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

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

ข้อ ๑ ก า ร ป ก ป้ อ ง แ ล ะ เ ชิ ด ชู ส ถ า บั น - สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑. ตรวจพบเว็บไซต์เข้าข่ายการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ จานวน ๓๐๓ รายการ
พระมหากษัตริย์
ทั้งนี้ ได้รวบรวมข้อมูลส่งให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อดาเนินการ
ปิดกั้นต่อไป
๒. จัดการบรรยายพิเศษหัวข้อ “สถาบันหลักของชาติ และจิตอาสาพระราชทาน”
ให้แก่นายทหารนักเรียนหลักสูตรตุลาการพระธรรมนูญ รุ่นที่ ๑๕ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม
๒๕๖๔ ณ โรงเรี ย นกรมพระธรรมนู ญ เพื่ อ แสดงความจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ สถาบั น
พระมหากษัต ริย์ โดยเรี ยนเชิญ พลโท ชัย วิทย์ ชยาภิ นันท์ ผู้ท รงคุ ณวุ ฒิ ส านัก งาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม และพันเอก สมบัติ ผ่องศรี รองผู้อานวยการสานักงานกิจการ
พลเรือน สานักนโยบายและแผนกลาโหม เป็นวิทยากร
๓. พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา
“เราทาความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ บริเวณด้านหน้า
โรงเรี ย นนวมิ น ทราชิ นู ทิ ศ หอวั ง จั ง หวั ด นนทบุ รี โดยมี ก าลั ง พลจากส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม ส่วนราชการอื่น ๆ ประชาชน และนักเรียนจิตอาสา จานวน
๔๐๐ คน ร่วมกันทาความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทาสี ตัดแต่งกิ่งไม้ให้มีความสะอาด
เรียบร้อย เพื่อสุขอนามัยที่ดีของกาลังพลและประชาชนในพื้นที่โดยรอบ
- กองทัพบก
๑. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมทักษะเรื่อง “ศาสตร์พระราชา” ให้แก่ผู้บังคับ
หน่วยระดับกองพัน ในสังกัด กองทพั ภาคที่ ๒ ถึง ๔ และหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกที่มี
ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน (ชป.กร.) ระดับกองพัน รุ่นที่ ๑, ๒ และรุ่นที่ ๓ ในห้วง
เดื อ นมี น าคม ๒๕๖๔ ณ ศู น ย์ ก สิ ก รรมธรรมชาติ ม าบเอื้ อ ง จั ง หวั ด ชลบุ รี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อนาองค์ความรู้ที่ได้รับทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกั บศาสตร์
พระราชาและเกษตรทฤษฎีใหม่ ไปเป็นแนวทางให้ ชป.กร. ระดับกองพัน ไปขยายผล
ณ โครงการและศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ รวมถึงกาลังพล และครอบครัว
ภายในหน่วย

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
๑๐๐
๙๐

๑๐๐

๑๐๐

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอ
แนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
(ถ้ามี)
๑๐๐

-๒นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ร้อยละของ
ผลการดาเนินงาน
ผลการ
ดาเนินงาน
๑๐๐
๒. จัดกาลังพลร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการ “จิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อชาติ ”
เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ มียอดกาลังพลบริจาคโลหิต รวม ๓๐,๗๘๑ นาย
ได้ปริมาณโลหิตรวมทั้งสิ้น ๑๑,๙๒๐,๒๙๐ มิลลิลิตร
๑๐๐
๓. เสริมสร้างอุดมการณ์ และปลูกจิตสานึกต่อความสาคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์
และประวัติศาสตร์ชาติ ด้ วยรูปแบบการบรรยายและการใช้สื่อผสม เพื่อเป็นการสื่อ
ในการเสริมสร้างความรัก และความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัต ริย์ให้กับเยาวชน
และประชาชน จานวน ๕๓ ครั้ง
- กองทัพเรือ
๑๐๐
จัดก าลั งถวายความปลอดภั ย ถวายพระเกี ยรติ และเทิดทู นสถาบันพระมหากษั ตริ ย์
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และบรมวงศานุวงศ์
รวมทั้งสิ้น จานวน ๘ ครั้ง
- องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
๑๐๐
๑. จัดกิจกรรมเครือข่ายสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐ (ครั้งที่ ๒) โดยเข้าร่วมรับขบวนเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วยเจ้าคุณพระ
สินีนาฏพิลาสกัลยาณี ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทาการศาล
จังหวัด พิษณุโลก เพื่ อแสดงความจงรักภั กดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีเครือข่าย
ทหารผ่านศึกเข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ บริเวณวัดพระศรี
รัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ตาบลในเมือง อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
๑๐๐
๒. จั ดกิ จกรรมการบรรยายเทิ ดทู นสถาบั นพระมหากษั ตริ ย์ ขององค์ การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัด ร้อยเอ็ด
โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายฯ ได้แก่ ทหารผ่านศีก ครอบครัวทหารผ่านศึก และ
ทหารผ่านศึกนอกประจาการ จานวนทั้งสิ้น ๔๔๐ นาย
๑๐๐
๓. จั ดกิ จกรรมการบรรยายเทิ ดทู นสถาบั นพระมหากษั ตริ ย์ ขององค์ การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายฯ ได้แก่ ทหารผ่านศีก ครอบครัวทหารผ่านศึก และ
ทหารผ่านศึกนอกประจาการ จานวนทั้งสิ้น ๔๐๐ นาย

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอ
แนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
(ถ้ามี)

-๓นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

ข้อ ๒ การสร้างความมั่นคงและความปลอดภั ย - สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ของประเทศ และความสงบสุ ข ของ ๑. จัดพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการปรับปรุงพัฒนาเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๑๒๐ มิลลิเมตร
ประเทศ
แบบอัตตาจรล้อยาง (ระยะที่ ๒) และมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จานวน ๓ หลักสูตร เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ กองการผลิต โรงงานสร้างปืนใหญ่
และเครื่องยิงลูกระเบิด ศูนย์อานวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
และพลังงานทหาร
๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการทางเทคนิคของศูนย์อานวยการ
สร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ดาเนินการตรวจรับ
เครื่องยิงลูกระเบิด ที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาแล้ว พร้อมระบบอัตโนมัติ ที่เกี่ยวข้องและ
ชิ้นส่วนอะไหล่ จานวน ๑๒ กระบอก พร้อมด้วยระบบควบคุมและอานวยการยิงอัตโนมัติ
ระดับกองร้อยที่ติดตั้งบนยานพาหนะของกองทัพบก จานวน ๑ ระบบ ระบบควบคุมบังคับ
บั ญ ชา แล ะค้ นห าเ ป้ า หม า ยส าห รั บ หมู่ ตร วจ กา ร ณ์ ห น้ า จ านวน ๑ ๒ ชุ ด
(กล้องตรวจจับความร้อนวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ จานวน ๑๒ ตัว กล้องตรวจจับความร้อน
วัดระยะด้วยแสงเลเซอร์สาหรับโครงการแรก จานวน ๕ ตัว พร้อมด้วยอะไหล่) เมื่อวันที่
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์อานวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
และพลังงานทหาร
๓. พลตรี พรพจน์ เมธาวุฒินันท์ ผู้อานวยการสานักงานอาเซียน สานักนโยบายและ
แผนกลาโหม เป็นผู้แทนการเข้าร่วมการประชุม คณะทางานเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหม
อาเซียน (ASEAN Defence Senior Official’ Meeting Working Group: ADSOM WG)
โดยกระทรวงกลาโหมเนการาบรูไนดารุสซาลาม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ด้วยระบบ
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Teleconference: VTC) ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓
มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องหลักเมือง ๒ ชั้น ๓ ในศาลาว่าการกลาโหม
๔. พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมการประชุม เจ้า หน้า ที่
อาวุโสกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defence Senior Official’ Meeting: ADSOM)
โดยกระทรวงกลาโหมเนการาบรูไนดารุสซาลาม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ด้วยระบบ
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Teleconference: VTC) เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม
๒๕๖๔ ณ ศูนย์บัญชาการกระทรวงกลาโหม ชั้น ๓ ในศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม
โดยมีผลการประชุมฯ ที่สาคัญ ได้แก่

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอ
แนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
(ถ้ามี)

-๔นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน
๑) ให้ความเห็นชอบร่างเอกสารความร่วมมือริเริ่มใหม่ จานวน ๘ ฉบับ และผลการประเมินผล
ให้จัดการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา (ASEAN
Defence minister’ Meeting Plus: ADMM-Plus) เป็นประจาทุกปี
๒) พิ จ ารณาร่ า งเอกสารปฏิ ญ ญาสมั ย พิ เ ศษเนื่ อ งในโอกาสฉลองครบรอบ ๑๕ ปี
การก่อตั้งกลไกการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defence Ministers’
Meeting: ADMM) จานวน ๒ ฉบับ
๓) เห็นชอบให้มีการจัดการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน + ๑ อย่างไม่เป็นทางการ
กับเครือรัฐออสเตรเลีย และสาธารณรัฐเกาหลี
๔) จัดทาหนังสือที่ระลึกเพื่อรวบรวมความสาเร็จในโอกาสครบรอบ ๑๕ ปี ของการก่อตั้ง
กลไกการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defence Ministers’ Meeting: ADMM)
๕) เตรี ย มการจั ด การประชุ ม 015 th 0 ADMM0และการประชุ ม .8 th ADMM-Plus
ด้วยระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Teleconference: VTC) ซึ่งกาหนด
จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔
- กองทัพบก
๑. จัดการเสริมสร้างเครือข่ายด้านกิจการพลเรือนในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ในห้ ว งเดื อ นมี น าคม 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”
โดยให้มณฑลทหารบก (มทบ.) จานวน ๓๕ หน่วย ดาเนินการ (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
๒. กองกาลังป้องกันชายแดน จับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายผ่านชายแดน
ทางบก จานวน ๒๒๑ ครั้ง เป็นชาวกัมพูชา จานวน ๓๖ คน ชาวลาว จานวน ๔๕ คน
ชาวเมียนมา จานวน ๗๖๖ คน ชาวเวียดนาม จานวน ๑๐ คน ชาวมาเลเซีย จานวน ๑ คน
ชาวจีน จานวน ๓๘ คน ชาว ไทย จานวน ๒๐๔ คน และผู้นาพา (ไทย) จานวน ๓๗ คน
รวมจานวนทั้งสิ้น ๑,๑๓๗ คน

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน

๑๐๐

๑๐๐

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอ
แนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
(ถ้ามี)

-๕นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ร้อยละของ
ผลการดาเนินงาน
ผลการ
ดาเนินงาน
๑๐๐
๓. เสริมสร้างอุดมการณ์และการมีส่วนร่วมกระตุ้นจิตสานึกความรักและความสามัคคี
ของคนในชาติ ด้วยรูปแบบการบรรยายและการใช้สื่อผสม โดยปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับข้าราชการ เยาวชน และประชาชน
ทั่วไป จานวน ๑๙๔ ครั้ง
- กองทัพเรือ
๑๐๐
๑. หน่ ว ยเรื อ รั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยตามล าน้ าโขง ตรวจยึ ด ไม้ พ ะยู ง จ านวน
๑๖ ท่อน และไม้ชิงชัน จานวน ๖๐ ท่อน
๒. ดาเนินการลาดตระเวนคุ้มครองผลประโยชน์ ชองชาติทางทะเล เพื่อช่วยเหลื อ
๑๐๐
ด้านมนุษยธรรมแก่ผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย ผลการปฏิบัติ
ไม่พบผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย
๓. จับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเป็นชาวลาว จานวน ๘ คน
๑๐๐
- กองทัพอากาศ
๑. พลอากาศเอก ปราโมทย์ ศิริธรรมกุล ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีลงนาม
๑๐๐
บัน ทึก ข้อ ตกลง (Memorandum Of Understanding: MOU) การสั่งซื้อ /สั่งจ้า ง
ผลิต ภัณ ฑ์อุต สาหกรรมป้อ งกัน ประเทศ ระหว่างสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กับกองบัญชาการกองทัพไทย และเหล่าทัพ โดยมีปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้อานวยการ
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ผู้ ช่ ว ยผู้ บั ญ ชาการทหารบก0รองผู้ บั ญ ชาการทหารเรื อ และผู้ ช่ ว ยผู้ บั ญ ชาการ
ทหารอากาศ ร่วมลงนามใน MOU เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องศรีสมาน ๒
สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน)
๑๐๐
๒. พลอากาศเอก ชานนท์ มุ่งธัญญา เสนาธิการทหารอากาศ พร้อมคณะเดินทาง
มาตรวจเยี่ยมสถานีรายงานดอยอินทนนท์ และฝูงบิน ๔๑๖ (เชียงราย) พร้อมทั้งรับฟัง
การบรรยายสรุปการตรวจเยี่ยมสถานีรายงาน ดอยอินทนนท์ ณ ห้องประชุมสถานี
รายงานดอยอินทนนท์ และได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม ฝูงบิน ๔๑๖ (เชียงราย) พร้อมทั้ง
รับฟังบรรยายสรุปปัญหา ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะของ ฝูงบิน ๔๑๖ (เชียงราย)
ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ฝูงบิน ๔๑๖ (เชียงราย)

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอ
แนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
(ถ้ามี)

ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี
และการจัดสรร
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔

-๖นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอ
แนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
(ถ้ามี)

นโยบายเร่งด่วน
ข้อ ๑ การแก้ไขปัญหาในการดารงชีวิตของ - กองทัพเรือ
ประชาชน
จับกุมเรือประมงเวียดนาม จานวน ๒ ลา พร้อมลูกเรือสัญชาติเวียดนาม จานวน ๑๒ คน
บริเวณ แบริ่ง ๐๗๕ ระยะ ๑๔๓ ไมล์ จากปากร่องน้าสงขลา เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔
จังหวัดสงขลา
ข้อ ๙ การแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหา - กองทัพบก
๑. ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพบก โดยศูนย์วิวัฒน์ พลเมือง
ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
กองทั พ บก จ านวน ๓๓ ศู น ย์ ในปี งบประมาณ ๒๕๖๔ กรมคุ ม ประพฤติ ได้ จั ดสรร
ยอดผู้ติดยาเสพติด จานวน ๑๔,๐๐๐ ราย ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ มียอดผู้เสพ/
ผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการบาบัดฟื้นฟูครบกาหนด 120 วัน แล้ว จานวน 1,864 ราย
ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพบก ได้จั ด การพั ฒ นาความรู้
และเสริ ม ทั ก ษะครู ฝึ ก เพื่ อ นาความรู้ ที่ ไ ด้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการบาบัด และฟื้น ฟู
สมรรถภาพผู้ ติ ดยาเสพติ ดได้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งมี ผู้ เข้ ารั บการพั ฒนาความรู้ ฯ
จานวน ๓๓ นาย
๒. ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก จัดการฝึกอบรมค่ายเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคม
ในห้วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ณ จังหวัดปัตตานี เพื่อจัดทาแผนการป้องกันภัยชุมชน
ตามยุทธศาสตร์ก ารพัฒนา “เข้าใจ เข้า ถึง และพัฒนา” โดยใช้แ นวทางทุ นปรัชญา
เพื่อความมั่นคง ซึ่งเป็นแนวคิดที่ใช้ในการสร้างการมีส่วนร่วมและพัฒนาพื้นที่ด้วยระบบ
เครือข่ายกิจการพลเรือน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริงแบบบูรณาการ
เป็นหลักในการขับเคลื่อนการดาเนินงานในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ
ในพื้นทีจ่ ังหวัดชายแดนภาคใต้
๓. จัดค่ายเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคม โดยมีชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ร่วมกับ
อาสาสมัค รกิจ การพลเรือ น หน่ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนในพื้น ที่ อบรมให้ ค วามรู้
และความเข้าใจร่ วมกันถึงปัญหาภัยคุกคามในพื้นที่จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี
ในการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น ภั ย ชุ ม ชนระดั บ ต าบล ตามตั ว แบบทุ น ปรั ชญา
เพื่อความมั่นคง เพื่อพัฒนาเป็นแผนปฏิบัติการป้องกันและการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ
ในพื้นที่ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ในพื้นที่จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี

๑๐๐

45.87

๑๐๐

๑๐๐

1,600,000
(เบิกครบ 100 %)

-๗นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

- กองทัพเรือ
๑. หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลาแม่น้าโขง จับกุมการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด โดยมีผลการจับกุม ได้แก่ ยาบ้า จานวน ๑๗,๙๔๗,๐๓๘ เม็ด ไอซ์ จานวน ๕๑ กิโลกรัม
และเคตามีน จานวน ๘๗ กิโลกรัม
๒. ทัพเรือภาคที่ ๓ จับกุมการกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีผลการจับกุม
ได้แก่ ยาบ้า จานวน ๑,๗๔๐ เม็ด และกัญชาอัดแท่ง จานวน ๓๒๐ กิโลกรัม
๓. กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี จับกุมการกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
โดยมีผลการจับกุมไอซ์ จานวน ๑.๑๒ กิโลกรัม
๔. พลเรือตรี จรัสเกียรติ ไชยพันธุ์ ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตาม
ลาน้าโขง พร้อมด้วยนาวาเอก ฤทธิ์ นาทวงศ์ ผู้บังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบ
เรียบร้อยตามลาน้าโขง เขตนครพนม และนายวรวิทย์ พิมพนิตย์ นายอาเภอธาตุพ นม
แถลงข่ า วการจั บ กุ ม ขบวนการค้ า ยาเสพติ ด ข้ า มชาติ และจั บ กุ ม คนร้ า ยที่ พ ยายาม
หลบหนี โดยมีของกลางคือ ยาบ้า ไอซ์ และรถยนต์ที่ใช้ลาเลียง พร้อมผู้ต้องหา ๑ ราย
โดยมี ผลการจั บกุ ม ได้แก่ ยาบ้า จานวน ๕๓๓,๙๖๕ เม็ด และไอซ์ บรรจุ ในถุงยาจี น
จานวน ๓ ถุง น้าหนัก ๓ กิโลกรัม เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ บริเวณริมแม่น้าโขง
สถานีเรือธาตุพนม
ข้อ ๑๑ การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้ง - สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
และอุทกภัย
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม จัดเวรติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง อุทกภัย
และสรุปผลการปฏิบัติของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการกองทัพไทย และเหล่าทัพ
เป็นประจาทุกวัน ทั้งนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม ได้จัดทาและพัฒนา
แผนที่บูรณาการด้านความมั่นคง (แผนที่สถานการณ์น้า) ซึ่งพัฒนาโดยศูนย์บรรเทา
สาธารณภัยกระทรวงกลาโหม กรมแผนที่ทหาร และกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
อวกาศกลาโหม ตลอดจนได้บูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คลังข้อมูลน้า
แห่งชาติ กรมทรัพยากรน้า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

๑๐๐

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
(ถ้ามี)
ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี
และการจัดสรร
งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๔

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๕๐

ข้อเสนอ
แนะ

- การเชื่อมต่อข้อมูล
ต่ า ง ๆ ต้ องมี การ
ประสานในการเขียน
โปรแกรมรองรั บ
แต่ บางหน่ วยงาน
ติดด้วย(Term of
Reference: TOR)
ที่ทาไว้แต่เดิมกับ
บริษัทผู้ดูแล ระบบ
จึงต้ องมี การหารื อ
กั บผู้ ประกอบการ

-๘นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

- กองทัพบก
๑. ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก ดาเนินการแจกจ่ายน้าให้กับประชาชนในพื้นที่
ที่ประสบภัยแล้งใน ๓๓ จังหวัด ตั้งแต่ห้วงปลายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จานวนทั้งสิ้น
6,557 ครัวเรือน คิดเป็นปริมาณน้าสะสม จานวน 3,6๕2,000 ลิตร
๒. ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก จัดอากาศยานลาเลียง แบบ ๒๑๒ จานวน ๑ ลา
สนั บสนุ นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการท าฝนหลวง ในห้วงเดื อนมี นาคม ๒๕๖๔
ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดชัยนาท และจังหวัดอุทัยธานี เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
ไม่ให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายจากการขาดน้า จานวน ๘ เที่ยวบิน โดยใช้สารเคมี
จานวนทั้งสิ้น ๘,๐๐๐ กิโลกรัม
- กองทัพเรือ
พลเรือตรี อาภา ชพานนท์ ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือ
ยุทธการ เป็นผู้บั งคับการหมู่เรือเฉพาะกิ จบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลกองทัพเรื อ
จัด เตรี ย มหมู่ เรื อ เฉพาะกิ จ บรรเทาสาธารณภั ย ทางทะเลกองทั พ เรื อ เพื่ อช่ วยเหลื อ
ผู้ประสบภัยพิบัติทางทะเลในสถานการณ์ที่เกิดสาธารณภัยทางทะเลขนาดใหญ่ โดยจัดกาลัง
ประกอบด้วย เรือหลวงตากสิน เรือหลวงอ่างทอง เฮลิคอปเตอร์ จานวน ๒ เครื่อง และ
หน่วยทาลายใต้น้าจู่โจม จานวน ๒ ชุดปฏิบัติการ พร้อมปฏิบัติภารกิจใน ๔๘ ชั่วโมง
ทั้งนี้ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ข้อ ๑๒ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต - สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
และประพฤติมิชอบ และกระบวนการ ๑. ส านัก งานตรวจสอบภายในกลาโหม ด าเนิ นการส่ งเสริ มและพั ฒนาระบบงาน
ยุติธรรม
ป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบในการปฏิ บั ติ ร าชการของ
กระทรวงกลาโหม ให้มีการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย
และตรวจสอบได้ตามกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยส่ง

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอ
แนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
(ถ้ามี)

เพิ่ ม เติ ม ท าให้
ล่ า ช้ า ร ว ม ถึ ง
ขาดแคลน
โปรแกรมเมอร์
และผู้ เชี่ ยวชาญ
ด้ า นน้ าในการ
ร่วมจัดทาระบบ
๑๐๐
๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี
และการจัดสรร
งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๔

-๙นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน
กรรมการตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบหน่วยขึ้นตรงสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
จานวน ๖ หน่วย ได้แก่ กรมพระธรรมนูญ กรมสรรพกาลังกลาโหม สานักปลัดกระทรวง
กลาโหม สานักงานรัฐมนตรี สานักงานเลขานุการสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และ
สานักงบประมาณกลาโหม ซึ่งได้ดาเนินการตรวจและให้คาแนะนาในการปฏิ บัติตาม
ระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง รวมทั้ ง การปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด
๒. จัดการเรียนการสอนวิชากฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
หลั ก สู ต รตุ ล าการพระธรรมนู ญ รุ่ น ที่ ๑๕ โดยเรี ย นเชิ ญ นายสุ พ จน์ ศรี ง ามเมื อ ง
ผู้ อ านวยการส านั ก ไต่ ส วนการทุ จ ริ ต ภาครั ฐ งิ ส าหกิ จ ๑ มาเป็ น วิ ท ยากร เมื่ อ วั น ที่
๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ และเรียนเชิญ นายฌานปกรณ์ ขัติวงศ์พศวัฒน์ นักสืบสวนสอบสวน
ชานาญการ มาเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนกรมพระธรรมนูญ

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอ
แนะ

๑๐๐

ตรวจถูกต้อง
พ.อ.
( ฐกฤต ลีฬหวนิช )
รอง ผอ.กนย.สนย.สนผ.กห.
เม.ย.๖๔

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
(ถ้ามี)

