
  

 

 
 

แผนเตรียมพร้อม 
ด้านการประชาสัมพันธ์ 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร 

กรมประชาสัมพันธ์ 
 
 
 

จัดทำโดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร 
กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตร ี

 



  

คำนำ 
   

สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีมติรับทราบแผนผนึกกำลัง
และทรัพยากรเพ่ือการป้องกันประเทศ ซึ่งกรมการสรรพกำลังกลาโหม กระทรวงกลาโหม ได้จัดทำขึ้นเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติการของฝ่ายทหารตามแผนป้องกันประเทศหรือภารกิจเพ่ือความมั่นคงที่ได้รับ
มอบหมายจากรัฐบาล ในการระดมสรรพกำลังตามวงรอบ ๓ ขั้น คือ การเตรียมการ การระดมทรัพยากร 
และการเลิกระดมทรัพยากรและกำหนดให้หน่วยงานหลักรับผิดชอบการเตรียมทรัพยากรและจัดทำแผน
เตรียมทรัพยากร ๑๐ ด้าน ประกอบด้วย ๑) ด้านกำลังคน ๒) ด้านอาหาร ๓) ด้านน้ำ ๔) ด้านการคมนาคม 
๕) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๖) ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ๗) ด้านอุตสาหกรรมและ
ปัจจัยการผลิต ๘) ด้านเชื้อเพลิงและพลังงาน ๙) ด้านการประชาสัมพันธ์ และ ๑๐) ด้านสิ่งอำนวยความ
สะดวกและอ่ืนๆ  

ตามแผนผนึกกำลังทรัพยากรเพ่ือการป้องกันประเทศ ได้กำหนดให้กรมประชาสัมพันธ์    
เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบทรัพยากรด้านการประชาสัมพันธ์ โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผน
เตรียมพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานในการเตรียมพร้อมทรัพยากร
สนับสนุนการปฏิบัติการของฝ่ายทหาร ตั้งแต่ภาวะปกติตามแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพ่ือการป้องกัน
ประเทศและแผนป้องกันประเทศ  

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร กรมประชาสัมพันธ์  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผน
เตรียมพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ จะสามารถสนับสนุนในด้านปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์
ตามแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพ่ือการป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากมีข้อผิดพลาด
ประการใด ทางผู้จัดทำขออภัยมา ณ ที่นี้  และจะขอน้อมรับข้อชี้แนะต่างๆ เพ่ือนำไปแก้ไขหรือปรับปรุงให้
ถูกต้องสมบูรณ์ต่อไป 
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บทที่ ๑ 
บทนำ 

๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญ 

ประเทศไทยมีความเสี่ยงที่จะต้องเผชิญกับภัยคุกคามที่มีความซับซ้อน ครอบคลุมเชื่อมโยง
ในหลายมิติ ที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมากยิ่งขึ้น รัฐบาลจึงได้ให้ความสำคัญกับ
การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ โดยระบุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๐๘๐) ในด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุข เน้น
การบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความม่ันคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบ
เรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ  และทุกระดับ
ความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้น
ในอนาคต  

เพ่ือให้ประเทศมีระบบการเตรียมความพร้อมที่จะสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติ
ได้ทุกรูปแบบ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) จึงได้จัดทำแผนการเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพ่ือเตรียมพร้อมรับภัยคุกคามใน ๓ ด้าน ประกอบด้วย  

๑) ด้านสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้
กำหนดแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ เพ่ือเป็นหลักใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

๒) ภัยจากการสู้รบ กระทรวงกลาโหม โดยกรมการสรรพกำลังกลาโหม ได้กำหนดแผน
ผนึกกำลังและทรัพยากรเพ่ือการป้องกันประเทศ เพ่ือเป็นหลักในการป้องกันประเทศ  

๓) ภัยด้านวิกฤตการณ์ความมั่นคง อาทิ  เครือข่ายการก่อการร้ายสากล องค์กร
อาชญากรรมข้ามชาติ การก่อวินาศกรรม การก่อจลาจล ความมั่นคงทางทะเล ความ
มั่นคงทางไซเบอร์ ปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ เป็นต้น  
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ในส่วนของภัยจากการสู้รบ จากสถานการณ์ปัจจุบัน ยังไม่ปรากฏแนวโน้มที่จะเกิดความ

ขัดแย้งจนขยายตัวเป็นภัยคุกคามจากการสู้รบหรือสงคราม อย่างไรก็ตาม ยังมีความเสี่ยงจากปัญหาความ
ขัดแย้งเรื่องเส้นเขตแดนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศ  ปัญหาด้าน
สิทธิมนุษยชน หรือความขัดแย้งอ่ืนๆ ในภูมิภาคที่จะนำมาสู่การใช้กำลังทหารต่อกัน ดังนั้น การเตรียมพร้อม
ในด้านต่างๆ เพ่ือสนับสนุนความต้องการทางการทหารในการป้องกันประเทศตั้งแต่ภาวะปกติจึงยังมีความ
จำเป็น สภาความมั่นคงแห่งชาติจึงกำหนดให้มีการจัดทำแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพ่ือการป้องกัน
ประเทศ เพ่ือให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือภัยที่เกิดจากการสู้รบตั้งแต่ในภาวะปกติได้อย่างเหมาะสมและ
ทันเวลา โดยแผนผนึกกำลังฯ ฉบับนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเมื่อวันที่  ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการของฝ่ายทหาร  ตามแผนป้องกันประเทศหรือภารกิจเพ่ือความ
มั่นคงที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลตั้งแต่ภาวะปกติได้อย่างมีความประสานสอดคล้อง  เป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ ตามหน้าที่และขีดความสามารถที่ได้กำหนดไว้ในภารกิจของแต่ละหน่วยงาน โดยดำเนินการ
ระดมสรรพกำลังตามวงรอบ ๓ ขั้นตอน คือ การเตรียมการ การระดมทรัพยากร และ การเลิกระดม
ทรัพยากร และกำหนดให้หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการเตรียมทรัพยากรได้จัดทาแผนเตรียมพร้อมทั้ง ๑๐ 
ด้าน ประกอบด้วย ๑) ด้านกำลังคน ๒) ด้านอาหาร ๓) ด้านน้ำ ๔) ด้านการคมนาคม ๕) ด้านเทคโนโลยี 
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สารสนเทศและการสื่อสาร ๖) ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ๗) ด้านอุตสาหกรรมและปัจจัยการผลิต ๘) 
ด้านเชื้อเพลิงและพลังงาน ๙) ด้านการประชาสัมพันธ์ และ ๑๐) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและอ่ืนๆ โดย
กระทรวงที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยประสานงานหลักในการเตรียมพร้อมด้านต่าง  ๆ จะวางแผนและ
ดำเนินการจัดทำ/พัฒนาแผนหรือระบบงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำ ปรับปรุง และพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากร 
ดำเนินการฝึก ซักซ้อม และทดสอบการปฏิบัติตามแผน แล้วนำผลที่ได้มาทบทวนปรับปรุงแผนและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการในระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพ่ือ
การป้องกันประเทศ 

  ในด้านการประชาสัมพันธ์ ตามแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพ่ือการป้องกันประเทศ 
กำหนดใหก้รมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยประสานงานหลัก และกระทรวงหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องเป็น
หน่วยร่วมให้การสนับสนุน ได้แก่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) 
กระทรวงมหาดไทย (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมการปกครอง ) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการต่างประเทศ(กรมสารนิเทศ) กระทรวงกลาโหม (กองบัญชากองทัพไทย 
กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณแห่งประเทศไทย 
(ส.ส.ท.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) สมาคมวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน และองค์กรสื่อภาคเอกชนต่างๆ โดยประเภททรัพยากรที่ต้อง
ระดม ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ (ทั้งที่ออกอากาศภาคพ้ืนดิน/ระบบดิจิตอล/ผ่านดาวเทียม/อินเตอร์เน็ตหรือ
ช่องทางอ่ืนใดในอนาคต) สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุชุมชน เคเบิลทีวี หนังสือพิมพ์ สำนักข่าว โรง
พิมพ์ สำนักพิมพ์ แหล่งผลิตสื่อประชาสัมพันธ์อ่ืน ๆ เป็นต้น ประกอบด้วย สถานีวิทยุกระจายเสียง 
สถานีโทรทัศน์ เคเบิลทีวี/ทีวีดาวเทียม หนังสือพิมพ์ สำนักข่าว โรงพิมพ์ สำนักพิมพ์ แหล่งผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์อ่ืน ๆ (อินเตอร์เน็ต)  

๑.๒ วิสัยทัศน์  

เป็นหน่วยเตรียมความพร้อม สามารถสนับสนุนในด้านการประชาสัมพันธ์ตามแผนผนึกกำลังและ
ทรัพยากรเพ่ือการป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.๓ วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือเตรียมพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพและมีขีดความสามารถ พร้อมสนับสนุนการ
ปฏิบัติในการป้องกันประเทศของฝ่ายทหารตั้งแต่ภาวะปกติ เพ่ือตอบสนองให้ทันกับสถานการณ์ในภาวะไม่ปกติ
ตามที่ทหารร้องขอ 

๑.๔ เป้าหมาย 

การเตรียมพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ ครอบคลุมถึงการเตรียมการ การจัดสรรและดำเนินการ
เกี่ยวกับ การประชาสัมพันธ์ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารของฝ่ายทหารให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนี้  
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๑. ให้มีกลไกรับผิดชอบการดำเนินงาน โดยกำหนดศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ (IOC) กรมประชาสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการเตรียมพร้อมด้านการ
ประชาสัมพันธ์ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประสานการซักซ้อม และร่วมฝึกปฏิบัติกับหน่วยงานทางทหาร
ตั้งแต่ภาวะปกติ ในการระดมทรัพยากรด้านการประชาสัมพันธ์ เมื่อมีเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

๒. จัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรด้านการประชาสัมพันธ์ให้เป็นปัจจุบัน และครอบคลุมรายการ
ทรัพยากรตามท่ีแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพ่ือการป้องกันประเทศกำหนด  

๓.กำหนดแนวทางปฏิบัติในการระดมทรัพยากรด้านการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้สามารถบริหาร
จัดการและจัดสรรทรัพยากรตามท่ีมีการร้องขอจากฝ่ายทหารในภาวะไม่ปกติ  

๔.พัฒนาทักษะฝีมือในบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต ให้ทันต่อภาวะความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบัน 
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บทที่ ๒ 
แนวทางการดำเนนิการ 

 

๑. แนวความคิดในการปฏิบัติ 
ตามแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพ่ือการป้องกันประเทศ กำหนดให้ดำเนินการระดมสรรพกำลัง

ตามวงรอบ ๓ ขั้นตอน ประกอบด้วย 
๑.๑ การเตรียมการ 
การปฏิบัติในภาวะปกติ กระทรวงกลาโหมจะจัดกำลังตามยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ ปฏิบัติ

หน้าที่ป้องกันอาณาเขตทางบก ทางทะเล และทางอากาศ ในขณะเดียวกันหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรเอกชน และภาคประชาชน จะเตรียมความพร้อมเพ่ือให้สามารถเผชิญกับภัยคุกคามที่เกิดจากการสู้
รบและการสงครามตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน โดยกระทรวงที่ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นหน่วยประสานงานหลักในการเตรียมพร้อมด้านต่าง ๆ จะวางแผนและดำเนินการจัดทำ/พัฒนา
ระบบงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำ ปรับปรุง และพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากร ดำเนินการฝึก ซักซ้อม และทดสอบ
การปฏิบัติตามแผน แล้วนำผลที่ได้มาทบทวนปรับปรุงแผนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีการ
ติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประสานงานการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนทั้ง
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และภาคประชาชนต่างๆ เพ่ือให้เกิดความพร้อมตั้งแต่ภาวะปกติ และ
สามารถเผชิญกับภัยคุกคามจากการสู้รบหรือการสงครามที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ รวมทั้งกำหนด
หน่วยงานรับผิดชอบการจัดทำแผนรองรับการจัดตั้งหน่วยประสานการเตรียมพร้อมระดับพ้ืนที่หรือระดับ
จังหวัด ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และแผนต่างๆ ที่สนับสนุนต่อการ
ปฏิบัติในการนั้น อันได้แก่ พระราชบัญญัติการเกณฑ์ช่วยราชการทหาร พ.ศ.๒๕๓๐ พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.๒๕๓๔ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผน
ป้องกันประเทศ แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เป็นต้น 

๑.๒ การระดมทรัพยากร 
๑.๒.๑ เป็นการปฏิบัติเมื่อสถานการณ์ความขัดแย้งหรือภัยคุกคามจากการสู้รบมีแนวโน้มที่

จะเกิดขึ้น (ความรุนแรงระดับ ๑) การปฏิบัติในขั้นนี้เป็นการปฏิบัติของทุกภาคส่วนในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติทางทหารตามแผนที่ได้กำหนดไว้ โดยหน่วยประสานการเตรียมพร้อมในระดับพ้ืนที่จะเป็นหน่วย
ประสานงานหลักในการระดมทรัพยากรและสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ  ให้กับฝ่ายทหาร โดยทุกภาคส่วน
จะต้องให้การสนับสนุนการปฏิบัติทางทหารอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์สู้รบหรือการสงครามจะยุติลง 
โดยฝ่ายทหารจะรับผิดชอบในการอำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแลการปฏิบัติการทางทหารในพ้ืนที่
ที่มีสถานการณ์ความขัดแย้งหรือภัยคุกคามจากการสู้รบ ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมาย 
นโยบาย และแผนต่างๆ ที่สนับสนุนต่อการปฏิบัติในการนั้น อันได้แก่ พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ พระราชบัญญัติ
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จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนป้องกัน
ประเทศ แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เป็นต้น 

๑.๒.๒ เมื่อสถานการณ์ความขัดแย้งหรือภัยคุกคามจากการสู้รบเกิดขึ้น (ความรุนแรง
ระดับ ๒)กำลังที่กระทรวงกลาโหมได้จัดไว้ตามยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศ จะเข้าดำเนินการตามขั้นตอนที่
ระบุไว้ในแผน ฝ่ายทหารจะมีการร้องขอการสนับสนุนทรัพยากรจากฝ่ายพลเรือน เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติการทางทหารตามความจำเป็นและเพียงพอในการแก้ไขปัญหาให้ยุติลงโดยเร็ว ซึ่งหน่วยประสานการ
เตรียมพร้อมในระดับจังหวัดจะเป็นหน่วยประสานงานหลักในการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารตามที่ได้รับการร้องขอ และหากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
มีระดับความรุนแรงมากขึ้น (ความรุนแรงระดับ ๓) หน่วยประสานการเตรียมพร้อมในระดับกลุ่มจังหวัดจะ
เป็นหน่วยประสานงานหลักในการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าว
ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายและแผนต่าง ๆ ที่สนับสนุนต่อการปฏิบัติในการนั้น อันได้แก่ พระราช
กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑ พระราชบัญญัติการเกณฑ์ช่วยราชการทหาร พ.ศ.๒๕๓๐ พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ 
พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.๒๕๕๑ ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนป้องกัน
ประเทศ แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เป็นต้น 

๑.๒.๓ เมื่อสถานการณ์ความขัดแย้งหรือภัยคุกคามจากการสู้รบมีแนวโน้มที่จะขยายตัว
เป็นการสู้รบขนาดใหญ่หรือสงคราม (ความรุนแรงระดับ ๔) กระทรวงกลาโหมจะร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะแก่รัฐบาลในการประกาศวันเริ่มระดมสรรพกำลัง (วัน ร.) เพ่ือ
ดำเนินการระดมสรรพกำลังทั่วประเทศ กระทรวงที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยประสานงานหลักในการ
เตรียมพร้อมด้านต่างๆ จะเป็นหน่วยประสานงานหลักในการระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารตามแผนป้องกันประเทศที่กำหนดไว้ให้ได้ตั้งแต่วันเริ่มระดมสรรพ
กำลัง ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และแผนต่างๆ ที่สนับสนุนต่อการปฏิบัติ
ในการนั้น อันได้แก่ พระราชบัญญัติกาหนดหน้าที่ของคนไทยในเวลารบ พ.ศ.๒๔๘๔ พระราชบัญญัติกฎ
อัยการศึก พ.ศ.๒๔๕๗ พระราชบัญญัติ การเกณฑ์ช่วยราชการทหาร พ.ศ.๒๕๓๐ พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน  พ .ศ .๒๕๓๔ พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ .ศ .๒๕๕๐ 
พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
แผนป้องกันประเทศ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เป็นต้น 

๑.๓ การเลิกระดมทรัพยากร 
การปฏิบัติหลังจากสถานการณ์ความขัดแย้งหรือภัยคุกคามจากการสู้รบได้ยุติลง ฝ่ายทหารจะ

เปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินการของฝ่ายพลเรือนในการบูรณะฟ้ืนฟูและการช่วยเหลือ
ประชาชนร่วมกับกระทรวงมหาดไทย มีการส่งมอบทรัพยากรต่างๆ ที่ฝ่ายทหารได้ขอรับการสนับสนุนคืน
ให้กับฝ่ายพลเรือน รวมทั้งพิจารณาและดำเนินกรรมวิธีในการชดเชยค่าเสียหายต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์และที่กฎหมายกาหนดไว้โดยฝ่ายทหารยังคงได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเพ่ือ
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ดำเนินการฟ้ืนฟูสถานภาพหน่วยทหารให้มีความพร้อมรบโดยเร็วต่อไป ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวให้
เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และแผนต่าง ๆ ที่สนับสนุนต่อการปฏิบัติในการนั้น อันได้แก่ พระราช
กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑ พระราชบัญญัติการเกณฑ์ช่วยราชการทหาร พ.ศ.๒๕๓๐ พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ 
พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เป็นต้น 

 
๒. กลไกดำเนินการเตรียมพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ 
 

๒.๑ โครงสร้างการปฏิบัติงาน 
การปฏิบัติการตามแผนเตรียมพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ กำหนดให้กรมประชาสัมพันธ์เป็น

หน่วยงานรับผิดชอบในเรื่องการเตรียมพร้อมในการระดมทรัพยากรด้านการประชาสัมพันธ์ และการ
ดำเนินการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และจัดการข่าวสารในภาวะไม่ปกติ โดยกรมประชาสัมพันธ์ได้วางกลไก
การปฏิบัติในการเตรียมพร้อมในการระดมทรัพยากรด้านการประชาสัมพันธ์ และการประชาสัมพันธ์และ
จัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤตของรัฐบาล โดยกำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ (IOC) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดำเนินการตามแผนเตรียมพร้อมด้านการ
ประชาสัมพันธ์ใน ๓ ระดับ ประกอบด้วย  

๒.๑.๑ ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ (IOC) ส่วนกลาง ทำหน้าที่เป็น
ศูนย์อำนวยการเตรียมพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ ส่วนกลาง 

๒.๑.๒ ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ (IOC) สำนักประชาสัมพันธ์เขต  
๑-๘ ทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานการปฏิบัติเตรียมพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ ระดับเขต/กลุ่มจังหวัด  

๒.๑.๓ ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ (IOC) จังหวัด ๗๖ จังหวัด 
ทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานการปฏิบัติเตรียมพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด 

 
 

ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์ (IOC) ทั้ง ๓ ระดับ จะทำหน้าที่เป็นศูนย์
อำนวยการ/ประสานการปฏิบัติในการเตรียมพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ ในการระดมทรัพยากรด้านการ
ประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่เป็นหน่วยประสานงานการประชาสัมพันธ์ตั้งแต่ในภาวะปกติ และ
พร้อมยกระดับเป็น “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วม” (Joint Information Center : JIC) เมื่อเกิดภัยพิบัติหรือ
เหตุฉุกเฉิน โดยเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ซึ่งทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่สารนิเทศ (Public Information 
Officer : PIO) หรือหัวหน้าชุดประชาสัมพันธ์และจัดการข่าวสารของภาครัฐในแต่ละระดับ ประสานทุก
หน่วยงานที่กำหนดในแผนฯ ส่งผู้แทนมาปฏิบัติงาน ณ “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วม” (Joint Information 
Center : JIC) ในรูปแบบคณะทำงาน 

 

๒.๒. ระดับความรับผิดชอบตามความรุนแรงของสถานการณ์ 
 

เมื่อเข้าสู่ภาวะไม่ปกติท่ีต้องมีการระดมทรัพยากรและสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ให้กับฝ่าย
ทหาร ให้แบ่งระดับความรับผิดชอบของศูนย์อำนวยการเตรียมพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ ตามความ
รุนแรงของสถานการณ์หรือภัยคุกคามจากการสู้รบ ใน ๔ ระดับ ดังนี้ 
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๒.๒.๑ ระดับ ๑ มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น 
      เมื่อสถานการณ์ความขัดแย้งหรือภัยคุกคามจากการสู้รบมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น ให้ศูนย์

ประสานการปฏิบัติเตรียมพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยประสานการเตรียมพร้อม
ในระดับพ้ืนที่ เป็นหน่วยประสานงานหลักในการระดมทรัพยากรและสนับสนุนทรัพยากรให้กับฝ่ายทหาร 
ซึ่งทุกภาคส่วนต้องให้การสนับสนุนการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์การสู้รบหรือการสงครามจะ
ยุติลง โดยฝ่ายทหารจะรับผิดชอบในการอำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแลการปฏิบัติการทางทหาร
ในพ้ืนที่ที่มีสถานการณ์ความขัดแย้งหรือภัยคุกคามจากการสู้รบ ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวให้เป็นไปตาม
กฎหมาย นโยบาย และแผนต่างๆ ที่สนับสนุนต่อการปฏิบัติในการนั้น 

๒.๒.๒ ระดับ ๒ เกิดขึ้น  
 เมื่อสถานการณ์ความขัดแย้งหรือภัยคุกคามจากการสู้รบเกิดขึ้น ให้ศูนย์ประสานการ

ปฏิบัติเตรียมพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด เป็นหน่วยประสานงานหลักในการระดมทรัพยากร
และสนับสนุนทรัพยากรให้กับฝ่ายทหาร โดยทุกภาคส่วนต้องให้การสนับสนุนการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
จนกว่าสถานการณ์การสู้รบหรือการสงครามจะยุติลง 
 ๒.๒.๓ ระดับ ๓ เกิดขึ้นมีระดับความรุนแรงมากขึ้น 

 เมื่อสถานการณ์ความขัดแย้งหรือภัยคุกคามจากการสู้รบมีระดับความรุนแรงมากขึ้น 
ให้ศูนย์ประสานการปฏิบัติเตรียมพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ ระดับเขต/กลุ่มจังหวัด เป็นหน่วย
ประสานงานหลักในการระดมทรัพยากรและสนับสนุนทรัพยากรให้กับฝ่ายทหาร โดยทุกภาคส่วนต้องให้การ
สนับสนุนการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์การสู้รบหรือการสงครามจะยุติลง ทั้งนี้ การดำเนินการ
ต้องเป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และแผนงานต่างๆ ที่สนับสนุนต่อการปฏิบัติ 
 ๒.๒.๔ ระดับ ๔ มีแนวโน้มที่จะขยายตัวเป็นการสู้รบขนาดใหญ่หรือสงคราม  
 เมื่อสถานการณ์ความขัดแย้งหรือภัยคุกคามจากการสู้รบมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเป็น
การสู้รบขนาดใหญ่หรือสงคราม กระทรวงกลาโหมจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะแก่รัฐบาลในการประกาศวันเริ่มระดมสรรพกำลัง (วัน ร.) เพ่ือดำเนินการระดมสรรพกำลังทั่ว
ประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ โดยศูนย์อำนวยการเตรียมพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ ส่วนกลาง ที่ได้รับ
มอบหมายให้เป็นหน่วยประสานงานหลักในการเตรียมพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ จะเป็นหน่วย
ประสานงานหลักในการระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร
ตามแผนป้องกันประเทศที่กำหนดไว้ให้ได้ตั้งแต่วันเริ่มระดมสรรพกำลัง ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวให้
เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และแผนต่างๆ ที่สนับสนุนต่อการปฏิบัติในการนั้น 
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๓. แนวทางการดำเนินการ 
 

  ๓. การเตรียมการ  เป็นการปฏิบัติในภาวะปกติของ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร 
เตรียมความพร้อมเพ่ือให้สามารถเผชิญกับภัยคุกคามที่เกิดจากการสู้รบและการสงครามตามขอบเขตหน้าที่
ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 ๓.๑.๑ เตรียมการจัดตั้งศูนย์ประสานการปฏิบัติการเตรียมพร้อมพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์
ของ จังหวัดมุกดาหาร 
 ๓.๑.๒ ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง ตามแผนป้องกันประเทศ โดยการประสาน
ข้อมูลข่าวกรองภายในจังหวัดด้านความม่ังคงที่เกี่ยวขอ้งและติดตามข้อมูลการนำเสนอของสื่อมวลชนต่าง ๆ 
ทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งศึกษาวิธีการประชาสัมพันธ์ เพ่ือลดผลกระทบจากเหตุการณ์ ต่อ
ประชาชนในพื้นท่ี 
 ๓.1.3 จัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือรองรับการประชาสัมพันธ์ในภาวะไม่ปกติ (แผนพระอินทร์) 
เพ่ือเสริมสร้างขวัญและจิตใจให้ประชาชนมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องใน
อนาคต 
 ๓.1.4 ฝึกซ้อมการทำงานของสื่อมวลชนในพื้นท่ีเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานตามแผน 
 ๓.1.5 จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรด้านการประชาสัมพันธ์  และพัฒนาระบบเครือข่าย 
ฐานข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งรวบรวมข้อมูลทรัพยากรที่จำเป็นและเกี่ยวข้องจากกระทรวงหรือหน่วยงาน
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ต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยร่วมให้การสนับสนุน ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการต่างประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กรมการปกครอง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) องค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สมาคมวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน และองค์กรสื่อ
ภาคเอกชนต่างๆ แหล่งผลิตสื่อประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยร่วมให้การ
สนับสนุน เพ่ือเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จำเป็นระหว่างกัน และพร้อมใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดภาวะไม่
ปกต ิ
 ๓.1.6 กำหนดมาตรการดำเนินการในการประชาสัมพันธ์ต่อข่าวสารภายในและภายนอก
ประเทศ ที่เป็นภัยต่อความม่ันคง ให้มีความชัดเจนรวดเร็ว เพ่ือให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจสถานการณ์
อย่างต่อเนื่อง เช่น การนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนในพื้นท่ีระบุให้ชัดเจนและเข้าใจง่ายสามารถตรวจสอบได้ 
 ๓.1.7 จัดส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึกระดมสรรพกำลังเพ่ือการทหารประจำปี และ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง(หากมีการฝึกซ้อมในพื้นที่) เพ่ือเตรียมความพร้อมในการซ้อมแผนเตรียมพร้อมด้านการ
ประชาสัมพันธ์ ให้สามารถนำมาปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเวลา 

๓.๑.8 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบสถานการณ์อย่างต่อเนื่ อง เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจอันดีและความสามัคคีของคนในชาติ ตลอดจนให้ประชาชนมีความพร้อมในการให้การสนับสนุน
ทางราชการในยามจำเป็น โดยประสานกับกระทรวงกลาโหมและส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

๓.๑.๙ จัดทำแผนด้านงบประมาณให้พร้อมที่จะดำเนินการแปลงงบประมาณในภาวะปกติเป็น
งบประมาณในภาวะไม่ปกติ เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติการทางทหารที่อาจจะเกิดข้ึน 
 

๓.2. การระดมทรัพยากร เป็นการปฏิบัติในภาวะไม่ปกติในการระดมทรัพยากร และสนับสนุน
ทรัพยากรต่าง ๆ ให้กับฝ่ายทหาร โดยดำเนินการ ดังนี้ 
 ๓.๒.๑ ประสานกับกระทรวงกลาโหม และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ เพ่ือควบคุม
ข่าวสาร การเผยแพร่ข่าว การป้องกันและเปิดเผยความลับของทางราชการ และการกระจายข่าว ซึ่งอาจจะ
เป็นภัยต่อความม่ันคงในภาวะไม่ปกติ 
 ๓.๒.๒ กรณีที่ต้องมีการร้องขอการสนับสนุนทรัพยากรด้านการประชาสัมพันธ์จากฝ่ายพล
เรือน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารตามความจำเป็นและเพียงพอในการแก้ไขปัญหาให้ยุติลง
โดยเร็ว โดยศูนย์อำนวยการเตรียมพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ ของจังหวัดมุกดาหารประสานกับทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การสนับสนุนการปฏิบัติทางทหารตามที่ได้รับการร้องขอ 
 ๓.๒.๓ ประสานสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการกำกับดูแลให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ทุก
รายดำเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานของผู้ประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ ในกรณีเกิดภาวะไม่ปกติ โดยให้ดำเนินการตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้องร้องขอโดยเคร่งครัด 
 ๓.๒.๔ ดำเนินการประชาสัมพันธ์และจัดการด้านข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤตเพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจในสถานการณ์แก่ประชาชน สร้างขวัญและกำลังใจ และป้องกันการตื่นตระหนก รวมทั้งเพ่ือให้
ประชาชนให้ความร่วมมือช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารในภาวะไม่ปกติ 
  ๓.๒.๕ ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขสถานการณ์ของหน่วยงาน
ภาครัฐ เพ่ือให้สาธารณชนรับรู้และเข้าใจในการปฏิบัติงานของภาครัฐ 
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 ๓.2.6 ประสานทรัพยากรด้านการประชาสัมพันธ์จากพ้ืนที่ใกล้เคียง เมื่อต้องร้องขอการ
สนับสนุน เช่น จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสุรินทร์ หรือจังหวัดอุบลราชธานี (ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนัก
ประชาสัมพันธ์เขต ๒)  
 

 ๓.๓  การเลิกระดมทรัพยากร 
 ๓.๓.๑ ประสานกับทหารเพื่อพิจารณาส่งคืนทรัพยากรด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องหลังจากสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ 
 ๓.๓.๒ ดำเนินการรวบรวมข้อมูลการชดใช้ ค่าตอบแทน และเสียหายที่ เกิดขึ้นให้กับ
กระทรวงกลาโหม (โดยกรมการสรรพกำลังกลาโหม/ศูนย์ระดมสรรพกำลัง) และรายงานไปยังคณะกรรมการ
เตรียมพร้อมแห่งชาติ เพ่ือขอรับการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือต่อไป 
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บทที่ ๓ 
การประสานงาน การงบประมาณ และการติดต่อสื่อสาร 

 

๑. แนวทางในการประสานงาน 
๑.๑ แผนนี้มีผลบังคับใช้และเริ่มปฏิบัติตามวงรอบการระดมสรรพกำลังเพ่ือการทหารเมื่อได้รับการ

อนุมตัิโดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 
๑.๒ การประกาศวันเริ่มระดมสรรพกำลัง (วัน ร.) เพ่ือดำเนินการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ ทั่ว

ประเทศ จากส่วนราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารตามแผน
ป้องกันประเทศ ให้กระทรวงกลาโหมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะแก่
คณะรัฐมนตรี โดยมีสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นผู้ประสานงาน เพ่ือมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการ
ตามแผนฯ 

๑.๓ กรมประชาสัมพันธ์ ทั้งในระดับส่วนกลางและระดับพ้ืนที่จะดำเนินการประสานการปฏิบัติโดย
ใกล้ชิดกับกระทรวงกลาโหม โดยกรมการสรรพกำลังกลาโหม/ศูนย์ระดมสรรพกำลัง และหน่วยร่วมให้การ
สนับสนุน เพ่ือให้การระดมสรรพกำลังเพ่ือการทหารด้านการประชาสัมพันธ์เกิดประสิทธิภาพและเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง 

๒. การงบประมาณ 

๒.๑ ในภาวะปกติ การดำเนินการวางแผน อำนวยการ ประสานงาน และเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
การดำเนินการด้านการระดมทรัพยากร และการฝึกศึกษาด้านการระดมสรรพกำลังเพ่ือการทหารด้านการ
ประชาสัมพันธ์ตามแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพ่ือการป้องกันประเทศ ให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ปกติของหน่วย โดยเสนอแผนงาน/โครงการไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี ภายใต้นโยบายความมั่นคง
หรือยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ  

๒.๒ ในภาวะไม่ปกติ ให้ดำเนินการ ดังนี้ 
๒.๒.๑ กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบเป็นหน่วยประสานงานหลักด้าน

การประชาสัมพันธ์ รวบรวมประมาณการขอรับการสนับสนุนงบประมาณผ่านกระทรวงกลาโหม  (โดย 
กรมการสรรพกำลังกลาโหม/ศูนย์ระดมสรรพกำลัง) เพ่ือเสนองบประมาณในภาพรวมกับสำนักงานสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ ให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและอนุมัติจัดสรรงบประมาณ 

สานักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงบประมาณอนุมัติจัดสรรและสั่งจ่ายงบประมาณจากงบ
กลาง เงินสำรองราชการ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ กระทรวงที่รับผิดชอบ
หลัก ให้เป็นไปตามอำนาจของคณะรัฐมนตรีในการนำรายจ่ายที่กำหนดสำหรับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ไปใช้จ่ายในรายการต่างๆ เมื่อเกิดภาวะไม่ปกติจากภาวการณ์รบหรือการสงคราม 

๒.๒.๓ การรายงานสถานภาพงบประมาณให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ กระทรวงที่
รับผิดชอบหลักรายงานตามวงรอบ ๑๐ วัน ผ่านกระทรวงกลาโหม (โดย กรมการสรรพกำลังกลาโหม/ศูนย์
ระดมสรรพกำลัง) เสนอผ่านสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เพ่ือให้คณะรัฐมนตรีรับทราบ 
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๓. การบังคับบัญชาและการติดต่อสื่อสาร 
๓.๑ การบังคับบัญชา 

๓.๑.๑ อำนาจการบังคับบัญชาส่วนราชการ หน่วยงาน เจ้าหน้าที ่และบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับ 
การระดมสรรพกำลังเพ่ือการทหาร เป็นไปตามระเบียบบริหารราชการในภาวะปกติ/มาตรการปฏิบัติ
ราชการในภาวะไม่ปกติ ระเบียบปฏิบัติประจา กฎหมาย นโยบาย และแผนต่างๆ ที่กาหนดขึ้นหรือ
สนับสนุนต่อการปฏิบัติเพ่ือการนี้ 

๓.๑.๒ สายการบังคับบัญชาและการประสานงาน  
 

 
๓.๒ การติดต่อสื่อสาร 

๓.๒.๑ การปฏิบัติด้านการติดต่อสื่อสารใช้เครื่องมือสื่อสารของทางทหาร ส่วนราชการพล 
เรือน/รัฐวิสาหกิจที่ให้การสนับสนุนฝ่ายทหารโดยตรงเป็นข่ายการสื่อสารหลัก สำหรับข่ายการสื่อสาร
ระหว่างส่วนราชการพลเรือน/รัฐวิสาหกิจเป็นข่ายการสื่อสารรอง 

๓.๒.๒ ให้มีการนำระบบการสื่อสารของเอกชนมาใช้ประโยชน์เพื่อเสริมข่ายการสื่อสารของ 
ทางราชการด้วย 
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๓.๒.๓ ในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์ ให้ข่ายการสื่อสารระหว่าวหน่วยงานตามปกติ กรณี
ข่ายการสื่อสารปกติไม่สามารถใช้งานได้ ให้ใช้การสื่อสารผ่านวิทยุสื่อสาร VHF ของกรมประชาสัมพันธ์ 
ความถีด่ังนี้ 

- 148.800 MHZ  
- 148.850 MHZ 
- 153.800 MHZ 
- 153.850 MHZ 
- 153.925 MHZ 
 

๔. การติดตามและประเมินผล 
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลเพ่ือให้สามารถประเมินผลครอบคลุมในการ 

ปฏิบัติ ดังนี้ 
๔.๑ ในภาวะปกติ 

๔.๑.๑ กระทรวงกลาโหม โดยกรมการสรรพกำลังกลาโหม จัดให้มีการฝึกศึกษาการระดม
สรรพกำลังเพ่ือการทหารอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยเชิญผู้แทนจากกระทรวงที่รับผิดชอบในการ
เตรียมพร้อมด้านต่างๆ รวมทั้งส่วนราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึก
ด้วย และให้รายงานผลการฝึกตลอดจนปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชาตาม
สายงานได้ทราบเพ่ือพิจารณาหาแนวทางแก้ไขให้บรรลุผลต่อไป 

๔.๑ .๒ กระทรวงกลาโหม โดยกรมการสรรพกำลังกลาโหม ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลการเตรียมความพร้อมในการระดมสรรพกำลังเพ่ือการทหารด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยให้
รายงานผลตลอดจนข้อมูลที่ทันสมัย รวมทั้งปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชาตาม
สายงาน รวมทั้งสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้ทราบเพ่ือพิจารณาหาแนวทางแก้ไขให้บรรลุผลตั้งแต่
ในภาวะปกติ 

๔.๒ ในภาวะไม่ปกติ 
กระทรวงกลาโหม โดยกรมการสรรพกาลังกลาโหม/ศูนย์ระดมสรรพกำลัง ติดตามและประเมินผล

การดำเนินการระดมสรรพกาลังเพ่ือการทหารทางด้านต่างๆ  อย่างต่อเนื่องโดยใกล้ชิด แล้วรายงานผล
ตลอดจนปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานจนถึงสำนักงานสภา
ความมั่นคงแห่งชาติทราบทุกระยะ เพ่ือพิจารณาหาแนวทางแก้ไขให้บรรลุผล โดยสามารถสนับสนุนทางด้าน
การระดมสรรพกำลังเพ่ือการทหารให้กับฝ่ายทหารได้อย่างต่อเนื่องจนกว่าการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศ 
ในภาวะไม่ปกติของฝ่ายทหารจะสัมฤทธิ์ผล 

๔.๓ ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงแผน 
โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัยคุกคามด้านความม่ันคงในห้วงระยะเวลา ๕ ปี 
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