แบบ กตน. ๒
รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔
กระทรวง/หน่วยงาน กระทรวงกลาโหม
นโยบายหลัก ๑๒ ด้าน
นโยบาย
รัฐบาล
ข้อ ๑

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

การปกปู อ งและเชิ ด ชู ส ถาบั น - สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ตรวจพบเว็บไซต์เข้าข่ายการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ จานวน ๔๕๓ รายการ
พระมหากษัตริย์
ทั้งนี้ ได้รวบรวมข้อมูลส่งให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อดาเนินการ
ปิดกั้นต่อไป
- กองทัพบก
จัดกาลั งพลร่ว มบริจาคโลหิ ตตามโครงการ “จิต อาสา ร่วมบริจาคโลหิตเพื่ อชาติ ”
เมื่อวันที่ ๑๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ มียอดกาลังพลบริจาคโลหิต รวม ๑๒,๒๖๗ นาย
ได้ปริมาณโลหิตรวมทั้งสิ้น ๔,๗๐๔,๐๒๕ มิลลิลิตร
- กองทัพเรือ
จัดก าลั งถวายความปลอดภั ย ถวายพระเกี ยรติ และเทิดทู นสถาบันพระมหากษั ตริ ย์
แด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขั ต ติ ย ราชนารี สมเด็ จ พระเจ้ า ลู ก เธอ เจ้ า ฟู า พั ช รกิ ติ ย าภา นเรนทิ ร าเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟูาสิริวัณณวรี
นารีรัตนราชกัญญา และทูลกระหม่ อมหญิงอุบ ลรัตนราชกั ญญา สิริวัฒ นาพรรณวดี
รวมทั้งสิ้น จานวน ๗ ครั้ง
- กองทัพอากาศ
๑) พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้ บัญชาการทหารอากาศ พร้ อมด้วย ผู้ช่ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ นายทหารผู้ใหญ่
ของกองทัพ อากาศ และภริ ย าร่ วมลงนามถวายพระพรเนื่ องในวัน ขึ้ นปี ใหม่ ๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ศาลาสหทัย ในพระบรมมหาราชวัง

ร้อยละของ
ปัญหา/
ผลการ
ข้อเสนอแนะ
ข้อขัดข้อง
ดาเนินงาน
๔๑.๖๗

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
(ถ้ามี)
๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี
และการจัดสรร
งบประมาณ ๒๕๖๔

-๒นโยบาย
รัฐบาล

ข้อ ๒

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

๒) พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธี
กล่าวสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และปล่อยแถวกาลังพลจิตอาสา สนับสนุนการเตรียม
ความพร้อมเปิดเรียน เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลั ย
เพื่อ เป็น การสนั บสนุนการเตรี ยมความพร้ อมเปิด เรีย นของนั กเรี ยน ทาสถานศึ กษา
ให้เป็นที่ปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานกลับเข้ารับ
การศึ ก ษาอีก ครั้ ง อี กทั้ งยั งเป็ นการส่ งเสริม การท าความดี ของข้ า ราชการจิ ต อาสา
ในการช่ ว ยเหลื อ สังคมโดยไม่ ห วังสิ่งตอบแทน และเพื่อ ให้ เ กิด ความรั กความผูก พั น
ใน ๔ สถาบันหลัก คือ “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน”
ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม มั่ น ค ง แ ล ะ - กองทัพบก
ความปลอดภั ยของประเทศ และ จั ด การเสริ ม สร้ า งเครื อ ข่ า ยด้ า นกิ จ การพลเรื อ นในสถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
ความสงบสุขของประเทศ
ในห้ ว งเดื อ นมกราคม ๒๕๖๔ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ ยาวชนได้ รั บ ทราบและมี จิ ต ส านึ ก
ในการร่วมทากิจกรรมต่าง ๆ และแสดงออกถึงความกตัญญูต่อบุพการีและผู้มีพระคุณ
ครู/อาจารย์ ชาติบ้านเมืองและการพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจน
รักษาและสืบทอดความเป็นชาติไทยให้คงอยู่ตลอดไปภายใต้เครือข่าย “ชมรมกตัญญูคลับ”
โดยให้ มณฑลทหารบก (มทบ.) จานวน ๓๕ หน่วยดาเนินการ (๑ มณฑลทหารบก :
๑ สถานศึกษา) ขับเคลื่อนการดาเนินงาน ทั้งนี้ ได้มีการขยายผลไปยังสถานศึ กษาอื่นๆ
ในพื้นที่รับผิดชอบของมณฑลทหารบก ตามความเหมาะสม
- กองทัพเรือ
๑. ดาเนินการลาดตระเวนคุ้มครองผลประโยชน์ ชองชาติทางทะเล เพื่อช่วยเหลื อ
ด้านมนุษยธรรมแก่ผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย ผลการปฏิบัติ
ไม่พบผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย
๒. จับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเป็นชาวลาว จานวน ๓ คน

ร้อยละของ
ปัญหา/
ผลการ
ข้อเสนอแนะ
ข้อขัดข้อง
ดาเนินงาน

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
(ถ้ามี)

-๓นโยบาย
รัฐบาล

ข้อ ๙

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

- กองทัพอากาศ
๑. พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่
เข้าร่ว มบริจาคและรับมอบดอกไม้ ที่ระลึ กเนื่องในวันทหารผ่ านศึกประจาปี ๒๕๖๔
จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ
พร้อมด้วย อุปนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และ คณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้าน
ทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
๒. พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมกรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ และได้ติดตามความก้าวหน้า นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ เพื่อสนับสนุนภารกิจกองทัพอากาศของสายวิทยาการสรรพาวุธ อาทิ
สิ่งประดิษฐ์สนับสนุนการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
และผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง ในการสร้า งระบบต่อ ต้า น
อากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก หรือ Anti Drone Jammer โดยสั่งการให้กรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และทาการขยายผล
เพื่อสนับสนุนภารกิจกองทัพอากาศอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
๓. พลอากาศเอก เดชอุ ด ม คงศรี ผู้ ช่ว ยผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ เป็ น ประธาน
การประชุมคณะกรรมการอานวยการจัดกิจกรรม “ราลึก ๘๐ ปี สดุดีวีรชนสงคราม
มหาเอเชียบูรพา ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔” เพื่อพิจารณาแผนงานการจัดกิจกรรมดังกล่าว
การแก้ไขแผนงานผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
และการเตรียมการประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเวหาสยาน
ศิลปสิทธิ์ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
การพัฒนาระบบสาธารณสุข และ - องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
๑. จัดเตรียมบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล อุปกรณ์เวชภัณฑ์ ยารักษาโรค และเปิด
หลักประกันทางสังคม
คลินิกคัดกรองโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (Acute Respiratory Infection : ARI Clinic)

ร้อยละของ
ปัญหา/
ผลการ
ข้อเสนอแนะ
ข้อขัดข้อง
ดาเนินงาน
๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
(ถ้ามี)

-๔นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน
เพื่อรองรับการรักษาพยาบาล พร้อมทั้งจัดเวรแพทย์หมุนเวียนให้การตรวจรักษาพยาบาล
เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) รอบใหม่
๒. กาหนดมาตราการปูองกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID - 19 ในโรงพยาบาล
ทหารผ่านศึก ดังนี้ ๑) จัดจุดคัดกรองบริเวณรอบโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ๒) จัดเตรียม
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัสระบบการทางานเป็นแบบดิจิทัล เพื่อลดการปนเปื้อน
เชื้ อ โรค โดยบุ ค ลากรท าหน้ า ที่ คั ด กรองต้ อ งสวมหน้า กากอนามัย หมวก เสื้อ กาวน์
แว่นตา และถุงมือ ๓) หลักจากวัดอุณหภูมิแล้วมีการกดแอลกอฮอล์เจลให้ผู้ปุวยล้างมือ
หรือร่วมกับประชาสัมพันธ์ให้ล้างมือ ๔) หากพบอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ ๓๗.๕ องศาเซลเซียส
ขึ้นไป ร่วมกับมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ และภายใน ๑๔ วันก่อนเริ่มมีประวัติ
เดินทางไป หรือมาจากสมุ ทรสาคร ประกอบอาชีพหรื อเป็นบุคลากรทางการแพทย์
ผู้ปุวยปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้ หรือรักษาแล้วอาการไม่ดีขิ้น ให้ผู้ปุวยใส่หน้ากาก
อนามัย และกดแอลกอฮอล์เจลให้ผู้ปุ วยล้างมือ และประสานส่งผู้ปุวยไปห้องแยกโรค
ที่ด้านข้างห้องฉุกเฉิน แต่ในกรณีผู้ปุวยมีอาการ ไอ จาม เป็นหวัด จะแจกหน้ากากอนามัยให้
ผู้ปุวยสวมใส่ ๕) ทาความสะอาดลิฟต์ ราวบันได ห้องตรวจแยกโรคทุกวัน ๆ ละ ๒ รอบ
และทุกครั้งหลังจากดูแลผู้ปุวยเรียบร้อยแล้ว ๖) ปิดการให้บริการศูนย์เด็กเล็ก นวดแผน
ไทย ฝั ง เข็ ม ของแพทย์ และงดการให้ บ ริ ก ารทางทั น ตกรรม และ ๗) บุ ค ลากรที่ มี
ภูมิลาเนาและพักอาศัยในจังหวัดสมุทรสาคร เดินทางไปกลับที่พัก และโรงพยาบาลให้
Work form Home กาหนดให้พนักงานทางานจากที่บ้าน ๕๐% ทางานที่ทางาน ๕๐%
โดยสลับกันครั้งละ ๑ สัปดาห์

ร้อยละของ
ปัญหา/
ผลการ
ข้อเสนอแนะ
ข้อขัดข้อง
ดาเนินงาน

๑๐๐

นโยบายเร่งด่วน
ข้อ ๑

การแก้ ไขปัญ หาในการดารงชีวิ ต - สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
รับซื้อกุ้งจากเกษตรกร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ
ของประชาชน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระลอกใหม่ โดยดาเนินการรับซื้อกุ้งจาก
เกษตรกร รวมทั้งการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยในทุกช่องทางเพื่อสร้างความเข้าใจ

๑๐๐

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
(ถ้ามี)

-๕นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน
ถึงความปลอดภัยจากการบริโภคกุ้งตามคายืนยันของกระทรวงสาธารณสุขในห้วงเดือน
มกราคม ๒๕๖๔ โดยรั บ ซื้ อ กุ้ ง จ านวนทั้ ง สิ้ น ๙,๓๔๔ กิ โ ลกรั ม รวมเป็ น เงิ น
๒,๒๒๘,๔๙๐.- บาท ดาเนินการเมื่อวันที่ ๑๓ และวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ในพื้นที่
ศาลาว่าการกลาโหมและพท้นที่อาคาร สป.(ศรีสมาน)
- กองทัพเรือ
จับกุมเรือประมงเวียดนาม จานวน ๒ ลา พร้อมลูกเรือสัญชาติเวียดนาม จานวน ๑๒ คน
บริเวณ แบริ่ง ๐๗๕ ระยะ ๑๔๓ ไมล์ จากปากร่องน้าสงขลา เมื่อ ๖ มกราคม ๒๕๖๔
จังหวัดสงขลา

ข้อ ๙

การแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด และ - กองทัพบก
ปั ญหาความไม่ สงบในพื้ นที่ ชายแดน ศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพบก (ศอ.ปส.ทบ.) โดยศูนย์วิวัฒน์
ภาคใต้
พลเมื อ งกองทั พ บก จ านวน ๓๓ ศู น ย์ ในปี ง บประมาณ ๒๕๖๔ กรมคุ ม ประพฤติ
ได้จัดสรรยอดผู้ติดยาเสพติด จานวน ๑๔,๐๐๐ ราย ในห้วงที่ผ่านมา เมื่อ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง
มกราคม ๒๕๖๔ มียอดเข้ารับการบาบัดฟื้นฟูแล้ว จานวน 2,879 ราย ซึ่งมีผู้ที่ได้รับ
การบาบัด ฟื้น ฟูค รบกาหนด 120 วัน แล้ว จานวน 2,849 ราย ทั้ง นี้ ศอ.ปส.ทบ.
ได้จั ด การพั ฒ นาความรู้ แ ละเสริ ม ทั ก ษะครู ฝึ ก เพื่ อ นาความรู้ ที่ ไ ด้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้
ในการบาบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผู้เข้ารับ
การพัฒนาความรู้ฯ จานวน 66 นาย
- กองทัพเรือ
๑. หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลาแม่น้าโขง จับกุมการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด โดยมีผลการจับกุม ได้แก่ ยาบ้า จานวน ๒,๐๕๑,๒๑๑ เม็ด กัญชาอัดแห้ง จานวน
๕๐ กิโลกรัม ไอซ์ ๗๑.๖๘๐ กิโลกรัม เคตามีน ๔๐ กิโลกรัม และยาอี จานวน ๑๐,๐๐๐ เม็ด
๒. ทัพเรือภาคที่ ๓ จับกุมการกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีผลการจับกุม
ยาบ้า จานวน ๒,๑๘๕ เม็ด

ร้อยละของ
ปัญหา/
ผลการ
ข้อเสนอแนะ
ข้อขัดข้อง
ดาเนินงาน

๑๐๐

30.87

๑๐๐

๑๐๐

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
(ถ้ามี)

ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี
และการจัดสรร
งบประมาณ ๒๕๖๔
1,600,000
(เบิกครบ 100 %)

-๖ร้อยละของ
ปัญหา/
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ
ผลการดาเนินงาน
ผลการ
ข้อเสนอแนะ
ข้อขัดข้อง
ดาเนินงาน
๓. หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จับกุมการกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
๑๐๐
โดยมีผลการจับกุมใบพืชกะท่อมสด ๓๑๑.๒ กิโลกรัม
๔. ศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย
๑๐๐
ตามลาแม่น้าโขงเขตหนองคาย สกัดกั้นยาเสพติด เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ณ บริเวณ
กิ โลเมตรที่ ๗๖ – ๗๗ บ้ านปากโสม ต าบลผาตั้ ง อ าเภอสั งคม จั งหวั ดหนองคาย โดยมี ผล
การจับกุม ได้แก่ ไอซ์ จานวน ๖๘๐ กรัม ยาบ้าสีแดง จานวน ๑๑,๘๑๐ เม็ด ยาบ้าสีเขียว
จานวน ๑๒๐ เม็ด รวมทั้งสิ้น ๑๑,๙๓๐ เม็ด
ข้อ ๑๑ การจั ด เตรี ย มมาตรการรองรั บ - กองทัพเรือ
ภัยแล้งและอุทกภัย
พลเรื อ ตรี ไพศาล วงค์ เ มฆ ผู้ บั ญ ชาการกองเรื อ ฟริ เ กตที่ ๒ กองเรื อ ยุ ท ธการ
๑๐๐
เป็ น ผู้ บั ญ ชาการหมู่ เ รื อ เฉพาะกิ จ บรรเทาสาธารณภั ย กองทั พ เรื อ จั ด เตรี ย มก าลั ง
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางทะเลในสถานการณ์ที่เกิดสาธารณภัยทางทะเลขนาดใหญ่
ประกอบด้ว เรือหลวงมกุฏราชกุมาร เรือหลวงสีชัง เฮลิคอปเตอร์ จานวน ๒ เครื่อง และ
หน่วยทาลายใต้น้าจู่โจม ๒ ชุดปฏิบัติการ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นโยบาย
รัฐบาล

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
(ถ้ามี)

ตามแผนปฏิ บั ติ
ราชการประจาปี
และการจั ด สรร
งบประมาณ ๒๕๖๔

ตรวจถูกต้อง
พ.อ.หญิง
( เยาวนา สงกา )
รอง ผอ.กนย.สนย.สนผ.กห.
เม.ย.๖๔

