1
สำนักงานโฆษกกระทรวงกลาโหม
ในศาลาว่าการกลาโหม ถ.สนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๒ – ๖๒๒๒๑๕๒ ,๐๒-๖๒๒๒๑๗๕
e-mail : spokesman@mod.go.th modspokeman@gmail.com

ข่าวการประชุมสภากลาโหม ครั้งที่ 2/2564
ณ ศาลาว่าการกลาโหม
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 1400
การประชุมสภากลาโหม ครั้งที่ 2/2564 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม. และ รมว.กห. เป็นประธาน
มีผลการประชุมสรุปได้ ดังนี้
เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบ เรื่องสำคัญๆ ดังนี้
• เรื่อง ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและการรักษาจริยธรรม พ.ศ. ....
o เห็นชอบ ร่างระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและการรักษาจริยธรรม ซึ่งปรับปรุงแก้ไข
จากประมวลจริยธรรมของ กห. ที่ใช้อยู่เดิม โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้
ข้าราชการกระทรวงกลาโหม จักต้องยึดถือและปฏิบัติตน เพื่อรักษาจริยธรรม 7 ประการ คือ
1. ต้องยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ
2. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่
3. กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม
4. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และมีจิตสาธารณะ
5. มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน
6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
7. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ
โดยให้มีคณะกรรมการจริย ธรรมและมีศูนย์ส ่งเสริมและพัฒ นาจริยธรรมของ นขต.กห.และเหล่า ทัพ
และให้นำพฤติกรรมด้านจริยธรรมมาใช้ป ระโยชน์ได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะกับระบบบริห ารจัดการกำลั ง พล
ทั้งการสรรหา การพัฒนา การจัดการด้านประสิทธิภาพของงาน รวมทั้งแนวทางความก้าวหน้าการรับราชการ
โดย นรม.และ รมว.กห.ได้ย้ำให้ความสำคัญในทุกสายการบังคับบั ญชา ต้องกำกับดูแลให้เป็นรูปธรรม
และให้ทุกส่วนราชการของทุกเหล่าทัพ ต้องทำงานด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และต้องไม่เกิดปั ญหา
หรือความเสียหายโดยเจตไม่บริสุทธิ์
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• เรื่อง ร่างกฎกระทรวง (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช 2477
ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเรือ ฉบับที่ …
o เห็นชอบ แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง (พ.ศ.2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร
พ.ศ.2477 ว่าด้ว ยเครื่อ งแบบทหารเรื อ เพื่อแก้ ไขสายกระบี่ ข องนายทหารสั ญญาบัต รให้ เหลื อ เพีย งชนิด เดี ย ว
ตามรูปแบบเดียวกับเหล่าทัพอื่น
• เรื่อง กรอบอัตรากำลังแทนของ ทร. เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ใน ศรชล.
o เห็นชอบกรอบอัตรากำลังดูแลปกป้องผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดยศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์
แห่งชาติทางทะเล ( ศรชล.) ซึ่งมีลักษณะเชิงโครงสร้างแบบผสมผสานจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นอัตรากำลัง
แทน ทร. เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ใน ศรชล. จำนวน 652 อัตรา โดยนำอัตรากำลังเข้าแทน ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 จำนวน 423 อัตรา
(65%) อัตรากำลังที่เหลือ 229 อัตรา จะบรรจุเพิ่มตามความจำเป็น โดยไม่กระทบต่อภารกิจและงบประมาณ ของ ทร.
และ กห.
เรื่องที่ นรม.และ รมว.กห.มอบเป็นนโยบายให้กับหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กห.และ ผบ.เหล่าทัพ
• เรื่อง การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
o ให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ ดำรงความต่อเนื่อง การสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์
บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศบค.) ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) และศูนย์ปฏิบัติการ
บริหารสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐของกระทรวงกลาโหม (ศปก.บกร.กห.) ติดตามสถานการณ์ชายแดน รวมทั้งให้เน้นย้ำ
กองกำลังป้องกันชายแดนให้ยังคงระดับความเข้มข้นในการเฝ้าระวัง และการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายตาม
แนวชายแดนทั้งทางบกและทางน้ำ อาทิ การลักลอบขนยาเสพติด การทำลายทรัพยากรธรรมชาติและการตัดไม้ทำลายป่า
การลักลอบขนผลิตผลทางการเกษตรเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
ซึ่งเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในประเทศได้อีกช่องทางหนึ่ง
• เรื่อง การปฏิรูปกองทัพและส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
o ให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ พิจารณาทบทวนและขับเคลื่อนตามแนวทางในการปฏิรูป
กองทัพ อาทิ การปรับปรุงโครงสร้างการจัดหน่วยให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ สภาพแวดล้อมด้านความมั่นคง
ระบบการบริหารราชการยุคใหม่ และเทคโนโลยีด้านการทหารที่เปลี่ยนแปลงไป
o การกำหนดอัตราบุคลากรภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม สอดรับกับแนวทางการนำกำลังพลสำรองเข้ามาทำ
หน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว และระบบข้าราชการพลเรือนกลาโหม การเข้ารับราชการของทหารกองประจำการแบบ
สมัครใจที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ รวมทั้งการพัฒนาระบบงานด้านต่าง ๆ และการเสริมสร้างความพร้อมรบให้กับ
หน่วยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยมุ่งเน้น การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลสมัยใหม่มาใช้งานมากขึ้นอย่าง
เป็นรูปธรรม และขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพื่อการพึ่งพาตนเอง ควบคู่ไปกับการปฏิบัติราชการ
ตามความรับผิดชอบ ภายใต้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป
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• เรื่อง การแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (ฝุ่น PM2.5)
o ให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ ดำรงความต่อเนื่องในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่า
หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยตรงในแต่ละพื้นที่
โดยจัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ให้พร้อมสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตามที่ได้รับการร้องขอทันที ตลอดจน
สนับสนุนบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง สำหรับการจับกุมผู้กระทำความผิดอาทิ การจุดไฟเผาป่า การเผาในพื้นที่การเกษตร
พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบถึงแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ไฟป่า หมอกควัน
และฝุ่นละอองขนาดเล็กได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งขอเน้นย้ำให้ทุกหน่วยปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาฝุ่นละอองของกระทรวงกลาโหมที่มีอยู่อย่างเคร่งครัดอีกด้วย
• เรื่อง การกำกับดูแลและเอาใจใส่กำลังพล
o ให้หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และผู้บัญชาการเหล่าทัพ เน้นย้ำผู้บังคับบัญชาในทุกระดับ ในเรื่อง
การลงโทษทหารที่กระทำผิดวินัย ต้องไม่เกิดการบาดเจ็บ สูญเสียขึ้นอย่างเด็ดขาด โดยต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช 2476 อย่างเคร่งครัด หากมีการฝ่าฝืนให้มีการพิจารณาลงโทษผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
ตามความเหมาะสม
o รวมทั้งให้ใส่ใจในรายละเอียด ทั้งในเรื่องการปฏิบัติงาน และเรื่องส่วนตัว รวมถึงการดูแล คุณภาพชีวิตและ
การจัดสวัสดิการด้านต่าง ๆ ให้กับกำลังพลชั้นผู้น้อย ครอบครัว และทหารกองประจำการเสมือนเป็นบุคคลในครอบครัว
ตลอดจนให้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบความเป็นอยู่ของทหาร เพื่อลดความ
ห่วงใย และการเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้น
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