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แถลงข่าวการประชุมสภากลาโหม ครัง้ ที่ 5/2563
ณ ศาลาว่าการกลาโหม
่
วันจันทร์ที 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 0930
การประชุมสภากลาโหม ครั้งที่ 5/2563 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม. และ รมว.กห. เป็นประธาน มี
ผลการประชุมสรุปได้ ดังนี้
เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบ เรื่องสาคัญๆ ดังนี้
 เรื่อง การแต่งตั้งสมาชิกสภากลาโหมผู้ทรงคุณวุฒิ
o มีม ติ ค วามเห็ น ชอบ ให้ พลเอก นิ รั น ดร สมุ ท รสาคร อดี ต จเรทหารทั่ว ไป เป็ น สมาชิ ก สภากลาโหม
ผู้ทรงคุณวุฒิท่านใหม่ แทนพลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ ทีจ่ ะครบวาระการดารงตาแหน่ง ในวันที่ 23 มิถุนายน 2563
เรื่องที่ นรม.และ รมว.กห.มอบเป็นนโยบายให้กับหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กห.และ ผบ.เหล่าทัพ
 เรื่อง การติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในภูมิภาค
o ให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ ความขัดแย้งในสังคมโลก
ที่มหี ลากหลายมิติและมีความซับซ้อนมากขึ้น เพื่อพิจารณากาหนดนโยบายและท่าทีที่เหมาะสม ต่อการส่งเสริมความ
ร่วมมือด้านความมั่นคงของกระทรวงกลาโหมในอนาคต โดยคานึงถึงบทบาทหลักการของอาเซียน ในการสนับสนุน
ความเป็นแกนกลางด้านความมั่นคงของภูมิภาค รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือในประเด็นที่สร้างสรรค์ ทั้งนี้คานึงถึง
ผลประโยชน์ของชาติในระยะยาวเป็นสาคัญ
 เรื่อง การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
o ให้ ก องทั พ บกและกองทั พ เรื อ ในบทบาทการท าหน้ า ที่ กองอ านวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายใน
ราชอาณาจักรและศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ดารงความต่อเนื่องการปฏิบัติ งานร่วมกัน และ
บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ย วข้อง ในการบริหารจัดการด้านความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ ให้
ครอบคลุม เกื้อกูลระหว่างกัน ทั้งทางบกและทางทะเล
โดยเฉพาะ การติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่ม ก่อความไม่สงบใน 3 จชต. การลักลอบผ่านแดนตาม
เส้นทางธรรมชาติ การเคลื่อนย้ายถิ่นฐานทางทะเล และการลักลอบนาเข้ายาเสพติดและสินค้าผิดกฎหมาย ตลอดจน
การดารงความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) และการค้ามนุษย์ ทั้งนี้ ขอให้เฝ้า
ระวังการแฝงเข้ามาของระบาดของโรคอุบัติใหม่และผลประโยชน์ของชาติเป็นสาคัญ
 เรื่อง การบริหารจัดการสาธารณภัยของกระทรวงกลาโหม
o ให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม โดยสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประสานการปฏิบัติ
ร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพอย่างใกล้ชิด โดยให้ความสาคัญในการสนับสนุน
การบริหารจัดการสาธารณภัยต่างๆ ในพื้นที่ อาทิ วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง และโรคระบาดทั้งในมนุษย์และสัตว์ ให้
ครอบคลุม ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดความเสียหายกับประชาชนให้มากที่สุด
o โดยให้เตรียมกาลังพลและยุทโธปกรณ์ ทั้งความรู้และการปฏิบัติการที่จาเป็นเร่งด่วน ให้พร้อมสามารถลง
พื้นทีป่ ฏิบัติภารกิจได้ทันต่อเหตุการณ์ และไม่เกิดความซ้าซ้อน

๒
 เรื่อง การสนับสนุนรัฐบาลแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคโควิด - 19
o ให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ ยังคงความต่อเนื่องสนับสนุนการดาเนินการของศูนย์
บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศบค.) และศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.)
รวมทั้งสนับสนุนการอานวยการจัดการพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) และพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก
(Alternative State Quarantine) ตลอดจนพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการมาตรการคัดกรอง และ
สถานที่กักตัวควบคุมโรคดังกล่าว ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ให้เพียงพอสาหรับรองรับคนไทยในต่างประเทศจานวน
มากที่ลงทะเบียนกับกระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งชาวต่างประเทศที่มีใบอนุญาตให้ทางานในประเทศไทย ซึ่ง
ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยพยายามเข้าใจความรู้สึกและดูแลทุกคนตลอดเวลาเข้าพักกักตัว
ควบคุมโรค ให้เสมือนคนในครอบครัว
o ทั้งนี้ ขอให้เพิ่มการเฝ้าระวังมากขึ้นกับกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ตลอดจน
เหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ที่เดินทางเข้าประเทศ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดซ้า
 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ รองรับ “New Normal” ของกระทรวงกลาโหม
o กาชับถึง สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - 19 ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทั่วโลก จะส่งผลกระทบต่อ
สังคมไทยไปอีกระยะหนึ่ง ซึ่งนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ทุกมิติ ต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงและวิถีชีวิต
และส่งผลให้การปฏิบัติภารกิจหลายอย่าง จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างถาวร
o ให้สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม หารือร่วมกับเหล่าทัพ ศึกษาถึงผลกระทบความมั่นคงและบทบาททาง
ทหารของภูมิภาค จัดทาแนวทางปฏิบัติรองรับ “New Normal” ในภาพรวมของกระทรวงกลาโหม ให้ครอบคลุมทุก
มิติ ทั้ ง ด้ านก าลั ง พล ด้ า นยุ ทธการ การฝึ ก ศึ กษาและพั ฒ นาหลั ก นิย ม เพื่ อรั ก ษาขี ด ความสามารถในการรองรั บ
สถานการณ์ภัยคุกคามต่างๆ ตลอดจนพิจารณาปรับรูปแบบการมีปฏิสัมพันธ์กับมิตรประเทศภายใต้สภาวะแวดล้อมใหม่
อาทิ การฝึกร่วมผสมผ่านระบบเครือข่าย ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลข่าวสาร เพื่อดารง
ความต่อเนื่องในการรักษาระดับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารระหว่างกัน และเพื่อดารงความ
พร้อมและขีดความสามารถในการปฏิบัติการของกองทัพ ในการพิทักษ์รักษาเอกราชและความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
ไทย
 เรื่อง การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
o ให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ ดารงความต่อเนื่อง การบูรณาการความร่วมมือกับสถาบัน
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแผนงานที่ได้กาหนดไว้แล้ว ให้เป็นไปตาม
แนวคิดการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ทันสมัย โดยเร็ว รวมทั้งเปิดสายการผลิตอุ ตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศ ที่สามารถผลิ ตใช้เองภายในกองทัพมีมาตรฐานสูงเป็นที่ยอมรับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การวิจัยและพัฒนาไปสู่
กระบวนการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เป็นไปตามความต้องการของเหล่าทัพอย่างแท้จริง
o ทั้งนี้ ให้ยังคงแสวงความร่วมมือเพิ่มเติมกับมิตรประเทศ ที่ประสบความสาเร็จด้านอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศอีกช่องทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป
 เรื่อง การดูแลสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของกาลังพล
o ให้ หั ว หน้ า หน่ ว ยขึ้ น ตรงกระทรวงกลาโหม ผู้ บั ญ ชาการเหล่ า ทั พ และผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาทุ ก ระดั บ ชั้ น ให้
ความสาคัญในการดูแลและเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด ทั้งในเรื่องการปฏิบัติงานและเรื่องส่วนตัว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในช่วงการระบาดของโรคโควิด - 19 ซึ่งส่งผลให้กาลังพลและครอบครัวสูญเสียรายได้บางส่วนไป
o โดยให้ ทุกหน่ วยพิจารณาใช้พื้นที่ของหน่วยตามความเหมาะสมในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของกาลั งพล
ครอบครัวและชุมชน อีกทั้งเป็นการช่วยสนับสนุนการจาหน่ ายผลผลิตทางการเกษตรที่ล้นตลาดในแต่ละภูมิภาค ใน
รูปแบบตลาดประชารัฐ ทั้งนี้ เพื่อสร้างรายได้ สวัสดิการ ให้กับกาลังพลและครอบครัว รวมถึงเกษตรกรที่ได้รับความ
เดือดร้อนอีกช่องทางหนึ่ง
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o สาหรับทหารกองประจาการแต่ละเหล่าทัพจานวนเกือบ 6,000 นาย ที่สมัครใจอยู่ต่ออีก 1 ปี นั้น ให้ทุก
หน่วยดูแลสภาพความเป็นอยู่ สวัสดิการ ตลอดจนสิทธิกาลั งพลให้กับทหารกองประจาการ รวมถึงครอบครัว อาทิ การ
ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักให้แก่ครอบครัวของทหารกองประจาการดังกล่าวตามความเหมาะสม รวมทั้งบูรณาการ
ร่วมกับทุกภาคส่วนในการซ่อมแซม ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้ครอบคลุมถึงประชาชนผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ด้วย
 เรื่อง การกวดขันวินัย และความประพฤติของกาลังพล
o ย้าการประพฤติตนที่ไม่เหมาะสมของกาลังพลบางนาย มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของทหารเป็นส่วนรวม
จึงให้หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และผู้บังคับบัญชาทุกระดับเน้นย้าและกาชับกาลังพล
ให้ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหารอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการแสดงออกในสถานที่สาธารณะ การประพฤติตน หรือ
แสดงออกผ่านสื่อสาธารณะให้เหมาะสม รวมทั้งต้องไม่มีกาลังพล เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมาย อาทิ ยาเสพติด การ
พนัน หนี้นอกระบบ และการกระทาตนเป็นผู้มีอิทธิพล เรียกรับผลประโยชน์อย่างเด็ดขาด
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