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ข่าวการประชุมสภากลาโหม ครั้งที่ 10/2564
ณ ศาลาว่าการกลาโหม
วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 0930
การประชุมสภากลาโหม ครั้งที่ 10/2564 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม. และ รมว.กห. เป็นประธาน
มีผลการประชุมสรุปได้ ดังนี้
เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบ เรื่องสำคัญๆ ดังนี้
• เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาทหารผ่านศึก ประเภททหารผ่านศึกนอกประจำการ
o ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการสภาทหารผ่านศึก ประเภททหารผ่านศึกนอกประจำการ จำนวน 4 ท่าน
แทนกรรมการ ฯ พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระ ดังนี้
1. พล.อ.ยุทธชัย พันธุ์งาม ต่อวาระที่ 2
2. พล.อ.อ.อารมย์ ปัถวี
วาระที่ 1
3. พล.อ.ทศพร หอมเจริญ วาระที่ 1
4. พล.อ.วรชัย คุณกมุท
วาระที่ 1
• เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนที่ไ ด้ร ับมอบหมายจากสภากลาโหม เป็น กรรมการโดยตำแหน่งใ นคณะกรรมการ
มาตรฐานทางจริยธรรม และเป็นอนุกรรมการโดยตำแหน่งในคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการขับเคลื่อนมาตรฐานทาง
จริยธรรม
o ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง จก.สม. เป็นกรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม
และมี รอง จก.สม. เป็นผู้แทนสำรองที่ 1 และ ผช.จก.สม. เป็นผู้แทนสำรองที่ 2
o ผอ.สกพ.สม. เป็นอนุกรรมการโดยตำแหน่งในคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรม
และมี รอง ผอ.สกพ.สม. เป็นผู้แทนสำรองที่ 1 และ ผอ.กปค.สกพ.สม.เป็นผู้แทนสำรองที่ 2
เรื่องที่ นรม.และ รมว.กห.มอบเป็นนโยบายให้กับหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กห.และ ผบ.เหล่าทัพ
•

เรื่อง พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงกลาโหม ประจำปี ๒๕๖๔
o ให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ สนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในการจัดพิธีถวายผ้าพระ
กฐิ นพระราชทานกระทรวงกลาโหม ประจำปี 2564 ณ วั ดนางนองวรวิ หาร ถนนวุ ฒากาศ แขวงบางค้ อ เขตจอมทอง
กรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 1430 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
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o ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการเหล่าทัพ พร้อมด้วยกำลัง
พลและครอบครัว ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้ าพระกฐินพระราชทานกระทรวงกลาโหม ประจำปี 2564 เพื่อ
น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินี ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
•

เรื่อง การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด 19
o ให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม เหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำรงความต่อเนื่องสนับสนุนการดำเนินการ
ของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ใน
การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยให้ดำเนินการปรับแนวทางตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุข อย่างเคร่งครัดและ
ต่อเนื่อง
o รวมทั้งเตรียมความพร้อมและให้การสนับสนุนรัฐบาลในการเปิดรับการเดินทางเข้าประเทศไทยใน 1 พ.ย.
64 โดยให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม เหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สนับสนุน ศบค.ในการวางแผนควบคู่กับ
แนวทางของ ศบค.ตามแผนงานในระยะต่าง ๆ ตั้งแต่ระยะนำร่อง จนถึงระยะที่ 3 ทั้งงานที่ได้รับมอบหมายโดยตรงและ
งานสนับสนุนตาม 5 กลยุทธ์ คือ 1. การเปิดประเทศอย่างปลอดภัย โดยภารกิจหลักของหน่วยงานความมั่นคงต้อง
ประสานการทำงาน เฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ ยาเสพติด รวมทั้งดำเนินคดีตามกฎหมาย
กับผู้กระทำผิดและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้ องอย่างเด็ดขาด 2. การเฝ้าระวังป้องกันโรคกลุ่มเสี่ยง 3. การเตรียม
ความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข 4. การพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารความเสี่ยง
5. การสร้างกลไกการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ซึ่งการเปิดประเทศจะเริ่ม จากประเทศที่มีความพร้อมร่วมกัน และ
ขยายออกไปยังประเทศอื่น ๆ ตามความเหมาะสม โดยจะมีการพิจารณาอย่างรอบคอบในทุกด้าน
•

เรื่อง การฝึกทหารใหม่
o ให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ กำชับหน่วยฝึกทหารใหม่ที่ต้องดำเนิน การฝึกทหาร
กองประจำการ ผลัดที่ 2/2564 ในห้วงเดือนพฤศจิกายน 2564 ทบทวนแลนำบทเรียนจากการดำเนินการตาม
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/2564 ที่ผ่านมา
นำมาปรับปรุง และกำหนดมาตรการสำหรับการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/2564 ทั้งนี้ การเตรียมการก่อนการฝึก
ตั้งแต่การรับทหารจากภูมิลำเนาเข้ามาสู่หน่วยฝึก การคัดกรอง การฉีดวัคซีนตามสิทธิของประชาชน การฝึกตั้งแต่
เริ่มต้นจนจบการฝึก เนื่องจากทหารเหล่านี้ เป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยเสริ มในภารกิจความมั่นคงตามๆ โดยเฉพาะ
ตามแนวชายแดน และการช่วยเหลือประชาชนอย่างปัจจุบันในการช่วยบรรเทาเหตุอุทกภัย
•

การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย
o สำหรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ให้ศูนย์บรรเทาสา
ธารณภัยกระทรวงกลาโหม ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพ สนับสนุนกำลังพลและ
ยุทโธปกรณ์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน โดยเน้นการบูรณาการ
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การปฏิบัติร่วมกัน อันจะช่วยให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย สามารถปฏิบัติได้ทันต่อสถานการณ์ เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดและไม่เกิดความซ้ำซ้ อน รวมทั้งให้ดำเนินการประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเตรียมการบูรณะและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายภายหลังจากน้ำลดต่อไป
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