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การประชุมสภากลาโหม ครั้งที่ 7/2564 โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โ อชา นรม. และ รมว.กห. มอบให้
พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กห. เป็นประธานการประชุม มีผลการประชุมสรุปได้ ดังนี้
เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบ เรื่องสำคัญๆ ดังนี้
• เรื่อง การสนับสนุนกำลังเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจกองกำลังสร้างเสถียรภาพของสหประชาชาติใน
สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยคองโก (United Nations Stabilization Mission in the Democratic
Republic of Congo : MONUSCO)
o สภากลาโหมมีมติให้ความเห็นชอบในการสนับสนุนกำลังเข้าร่วมภารกิจสร้างเสถียรภาพของสหประชาชาติ
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย (MONUSCO)
o กองทั พ ไทยได้ ส นั บ สนุ น กำลั ง เข้ า ปฏิ บ ั ต ิ ก ารร่ ว มกั บ นานาประเทศในภารกิ จ รั ก ษาสั น ติ ภ าพของ
สหประชาชาติมาอย่างต่อเนื่องในทุกรัฐบาล โดยภารกิจ MONUSCO เป็นภารกิจสังเกตการณ์ตามข้อตกลงหยุดยิงและ
ใช้กำลังเมื่อจำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงหยุดยิงและสนับสนุนให้มีการปล่อยตัวเชลยศึก เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการช่ ว ยเหลือด้ านมนุษยธรรมแก่ ป ระชาชนและผู้ผลัดถิ่นในพื้นที่ ตามข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่ ง
สหประชาชาติ ที่ 1925 (2010) โดยภารกิจดังกล่ าว ได้จัดตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 ซึ่งปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ทางทหาร
จำนวน 18,316 นาย โดยมีประเทศจากทั่วทุกภูมิภาคของโลกที่ให้การสนับสนุนกำลังพลรวม 63 ประเทศ
o โดยผลประโยชน์จากการปฏิบัติภารกิจที่ กห.ไทยได้รับนั้น เป็นการแสดงถึงความร่วมมือทางทหารในระดับเวที
โลก และเป็นการยอมรับในขีดความสามารถของ ทท. โดยเฉพาะจากการปฏิบัติภารกิจของ ร้ อย.ช.ฉก.ไทย/เซาท์ซูดาน
และการปฏิบัติหน้ าที่ของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้ าที่ฝ่ายอำนวยการ นายทหารติดต่ อ และผู้สังเกตการณ์ ทางทหารใน
ภารกิจ UNAMID UNMISS และ UNMOGIP ทำให้มีแนวโน้มว่าสหประชาชาติจะร้องขอการสนับสนุนกำลังพลไทย ใน
ภารกิจ MONUSCO ในตำแหน่งอื่นๆ จึงถือเป็นโอกาสอันดีในการปฏิบัติงานร่ วมกับนานาประเทศ และยังเพิ่มพูน
ประสบการณ์ในการปฏิบัติการรักษาสันติภาพในพื้นที่อื่นๆ ให้แก่กำลังพลของ ทท.
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เรื่องที่ นรม.และ รมว.กห.มอบเป็นนโยบายให้กับหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กห.และ ผบ.เหล่าทัพ
• เรื่อง การฝึกทหารใหม่
o ให้เน้นในการปฏิบัติและการให้ความรู้ในเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และเน้นการ
ปฏิบัติเมื่อต้องออกไปช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบัน รวมถึงการปลูกจิตสำนึก
สาธารณะให้กับทหารกองประจำการที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาทำหน้าที่ในบทบาทของทหาร และให้ทุก
หน่วยฝึกทำการฝึกภายใต้มาตรการด้านการป้องกันและการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ตามที่ ศบค.
กำหนดอย่างเคร่งครัด
• เรื่อง การจัดเตรียมมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
o ให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการกองทัพไทย และเหล่าทัพ
บริหารจัดการด้านกำลังพลให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดย จัดเตรียมมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ตั้งแต่
การป้องกันก่อนเกิดภัย การให้ความช่วยเหลือระหว่างเกิดภัย และการแก้ไขปัญหาในระยะยาว อาทิ ปัญหาอุทกภัยและ
วาตภัย โดยให้ทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และจัดให้มีระบบเฝ้า
ติดตามสถานการณ์สาธารณภัยและระบบแจ้งเตือนภัย รวมทั้งจัดเตรียมกำลังพล และยุทโธปกรณ์ พร้อมออกให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีเมื่อได้รับการประสาน
• เรื่องขอขอบคุณ
o ขอบคุณกำลังพลของ กห.และเหล่าทัพในทุกระดับ ตั้งแต่พลทหารไปจนถึงระดับผู้บังคับบัญชาที่ได้ร่วมกัน
ปฏิบัติหน้าในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทั้งในการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมบัญชาการในสถานที่ต่า งๆ
รวมถึงการประสานงานในแต่ละพื้นที่ การทำหน้าที่ ของด่านหน้า อาทิ เจ้าหน้าที่ที่ลาดตระเวนตามแนวชายแดน
บุคลากรทางการแพทย์ทหาร หมอ พยาบาล บุรุษพยาบาล เสนารักษ์ อีกทั้งในส่วนของพลขับ และนักบิน ที่รับส่งผู้ป่วย
และการจัดทีมป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด -19 เชิงรุกในชุมชนที่สนับสนุนให้กับกรุงเทพมหานครทั้ง 138 ชุด เป็นต้น
รวมทั้งบุคลากรที่อยู่เบื้องหลังในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามทั้งในพื้นที่ทหาร และสนับสนุนหน่วยงานภายนอก
เจ้าหน้าที่เบื้องหลังในส่วนอื่นๆ เช่น ช่างเครื่องที่ดูแลรถและอากาศยาน เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ที่จัดไปสนับสนุนศูนย์รับ
แจ้งเหตุต่างๆ และได้กำชับเรื่องการเตรียมพื้นที่ในหน่วยทหารให้เป็นพื้นที่พักคอย และโรงพยาบาลสนามทั่วทั้งประเทศ
ที่ได้เตรียมไว้ก่อนหน้านี้ และเมื่อมีความพร้อมจากการได้รับการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และอุปกรณ์ทางการ
แพทย์จาก สธ.แล้ว ขอให้เปิดใช้บริการโดยทันที พร้อมทั้งประสานการปฏิบัติกับ สธ.ในพื้นที่และให้ขยายทีมป้องกัน
และแก้ไขปัญหา โควิด-19 เชิงรุกในชุมชนให้เพิ่มมากขึ้น
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• เรื่อง การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19
o ให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม เหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำรงความต่อเนื่องในการสนับสนุน
การดำเนินการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศบค.) ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความ
มั่นคง (ศปม.) ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังนี้
o พื้นที่ชายแดนให้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนเพื่อ
เฝ้าระวังและคัดกรองผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร การรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน และการป้องกันการ
ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายทั้งทางบกและทางน้ำ
o พื้นที่ชั้นในสนธิกำลังทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง จัดตั้งด่านตรวจเข้มแข็ง ให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน เพื่อตรวจคัดกรองยานพาหนะและบุคคล ได้ครอบคลุมทุกการปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ รวมทั้งจัดชุดสายตรวจ
เคลื่อนที่เร็ว ลงปฏิบัติการเชิงรุกในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ทั้ง 13 จังหวัด เพื่อให้การควบคุม การแพร่ระบาด
ของ COVID-19 เป็นไปตามแนวทางที่ ศบค. กำหนด
o สำหรับการอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้
พิจารณามอบหมายหน่วยทหาร ดำเนินการจัดตั้งจุดบริการประชาชน รวมทั้งชุดบริการประชาชนเคลื่อนที่ เพื่ออำนวย
ความสะดวกและประสานงานกับส่วนราชการอื่น ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การฉีดวัคซีน การบริการขนส่งผู้ป่วย
การประสานงานกับโรงพยาบาลหรือศูนย์พักคอยในพื้นที่ เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการด้วยความรวดเร็ว
เกิดความอุ่นใจ ซึ่งถือเป็นการบริหารจัดการสถานการณ์วิกฤตแบบมีส่วนร่วมของส่วนราชการต่าง ๆ ตามนโยบายของ
รัฐบาลอีกทางหนึ่ง
o ขยายขีดความสามารถของโรงพยาบาลทหาร เพื่อรองรับผู้ป่ วยสีเหลืองและสีแดง และใช้พื้นที่ใน
หน่วยทหารและตำรวจ อาทิ สโมสร แหล่งสมาคม อาคารเอกนกประสงค์ สนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม หรือใช้
เป็นสถานที่ในการแยกกักตัวในชุมชน หรือ Community Isolation รวมทั้งเตรียมการสนับสนุนกำลังพล เครื่องมือ
และบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ได้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล (บุคลากรทางการแพทย์แถวสอง) ให้พร้อมสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับจำนวนผู้ติดเชื้อที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด และ
ให้คงการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกำลังพลไปบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อเก็บไว้เป็นโลหิตสำรอง และการบริจาคโลหิต
แบบเร่งด่วนเมื่อได้รับการร้องขอจากโรงพยาบาลในพื้นที่
o ขอให้ทุกหน่วย ร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ทำให้
ประชาชนกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็ว
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