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แถลงข่าวการประชุมสภากลาโหม ครั้งที่ 12/2563
ณ ศาลาว่าการกลาโหม
วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 1400
การประชุมสภากลาโหม ครั้งที่ 12/2563 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม. และ รมว.กห. เป็นประธาน
มีผลการประชุมสรุปได้ ดังนี้
เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบ เรื่องสาคัญๆ ดังนี้
 เรื่อง การแต่งตั้งสมาชิกสภากลาโหมผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ประชุมสภากลาโหมมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งสมาชิกสภากลาโหมผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ท่าน
พล.อ.สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล และ พล.อ.เอกพร พินโปน เป็นสมาชิกสภากลาโหมผู้ทรงคุณวุฒิ ต่ออีก 1 วาระ
เรื่องที่ นรม.และ รมว.กห.มอบเป็นนโยบายให้กับหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กห.และ ผบ.เหล่าทัพ
 เรื่อง การขยายผลจากการประชุม ADMM และ ADMM-Plus
ให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ นาผลการประชุมหารือรวมทั้งปฏิญญาร่วม และเอกสารความ
ร่วมมือด้านความมั่นคงทางทหาร จานวน 7 ฉบับ มากาหนดกิจกรรมความร่วมมือให้ครอบคลุม ในการเสริมสร้างขีด
ความสามารถทางทหาร การฝึ กร่ ว ม/ผสม การให้ ความช่ว ยเหลื อ ด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภั ยพิบัติ เพื่ อ
ขับเคลื่อนและเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงระดับภูมิภาคให้แน่นแฟูนและเกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น
 เรื่อง การเผชิญหน้ากับภัยคุกคาม ที่เป็นความท้าทายร่วมกัน
ให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ เตรียมการจัดกิจกรรมและพิธีทางศาสนา เนื่องในวันกองทัพ
ไทย ประจาปี 2564 เพื่อราลึกถึงบรรพชนจากรุ่นสู่รุ่นที่ต่อสู้และเสียสละ ปกปูองผลประโยชน์ของชาติมาด้วยกัน โดย
ถือโอกาสนี้ สร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้กั บประชาชนถึง ความภาคภูมิใจและเกียรติภูมิของความเป็นหนึ่ง
เดียวกันของคนในชาติ ที่ผ่านสถานการณ์วิกฤตและความยากลาบากมาได้ด้วยกัน
โดยจาเป็นที่เราคนไทยทุกคน ต้องรู้รักสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน ร่วมขับเคลื่อนเดินหน้ารับมือกับความท้าทาย
จากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะภัยธรรมชาติ ภัยจากไซเบอร์ และภัย จากการระบาดของ COVID-19 ที่เกิดขึ้น
ปัจจุบัน ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกัน โดยยึดเอาผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
 เรื่อง การรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติและการให้ความช่วยเหลือประชาชน
นรม.และรมว.กห.ย้า ในห้วงที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบกับสภาพอากาศที่แปรปรวนและหลากหลาย ฝนตก
หนักต่อเนื่อง เกิดน้าท่วมฉับพลัน ในพื้นที่ภาคใต้ พื้นที่สูงภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประสบกับอากาศ
หนาวเย็น ขณะที่พื้นที่ภาคกลางและปริมณฑลพบกับปัญหาฝุุนละอองขนาดเล็กจากสภาพอากาศปิด
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กาชับสั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหมและทุกเหล่าทัพ ประสานการทางานกับ ศูนย์บรรเทา
สาธารณภัย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนในแต่ละพื้นที่ สนับสนุนมาตรการปูองกันและให้การช่วยเหลือ
เร่งด่วนแก่ประชาชนที่ประสบภัย ในพื้นที่ต่อเนื่องถึงการฟื้นฟู โดยให้มีการพัฒนาแผนงานและการซักซ้อมการปฏิบัติ
ทั้งด้านกาลังพล เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ พร้อมรับมือกับทุกสภาวะภัยที่เกิดขึ้น อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นทันต่อ
เหตุการณ์ ไม่เกิดความซ้าซ้อน เพื่อลดการสูญเสียและบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้
ขอให้คงความต่อเนื่องในการช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจนกว่าสถานการณ์จะกับสู่สภาวะปกติ
 เรื่อง การดูแลความมั่นคงปลอดภัยในห้วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่
กาชับ นขต.กห.และเหล่าทัพ เพิ่มความเข้มงวดกวดขัน มาตรการการรักษาความปลอดภัย สถานที่ตั้งหน่วย
โดยเฉพาะคลังอาวุธ กระสุน วัตถุระเบิดและคลังเชื้อเพลิง โดยให้มซี ักซ้อมการทาหน้าที่และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท
พร้อมทั้งให้คงความเข้มในภารกิจปูองกันชายแดนและสนับสนุนการดูแลความสงบเรียบร้อยเรียบร้อยภายใน
เชิงพื้นที่ในภาพรวม สาหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอให้เพิ่มความเข้มข้นงานข่าวและการปฏิบัติงานเชิงรุกอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อดูแลปกปูองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในภาพรวม
 เรื่อง การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
นรม.และ รมว.กห. ย้าการบูรณาการทางานความมั่นคงภายในร่วมกันทั้งทางบกและทางน้ามีความสาคัญ
ขอให้ทุกเหล่าทัพและตารวจ ประสานการทางานกับ กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและศูนย์
อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ดารงความต่อเนื่องในการบริหารจัดการระบบงานด้านความมั่นคง
ร่วมกันให้ครอบคลุม เกื้อกูลและใกล้ชิดกันมากขึ้นในทุกมิติ ที่เป็นปัญหาที่สาคัญของชาติ เช่น ปัญหายาเสพติดและสิ่ง
ผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ การทาประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) โดยเฉพาะ การรับมือกับโรคอุบัติใหม่ที่มาพร้อม
กับการเคลื่อนย้ายคน
 การร่วมสนับสนุนเฝ้าระวังป้องกันและแก้ปัญหาการแพร่ระบาด COVID -19
พล.อ.ประยุ ทธ์ จั น ทร์ โ อชา นรม.และรมว.กห. กาชับเข้ม สั่ งการ นขต.กห.และเหล่ าทั พ ร่ว มสนับสนุ น
แก้ปัญหาวิกฤตการแพร่ระบาด COVID -19 ที่เกิดขึ้นจากกลุ่มแรงงานต่างด้าวภาคประมงในพื้นที่ จว.สมุทรสาคร ซึ่ง
หากไม่สามารถควบคุมได้ และไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชน อาจเป็นวิกฤตของการแพร่ระบาดระลอก 2 ของ
ประเทศไทย
โดยย้ า กกล.ปู อ งกัน ชายแดนทุกเหล่ า ทัพ และตารวจ ต้ องหยุ ดยั้งการไหลเข้ ามาของแรงงานต่างด้ าวผิ ด
กฎหมายทั้งทางบกและทางน้าให้ได้อย่า งเด็ดขาด และให้เพิ่มความเข้มข้นงานข่าวและดาเนินการทางกฎหมายอย่าง
เด็ดขาดกับเครือข่ายลักลอบนาพาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย โดยไม่ผ่านการคัดกรอง โดยต้องจับกุมให้ได้
และให้ ตร.ตั้งคณะทางานสืบสวน สอบสวนเอาผิดทางกฎหมายให้ถึงที่สุดกับเปูาหมายที่ปรากฏ โดยเฉพาะหากมี
เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องรับประโยชน์ ในทุกระดับ ไม่มียกเว้น พร้อมทั้งย้า ให้ กกล.ปูองกันชายแดน เพิ่มความเข้มการ
ลาดตระเวนให้ครอบคลุมช่องทางธรรมชาติและพื้นทีล่ ่อแหลม
รวมทั้งให้ร่วมกับตารวจ และฝุายปกครองในพื้นที่ ยกระดับการเฝูาระวังปูองกัน ในจังหวั ดกลุ่มเสี่ยง จัดตั้งจุด
ตรวจ จุดสกัดในพื้นที่ชั้นใน ในทุกเส้นทางจากพื้นที่ชายแดน รวมทั้งการเข้า -ออกของเรือ และแรงงานประมงที่เข้ามา
โดยเน้นการสร้างกลไกชุมชนให้เข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมเฝูาระวังปูองกัน และร่วมกันตรวจสอบกิจกรรมและสถาน
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ประกอบการให้เป็นไปตามมาตรการที่ สธ. กาหนด
พร้อมกันนี้ ขอให้ ทบ. ทร. และ ทอ. ระดมทรัพยากรสนับสนุน สธ.และจังหวัด ในการกาหนดจัดทาและ
บริหารจัดการพื้นทีค่ วบคุมโรค โดยการสนับสนุนการคัดกรองแรงงานกลุ่มเสี่ยง การสืบสวนโรค เชื่อมโยงทุกกลุ่มเสี่ยงที่
จะกระจายในพื้นที่โดยรอบและแยกผู้ปุวยออกมาโดยเร็ว และให้การสนับสนุนจัดตั้ง รพ.สนามเร่งด่วน จานวน 1,000
เตียง พร้อมบุคลากรแพทย์และเครื่องมือในพื้นที่ และพร้อมให้การสนับสนุนเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ให้เตรียมความพร้อมสถานที่กักกันควบคุมโรคให้พร้อมรับการปฏิบัติก ารเมื่อจาเป็น ขอให้กาลังพลทุก
ภาคส่วนปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ประมาท โดยให้มีเครื่องมือปูองกันตัวเอง ในการปฏิบัติระดับต่างๆให้เหมาะสม และให้มี
การประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ และมีส่วนร่วมรับผิดชอบของประชาชนควบคู่กันไป
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