อไป 

หน่วยประสานงานหลัก 
- กระทรวงสาธารณสุข   
หน่วยร่วมให้การสนับสนุน 
- กรมส่งเสริมการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
- ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
- สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
- สภากาชาดไทย 
- กรุงเทพมหานคร 
- มหาวิทยาลัย 
- สมาคม 
- โรงพยาบาลเอกชน  
- หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
 



 

 

แนวความคิดในการปฏิบัติ แนวทางในการปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๘. ด้านอุตสาหกรรมและปัจจัยการผลิต 
   ๘.๑ ด าเนินการสนับสนุนทรัพยากรด้านอุตสาหกรรมและปัจจัยการผลิตเพ่ือ
การบรรเทาภัยพิบัติจากการสู้รบหรือการสงครามให้กับหน่วยทหารตามความ
จ าเป็น เพ่ือให้ฝุายทหารมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจการปูองกันประเทศ 
และรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ภายหลัง 
   ๘.๒ ประสานกับฝุายทหารเพ่ือตรวจสอบ และพิจารณาการส่งคืน ชดใช้ หรือ
ชดเชยในมูลค่าหรือจ านวนทรัพยากรด้านอุตสาหกรรมและปัจจัยการผลิตให้กับ
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องหลังจากสถานการณ์
กลับเข้าสู่ภาวะปกติ 
   ๘.๓ ด าเนินการรวบรวมข้อมูลการชดใช้ ค่าทดแทนและค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
ให้กับกระทรวงกลาโหม (โดย กรมการสรรพก าลังกลาโหม/ศูนย์ระดมสรรพก าลัง) 
และรายงานไปยังคณะกรรมการเตรียมพร้อมแห่งชาติ เพ่ือขอรับการสนับสนุน
และให้ความช่วยเหลือต่อไป 
 

หน่วยประสานงานหลัก 
- กระทรวงอุตสาหกรรม    
หน่วยร่วมให้การสนับสนุน 
- สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
- กรมการอุตสาหกรรมทหาร 
ศูนย์การอุตสาหกรรมปูองกัน
ประเทศและพลังงานทหาร  
- หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

   ๙. ด้านเชื้อเพลิงและพลังงาน 
   ๙.๑ ด าเนินการสนับสนุนด้านเชื้อเพลิงและพลังงานในการบรรเทาภัยพิบัติจาก
ภัยสงครามให้กับหน่วยทหารตามความจ าเป็น เพ่ือให้ฝุายทหารมีความพร้อมในการปฏิบัติ
ภารกิจการปูองกันประเทศ และรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ภายหลัง 
   ๙.๒ ประสานกับฝุายทหารเพ่ือพิจารณาการส่งคืนทรัพยากรด้านเชื้อเพลิง   
และพลังงานให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

หน่วยประสานงานหลัก 
- กระทรวงพลังงาน    
หน่วยร่วมให้การสนับสนุน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ส่วนราชการในสังกัดของ
กระทรวงพลังงาน 



 

 

แนวความคิดในการปฏิบัติ แนวทางในการปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
หลังจากสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ 
   ๙.๓ ด าเนินการรวบรวมข้อมูลการชดใช้ ค่าทดแทน และค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
ให้กับกระทรวงกลาโหม (โดย กรมการสรรพก าลังกลาโหม/ศูนย์ระดมสรรพก าลัง) 
และรายงานไปยังคณะกรรมการเตรียมพร้อมแห่งชาติ  เพ่ือขอรับการสนับสนุน
และให้ความช่วยเหลือต่อไป 
 

- รัฐวิสาหกิจที่ก ากับดูแล  
- กระทรวง องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรเอกชนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง   

๑๐. ด้านการประชาสัมพันธ์ 
   ๑๐.๑ ประสานกับทหารเพ่ือพิจารณาส่งคืนทรัพยากรด้านการประชาสัมพันธ์
ให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง หลังจาก
สถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ  
   ๑๐.๒ ด าเนินการรวบรวมข้อมูลการชดใช้  ค่าตอบแทนและเสียหายที่เกิดขึ้น
ให้กับกระทรวงกลาโหม (โดย กรมการสรรพก าลังกลาโหม/ศูนย์ระดมสรรพก าลัง) 
และรายงานไปยังคณะกรรมการเตรียมพร้อมแห่งชาติ  เพ่ือขอรับการสนับสนุน
และให้ความช่วยเหลือต่อไป 

หน่วยประสานงานหลัก 
- กรมประชาสัมพันธ์     
หน่วยร่วมให้การสนับสนุน 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงกลาโหม 
- กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม 
- กระทรวงศึกษาธิการ 
- กระทรวงการต่างประเทศ 
- กรมปูองกันและบรรเทา    
สาธารณภัย 
- กรมการปกครอง 
- ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี  



 

 

แนวความคิดในการปฏิบัติ แนวทางในการปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- บริษัท อสมท. จ ากัด (มหาชน) 
- องค์การกระจายเสียงและแพร่
ภาพสาธารณแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) 
- ส านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
- สมาคมวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน 
และองค์กรสื่อภาคเอกชนต่างๆ  
ได้แก่ สถานีโทรทัศน์, สถานี
วิทยุกระจายเสียง สถานวีิทยุชุมชน 
เคเบิลทีวี หนังสือพิมพ์ ส านักข่าว 
โรงพิมพ์ ส านักพิมพ์  
- แหล่งผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 



 

 

แนวความคิดในการปฏิบัติ แนวทางในการปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๑๑. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและอ่ืนๆ 
   กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุน
และประสานการด าเนินการเก่ียวกับทรัพยากรด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและอ่ืน ๆ 
   ๑๑.๑ ประสานกับฝุายทหารเพ่ือพิจารณาการส่งคืนทรัพยากรด้านสิ่งอ านวย      
ความสะดวกและอ่ืนๆ ให้กับหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้อง หลังสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ  
   ๑๑.๒ ด าเนินการรวบรวมข้อมูลการชดใช้ ค่าทดแทนและค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
ให้กับกระทรวงกลาโหม (โดย กรมการสรรพก าลังกลาโหม/ศูนย์ระดมสรรพก าลัง) 
และรายงานไปยังคณะกรรมการเตรียมพร้อมแห่งชาติ เพ่ือขอรับการสนับสนุน
และให้ความช่วยเหลือต่อไป 
 

หน่วยประสานงานหลัก 
- กระทรวงมหาดไทย    
หน่วยร่วมให้การสนับสนุน 
- กระทรวงพาณิชย์ 
- กระทรวงศึกษาธิการ 
- กระทรวงยุติธรรม 
- กระทรวงวัฒนธรรม 
- กระทรวงการท่องเที่ยว   
และกีฬา 
- กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 
- ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 



 

 

แนวความคิดในการปฏิบัติ แนวทางในการปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๑๒. การสนับสนุนอ่ืนๆ 
   ๑๒.๑ ด าเนินการสนับสนุนงบประมาณหรือจัดสรรงบประมาณตามความ 
เหมาะสมเพื่อสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือฝุายทหารให้มีความพร้อมรบใน 
การปูองกันประเทศภายหลังภาวะไม่ปกติ (ส านักงบประมาณ) 
   ๑๒.๒ ด าเนินการสนับสนุนงบประมาณหรือจัดสรรงบประมาณ เพ่ือการชดใช้ 
ค่าทดแทน และค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการระดมทรัพยากรเพ่ือการปูองกัน
ประเทศ โดยประสานกับกระทรวงกลาโหม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง (ส านัก
งบประมาณ) 

หน่วยประสานงานหลัก 
- ส านักนายกรัฐมนตรี    
หน่วยร่วมให้การสนับสนุน 
- ส านักงบประมาณ 
- หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

   ๑๒.๓ ด าเนินการระดมเงินให้แก่รัฐบาลเพ่ือใช้จ่ายในการบูรณะฟ้ืนฟูประเทศ     
ให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว   

หน่วยงานรับผิดชอบ 
- กระทรวงการคลัง    

   ๑๒.๔ สนับสนุนการด าเนินการให้ได้มาซึ่งยุทโธปกรณ์และแหล่งส่งก าลังบ ารุง  
สิ่งอุปกรณ์จากต่างประเทศ เพ่ือสนองความต้องการทางการทหารในภาวะไม่ปกติ 
โดยประสานกับกระทรวงกลาโหมและส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
   ๑๒.๕ ด าเนินการชี้แจงและประชาสัมพันธ์เพ่ือสนับสนุนประเทศไทยในทาง
ระหว่างประเทศ รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือสนับสนุน
ประเทศไทย (โดยเฉพาะประเทศมหาอ านาจ)  
   ๑๒.๖ ผลักดันให้การแก้ไขปัญหาระหว่างไทยกับคู่กรณีในกรอบต่างๆ 
โดยเฉพาะในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์
ต่อประเทศไทย 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
- กระทรวงการต่างประเทศ     



 

 

แนวความคิดในการปฏิบัติ แนวทางในการปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   ๑๒.๗ ประสานกับฝุายทหารเพ่ือพิจารณาการส่งคืนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยจากการใช้รังสีให้กับหน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องหลังจากสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ 
   ๑๒.๘ ด าเนินการรวบรวมข้อมูลการชดใช้  ค่าทดแทน และค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
ให้กับกระทรวงกลาโหม (โดย กรมการสรรพก าลังกลาโหม/ศูนย์ระดมสรรพก าลัง) 
และรายงานไปยังคณะกรรมการเตรียมพร้อมแห่งชาติ เพ่ือขอรับการสนับสนุน
และให้ความช่วยเหลือต่อไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี    

   ๑๒.๙ ให้การสนับสนุนการด าเนินการของฝุายทหาร ส่วนราชการพลเรือน 
รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ที่รับผิดชอบในการเตรียมพร้อมด้านต่างๆ ในทุก
ขั้นตอนของการปฏิบัติตามแผนผนึกก าลังและทรัพยากรเพ่ือการปูองกันประเ 

หน่วยร่วมให้การสนับสนุน 
- หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

 



ผนวก ซ  
รายการทรัพยากรตาม 
ความต้องการทางทหาร 



 

 

ผนวก ซ 
รายการทรัพยากรตามความต้องการทางทหาร 

 

ล าดับ ประเภททรัพยากร รายการทรัพยากร รายละเอียดทรัพยากรโดยสังเขป 
๑. ด้านก าลังคน (กระทรวงแรงงาน เป็น

หน่วยรับผิดชอบประสานงานหลัก) 
๑.บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข  
 
 
๒.บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
 
๓.บุคลากรด้านคมนาคม 
 
 
๔.บุคลากรด้านแรงงาน 
 
๕.บุคลากรด้านภาษา 
 
๖.บุคลากรด้านนิวเคลียร์ ชีวะ รังสี 
 
๗.บุคลากรด้านกฎหมาย 

- แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ พยาบาล เภสัชกรรมที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นักวิชาการ
สาธารณสุข ตัวอย่างเช่น จิตแพทย์ ศัลยแพทย์ แพทย์ โสต ศอ นาสิก แพทย์อายุรกรรม
เฉพาะทาง แพทย์ออโธปิดิกส์ แพทย์สูตินรีเวช 
- วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรสื่อสารดาวเทียม ผู้ เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวอย่างเช่น วิศวกรที่มีความช านาญพิเศษอุปกรณ์จัดช่ องสัญญาณหรือระบบ
ไมโครเวฟ วิศวกรที่มีความช านาญพิเศษในการติดตั้งดาวเทียมและใช้เครื่องมือ   
- วิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมเครื่องกล นักบิน ช่างเครื่องยนต์ นักวิชาการทางด้านภูมิสารสนเทศ 
ตัวอย่างเช่น นักบิน บ. SKB 200 นักบิน ฮ. BELL 412 ช่างเครื่องยนต์ ประจ า บ. และ ฮ. 
ช่างวิทยุสื่อสาร ประจ า บ. และ ฮ. 
- ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานในแต่ละสาขาอาชีพ ตัวอย่างเช่น ช่างเชื่อม ช่างไม้ ช่างไฟฟ้า 
ช่างเย็บหนัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างกลโรงงาน 
- ล่าม หรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น ภาษาเขมร ภาษาพม่า ภาษา
เวียดนาม ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาอังกฤษ  
- วิศวกรนิวเคลียร์ วิศวกรฟิสิกส์ นักฟิสิกส์รังสี ตัวอย่างเช่น นักฟิสิกส์รังสีช านาญพิเศษ  
นักนิวเคลียร์ช านาญพิเศษ 
- นักกฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเฉพาะทาง ตัวอย่างเช่น กฎหมายระหว่าง
ประเทศ 



 

 

ล าดับ ประเภททรัพยากร รายการทรัพยากร รายละเอียดทรัพยากรโดยสังเขป 
๒. 
 

ด้านอาหาร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เป็นหน่วยรับผิดชอบประสานงานหลัก) 
 

- ข้อมูลโรงงานผลิตอาหาร 
 

- ชื่อโรงงาน สถานที่ตั้ง ประกอบกิจการ ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน  
ค่าเครื่องจักร จ านวนเครื่องจักร แรงม้า พ้ืนที่โรงงาน วัตถุดิบ ผลผลิต - ก าลังการผลิต :
หน่วยการผลิต จ านวนคนงานชาย จ านวนคนงานหญิง จ านวนคนงาน (รวม)  
โทรศัพท ์โทรสาร พิกัดภูมิศาสตร์ 
 

๓. ด้านน  า (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยรับผิดชอบประสานงาน
หลัก) 
 

๑. ข้อมูลแหล่งน้ าผิวดิน (อ่างเก็บน้ าและ
เขื่อน) 
 
 
๒. ข้อมูลแหล่งน้ าใต้ดิน (บ่อบาดาล) 
 
 
๓. ข้อมูลโรงประปา 
 
 
๔. ข้อมูลโรงงานผลิตน้ าดื่ม 

- ชื่ออ่างเก็บน้ า สถานที่ตั้ง ขนาดของอ่างเก็บน้ า (เล็ก,กลาง,ใหญ่) ปริมาณกักเก็บน้ า
สูงสุด(ลบ.ม.) ปริมาณกักเก็บน้ าต่ าสุด (ลบ.ม.) ปริมาณน้ าในอ่างใช้งานได้ (ลบ.ม.)  น้ า
ไหลเข้าอ่างเฉลี่ยรายปี (ลบ.ม.) การใช้ประโยชน์ (อุปโภค - บริโภค) รายละเอียดพ้ืนที่
และลักษณะทางกายภาพ หน่วยงานรับผิดชอบ โทรศัพท์ โทรสาร พิกัดภูมิศาสตร์ 
- สถานที่ตั้งบ่อบาดาล โทรศัพท์ โทรสาร หมายเลขบ่อบาดาล สภาพน้ า การใช้
ประโยชน์ (อุปโภค - บริโภค) ความลึกเจาะ (ม.) ระดับน้ าปกติ (ม.) ปริมาณน้ า (ลบ.
ม./ช.ม.) ชนิดเครื่องสูบ พิกัดภูมิศาสตร์ 
- ชื่อส านักงานประปา โทรศัพท์ โทรสาร ประเภท สังกัด แหล่งน้ าดิบที่น ามาผลิต 
อัตราการผลิต (ลบ.ม./วัน) ความจุถังเก็บน้ า (ลบ.ม.) พ้ืนที่ให้บริการ (ตร.กม.) พ้ืนที่
จ่ายน้ า พิกัดภูมิศาสตร์ 
- ชื่อโรงงาน สถานที่ตั้ง ประกอบกิจการ ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน เงิน
หมุนเวียน ค่าเครื่องจักร จ านวนเครื่องจักร แรงม้า พ้ืนที่โรงงาน วัตถุดิบ ผลผลิต-
ก าลังการผลิต:หน่วยการผลิต จ านวนคนงานชาย จ านวนคนงานหญิง จ านวนคนงาน
(รวม) โทรศัพท ์โทรสาร พิกัดภูมิศาสตร์ 
 
 



 

 

ล าดับ ประเภททรัพยากร รายการทรัพยากร รายละเอียดทรัพยากรโดยสังเขป 
๔. ด้านการคมนาคม (กระทรวงคมนาคม 

เป็นหน่วยรับผิดชอบประสานงานหลัก) 
๑. ข้อมูลรถยนต์โดยสาร 
 
  
 
๒. ข้อมูลรถยนต์บรรทุก 
 
 
 
๓. ข้อมูลรถไฟ  
    - รถไฟชนิดโดยสาร 
 
    - รถไฟชนิดรถสินค้า 
 
๔. ข้อมูลถนน 
 
 
๕. ข้อมูลราง 
 
 
๖. ข้อมูลสะพาน 
 

- ชื่อผู้ประกอบการ สถานที่ตั้ง สังกัด ประเภท (ประจ าทาง, ไม่ประจ าทาง, ส่วน
บุคคล) ประเภทรถและจ านวน(รถปรับอากาศพิเศษ, รถปรับอากาศ, รถที่ไม่มี
เครื่องปรับอากาศ รถสองชั้น, รถพ่วง, รถก่ึงพ่วง, รถโดยสารเฉพาะกิจ) จ านวนรถรวม 
(คัน) โทรศัพท ์โทรสาร พิกัดภูมิศาสตร์ 
- ชื่อผู้ประกอบการ สถานที่ตั้ง สังกัด ประเภท(ประจ าทาง, ไม่ประจ าทาง, ส่วนบุคคล)
ประเภทรถและจ านวน (รถกระบะบรรทุก, รถตู้บรรทุก, รถบรรทุกของเหลว}
รถบรรทุกวัสดุอันตราย, รถบรรทุกเฉพาะกิจ, รถพ่วง, รถกึ่งพ่วง, รถกึ่งพ่วงบรรทุก
วัสดุยาว, รถลากจูง) จ านวนรถรวม (คัน) โทรศัพท ์โทรสาร พิกัดภูมิศาสตร์ 
 
- ชนิดรถ อักษรย่อ จ านวนที่นั่ง ลักษณะภายในรถ จ านวนรถที่ให้บริการ ประเภทรถที่
ให้บริการตามสายการเดินรถต่าง ๆ (รถธรรมดา, รถเร็ว, รถด่วน, รถด่วนพิเศษ) 
- ชนิดรถ อักษรย่อ รุ่น ขนาดกว้าง x ยาว x สูง (มม.) น้ าหนักรถเปล่า (ตัน) น้ าหนัก
รถบรรทุก (ตัน) จ านวนรถที่มี 
- ชื่อเส้นทาง ชื่อเส้นทางย่อย หน่วยงานที่รับผิดชอบ ความยาวเส้นถนน/ช่วงถนน 
(กม.) กม.เริ่มต้นเส้นถนน/ช่วงถนน กม.สิ้นสุดของเส้นถนน/ช่วงถนน พ้ืนผิวถนน 
ความกว้างของถนน (ม.) จ านวนช่องทางการจราจร จังหวัดที่ผ่าน 
- ชื่อเส้นทางรถไฟ (สายแม่กลอง, สายตะวันออกเฉียงเหนือ, สายใต้, สายเหนือ, สาย
ตะวันออก) ความยาวเส้นทางรถไฟ/ช่วงทางรถไฟ (กม.) กม.เริ่มต้นเส้นทางรถไฟ/ช่วง
ทางรถไฟ กม.สิ้นสุดเส้นทางรถไฟ/ช่วงทางรถไฟ ชนิดของหมอนรองราง จังหวัดที่ผ่าน 
- ชื่อสะพาน ขนาดความกว้าง (ม.) ความยาว (ม.) ขีดความสามารถในการรับน้ าหนัก
(ตัน) วัสดุในการสร้างสะพาน ตั้งอยู่บนถนน/เส้นทาง ข้าม (แม่น้ า, เส้นทางรถไฟ หรือ



 

 

ล าดับ ประเภททรัพยากร รายการทรัพยากร รายละเอียดทรัพยากรโดยสังเขป 
 
๗. ข้อมูลสะพานรถไฟ 
 
 
๘. ข้อมูลสถานีขนส่ง 
 
 
๙. ข้อมูลสถานีรถไฟ 
 
๑๐. ข้อมูลเรือ 
 
 
๑๑. ข้อมูลเส้นทางน้ า 
 
๑๒. ข้อมูลท่าเทียบเรือ 
 
 
๑๓. ข้อมูลอากาศยาน 
 
 
๑๔. ข้อมูลท่าอากาศยาน/สนามบิน 

อ่ืน ๆ) สถานที่ตั้ง พิกัดภูมิศาสตร์ 
- ชื่อสะพาน ขนาดความกว้าง (ม.) ความยาว(ม.) ลักษณะโครงสร้าง ขีดความสามารถ
ในการรับน้ าหนัก (ตัน) ตั้งอยู่บนเส้นทางข้าม (แม่น้ าหรืออ่ืนๆ) สถานที่ตั้ง พิกัด
ภูมิศาสตร์ 
- ชื่อสถานีขนส่ง สถานที่ตั้ง ประเภทสถานี (ขนส่งผู้โดยสาร, ขนส่งสัตว์และสิ่งของ)  
เนื้อที่ (ไร่) รายละเอียดลานจอดรถ รายละเอียดอาคาร รายละเอียดสิ่งอ านวยความ
สะดวกอ่ืน ๆ ชื่อผู้ด าเนินการ โทรศัพท์ โทรสาร พิกัดภูมิศาสตร์ 
- ชื่อสถานีรถไฟ สถานที่ตั้ง ประเภทสถานี สถานีก่อนหน้า สถานีถัดไป จ านวนชาน
ชาลา รายละเอียดของสถานี โทรศัพท์ โทรสาร พิกัดภูมิศาสตร์ 
- ชื่อเรือ สังกัด เจ้าของเรือ สถานที่ตั้งของเจ้าของเรือ ประเภทเรือ ประเภท 
การใช้งาน ขนาดเรือ กว้าง x ยาว xลึก (ม.) น้ าหนักเรือ (ตันกรอส) โทรศัพท์ โทรสาร 
พิกัดภูมิศาสตร์ 
- ชื่อเส้นทางทางน้ า ประเภทเส้นทาง (คู,คลอง,แม่น้ า) ความยาว (กม.) ที่ตั้งของต้นน้ า 
ที่ตั้งของท้ายน้ า จังหวัดที่ไหลผ่าน 
- ชื่อท่าเทียบเรือ สถานที่ตั้ง ประเภท (ท่าเรือชายฝั่งทะเล, ท่าเรือระหว่างประเทศ, 
ท่าเรือแม่น้ าภายในประเทศ) ศักยภาพของท่าเทียบเรือ รายการสิ่งอ านวยความสะดวก
ที่ม ีชื่อและสถานที่ตั้งของเจ้าของท่าเทียบเรือ โทรศัพท ์โทรสาร พิกัดภูมิศาสตร์ 
- ชื่ออากาศยาน สังกัด เจ้าของอากาศยาน สถานที่ตั้งของเจ้าของอากาศยาน ประเภท
อากาศยาน ประเภทการใช้งาน รายละเอียดเพ่ิมเติมอ่ืนๆ บริษัทผู้ผลิต ประเทศผู้ผลิต 
โทรศัพท ์โทรสาร พิกัดภูมิศาสตร์ 
- ชื่อท่าอากาศยาน/สนามบิน สถานที่ตั้ง ประเภท (ภายในประเทศ, ระหว่างประเทศ) 



 

 

ล าดับ ประเภททรัพยากร รายการทรัพยากร รายละเอียดทรัพยากรโดยสังเขป 
 
 
 
๑๕. ข้อมูลท่าอากาศยาน/สนามบินทหาร 

พ้ืนที่ (ไร่) ขนาดทางวิ่ง (ม.) สภาพทางวิ่ง ขนาดลานจอดเครื่องบิน (ม.) ขนาดเครื่องบิน-
จ านวนหลุมจอดที่รองรับได้ พ้ืนที่อาคารที่พักผู้โดยสาร (ตร.ม.) รายละเอียดสิ่งอ านวย
ความสะดวก โทรศัพท ์โทรสาร พิกัดภูมิศาสตร์ 
- ชื่อท่าอากาศยาน/สนามบิน สถานที่ตั้ง พ้ืนที่ (ไร่) ขนาดทางวิ่ง (ม.) สภาพทางวิ่ง 
ขนาดลานจอดเครื่องบิน (ม.) ขนาดเครื่องบิน - จ านวนหลุมจอดที่รองรับได้ โทรศัพท์ 
โทรสาร พิกัดภูมิศาสตร์ 
 
 
 

๕. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(กระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
แ ล ะ สั ง ค ม เ ป็ น ห น่ ว ย รั บ ผิ ด ช อ บ
ประสานงานหลัก) 

๑. ข้อมูลโทรศัพท ์
 
 
๒. ข้อมูลสถานีวิทยุสื่อสาร 
 
 
 
 
 
๓. ข้อมูลสถานีเรดาห์ 
 
 

- ชื่อผู้ให้บริการ/ชุมสายโทรศัพท์ สถานที่ตั้ง สังกัด (รัฐบาล, รัฐวิสาหกิจ, เอกชน) ข้อมูล
โทรศัพท์พ้ืนฐานที่ให้บริการ การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรศัพท์ โทรสาร พิกัด
ภูมิศาสตร์ 
- ชื่อสถานีวิทยุสื่อสาร สถานที่ตั้ง นามเรียกขาน สังกัดหน่วยงาน ย่านความถี่ คลื่น
ความถี่วิทยุ จ านวนเครื่องรับ - ส่งวิทยุแบบสถานีประจ าที่ (เครื่อง) ก าลังส่งของ
เครื่องรับ - ส่งแบบสถานีประจ าที่ จ านวนเครื่องรับ - ส่งวิทยุแบบสถานีเคลื่อนที่ 
(เครื่อง) ก าลังส่งของเครื่องรับ - ส่งแบบสถานีเคลื่อนที่ จ านวนวิทยุมือถือ (เครื่อง) 
ก าลังส่งของวิทยุมือถือ ชนิดสายอากาศ ความสูงสายอากาศ (ม.) โทรศัพท์ โทรสาร 
พิกัดภูมิศาสตร์ 
- ชื่อสถานีเรดาร์ สถานที่ตั้ง สังกัด หน่วยงาน ประเภทสถานีเรดาร์ (วิทยุการบิน, 
ตรวจอากาศ, ทางอากาศ) ชนิดคลื่นเรดาร์ รัศมีการตรวจ (กม.) การใช้งาน โทรศัพท์ 
โทรสาร พิกัดภูมิศาสตร์ 



 

 

ล าดับ ประเภททรัพยากร รายการทรัพยากร รายละเอียดทรัพยากรโดยสังเขป 
๔. ข้อมูลสถานีดาวเทียม 
 
๕. ข้อมูลรถถ่ายทอดสัญญาณดาวเทียม 
 
๖. ข้อมูลผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต 

- ชื่อสถานีดาวเทียม สถานที่ตั้ง สังกัด หน่วยงาน การรับ - ส่งสัญญาณ หน่วยงานที่
ด าเนินการ โทรศัพท ์โทรสาร พิกัดภูมิศาสตร์ 
- ชื่อเจ้าของรถ สถานที่ตั้ง สังกัด จ านวนรถ (คัน)  ข้อมูลเกี่ยวกับรถ โทรศัพท์ โทรสาร 
พิกัดภูมิศาสตร์ 
- ชื่อผู้ให้บริการ สถานที่ตั้ง สังกัด สินค้าและการให้บริการ พ้ืนที่ให้บริการ โทรศัพท์ 
โทรสาร พิกัดภูมิศาสตร์ 
 

๖. ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (กระทรวง
สาธารณสุขเป็นหน่วยรับผิดชอบประสาน 
งานหลัก) 

๑. ข้อมูลโรงพยาบาล 
 
 
 
 
๒. ข้อมูลโรงพยาบาลส่ง เสริมสุขภาพ
ต าบล/สถานีอนามัย 
๓. ข้อมูลสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
    - ข้อมูลศูนย์แจ้งเหตุและสั่งการ 
    - ข้อมูลหน่วยปฏิบัติการของ สพฉ. 
 
 
๔. ข้อมูลโลหิตส ารอง 
    - ศูนย์บริการโลหิตและสาขารับบริจาค

- ชื่อโรงพยาบาล สถานที่ตั้ง สังกัดหน่วยงาน(รัฐบาล, กห., เอกชน, อ่ืน ๆ) จ านวนเตียง
จ านวนห้องผ่าตัด จ านวนเครื่อง X – Ray จ านวนรถพยาบาล จ านวนแพทย์ จ านวนทันต-
แพทย์ จ านวนพยาบาล จ านวนเภสัชกร จ านวนเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ขีดความสามารถ
ในการขยายเตียง ขีดความสามารถในการผ่าตัด (เล็ก, ใหญ่) โทรศัพท์ โทรสาร 
พิกัดภูมิศาสตร์ 
- ชื่อสถานีอนามัย/รพ.สต. สถานที่ตั้ง โทรศัพท์ โทรสาร พิกัดภูมิศาสตร์ 
 
 
- ชื่อศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ สถานที่ตั้ง โทรศัพท ์โทรสาร พิกัดภูมิศาสตร์ 
- ชื่อหน่วยปฏิบัติการ สถานที่ตั้ง จ านวนชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) จ านวนชุด
ปฏิบัติการฉุกเฉินระดับพ้ืนฐาน (BLS) ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับกลาง ( ILS)  
ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง (ALS) โทรศัพท ์โทรสาร พิกัดภูมิศาสตร์ 
 
- ชื่อหน่วยงาน สถานที่ตั้ง จัดเก็บกลุ่มโลหิต จ านวนประชากรทั้งหมดในจังหวัดโลหิต 



 

 

ล าดับ ประเภททรัพยากร รายการทรัพยากร รายละเอียดทรัพยากรโดยสังเขป 
โลหิต     
 
    - ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 
 
๕. ข้อมูลคลังยา - เวชภัณฑ์ 
 
๖. ข้อมูล โรงงานผลิตยา  - เวชภัณฑ์ -
อุปกรณ์ทางการแพทย์ 
 

คาดหวัง (ยูนิต)/จ านวนประชากรทั้งหมด โลหิตคาดหวัง (ยูนิต)/เดือน ร้อยละ
ประชากรที่ใช้คิดโลหิตคาดหวัง โทรศัพท์ โทรสาร พิกัดภูมิศาสตร์ 
- ชื่อภาคบริการโลหิตแห่งชาติ สถานที่ตั้ง จังหวัดเครือข่าย โทรศัพท์ โทรสาร พิกัด
ภูมิศาสตร์ 
- ชื่อคลังยา - เวชภัณฑ์ สถานที่ตั้ง สังกัด (กระทรวงสาธารณสุข, กห., เอกชน และ
อ่ืนๆ) โทรศัพท ์โทรสาร พิกัดภูมิศาสตร์ 
- ชื่อโรงงาน สถานที่ตั้ง ประกอบกิจการ ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน  
เงินหมุนเวียน ค่าเครื่องจักร จ านวนเครื่องจักร แรงม้า พ้ืนที่โรงงานวัตถุดิบ ผลผลิต - 
ก าลังการผลิต : หน่วยการผลิต จ านวนคนงานชาย จ านวนคนงานหญิง จ านวนคนงาน 
(รวม) โทรศัพท์ โทรสาร พิกัดภูมิศาสตร์ 
 

๗. 
 

ด้านอุตสาหกรรมและปัจจัยการผลิต 
(กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยรับผิดชอบ
ประสานงานหลัก) 
 

๑. ข้อมูลโรงงานผลิตอาวุธ , กระสุน, 
วัตถุระเบิด และยุทธภัณฑ์ 
 
 
๒. ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม 
 

- ชื่อโรงงาน สถานที่ตั้ง ประกอบกิจการ ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน เงินหมุนเวียน  
ค่าเครื่องจักร จ านวนเครื่องจักร แรงม้า พ้ืนที่โรงงาน วัตถุดิบ ผลผลิต - ก าลังการผลิต : หน่วย
การผลิต จ านวนคนงานชาย จ านวนคนงานหญิง จ านวนคนงาน (รวม) โทรศัพท์ โทรสาร พิกัด
ภูมิศาสตร์ 
- ชื่อโรงงาน สถานที่ตั้งประกอบกิจการ ชื่อผู้ประกอบการ  ทุนจดทะเบียน  
เงินหมุนเวียน ค่าเครื่องจักร จ านวนเครื่องจักร แรงม้า พ้ืนที่โรงงาน วัตถุดิบ ผลผลิต - 
ก าลังการผลิต:หน่วยการผลิต จ านวนคนงานชาย จ านวนคนงานหญิง จ านวนคนงาน 
(รวม) โทรศัพท ์โทรสาร พิกัดภูมิศาสตร์ 
 

๘. ด้านเชื อเพลิงและพลังงาน (กระทรวง ๑. ข้อมูลโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า - ชื่อโรงงานไฟฟ้า สถานที่ตั้ง ประเภทโรงงานไฟฟ้า ก าลังการผลิตไฟฟ้า จ านวนเครื่องผลิตไฟฟ้า 



 

 

ล าดับ ประเภททรัพยากร รายการทรัพยากร รายละเอียดทรัพยากรโดยสังเขป 
พลังงานเป็นหน่วยรับผิดชอบประสานงาน
หลัก) 

 
๒. ข้อมูลเขื่อนผลิตไฟฟ้า 
 
 
 
๓. ข้อมูลคลังน้ ามัน - ก๊าซ 
 
 
 
๔. ข้อมูลสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง  - 
ก๊าซ 
 
 
 
 
 
 
๕. ข้อมูลโรงงานผลิตเชื้อเพลิงและพลังงาน 
 

โทรศัพท์ โทรสาร พิกัดภูมิศาสตร์ 
- ชื่อเขื่อน สถานที่ตั้ง ประเภทเขื่อน (เขื่อนดิน, เขื่อนคอนกรีต) รายละเอียดพ้ืนที่ และลักษณะ
ทางกายภาพ ก าลังการผลิตไฟฟ้า (MW) ผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยรายปี (เมกะวัตต์ชั่วโมง) 
จ านวนเครื่องก าเนิดไฟฟ้า (เครื่อง) รายละเอียดเครื่องก าเนิดไฟฟ้าและก าลังการผลิต หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ โทรศัพท์ โทรสาร พิกัดภูมิศาสตร์ 
- ชื่อคลังน้ ามัน - แก๊ส ประเภทคลัง  ชนิดน้ ามัน - แก๊สที่เก็บ วิธีรับน้ ามัน - แก๊ส  
ขีดความสามารถในการรับน้ ามัน - แก๊ส วิธีจ่ายน้ ามัน - แก๊ส ความสามารถในการจ่าย
น้ ามัน - แก๊ส วิธีรับน้ ามัน - แก๊ส ชื่อผู้ประกอบการ สถานที่ตัง้ โทรศัพท์ โทรสาร พิกัด
ภูมิศาสตร์ 
- ชื่อปั๊มน้ ามัน - แก๊ส สถานที่ตั้ง สาขา ประเภทปั๊ม ยี่ห้อ จ านวนหัวจ่าย จ านวนหัว
จ่าย gasohol 95-E10 จ านวนหัวจ่าย gasohol 95-E20 จ านวนหัวจ่าย gasohol 
95-E85 จ านวนหัวจ่าย เบนซิน 95 จ านวนหัวจ่าย เบนซิน 91 จ านวนหัวจ่าย ดีเซล 
จ านวน  หัวจ่าย ไปโอดีเซล จ านวนหัวจ่าย NGV จ านวนหัวจ่าย LPG ความจุถังเก็บ 
gasohol 95-E10 (ลิตร) ความจุถังเก็บ gasohol 95-E20 (ลิตร) ความจุถังเก็บ 
gasohol 95-E85 (ลิตร) ความจุถังเก็บ เบนซิน 95 (ลิตร) ความจุถังเก็บ เบนซิน 91 
(ลิตร)  ความจุถังเก็บ ดีเซล (ลิตร) ความจุถังเก็บ ไปโอดีเซล (ลิตร) ความจุถังเก็บ 
NGV (ลิตร) ความจุถังเก็บ LPG (ลิตร) โทรศัพท ์โทรสาร พิกัดภูมิศาสตร์ 
- ชื่อโรงงาน สถานที่ตั้ง เลขทะเบียนโรงงาน ประกอบกิจการ ทุนจดทะเบียน  
เงินหมุนเวียน  ค่าเครื่องจักร จ านวนเครื่องจักร แรงม้า พ้ืนที่โรงงาน (ตร.ม.) 
จ านวนคนงานชาย (คน) จ านวนคนงานหญิง (คน) จ านวนคนงานหญิง (คน) 
ผลผลิต - ก าลังการผลิต : หน่วยการผลิต โทรศัพท ์โทรสาร พิกัดภูมิศาสตร์ 



 

 

ล าดับ ประเภททรัพยากร รายการทรัพยากร รายละเอียดทรัพยากรโดยสังเขป 
๙. ด้ า น ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์  ( ก ร ม

ประชาสัมพันธ์  เป็นหน่วยรับผิดชอบ
ประสานงานหลัก) 

๑. สถานีวิทยุกระจายเสียง 
 
 
 
๒. สถานีโทรทัศน์ 
 
 
๓. สถานีส่ง/ถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ 
 
๔. เคเบิลทีวี/ทีวีดาวเทียม 
 
 
๕. หนังสือพิมพ์ 
 
 
 
 
 
๖. ส านักข่าว 
 
 

- ชื่อสถานี ที่ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง โทรศัพท์ โทรสาร พิกัดภูมิศาสตร์ สังกัด 
ระบบ คลื่นความถี่ ก าลังส่ง ช่วงเวลาออกอากาศ วิทยุชุมชน (ระบุใช่/ไม่ใช่) พ้ืนที่
ให้บริการ ชื่อผู้ประกอบการ ที่อยู่/โทรศัพท์ของผู้ประกอบการ ข้อมูลเพ่ิมเติมของ
ผู้ประกอบการชื่อเจ้าของคลื่น สังกัดเจ้าของคลื่น ข้อมูลเพิ่มเติมของเจ้าของคลื่น 
- ชื่อสถานี ที่ตั้งสถานี โทรศัพท์ โทรสาร พิกัดภูมิศาสตร์ ประเภทสถานี ระบบ
สัญญาณ ช่องสัญญาณที ่ความถี ่พ้ืนที่ออกอากาศ ชื่อผู้ด าเนินการ ที่อยู่/โทรศัพท์ของ
ผู้ด าเนินการ ข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ด าเนินการ 
- ชื่อสถานีส่ง/ถ่ายทอดสัญญาณ ที่ตั้งสถานีส่ง/ถ่ายทอดสัญญาณ โทรศัพท์ โทรสาร 
พิกัดภูมิศาสตร์ เครือข่าย ระบบสัญญาณ ช่องสัญญาณที ่ความถี ่พ้ืนที่ครอบคลุม 
- ชื่อเคเบิลทีวี/ทีวีดาวเทียม ที่ตั้งสถานี โทรศัพท์ โทรสาร พิกัดภูมิศาสตร์ สังกัด  
ระบบการส่งสัญญาณ การเก็บค่าสมาชิก จ านวนช่องที่ออกอากาศทั้งหมด  
การผลิตรายการเอง พ้ืนที่ครอบคลุม 
- ชื่อหนังสือพิมพ์ สถานที่ตั้ง โทรศัพท์ โทรสาร พิกัดภูมิศาสตร์ ภาษา ประเภทตาม
ลักษณะเนื้อหา (ท่ัวไป/ธุรกิจ/กีฬา/บันเทิง/อื่น ๆ) ระดับหนังสือพิมพ์(นานาชาติ/ชาติ/
ท้องถิ่น) ระยะเวลาการออกเผยแพร่ (รายวัน/รายสามวัน/รายสัปดาห์/รายปักษ์/อ่ืนๆ) 
พ้ืนที่จ าหน่าย/เผยแพร่ ชื่อบรรณาธิการ ที่อยู่/โทรศัพท์ของบรรณาธิการ โรงพิมพ์ 
(เป็นของตนเอง/จ้างพิมพ์) ชื่อโรงพิมพ์ ชื่อผู้ประกอบการ ที่อยู่/โทรศัพท์ของ
ผู้ประกอบการ ข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ประกอบการ 
- ชื่อส านักข่าว ที่ตั้ง โทรศัพท์ โทรสาร พิกัดภูมิศาสตร์ ให้บริการข่าวทาง
วิทยุกระจายเสียง (มี/ไม่มี) ชื่อสถานีวิทยุ - คลื่นความถี่ - ชื่อรายการ - ช่วงเวลา
ให้บริการข่าวทางโทรทัศน์ (มี/ไม่มี) ชื่อสถานีโทรทัศน์ - ช่อง - ชื่อรายการ - ช่วงเวลา 



 

 

ล าดับ ประเภททรัพยากร รายการทรัพยากร รายละเอียดทรัพยากรโดยสังเขป 
 
 
 
๗. ส านักพิมพ์ 

ให้บริการข่าวทางอินเทอร์เน็ต (มี/ไม่มี) ชื่อเว็บไซต์  ให้บริการข่าวทางมือถือ (มี/ไม่มี)  
รูปแบบบริการข่าวทางมือถือ ให้บริการข่าวทางสื่อสิ่งพิมพ์ (มี/ไม่มี) สื่อสิ่งพิมพ์ที่ใช้  
ชื่อผู้ประกอบการ ทีอ่ยู่/โทรศัพท์ของผู้ประกอบการ ข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ประกอบการ 
- ชื่อส านักพิมพ์ ที่ตั้ง โทรศัพท์ โทรสาร พิกัดภูมิศาสตร์ สังกัด ผลิตภัณฑ์ 
งานบริการอ่ืน ๆ โรงพิมพ์ (เป็นของตนเอง/จ้างพิมพ์) ชื่อโรงพิมพ์ ชื่อผู้ประกอบการ 
ที่อยู่/โทรศัพท์ของผู้ประกอบการ ข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ประกอบการ 
 

๑๐. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและอ่ืน ๆ 
(กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยรับผิดชอบ
ประสานงานหลัก) 

๑. ข้อมูลวัด  
 
 
๒. ข้อมูลศาสนสถาน 
 
๓. ข้อมูลโรงแรม 
 
 
๔. ข้อมูลสถานศึกษา 
 
 
 
๕. ข้อมูลสถานที่กักกัน 
 

- ชื่อวัด สถานที่ตั้ง ประเภทวัด (วัดราษฏร์/พระอารามหลวง) จ านวนศาลา จ านวนกุฏิ 
จ านวนห้องน้ า - ห้องส้วม จ านวนเตาเผาศพ จ านวนพื้นที ่(ไร่) โทรศัพท์ โทรสาร พิกัด
ภูมิศาสตร์ 
- ชื่อศาสนสถาน ศาสนา (พุทธ,อิสลาม,คริสต์และอ่ืน) ลักษณะของศาสนสถาน 
โทรศัพท ์โทรสาร พิกัดภูมิศาสตร์ 
- ชื่อโรงแรม  สถานที่ตั้ง สังกัด (รัฐบาล, รัฐวิสาหกิจ, กห. เอกชน) ประเภทโรงแรม
จ านวนห้องพัก รายละเอียดสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ โทรศัพท์ โทรสาร พิกัด
ภูมิศาสตร์ 
- ชื่อสถานศึกษา สถานที่ตั้ง ประเภทสถานศึกษา (มหาวิทยาลัย, วิทยาลัย, โรงเรียน)  
สังกัด เนื้อที่ (ไร่) จ านวนห้องเรียน (ห้อง) จ านวนอาคาร (หลัง) จ านวนห้องประชุม
(ห้อง) จ านวนห้องน้ า (ห้อง) จ านวนโรงยิมเนเซี่ยม (โรง) จ านวนสนามฟุตบอล
มาตรฐานกลางแจ้ง แหล่งน้ าที่ใช้ โทรศัพท ์โทรสาร พิกัดภูมิศาสตร์ 
- ชื่อสถานที่กักกัน สถานที่ตั้ง สังกัด ประเภทสถานที่กักกนั ส าหรับคุมขัง (เพศ) 
เนื้อท่ี (ไร่) สามารถรองรับคนได้สูงสุด (คน) โทรศัพท์ โทรสาร พิกัดภูมิศาสตร์ 



 

 

ล าดับ ประเภททรัพยากร รายการทรัพยากร รายละเอียดทรัพยากรโดยสังเขป 
๖. ข้อมูลเครื่องมือสิ่งอ านวยความสะดวก 
 
 
๗. ข้อมูลคลังสินค้า 
 
๘. ข้อมูลห้างสรรพสินค้า 

- ชื่อหน่วยงาน สถานที่ตั้ง สังกัด เครื่องมือกล เครื่องมือและอุปกรณ์ยกขนเคลื่อนย้าย 
รายละเอียดเครื่องมืออ านวยความสะดวกที่มี (ชื่อเครื่องมือ - จ านวน) โทรศัพท์ 
โทรสาร พิกัดภูมิศาสตร์ 
- ชื่อคลังสินค้า สถานที่ตั้ง ประเภทคลังสินค้า (สาธารณะ/ส่วนบุคคล) สังกัด เนื้อที่ 
(ไร่) จ านวนโกดัง (โรง) จ านวนห้องเย็น (ห้อง) โทรศัพท ์โทรสาร พิกัดภูมิศาสตร์ 
- ชื่อห้างสรรพสินค้า สถานที่ตั้ง ชื่อผู้ประกอบการ จ าหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภค (มี/
ไม่มี) จ าหน่ายอาหารแห้ง/สด (มี/ไม่มี)0จ าหน่ายน้ าดื่ม (มี/ไม่มี) จ าหน่ายเครื่องนุ่มห่ม 
(มี/ไม่มี) จ าหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า - อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (มี/ไมมี่) 
รายละเอียดสินค้าที่จ าหน่าย โทรศัพท ์โทรสาร พิกัดภูมิศาสตร์ 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



ผนวก ด  
แผนผังการประสานงาน รายงาน 
และเสนอความต้องการทรัพยากร 

เพื่อการระดมสรรพก าลัง 



 

ผนวก ด 
แผนผังการประสานงาน รายงาน และเสนอความต้องการทรัพยากร เพื่อการระดมสรรพก าลัง 

   
 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

(กรณีเร่งด่วน) 

หน่วยขึ้นตรง 

กระทรวงกลาโหมอื่น ๆ 

หน่วยทหารแต่ละเหล่าทัพ                 
ระดับพื้นที/่ระดบัภูมิภาค 

ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

หน่วยประสานงานหลัก 

ในการเตรียมพร้อมทรัพยากรด้านต่าง ๆ 

ฝ่ายก าลังพล/ส่งก าลงับ ารุง    
ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 

หน่วยเตรียมพร้อม 
ระดับพ้ืนที่/ระดับจังหวัด/ระดับกลุ่มจังหวัด 

               การประสานงาน 
            การเสนอความต้องการทรัพยากรฯ 
            การรายงาน 

กองทัพบก   กองทัพเรือ  กองทัพอากาศ 

ศูนย์ปฏิบัติการเหล่าทัพ 

กรมก าลังพล/ส่งก าลังบ ารุงทหาร   

(กรณีเร่งด่วน) 

(กรณีเร่งด่วน) 

กรมการสรรพก าลังกลาโหม 

หน่วยประสานการระดมสรรพก าลัง/   
ศูนย์ระดมสรรพก าลัง 



             การประสานงาน 

 

อนุผนวก ๑ แผนผังความเชื่อมโยงการขอรับการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการระดมสรรพก าลังในภาวะไม่ปกติ 
ประกอบ ผนวก ด แผนผังการประสานงาน รายงาน และเสนอความต้องการทรัพยากร เพื่อการระดมสรรพก าลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรุนแรงระดับ ๔ 
แนวโน้มที่จะขยายตัวเป็น

การสู้รบขนาดใหญ่ 
หรือสงคราม 

หน่วยทหาร 
ตามที่ กห. ก าหนด 

บกปภ.ช. 
(ผบ.ปภ.ช.) 

กระทรวงกลาโหม 
(กกส.กห. /ศูนย์ระดมสรรพก าลัง) 

ความรุนแรงระดับ ๓ 
ภัยคุกคามจากการสู้รบ 
มีความรุนแรงมากขึ้น 

กอปภ.ก. 
(ผอ.กอปภ.ก.) 

ความรุนแรงระดับ ๒ 
ภัยคุกคามจากการสู้รบ 

เกิดข้ึน 

หน่วยทหาร 
ตามที่ กห. ก าหนด 

ความรุนแรงระดับ ๑ 
ภัยคุกคามจากการสู้รบ 
มีแนวโน้มที่จะเกิดข้ึน 

 

หน่วยทหาร 
ตามที่ กห. ก าหนด 

กอปภ.จ./กอปภ.กทม. 
(ผอ.จว./ผอ.กทม.) 

กอปภ.อ. 
(ผอ.อ าเภอ) 



ผนวก ต  
โครงร่างแผนเตรียมพร้อมด้าน

ทรัพยากร 



 

 

ผนวก ต 
 

โครงร่างแผนเตรียมพร้อมด้านทรัพยากร................... 
  
 
 
 
 

- ๖๑ - 

หมายเหตุ : สามารถเพิ่มเติมหัวข้อ และรายละเอียดได้ตามความเหมาะสม 

ค าน า 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
บทที่ ๑  บทน า 
  ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
  ๑.๒ วิสัยทัศน์ (Vision) 
      …………………………………………………………………………………………………………………… 
  ๑.๓ วัตถุประสงค์ 
      …………………………………………………………………………………………………………………… 
  ๑.๔ เป้าหมาย 
      …………………………………………………………………………………………………………………… 
  ๑.๕ นโยบาย 
         …………………………………………………………………………………………………………………… 
บทที่ ๒ แนวทางการด าเนินการ 
             …………………………………………………………………………………………………………………… 
บทที่ ๓ การปฏิบัติการ 
  ๓.๑ ขั้นการปฏิบัติ 
     …………………………………………………………………………………………………………………… 
  ๓.๒ การปฏิบัติในภาวะปกติ  
     ….………………………………………………………………………………………………………………… 
  ๓.๓ การปฏิบัติในภาวะไม่ปกติ 
     ….………………………………………………………………………………………………………………… 
บทที่ ๔ แนวทางการประสานงาน 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
บทที่ ๕ การงบประมาณ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
บทที่ ๖ การบังคับบัญชาและการติดต่อสื่อสาร 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
ผนวก ก  นิยามศัพท์ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ข  กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 



ผนวก ถ  
หนังสือของหน่วยงานรับผิดชอบ

ประสานงานหลักทรัพยากร  
๑๐ ด้าน 



























ผนวก ท  
มติคณะรัฐมนตรีรับทราบ 

ร่างแผนผนึกก าลังและทรัพยากร
เพื่อการป้องกันประเทศ 



















































ผนวก ธ 
การมอบนโยบายของ 
รองนายกรัฐมนตรี 

(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) 






















