แบบ กตน. ๒
รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
กระทรวง/หน่วยงาน กระทรวงกลาโหม
นโยบายหลัก ๑๒ ด้าน
นโยบาย
รัฐบาล
ข้อ ๑

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

การปกปู อ งและเชิ ด ชู ส ถาบั น - กระทรวงกลาโหม
พระมหากษัตริย์
จัดกาลังพลเข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทาความดีเพื่อ ชาติ ศาสตร์
กษัตริย์” ในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อร่วมพัฒนา ทาความสะอาด และปรับปรุง
ภูมิทัศน์ให้เกิดความเรียบร้อย สวยงาม ตัดหญ้า ทาความสะอาดห้องน้า เก็บกวาดขยะ
มูลฝอย รวมถึงเป็นการลดการสะสมของเชื้อโรคสร้างสุขอนามัยที่ดีปูองกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้ สานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม ณ บริเวณตลาดยอดพิมาน และพื้นที่ปากคลองตลาด กองบัญชาการ
กองทัพไทย ณ อาเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง กองทัพบก ณ บริเวณท่าน้านนท์ จังหวัด
นนทบุ รี กองทั พ เรื อ ณ วั ด นาคกลางวรวิ ห าร แขวงวั ด อรุ ณ เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพมหานคร และกองทัพอากาศ ณ วัดสีกัน (พุทธสยาม) และพื้นที่คูนายกิมสาย ๓
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
- สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑. ตรวจพบเว็บไซต์เข้าข่ายการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ จานวน ๓๕๑ รายการ
ทั้งนี้ ได้รวบรวมข้อมูลส่งให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อดาเนินการ
ปิดกั้นต่อไป
๒. จัดโครงการ “กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ
และพลังงานทหาร” ร่วมใจต้านภัย COVID - 19 “๙๙ กิจกรรม ๙๙ วัน” เพื่อต่อยอด
การดาเนินการของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริ
โดยเริ่มดาเนินการเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ กรมการอุตสาหกรรมทหาร

ร้อยละของ
ปัญหา/
ผลการ
ข้อเสนอแนะ
ข้อขัดข้อง
ดาเนินงาน

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
(ถ้ามี)

๑๐๐

๔๑.๖๗

๕๐.๔๙

๑๐๐

-๒นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน
ศูนย์การอุตสาหกรรมปูองกันประเทศและพลังงานทหาร ประกอบด้วย การทาความสะอาด
เก็บขยะ กวาดถนน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณที่ตั้งหน่วยและพื้น ที่ส าธารณะโดยรอบ
ตลอดจนการเยี่ยมผู้ปุวยติดเตียงในชุมชนรอบที่ตั้งหน่วย ปัจจุบันได้ดาเนินกิจกรรมมาแล้ว
๕๑ กิจกรรม และยังคงดาเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะครบ ๙๙ กิจกรรม
- กองทัพบก
๑. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมทักษะเรื่อง “ศาสตร์พระราชา” ให้แก่ผู้บังคับ
หน่ว ยระดั บกองพัน ในสังกัด กองทพั ภาคที่ ๒ - ๔ และหน่ วยขึ้น ตรงกองทั พบกที่ มี
ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน (ชป.กร.) ระดับกองพัน รุ่นที่ ๑, ๒ และรุ่นที่ ๓ ในห้วง
เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๔ ณ ศู น ย์ ก สิ ก รรมธรรมชาติ ม าบเอื้ อ ง จั งหวั ด ชลบุ รี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อนาองค์ความรู้ที่ได้รับทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกั บศาสตร์
พระราชาและเกษตรทฤษฎีใหม่ ไปเป็นแนวทางให้ ชป.กร. ระดับกองพัน ไปขยายผล
ณ โครงการและศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ รวมถึงกาลังพล และครอบครัว
ภายในหน่วย
๒. จัดกาลังพลร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการ “จิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อชาติ ”
เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มียอดกาลังพลบริจาคโลหิต รวม
๒๕,๖๙๐ นาย ได้ปริมาณโลหิตรวมทั้งสิ้น ๙,๘๘๖,๗๖๐ มิลลิลิตร
- กองทัพเรือ
จัดก าลั งถวายความปลอดภั ย ถวายพระเกี ยรติ และเทิดทู นสถาบันพระมหากษั ตริ ย์
แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งสิ้น จานวน ๗ ครั้ง
- องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
จัดข้าราชการเข้าร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ร่ ว มกั บ

ร้อยละของ
ปัญหา/
ผลการ
ข้อเสนอแนะ
ข้อขัดข้อง
ดาเนินงาน

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
(ถ้ามี)

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี
และการจัดสรร
งบประมาณ
๒๕๖๔

-๓นโยบาย
รัฐบาล

ข้อ ๒

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

กองบั ญ ชาการปู อ งกั น ชายแดนจั น ทบุ รี แ ละตราด ในห้ ว งเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๔
ณ ธนาคารเลือดสนามหน่วยรับบริจาคโลหิตชั่วคราว อาคารศูนย์การค้าชุมชน องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจันทบุรี อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม มั่ น ค ง แ ล ะ - สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ความปลอดภั ยของประเทศ และ ดาเนินโครงการปรับปรุงพัฒนาเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๑๒๐ มิลเมตรแบบอัตตาจร
ความสงบสุขของประเทศ
ล้อยาง (ระยะที่ ๒) มีการดาเนินการในห้วงเดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดังนี้
๑. บริษัทดาเนินการฝึกอบรมหลักสูตรตามโครงการ ให้กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์อานวยการ
สร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมปูองกันประเทศและพลังงานทหารและกองทัพบก
จานวน ๓ หลักสูตร ดังนี้
๑.๑ หลักสูตรการปฏิบัติงานระบบควบคุม และอานวยการยิงอัตโนมัติขั้นสูง เมื่อวันที่
๘ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ผู้เข้ารับการอบรม จานวน ๑๐ นาย
๑.๒ หลักสูตรการปฏิบัติงานและการปรนนิบัติบารุงเครื่องยิงลูกระเบิด แบบอัตตาจร
ล้อยาง เมื่อวันที่ ๘ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ผู้เข้ารับการอบรม จานวน ๑๕ นาย
๑.๓ หลักสูตรช่างเทคนิคและการซ่อมบารุง เมื่อ วันที่ ๘ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
มีผู้เข้ารับการอบรม จานวน ๘ นาย
๒. บริษัทดาเนินการฝึกทดลองใช้งานในระดับกองร้อย ของเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด
๑๒๐ มิลลิเมตร แบบอัตตาจรล้อยาง (ATMM) จานวน ๑๒ กระบอก ให้กับเจ้าหน้าที่ของ
ศูนย์อานวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมปูองกันประเทศและพลังงานทหารและ
หน่วยใช้ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สนามยิงปืน ศูนย์การทหารปืนใหญ่
จังหวัดลพบุรี
- กองบัญชาการกองทัพไทย
พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ
ครั้งที่ ๓ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ
ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ รวมถึงผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ
เหล่าทัพและสานักงานตารวจแห่งชาติเข้าร่วมแระชุมฯ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ร้อยละของ
ปัญหา/
ผลการ
ข้อเสนอแนะ
ข้อขัดข้อง
ดาเนินงาน

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
(ถ้ามี)

-๔นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน
ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ โดยทีป่ ระชุมได้รับทราบการจัดตั้งศูนย์อานวยการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดกองทัพไทย (ศอ.ปส.ทท.) ซึ่งมี ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้อานวยการ
มีหน้าที่บูรณาการการแก้ไขปัญหายาเสพติดของกองทัพไทย รวมทั้งสนับสนุนส่วนราชการ
ในการแก้ไขปัญหาทั้งระบบ และได้รับทราบผลการปฏิบัติงานที่สาคัญของคณะอนุกรรมการ
สกัดกั้นยาเสพติด ศูนย์อานวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.)
ในขณะที่กองทัพบก ได้นาเสนอการพัฒนาอุตสาหกรรมปูองกันประเทศของกองทัพบก
โดยเฉพาะการพัฒนาขีดความสามารถของโรงงานซ่อมยาง ทาให้สามารถผลิตยางรถยนต์
สาหรับใช้งานกับรถยนต์ทางทหารของกองทัพบก และมีกาลังการผลิต เพียงพอ สาหรับ
ส่วนราชการอื่น ที่มีความต้องการจัดหา ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในด้านการปฏิรูปกองทัพ และการส่งเสริม
การปฏิบัติงาน ตามหลักธรรมาภิบาล ประเด็นการส่งเสริมและต่อยอดการวิจัย พัฒนา
และอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ เพื่อมุ่งสู่การผลิตใช้ในราชการ การสร้างมาตรฐานทางทหาร
ลดการนาเข้า ยุทโธปกรณ์ราคาสูงจากต่างประเทศ ในส่วนของกองทัพเรือ ได้แจ้งให้ทราบว่า
จะมีการฝึกกองทัพเรือ ประจาปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๙ มีนาคม ถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๖๖๔
มีกาลังพลจากกองทัพบก และกองทัพอากาศเข้าร่วม โดยมีการฝึกที่สาคัญ อาทิ การฝึกยิงอาวุธ
ปล่อยนาวิถี Harpoon Block 1 C เป็นต้น ทั้งนี้ ได้เรียนเชิญ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของเหล่าทัพ และสานั กงานตารวจแห่งชาติ ร่วมชมการฝึกด้วย
สาหรับกองทัพอากาศได้บรรยายให้ทราบถึงการจัดตั้งหน่วยจิตอาสาพระราชทาน และการเป็น
ตัวแทน ของหน่วยงานภาครัฐร่วมกับเหล่าทัพ ที่มีส่วนรับผิดชอบในโครงการจิตอาสา
พระราชทานตามแนวพระราชดาริ ได้แก่ โครงการจิตอาสาพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตร
จิตอาสา ๙๐๔ การสนับสนุนการบรรยายของวิทยากร จิตอาสา และการจัดกาลังพลร่วม
ปฏิบัติงานจิตอาสาเฉพาะกิจ ในที่ประชุมสานักงานตารวจแห่งชาติ ได้นาเสนอการพัฒนา
ระบบการทางาน โดยการนาเอา เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหาข้อบกพร่อง รวมถึงการกาหนดวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (SOP) ในการตั้ง
จุดตรวจ และการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจโดยใช้ระบบ Traffic

ร้อยละของ
ปัญหา/
ผลการ
ข้อเสนอแนะ
ข้อขัดข้อง
ดาเนินงาน

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
(ถ้ามี)

-๕นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน
Police Checkpoint Control (TPCC) ในการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ การประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ
มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกัน ก่อให้ เกิดความประสานสอดคล้อง
มีเอกภาพ เสริมสร้างความสามัคคี ระหว่าง กองบัญชาการกองทัพไทย เหล่าทัพ และ
สานักงานต ารวจแห่ งชาติ อันจะนาไปสู่การสร้างความมั่ นคงให้ กับประเทศชาติและ
ประชาชน ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจาทุก ๒ เดือน หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ สาหรับการประชุม
ครั้งต่อไปมีกาหนดจัดขึ้นในเดือนเมษายน ณ กองทัพอากาศ
- กองทัพบก
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
ในห้ ว งเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๔ เพื่ อ ส่ งเสริ ม ให้ เ ยาวชนได้ รั บ ทราบและมี จิ ต ส านึ ก
ในการร่วมทากิจกรรมต่าง ๆ และแสดงออกถึงความกตัญญูต่อบุพการีและผู้มีพระคุณ
ครู/อาจารย์ ชาติบ้านเมืองและการพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจน
รักษาและสืบทอดความเป็นชาติไทยให้คงอยู่ตลอดไปภายใต้เครือข่าย “ชมรมกตัญญูคลับ”
โดยให้มณฑลทหารบก (มทบ.) จานวน ๓๕ หน่วยดาเนินการ (๑ มทบ : ๑ สถานศึกษา)
ขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งาน ทั้ ง นี้ ได้ มี ก ารขยายผลไปยั ง สถานศึ ก ษาอื่ น ๆ ในพื้ น ที่
รับผิดชอบของ มทบ. ตามความเหมาะสม

- กองทัพเรือ
๑. ดาเนินการลาดตระเวนคุ้มครองผลประโยชน์ ชองชาติทางทะเล เพื่อช่วยเหลื อ
ด้านมนุษยธรรมแก่ผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย ผลการปฏิบัติ
ไม่พบผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย
๒. จับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ได้แก่ ชาวจีน และชาวลาว เป็นจานวน
๑๓ คน
๓. ทั พเรื อภาคที่ ๑ หมวดเรื อลาดตระเวนชายแดน ร่วมกับ กองบั ญชาการปู องกั น
ชายแดนจันทบุรีและตราด เข้าจับกุมเรือน้ามันไซเบอร์เอวัน (Cyber-A1) เลี่ยงภาษี

ร้อยละของ
ปัญหา/
ผลการ
ข้อเสนอแนะ
ข้อขัดข้อง
ดาเนินงาน

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐
๑๐๐

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
(ถ้ามี)

-๖นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน
เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จากการตรวจสอบพบว่ามีการบรรทุกน้ามัน จานวน
๒๘๐,๐๐๐ ลิตร ไม่มีเอกสารประจาเรือที่เกี่ยวข้องมาแสดง จึงได้ควบคุมเรือดังกล่าว
มายังท่าเทียบเรือฐานส่งกาลังบารุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ เพื่อทาการตรวจสอบ
เพิ่มเติม และส่งเจ้าหน้าที่ดาเนินการตามกฎหมายต่อไป
- กองทัพอากาศ
๑. พลอากาศเอก แอร์ บู ล สุ ท ธิ ว รรณ ผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ ย ม
กรมสรรพาวุธทหารอากาศและได้ติดตามความก้าวหน้า นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เพื่ อ สนั บ สนุ น ภารกิจ กองทั พอากาศของสายวิ ทยาการสรรพาวุ ธ อาทิ สิ่งประดิ ษ ฐ์
สนั บ สนุ น การปู อ งกั น การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙ และ
ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง ในการสร้างระบบต่อต้านอากาศ
ยานไร้คนขับขนาดเล็ก หรือ Anti Drone Jammer โดยสั่งการให้กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และทาการขยายผลเพื่อสนับสนุน
ภารกิจกองทัพอากาศอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
๒. ผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ พร้ อ มด้ ว ยนายทหารชั้ น ผู้ ใ หญ่ เข้ า ร่ ว มบริ จ าคและ
รับมอบดอกไม้ที่ระลึกเนื่องในวันทหารผ่านศึกประจาปี ๒๕๖๔ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ พร้อมด้วย อุปนายก
สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และ คณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ
เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

ร้อยละของ
ปัญหา/
ผลการ
ข้อเสนอแนะ
ข้อขัดข้อง
ดาเนินงาน

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
(ถ้ามี)

๑๐๐

๑๐๐

นโยบายเร่งด่วน
ข้อ ๑

การแก้ ไขปัญ หาในการดารงชีวิ ต - กองทัพเรือ
ของประชาชน
จับกุมเรือประมงเวียดนาม จานวน ๑ ลา พร้อมลูกเรือสัญชาติเวียดนาม จานวน ๕ คน

๑๐๐

ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี

-๗นโยบาย
รัฐบาล

ข้อ ๔

ข้อ ๙

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

บริเวณ แบริ่ง ๐๕๐ ระยะ ๔๐ ไมล์ จากปลายแหลมตาชี เมื่อ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
จังหวัดปัตตานี
การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เกษตรกร - กองทัพอากาศ
และพัฒนานวัตกรรม
พลอากาศเอก แอร์ บู ล สุ ท ธิ ว รรณ ผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ มี ค วามห่ ว งใยต่ อ
เกษตรกรผู้ เ ลี้ ยงกุ้ ง ซึ่ งได้ รั บผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรั สโควิด -19
อยู่ ใ นขณะนี้ จึ ง ได้ สั่ ง การให้ ห น่ ว ยขึ้ น ตรงกองทั พ อากาศและกองบิ น ต่ า งจั ง หวั
ดทั่วประเทศ รับซื้อกุ้งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร หรือพื้นที่อื่นๆเพื่อนาไปประกอบเลี้ยง
ให้แก่กาลังพล และครอบครัว
การแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด และ - กองทัพบก
ปั ญหาความไม่ สงบในพื้ นที่ ชายแดน ๑. 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
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มียอดเข้ารับการบาบัดฟื้นฟูแล้ว จานวน 4,322 ราย ซึ่งมีผู้ที่ได้รับ
การบาบัด ฟื้น ฟูค รบกาหนด 120 วัน แล้ว จานวน 3,624 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
๒. ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก จัดการฝึกอบรมค่ายเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคม
ในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ จังหวัดปัตตานี เพื่อจัดทาแผนการปูองกันภัยชุมชน
ตามยุทธศาสตร์ก ารพัฒนา “เข้าใจ เข้า ถึง และพัฒนา” โดยใช้แ นวทางทุ นปรัชญา
เพื่อความมั่นคง ซึ่งเป็นแนวคิดที่ใช้ในการสร้างการมีส่วนร่วมและพัฒนาพื้นที่ด้วยระบบ
เครือข่ายกิจการพลเรือน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงาน
จริงแบบบูรณาการ เป็นหลักในการขับเคลื่อนการดาเนินงานในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนใน

ร้อยละของ
ปัญหา/
ผลการ
ข้อเสนอแนะ
ข้อขัดข้อง
ดาเนินงาน

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
(ถ้ามี)
และการจัดสรร
งบประมาณ ๒๕๖๔

๑๐๐

๔๕.๘๗

๑๐๐

1,600,000
(เบิกครบ 100 %)

-๘นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
- กองทัพเรือ
๑. หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลาแม่น้าโขง จับกุมการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด โดยมีผลการจับกุม ได้แก่ ยาบ้า จานวน ๒,๕๑๒,๑๗๙ เม็ด กัญชาอัดแห้ง
จานวน ๑,๑๙๐ กิโลกรัม และไอซ์ ๑๕๒๐.๑ กิโลกรัม
๒. ทัพเรือภาคที่ ๓ จับกุมการกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีผลการจับกุม
ยาบ้า จานวน ๓๓๗,๙๗๒ เม็ด และไอซ์ ๔๖.๗๕ กรัม
ข้อ ๑๑ การจั ด เตรี ย มมาตรการรองรั บ - สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ภัยแล้งและอุทกภัย
ดาเนินการมาตรการรองรับภัยแล้งให้ทันท่วงทีสาหรับสถานการณ์เพลิงไหม้ เพื่อปูองกัน
“ก่อ น” เกิ ดภัย ให้ความช่วยเหลื อ “ระหว่ าง” เกิดภั ย โดยจัดเตรี ยมรถบรรทุ กน้ า
ปริมาณ ๗๐,๐๐๐ ลิตร รถดับเพลิง ยานพาหนะ เคร่องมื อ ยุทโธปกรณ์ และกาลังพล
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ อาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
- กองทัพบก
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก จัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้ง และอุทกภัย
โดยดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ด้วยการแจกจ่ายน้าอุปโภค - บริโภค ในห้วง
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ปริมาณน้าทั้งสิ้น 476,000 ลิตร
- กองทัพเรือ
จัดเตรียมกาลังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางทะเลในสถานการณ์ที่เกิดสาธารณภัย
ทางทะเลขนาดใหญ่ ประกอบด้วย เรือหลวงสิมิลัน เรือหลวงอ่างทอง เฮลิคอปเตอร์
จานวน ๒ เครื่อง และหน่วยทาลายใต้น้าจู่โจม (นทต.จู่โจม) จานวน ๒ ชุดปฏิบัติการ
การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ร้อยละของ
ปัญหา/
ผลการ
ข้อเสนอแนะ
ข้อขัดข้อง
ดาเนินงาน

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
(ถ้ามี)

ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี
และการจัดสรร
งบประมาณ ๒๕๖๔

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

ตามแผนปฏิ บั ติ
ราชการประจาปี
และการจั ด สรร
งบประมาณ ๒๕๖๔

ตรวจถูกต้อง
พ.อ.หญิง

