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ข่าวการประชุมสภากลาโหม ครั้งที่ 3/2564
ณ ศาลาว่าการกลาโหม
วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 1400
การประชุมสภากลาโหม ครั้งที่ 3/2564 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม. และ รมว.กห. เป็นประธาน
มีผลการประชุมสรุปได้ ดังนี้
เรื่องที่ นรม.และ รมว.กห.มอบเป็นนโยบายให้กับหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กห.และ ผบ.เหล่าทัพ
• เรื่อง วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ประจำปี 2564
o ให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ สนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมในการดำเนิน
พิธี/กิจกรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 134 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม (8 เม.ย.64) และพิจารณาจัด
กิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มเติม อาทิ กิจกรรมการบริจาคโลหิต กิจกรรมจิตอาสา และกิจกรร มสาธารณประโยชน์ รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับกำลังพล ครอบครัว และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบถึงความเป็นมาและความสำคัญ
ของกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นองค์กรหลักด้านความมั่นคง ที่มีหน้าที่ในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ ตลอดจนการรัก ษาผลประโยชน์ของชาติ การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ และการ
สนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาประเทศ
• เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถของกระทรวงกลาโหม
o ให้หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และผู้บัญชาการเหล่าทัพ ดำรงความต่อเนื่องการพัฒนาขีด
ความสามารถและความพร้อมรบของหน่วย ตามแผนพัฒนาขีดความสามารถกระทรวงกลาโหม พุทธศักราช 2560
ถึง 2569 ที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนงานด้านต่าง ๆ ของกระทรวงกลาโหม อาทิ ด้านอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศและพลังงานทหาร ด้า นวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีป้องกัน ประเทศ ด้า นกิจการอวกาศเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื ่ อ สารและด้ า นการบรรเทาสาธารณภั ย และการช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ระสบภั ย ต่ า ง ๆ เพื ่ อ ให้
กระทรวงกลาโหมสามารถปฏิบัต ิภ ารกิจ ตามหน้า ที่ค วามรับผิดชอบ และตามที่ร ัฐบาลมอบหมายได้อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ สามารถจัดการกับปัญหาและเผชิญกับภัยคุกคามได้ในทุกรูปแบบ ตลอดจนรักษาไว้ซึ่ง เอกราช
อธิปไตย และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
o สำหรับการรักษาความมั่นคงตามพื้นที่ชายแดน นั้น ให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ
บูรณาการการทำงานของกองกำลังป้องกันชายแดน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ศูนย์
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อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ฝ่ายปกครอง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างประสานสอดคล้อง ในการเฝ้าระวังและสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ควบคู่ไปกับการดำรง
ความต่อเนื่องในการสนับสนุนการตรวจคัดกรองของประชาชนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ทั้งทางบก ทางน้ำ
และทางอากาศ ทั้งนี้ ให้ ประเมินสถานการณ์ด้านชายแดนไทย - เมียนมา อย่างใกล้ชิด และให้ทุกหน่ วยเตรียม
แผนการรองรับผู้ที่จะได้รับผลกระทบที่อาจทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอีกด้วย
• เรื่อง การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
ของกระทรวงกลาโหม
o ตามที ่ ไ ด้ ม ี ก ารหารื อ ยุ ท ธศาสตร์ ด ้ า นการป้ อ งกั น ประเทศ ระหว่ างกระทรวงกลาโหม กั บ
กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริการวมทั้งการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศ
กับประเทศต่าง ๆ นั้น ให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ นำผลการหารือและผลการลงนามดังกล่าว
มากำหนดกิจกรรมความร่วมมือด้านความมั่นคง อาทิ ด้านการส่งกำลังบำรุง และด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
ให้ครอบคลุมในทุกมิติ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับกองทัพอย่างสูงสุด และเกิดผลในทางปฏิบัติอย่ างเป็นรูปธรรม
ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นต่อไป
• เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
o ให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม เหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สนับสนุนการจัดซื้อจัด
จ้างพัสดุจากผู้ประกอบการภายในประเทศ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ได้ขึ้นบัญชี
รายการพัสดุและรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อเป็นการส่งเสริม
การใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศ และช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชน โดยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน
• เรื่อง การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2564
o ตามที่มีกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2564 ในห้วง
เดือนเมษายน 2564 นั้น ให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ กำหนดการตรวจเลือกฯ ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย โดยพิจารณาทั้งในด้านสถานที่ จำนวนทหารกองเกินที่เข้ารับการตรวจเลือก และห้วงเวลาในการ
ดำเนินการที่เหมาะสม รวมทั้งเรื่องทัศนคติของผู้สมัครที่ต่อสถาบันหลักของชาติ โดยให้คำนึงถึงมาตรการต่าง ๆ
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ กระบวนการตรวจเลือก
จะต้องยังคงไว้ ซึ่งความยุติธรรมและโปร่งใส เพื่อคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ามาเป็นทหารกอง
ประจำการได้ตามความมุ่งหมายของทางราชการ
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• เรื่อง การระมัดระวังป้องกันเหตุที่ตั้งหน่วย อัคคีภัยและไฟป่าในช่วงฤดูร้อน รวมทั้งการรักษาความ
ปลอดภัยสถานที่ และการให้บริการประชาชนในห้วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์
o ให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ ดำรงความต่อเนื่องการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัย และเพิ่มความเข้มงวดกวดขันการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่เวร ยาม ในสถานที่ราชการ อีกทั้งให้ดำเนินการตรวจสอบระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่เสี่ยง
อาทิ คลังอาวุธและยุทโธปกรณ์ คลังน้ำ มัน ตลอดจนที่พักอาศัย และอาคารสำนักงานของทางราชการ โดย
พิจารณาเพิ่มเติม การทำแนวกันไฟล้อมรอบพื้นที่หน่วยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งให้ทุกส่วนราชการ
จัดเตรียมกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และเครื่ องมือต่าง ๆ พร้อมให้การสนับสนุนส่วนราชการอื่นตามที่ได้รับการร้องขอ
กรณีเกิดอัคคีภัยและไฟป่า
o สำหรับในห้วงวันหยุดเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี 2564 ซึ่งจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อ
ร่วมฉลองวันสงกรานต์และวันครอบครัวตามประเพณีไทย รวมทั้งเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ เป็นจำนวน
มาก นั้น
o ให้หน่วยขึ้น ตรงกระทรวงกลาโหม เหล่า ทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิจารณาจัดตั้งจุด
ให้บริการประชาชนบริเวณด้านหน้าที่ตั้งหน่วยบนถนนสายหลักและสายรอง ตามความเหมาะสม อาทิ จุดบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม จุดบริการตรวจซ่อมยานพาหนะ และจุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยให้มีการบูรณาการร่วมกับ
ทุกภาคส่วนในพื้นที่ และนำศักยภาพของหน่วยมาใช้ให้เ กิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้จุดบริการที่จัดตั้งขึ้น สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนที่เดินทางได้อย่างแท้จริง อันจะเป็นการอำนวยความสะดวกและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยในอีกช่องทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความปลอดภัย
ของกำลังพลเป็นสำคัญ กรณีตรวจพบสิ่งผิดปกติหรือมีเหตุการณ์ที่สำคัญให้รีบดำเนินการตรวจสอบและรายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบในโอกาสแรก พร้อมทั้งกำชับให้กับกำลังพลและครอบครัวที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา ให้
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวินัยจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อมิให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินโดยเด็ดขาด
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