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ข่าวการประชุมสภากลาโหม ครั้งที่ 6/2564
ณ ศาลาว่าการกลาโหม
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 1330
การประชุมสภากลาโหม ครั้งที่ 6/2564 โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โ อชา นรม. และ รมว.กห. มอบให้
พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กห. เป็นประธานการประชุม มีผลการประชุมสรุปได้ ดังนี้
เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบ เรื่องสำคัญๆ ดังนี้
• เรื่อง แผนการพัฒนาวิ ท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ป้ อ งกัน ประเทศ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564 - 2565)
กระทรวงกลาโหม
• เรื่อง แผนปฏิบัติการด้านการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติในภาพรวม ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563
- 2565)
เรื่องที่ นรม.และ รมว.กห.มอบเป็นนโยบายให้กับหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กห.และ ผบ.เหล่าทัพ
• เรื่องขอบคุณ
o ขอขอบคุณหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และกำลังพลทุก
นาย ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติภารกิจและสนับสนุนกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ ของกระทรวงกลาโหมและรัฐบาลในห้วงที่ผ่านมา ได้แก่
1) กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 2) การหารือ
ระหว่างนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่น 3) การประชุม
รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ 15 และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน กับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา ครั้ง
ที่ 8 เมื่อวันที่ 15 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์บัญชาการกระทรวงกลาโหม และ 4) การสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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• เรื่อง แผนการพัฒนาวิ ท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ป้ อ งกัน ประเทศ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564 - 2565)
กระทรวงกลาโหม
o ให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ สนับสนุนและส่งเสริมการจัดทำแผนงาน/โครงการ/
งานวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป้องกันประเทศ ให้เป็นไปตามแนวทางของแผนการพัฒนาดังกล่าว รวมทั้ง
การดำเนินการด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม โดยร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
กระทรวงกลาโหม และเครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเร่งรัดการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้
สามารถผลิตใช้เองได้ภายในกองทัพและการผลิตเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถแข่งขัน และมีมาตรฐานที่
ทัดเทียมกับต่างประเทศ มุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายลำดับที่ 11 โดยทางกระทรวงกลาโหมจะมุ่งเน้นด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำไปสู่การวิจัย พัฒนาและการผลิต ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป
• เรื่อง แผนปฏิบัติการด้านการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติในภาพรวม ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563
- 2565)
o ให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม เหล่าทัพ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
และศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จัดเตรียมมาตรการ/แผนงาน/โครงการ ให้พร้อมรองรับกับ
แผนปฏิบัติการดังกล่าว เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดเตรียมกำลังและการใช้กำลังของกระทรวงกลาโหม
ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของกระทรวงกลาโหม ในการปกป้องอธิปไตย ดำรงไว้ซึ่งผลประโยชน์ของชาติ และบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงต่อไป
o ในส่วนของการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
o ให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม เหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ บูรณาการความร่วมมือด้าน
ความมั่นคงกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อติดตามเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคงในทุกมิติ อาทิ ปัญหายาเสพติด ปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และปัญหาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งพัฒนาระบบงานข่าวกรองและระบบการจัดการภัยคุกคาม ให้พร้อม
ป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ สามารถเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกรูปแบบและทุกระดับ
o สำหรับการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยทางทะเล
o ให้กองทัพเรือ โดยศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) กำกับดูแลและบูรณาการการ
ปฏิบัตงิ านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดยการใช้มาตรการทางปกครองควบคู่
ไปกับการบังคับใช้กฎหมายที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วต่อผู้กระทำความผิดอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง อันจะช่วยให้การบริหาร
จัดการด้านความมั่นคงทางทะเล มีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ หากมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องใน
การกระทำความผิด จะต้องถูกลงโทษทางวินัยและทางอาญาอย่างเด็ดขาด โดยไม่มีการละเว้น
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• เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทุจริต
o ตามที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ประกาศให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตให้เป็น
“วาระแห่งชาติ” นั้น
o ให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัป
ชัน ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มี
ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน รวมทั้งพิจารณาจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่กำลังพล
และครอบครั ว เพื ่ อ เป็ น การสร้ า งเครื อ ข่ า ยป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ของหน่ ว ยงานในกำกั บ ของ
กระทรวงกลาโหม อันจะก่อให้เกิดการร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกระดับ ช่วยสร้างความเชื่อถือ ศรัทธา
และภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวงกลาโหม ให้เป็นที่ยอมรับของภาคประชาชนและภาคธุรกิจต่อไป
• เรื่อง การสนับสนุนรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด - 19)
o ตามที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มอบนโยบายและกำหนดเป้าหมาย “การเปิดประเทศ
ภายใน 120 วัน” นับตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน ที่ผ่านมา นั้น
o ให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม เหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำรงความต่อเนื่อง การสนับสนุนการ
ดำเนินการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศบค.) ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความ
มั่นคง (ศปม.) และเตรียมการให้พร้อมสำหรับการเปิดประเทศตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยบูรณาการการทำงาน
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด รวมทั้งสนับสนุนกำลังพล บุคลากรทางการแพทย์ ยานพาหนะและสิ่งอุปกรณ์ ใน
การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด - 19 อาทิ
การเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองในพื้นที่ชายแดน
การจัดตั้งและบริหารจัดการโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษา
การสนับสนุนสถานที่กักกันผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์
การสนับสนุนการจัดตั้งกองบัญชาการควบคุมพื้นที่แพร่ระบาด เช่น ในแคมป์ก่อสร้าง โรงงานและตลาด
ชุมชน รวมทั้งการตรวจคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่กลุ่มเสี่ยงให้กับกรุงเทพมหานคร
o ซึ่งจะช่วยให้การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด - 19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถฟื้นฟู
เศรษฐกิจให้กลับคืนสู่สภาวะปกติและพร้อมรับการเปิดประเทศตามที่ได้กำหนดไว้
o สำหรับการกระจายและการฉีดวัคซีน ให้กับกำลังพลของกระทรวงกลาโหม นั้น
o ให้ทุกหน่วยเร่งระดมฉีดวัคซีนให้กับกำลังพลโดยเฉพาะ ทหารใหม่ และครูฝึกที่จะเริ่มเข้ารับการฝึก ตั้งแต่
วันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ขณะเดียวกันให้สนับสนุนกระทรวงสาธารณสุข กระจายวัคซีนให้กับประชาชน เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่
ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงและลดอัตราการเสียชีวิตจากการติดโควิด – 19
o และขอขอบคุณ สำหรับการดำเนินงานของสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐ (SQ) ที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็น
เวลา 16 เดือน ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการปรับ
รูปแบบสถานที่กักกันโรคให้เหมาะสม สอดคล้องกั นสถานการณ์มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
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เป็นต้นไป จะมีการส่งมอบความรับผิดชอบการดำเนินงานให้กับ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/คณะกรรมการ
โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร นั้น
o ขอให้ สำนั กงานปลั ดกระทรวงกลาโหม โดยศู นย์ ปฏิ บ ั ต ิ การบริ หารสถานที ่ ก ั กกั นโรคแห่ งรั ฐ ของ
กระทรวงกลาโหม (ศปก.บกร.กห.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานการดำเนินงานในห้วงเปลี่ยนผ่านโดย
ใกล้ชิด เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและมาตรการของ ศบค. ต่อไป
• เรื่อง การรับทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/2564
o ให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ ดำเนินการรับทหารกองประจำการผลัดที่ 1/2564 ที่จะเดิน
ทางเข้ามารายงานตัวในหน่วยฝึกทหารใหม่ ใน 1 ก.ค.64 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน
o ขั้นการเตรียมการ ให้ดำเนินการกักตัวผู้ฝึกและครูฝึกก่อนทำการฝึก 14 วัน โดยให้จัดสถานที่อบรมและ
สถานที่ฝึกตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
o ขั้นการดำเนินกรรมวิธีรับทหารใหม่ ให้มีมาตรการควบคุมตั้งแต่ที่ว่าการอำเภอ และการปฏิบัติ ณ
มณฑลทหารบก โดยให้ตรวจวัดอุณหภูมิ สอบประวัติ เพื่อประเมินความเสี่ยง สำหรับการเคลื่อนย้ายได้มีมาตรการ
การเว้นระยะห่างบนรถ รวมทั้งเพิ่มจำนวนเที่ยวรถ และจำนวนยานพาหนะในการขนส่ง โดยภายหลังเสร็จสิ้ น
ภารกิจให้ดำเนินการกักตัวเจ้าหน้าที่กำลังพลทุกนายที่เกี่ยวข้อง 14 วัน ตามมาตรการทางสาธารณสุข
o ขั้นการปฏิบัติในการฝึกทหารใหม่ ให้มีการตรวจคัดกรอง ร่วมกับสาธารณสุขในพื้นที่ และกักตัว เฝ้า
ระวังก่อนทำการฝึก ในระหว่างนี้ให้ความรู้ในการดูแลป้องกันตนเองและลดโอกาสเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด -19
รวมทั้งปรับสภาพความพร้อมก่อนการฝึก
o โดยให้ทำการฉีดวัคซีนให้กับทหารใหม่ รวมทั้งเจ้าหน้าที่กำลังพลหน่วยฝึกที่เกี่ยวข้องทุกนาย เพื่อ
ป้องกันการเกิดกลุ่มระบาดใหม่ในค่ายทหารและชุมชน
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