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แถลงข่าวการประชุมสภากลาโหม ครั้งที่ 11/2563
ณ ศาลาว่าการกลาโหม
วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 0930
การประชุมสภากลาโหม ครั้งที่ 11/2563 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม. และ
รมว.กห. เป็นประธาน มีผลการประชุมสรุปได้ ดังนี้
เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบ เรื่องสาคัญๆ ดังนี้
 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาทหารผ่านศึก
สภากลาโหมจึงมีมติให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ที่สมควรแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาทหารผ่านศึก ดังนี้
ประเภททหารผ่านศึกประจาการ
1. พลอากาศเอก สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง
รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
2. พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์
รองผู้บัญชาการทหารบก
3. พลเรือเอก สมชาย ณ บางช้าง
รองผู้บัญชาการทหารเรือ
4. พลอากาศเอก เดชอุดม คงศรี
รองผู้บัญชาการทหารอากาศ
5. พลตารวจโท วิชิต ปักษา
ผู้บัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (ต่อในวาระที่ 2)
ประเภททหารผ่านศึกนอกประจาการ
1. พลเอก นพปฎล คุณกมุท
2. พลเอก ศุขเกษม องคะศิลป์
3. พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี
4. พลเอก ถเกิงกานต์ ศรีอาไพ
5. พลเอก ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์
เรื่องที่ นรม.และ รมว.กห.มอบเป็นนโยบายให้กับหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กห.และ ผบ.เหล่าทัพ
 เรื่อง การจัดกิจกรรมน้อมราลึก วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจาปี 2563
ให้ หั ว หน้ าหน่ ว ยขึ้น ตรงกระทรวงกลาโหม และผู้ บัญชาการเหล่ าทัพ สนับสนุน รัฐ บาลในการจั ด
กิจกรรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณถนนสนามไชย ตลอด
เส้ น ทางสวนสราญรมย์ และมิ ว เซี ย มสยาม ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 ถึ ง วั นที่ 6 ธั น วาคม 2563 เพื่ อน้ อ มส านึ กในพระมหา
กรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในเชิงประจักษ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน
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 เรื่อง การสนับสนุนการประชุมด้านความมั่นคงของภูมิภาคที่สาคัญๆ
ให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ ติดตามและเตรียมสนับสนุน การประชุมรัฐมนตรีกลาโหม
อาเซียน ครั้งที่ 14 (14th ADMM) และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา ครั้งที่
7 (7th ADMM-Plus) ในระหว่างวันที่ 9 ถึง วันที่ 10 ธันวาคม 2563 ที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจะเป็นเจ้าภาพ
จัดขึ้น
โดยขอให้การเตรียมข้อมูลการหารือให้ครอบคลุมในทุกมิติ เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองด้านความมั่นคงของภูมิภาค
และส่งเสริมความร่วมมือ ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนในภาพรวม โดยเฉพาะการเสริมสร้างความ
ร่วมมือด้านการทหาร ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ขณะเดียวกันให้ ผลักดันความ
ร่วมมือที่มีอยู่เดิม และกรอบความร่วมมือใหม่ ๆ ที่เป็นผลประโยชน์ของประเทศไทย ที่อาเซียนต้องร่วมมือกันรักษา
เสถียรภาพในภูมิภาค เพื่อป้องกันการเผชิญหน้าในภูมิภ าค และเพิ่มพูนความร่วมมือที่เป็ นประโยชน์แก่อาเซียนใน
ภาพรวมไปด้วยกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่ ภัยคุกคามด้านไซเบอร์ การต่อต้านการก่อการร้าย
ความมั่นคงทางทะเล และการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย
 เรื่อง การติดตามนโยบายของสหรัฐอเมริกา หลังผลการเลือกตั้งทั่วไป
ให้ห น่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่ าทัพ ติดตามนโยบายด้านความมั่นคงและทางทหาร หลัง การ
เลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไปของสหรั ฐ อเมริ ก า เพื่ อ พิ จ ารณาส่ ง เสริ ม และขยายความร่ ว มมื อ ด้ า นความมั่ น คงและระดั บ
กระทรวงกลาโหมในอนาคต ทั้งนี้ จาเป็นต้องคานึงถึงความเป็นแกนกลางของอาเซียน ตลอดจนผลประโยชน์ของชาติ
ระยะยาวเป็นสาคัญ
 เรื่อง การคงมาตรการเข้มป้องกันและสกัดกั้นการระบาดของ ไวรัสโคโรนา 2019 จากนอกประเทศ
ให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ คงความต่อเนื่องในการคุมเข้มการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนภาคตะวันตกจากประเทศเมียนมาที่สถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่สามารถ
จากัดการควบคุม ให้เพิ่มความเข้มข้น งานข่าวเครือข่ายขบวนการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย และเพิ่มความถี่การ
ลาดตระเวนสกัดกั้นตามช่องทางธรรมชาติมากขึ้น
สาหรับ พื้นที่ชั้นใน ให้ประสานการทางานร่วมกับ กอ.รมน. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง แรงงานจั งหวัดและตารวจ
ตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่ คุมเข้มการผ่านแดนและมาตรการทางสาธารณสุข ควบคู่กับการทาลายเครือข่ายขบวนการ
ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนา ที่มาจากบุคคลลักลอบผ่านแดน
ทั้งนี้ ห้ามเจ้าหน้าที่รัฐ เข้าไปเกี่ยวข้องหรืออยู่เบื้องหลังขบวนการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายโดยเด็ดขาด
 เรื่อง การบรรเทาสาธารณภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชน
สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ สนับสนุนรัฐบาลในการบรรเทาสาธารณภัย โดยร่วม
ทางานกับส่วนราชการหลักที่รับผิดชอบ ดารงความต่อเนื่องให้การช่วยเหลือประชาชน ทั้งการป้องกันและแก้ปัญหา
สาคัญๆที่กระทบต่อสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น การแก้ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก
PM 2.5 โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้าที่รับบาลให้น้าหนักทุ่มเท
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ให้สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และหน่วยที่เกี่ยวข้อง ประสานนาระบบข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้า กับ
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน) มาสนับสนุนและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการน้า
ร่วมกัน โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานจนถึงระดับ หน่วย
ในพื้นที่อันจะนาไปสู่การแจ้งเตือนภัยได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเชิงรุก เพื่อ
ช่วยให้การแก้ไขปัญหาสาธารณภัยในระดับรัฐบาลมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
 เรื่อง การสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติด
สถานการณ์ยาเสพติด มีการผลิตภายในประเทศและผลิตง่ายขึ้น โดยทาให้ต้นทุนการผลิตต่าลง ส่งผลให้มีการ
ผลิตได้ครั้งละมากๆ ขณะเดียวกัน มีการลักลอบขนย้ายลาเลียงเข้าไทยครั้งละมากๆ เพื่อการเสพภายในประเทศ และ
การส่งออกไปยังประเทศที่ 3
การแก้ปัญหายาเสพติด ยังถือเป็นวาระแห่งชาติ ที่รัฐบาลให้ความสาคัญ และต้องตัดวงจรให้ ได้ ทั้งการผลิต
การลักลอบนาเข้า การจาหน่ายและการเสพ รวมทั้งการบาบัดฟื้นฟู เพื่อมิให้ผู้เสพกลับไปเสพใหม่
ขอให้ทุกเหล่าทัพ และตารวจ ให้ความสาคัญในการสนับสนุนแก้ปัญหาอย่า งจริงจัง โดยเฉพาะการสกัดกั้น
ตามแนวชายแดน และการกวาดล้างจับกุมพืน้ ที่ชั้นใน รวมทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ทางานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง สู่
การจั บกุมที่มากขึ้น จากการบู รณาการร่ ว มกัน ทั้งด้านงานข่าว การปฏิบัติการเชิงรุกร่วมกัน โดยเน้นย้าต้องไม่มี
ข้าราชการจากทุกหน่วย และทหารเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด และให้สืบเส้นทางการเงิน นาไปสู่การขยายผล
จับกุมเครือข่าย และยึดทรัพย์ในทุกรณี โดยไม่มีละเว้น
 เรื่อง การปกครองและวินัยทหาร
ก าชั บ หั ว หน้ า หน่ ว ยขึ้ น ตรงกระทรวงกลาโหม ผู้ บั ญ ชาการเหล่ า ทั พ ย้ าการปฏิ บั ติ ง านของ
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ให้ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล โดยให้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชา และประชาชนทั่วไป
สาหรับการลงโทษทหารทางวินัย ห้ามใช้ความรุนแรงและกระทาการเกินกว่าเหตุ เด็ดขาด รวมถึงให้
กากับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในเรือนจาทหารให้รัดกุม โดยให้เพิ่มกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่สาคัญ
และห้ามลงทัณฑ์ทหารด้วยวิธีที่ไม่เป็นไปตามแบบธรรมเนียมทหารเป็นอันขาด
เรื่องเพื่อทราบ : การพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
นรม. และ รมว.กห. ได้กาชับทุกเหล่าทัพ ให้สารวจสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงและมองไปข้างหน้า โดย
ให้ ค วามส าคัญ ร่ ว มกั น เร่ งพิ จ ารณาขั บ เคลื่ อ นเดิน หน้า ปฏิรู ปกองทั พ ทั้ง ระบบโครงสร้าง ระบบก าลั ง พล ระบบ
งบประมาณและการบริหารจัด ให้มี ขนาดที่ความเหมาะสม ทันสมัย และมีความอ่อนตัว รองรับสภาพแวดล้อมด้าน
ความมั่นคงของโลกและภูมิภาค และภารกิจภัยคุกคามของประเทศที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและมีความหลากหลาย
มากขึ้น
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ทั้งนี้ ให้พิจารณานาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในทุกระบบงานให้มากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม บนพื้นฐานของ
การพึ่งพาตนเอง เพื่อความรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยา และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการปฏิบัติการทางทหาร พร้อมย้าให้
ความสาคัญ ในการเร่งพัฒนาระบบงานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ให้เข้ากับระบบงานอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศ สู่การพึ่งพาตนเอง โดยเฉพาะความชัดเจนและความสาคัญต่อนโยบายหลักสาคัญๆ ประกอบด้วย
1) นโยบายการตัดสินใจ “สร้างหรือซื้อ” ( Make or Buy ) ซึ่งมีส่วนสาคัญยิ่ง ในการกาหนดเทคโนโลยี
หรือ ผลิตภัณฑ์สาหรับการพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย
2) นโยบายชดเชยในกรณีซื้อจากต่างประเทศ ( Offset Policy ) ที่ต้องกาหนดกรอบความร่วมมือและ
แสวงประโยชน์ เพื่อชดเชยหรือตอบแทนประโยชน์กลับมาในรูปแบบต่างๆ
3) ด้านการมาตรฐานทางทหาร ทั้งการกาหนด ทดสอบและรับรองมาตรฐาน
4) ด้านการสร้างนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการของเหล่าทัพอย่างแท้จริง
5) ระบบการพัฒนางานวิจัย สู่สายการผลิตใช้ในราชการ / เชิงพาณิชย์
ทั้ ง นี้ การขั บ เคลื่ อ นเดิ น หน้ า ปฏิ รู ป ดั ง กล่ า ว ขอให้ เ น้ น ความร่ ว มมื อ ทั้ ง จากหน่ ว ยงานภาครั ฐ
สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนภายในประเทศ ด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและภูมิปัญญาไทยเป็นหลัก เพื่อ
ลดภาระงบประมาณ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่การพึ่งพาตนเอง และการส่งเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศทั้ง
ด้านการป้องกันประเทศและการประยุกต์ใช้เชิงพาณิชย์ที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง
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