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

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดำเนินงาน

ข้อ ๑ ก า ร ป ก ป้ อ ง แ ล ะ เชิ ด ชู ส ถ า บั น - สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ตรวจพบเว็บไซต์เข้าข่ายการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน ๔๕๔ รายการ
พระมหากษัตริย์
ทั้ง นี้ ได้ รวบรวมข้ อมู ล ส่งให้ กระทรวงดิจิทั ลเพื่ อเศรษฐกิจและสัง คม เพื่ อดำเนิ นการ
ปิดกั้นต่อไป
- กองทัพบก
๑. จั ด กำลั ง พลและเครื่ อ งมื อ สนั บ สนุ น การดำเนิ น งานโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน ๑๓๖ โครงการ
ในห้วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ สรุปได้ดังนี้
๑) สนั บ สนุ น ด้ านความมั่ น คงในพื้ น ที่ กองทั พ ภาคที่ ๓ และกองทั พ ภาคที่ ๔
จำนวน ๑๐ โครงการ โดยเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของพื้นที่และโอกาสของราษฎรให้มี
ความพร้อมในด้านการพัฒนาและให้สามารถดำรงชีพได้อย่างยั่งยืน เพื่อสามารถปกป้อง
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองในระดับหนึ่ง
๒) สนับสนุนด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๑ ถึง กองทัพภาคที่ ๔
จำนวน ๙๔ โครงการ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับราษฎรในรูปแบบต่าง ๆ
๓) สนับสนุนด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒๐ โครงการ
เพื่อเป็นการปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อม ทั้ง ดิน น้ำ และป่าให้ดีขึ้น
๔) สนับสนุนงานลักษณะพิเศษ และอื่นๆ จำนวน ๑๒ โครงการ โดยเป็นโครงการ
ที่ ส ำคั ญ อื่ น ๆ ที่ ค รอบคลุ ม หลายกลุ่ ม งานหรื อ นอกเหนื อ จากกลุ่ ม งานที่ ร ะบุ ไ ว้
เช่น โครงการชั่งหัวมัน เป็นต้น
๒. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมทักษะเรื่อง “ศาสตร์พระราชา” ให้แก่ผู้บังคับ
หน่ วยระดับกองพัน ในสังกัดกองทัพภาคที่ ๑ และหน่ วยขึ้น ตรงกองทัพบกที่มีชุ ด
ปฏิบตั ิการกิจการพลเรือน (ชป.กร.) ระดับกองพัน รุ่นที่ ๔ และรุ่นที่ ๕ ในห้วงเดือน

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน
๖๖.๖๖

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๑๐๐

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอ
แนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
(ถ้ามี)
ตามแผน
การเบิกจ่าย
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔

-๒นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดำเนินงาน
พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ศู น ย์ กสิ ก รรมธรรมชาติ ม าบเอื้อ ง จัง หวัดชลบุ รี โดยมี
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ น า อ ง ค์ ค ว า ม รู้
ทีไ่ ด้รบั ทัง้ ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบตั เิ กี่ยวกับศาสตร์พระราชา รวมถึงเกษตรทฤษฎี
ใหม่ไปใช้เป็ นแนวทางให้ ชป.กร. ระดับกองพันไปขยายผล ณ โครงการและศูนย์การ
เรียนรูต้ ่าง ๆ ในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ ให้แก่กาลังพล และครอบครัวภายในหน่วย
๓. จัดกาลังพลร่วมบริจาคโลหิต ตามโครงการ “จิต อาสา ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อ
ช
า
ติ
”
เมื่อ วัน ที่ ๑๑ มกราคม ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มียอดกาลัง พลบริจ าคโลหิต
จานวน ๔๘,๙๗๘ นาย โดยมีปริมาณโลหิต จานวน ๑๙,๖๕๘,๑๖๕ มิลลิลติ ร
๔. ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ทางเพจเฟซบุ๊กในชื่อ “พิราบลายพราง” เกี่ยวกับการพิทักษ์
สถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ สรุปได้ดังนี้ เพจเฟซบุ๊กมีการโพสต์
จำนวน ๕๒ โพสต์ มียอดกดถูกใจเพจ จำนวน ๒,๐๕๔ คน มียอดกดติดตามเพจ จำนวน
๒,๘๒๑ คน มียอดเข้าถึงโพสต์ ๔,๙๘๖ คน (นับซ้ำ) มียอดการมีส่วนร่วม จำนวน ๙๐๗ คน
๕. เสริมสร้างอุดมการณ์ และปลูกฝังจิตสำนึกต่อความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์
และประวั ติ ศ าสตร์ ช าติ ด้ วยรู ป แบบการบรรยายและการใช้ สื่ อผสม เพื่ อ เป็ นสื่ อ
ในการเสริมสร้างความรักและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ที่เป็นเยาวชนและประชาชน และสอดแทรกให้ความรู้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป้ องกั น การแพร่ ร ะบาด
ของ COVID-19 พร้อมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องวัคซีนที่ถูกต้อง และรณรงค์เชิญชวน
ให้ร่วมลงทะเบียนการรับวัคซีนป้องกัน COVID-19 จำนวน ๕๓ ครั้ง
- กองทัพเรือ
๑. จัดกำลังถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติ และเทิดทูนสถาบั นพระมหากษัตริย์
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และบรมวงศานุวงศ์
จำนวน ๕ ครั้ง
๒. กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ได้จัดกำลังพล และจิตอาสาเข้าร่วมโครงการจิตอาสา

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอ
แนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
(ถ้ามี)

๑๐๐
๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี
และการจัดสรร
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔

-๓นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดำเนินงาน

“เราทําความ ดี ด้วยหัวใจ” เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ บริเวณพื้นที่ถนนมหาราช
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือตรี กำจร เจริญเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักกิจการ
พลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นผู้นำกล่าวปฏิ ญานตน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
และร่วมกิจกรรมทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค พื้นที่สาธารณ
ประโยชน์ พร้อมแจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าในพื้นที่บริเวณป้ายรถประจำทางหน้าพระที่นั่ง
ราชกิจวินิจฉัย ป้ายรถประจำทางราชนาวีสโมสร ป้ายรถประจำทางท่ามหารราช ป้ายรถ
ประจำทางวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) ป้ายรถประจำทางวิทยาลัยเทคโนโลยี
ตั้งตรงจิตรพณิชยการ ป้ายรถประจำทางสถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง ป้ายรถประจำทาง
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ และพื้นที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสนามไชย
ข้อ ๒ การสร้ างความมั่ นคงและความปลอดภั ย - สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ของประเทศ และความสงบสุ ข ของ ๑. พลตรี พรพจน์ เมธาวุฒินันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาเซียน สำนักนโยบายและ
ประเทศ
แผนกลาโหม เป็ นผู้แทนเข้าร่วมการประชุ มเจ้ าหน้าที่ ฝ่ายทหารในกรอบการประชุมอาเซียน
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิ ก (ASEAN
Regional Forum Defence Officials’ Dialogue: ARF DOD) ด้ วยระบบการประชุ ม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Teleconference: VTC) เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ณ ห้องหลักเมือง ๒ ชั้น ๓ ในศาลาว่าการกลาโหม โดยมีกระทรวงกลาโหมเนการาบรูไนดารุสซาลาม
และกระทรวงกลาโหมเครือรัฐออสเตรเลีย เป็นประธานร่วม สรุปผลการประชุมที่ สำคัญ ดังนี้
๑) การแบ่งปันข้อมูล ประสบการณ์ และการพัฒนาการความร่วมมือในด้านเทคโนโลยี
ที่เกิดขึ้นใหม่ในหน่วยงานด้านความมั่นคง และความท้าทาย ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีของ
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่
๒) การพิ จารณาแนวทางในอนาคตสำหรั บการประชุ ม ARF DOD และการเตรี ยมการ
สำหรั บการประชุ มนโยบายด้ านความมั่นคงในกรอบการประชุมอาเซี ยนว่ าด้วยความร่ วมมื อ
ด้านการเมืองและความมั่นคงในภู มิภาคเอเชี ย - แปซิ ฟิก (ASEAN Regional Forum
Security Policy Conference: ASPC) ครั้งที่ ๑๘

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน

๑๐๐

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอ
แนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
(ถ้ามี)

๗,๒๐๐.- บาท

-๔นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ร้อยละของ
ผลการดำเนินงาน
ผลการ
ดำเนินงาน
๒. พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุม
๑๐๐
นโยบายด้านความมั่นคงในกรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้ านการเมื องและ
ความมั่ นคงในภู มิภ าคเอเชี ย - แปซิ ฟิ ก (ASEAN Regional Forum Security Policy
Conference: ASPC) ครั้งที่ ๑๘ ด้วยระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ เมื่อวันที่
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์บัญชาการกระทรวงกลาโหม ชั้น ๓ ในศาลาว่าการกลาโหม
โดยมี ปลั ดกระทรวงกลาโหมเนการาบรูไนดารุสซาลาม เป็นประธานการประชุ ม สรุ ปผล
การประชุมที่สำคัญ ดังนี้
๑) การแลกเปลี่ยนมุมมองด้ านความมั่ นคงและแบ่ งปันประสบการณ์ ในประเด็ น
ด้านความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก รวมทั้งวิสัยทัศน์ในการแสวงหาแนวทางเพื่อรับมือ
กับความท้ าทายความมั่นคงต่าง ๆ ในภู มิภาค โดยมีป ระเด็นสำคัญ เกี่ยวกั บการรับมื อ
กับปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 ปัญหาทะเลจีนใต้ สถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี
และสถานการณ์ทางการเมืองในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
๒) การส่ ง เสริ ม การทำงานร่ วมกั น อย่ างใกล้ ชิ ด ระหว่ างอาเซี ย น และระหว่ า ง
อาเซียนกับประเทศคู่เจรจาในกรอบความร่วมมือที่อาเซียนเป็นผู้ขับเคลื่อนหลัก ได้แก่
๑) การประชุ มสุดยอดผู้นำอาเซียนตะวันออก (East Asia Summit: EAS) ๒) การประชุ ม
อาเซียนว่าด้วยความร่วมมื อ ด้านการเมืองและความมั่นคงในภู มิภาคเอเชีย - แปซิฟิ ก
(ASEAN Regional Forum: ARF) และ ๓) การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซีย นกั บ
รัฐมนตรี กลาโหมอาเซี ยนประเทศคู่ เจรจา (ASEAN Defence Ministers’ Meeting Plus:
ADMM-Plus)
๓) ชื่นชมกระทรวงกลาโหม และประเทศสมาชิก ARF ที่ได้ร่วมกันมุ่งมั่นขับเคลื่อน
ความร่วมมือด้านความมั่นคงของภูมิภาคให้เกิดความต่อเนื่อง โดยเฉพาะการแก้ ปัญหา
และแนวทางการฟื้นฟูภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
๔) ยื น ยั น ความพร้ อ มในการให้ ก ารสนั บ สนุ น การดำเนิ น การภายใต้ ก รอบ

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอ
แนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
(ถ้ามี)
๗๕,๘๐๐.- บาท

-๕นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดำเนินงาน
การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defence Ministers’ Meeting: ADMM)
และการประชุม ADMM-Plus
- กองบัญชาการกองทัพไทย
พลเอก เฉลิ มพล ศรี ส วั ส ดิ์ ผู้ บั ญ ชาการทหารสู งสุ ด ในฐานะผู้ อ ำนวยการปฏิ บั ติ
นโยบายชายแดนไทยกั บ ประเทศเพื่ อนบ้ าน เป็นประธานการประชุ มบู ร ณาการและ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการชายแดนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
โดยมี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ณ ห้ องประชุ ม ชั้ น ๔ กองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย ถนนแจ้ งวั ฒ นะ กรุ งเทพมหานคร
การประชุ ม ฯ ในครั้ ง นี้ มี ก ารหารื อ ถึ ง แนวทางการบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ ช ายแดน
ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
และการแก้ไขปัญ หาด้านความมั่นคงในพื้ นที่ช ายแดนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภ าพ
ตามกรอบแนวทางที่ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง
ได้มอบไว้ในการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน ในห้วง
สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของ COVID-19 ของจั ง หวั ด ชายแดน เมื่ อ วั น ที ่
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

- ผูบ้ ัญชาการทหารสูงสุด/ผู้อำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
ได้เน้นย้ ำให้ จังหวัดชายแดนมีความเข้มงวดในการป้องกั นและปราบปรามการลักลอบ
เข้ าเมื องผิ ด กฎหมาย การลักลอบขนส่ง ยาเสพติ ด และสิ นค้ าผิ ด กฎหมาย ตลอดจน
การดำเนิ นมาตรการในการป้องกั นการแพร่ร ะบาดของ COVID-19 ในพื้นที่ ชายแดน
โดยให้บูรณาการการดำเนินงานของทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานด้านความมั่นคง
ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ผ่านกลไกศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
ซึ่ งเป็ นกลไกของกองอำนวยการปฏิ บั ติ นโยบายชายแดนไทยกั บ ประเทศเพื่ อนบ้ าน

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน

๑๐๐

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอ
แนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
(ถ้ามี)

-๖นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดำเนินงาน
(กอ.นชท.) เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานร่วมกันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านกลไก
๓ ส่ ว นหลั ก ได้ แ ก่ ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ส่ ว นภู มิ ภ าค และส่ ว นกลางหรื อ ระดั บ นโยบาย
โดยมอบหมายให้ ป ลั ด กระทรวงมหาดไทยในฐานะรองผู้ อำนวยการปฏิ บั ติ นโยบาย
ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นผู้ควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติของศูนย์สั่งการ
ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
- ในการนี้ ได้เน้นย้ำให้ศูนย์ปฏิบัติการเหล่าทัพ โดย กองทัพภาคที่ ๑ ถึง ๔ ทัพเรือภาคที่
๑ ถึ ง ๓ และกองบั ญ ชาการป้ องกันชายแดนจันทบุรี และตราด ในฐานะศู นย์ค วบคุ ม
ชายแดนไทยกับประเทศเพื่ อนบ้ าน ให้ การสนับสนุนการปฏิบั ติของศู นย์สั่ งการชายแดนไทย
กับประเทศเพื่อนบ้านจังหวัด ทั้งในพื้นที่ชายแดนทางบกและทางทะเล เพื่อให้การปฏิบัติ
เกิดการบูรณาการจากทุกภาคส่วนมีความเป็นเอกภาพ สำหรับการปฏิบัติในพื้นที่ชายแดน
พื้นที่ถัดจากชายแดน และพื้นที่ตอนในนั้น จะต้องมีความประสานสอดคล้องเชื่อมโยงกัน
ในลักษณะโครงข่าย เพื่อให้การปฏิบัติมีความต่อเนื่องมีการติดต่อสื่อสารที่ครอบคลุมพืน้ ที่
ปฏิบัติการ พร้อมทั้งขอให้กระทรวงแรงงาน ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากนายจ้าง
หรือผู้ประกอบการที่มีความต้องการใช้แรงงานต่างด้าว ดำเนินการจัดหาหรือจ้างแรงงาน
ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งเร่งรัด
การขึ้ น ทะเบี ย นแรงงานต่ า งด้ า วให้ แ ล้ ว เสร็ จ โดยเร็ ว ซึ่ ง จะก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์
ในการตรวจสอบ หรือสืบสวน สอบสวน กรณีมีการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับการหลบหนี
เข้าเมืองจากกลุ่มขบวนการ ผู้นำพาหรือนายจ้าง เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/
ผู้อำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วน
ได้ตระหนักและปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างเต็มขีดความสามารถ โดยขอให้มี
การปรึ กษาหารื อและประสานการปฏิ บั ติ ร ะหว่ างกั น โดยใกล้ ชิ ด ในทุ กมิ ติ เพื่ อให้
การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
- กองทัพบก
๑. กองกำลังป้องกันชายแดน จับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิด กฎหมายผ่านชายแดน
ทางบก ในห้วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๔๓ ครั้ง โดยเป็นชาวกัมพูชา จำนวน ๑๘๒ คน

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน

๑๐๐

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอ
แนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
(ถ้ามี)

-๗นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดำเนินงาน
ชาวลาว จำนวน ๓๘ คน ชาวเมี ยนมา จำนวน ๑,๐๒๖ คน ชาวมาเลเซี ย จำนวน ๒ คน
ชาวอินโดนีเซีย จำนวน ๑ คน ชาวจีน จำนวน ๒๔ คน ชาวอินเดีย จำนวน ๒ คน ชาวไทย
จำนวน ๑๘๔ คน และผู้นำพา (ไทย) จำนวน ๔๕ คน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑,๕๐๔ คน
๒. จัดการเสริมสร้างเครือข่ายด้านกิจการพลเรือนในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ในห้วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้รบั ทราบและมีจิตสานึก
ในการร่ วมท ากิจ กรรมต่ าง ๆ และแสดงออกถึงความกตัญ ญู ต่ อ บุ พ การีแ ละผู้ มี
พ ระคุ ณ ค รู/ อ าจ าร ย ์ ช าต ิบ ้า น เม ือ ง แ ล ะก ารพ ิท กั ษ ์เ ท ิด ท ูน ส ถ าบ นั
พระมหากษัต ริย์ ตลอดจนรักษาและสืบทอดความเป็ นชาติไทยให้คงอยู่ตลอดไป
ภายใต้เครือข่าย “ชมรมกตัญญู คลับ” โดยให้มณฑลทหารบก (มทบ.) จานวน ๓๕
หน่ วย ดาเนินการ (๑ มทบ : ๑ สถานศึกษา) ขับเคลื่อนการดาเนินงาน ทัง้ นี้ ได้มี
การขยายผลไปยัง สถานศึ กษาอื่น ๆ ในพื้ น ที่ รบั ผิ ดชอบของ มทบ. ตามความ
เหมาะสม
๓. เสริมสร้างอุ ดการณ์ และการมี ส่วนร่วมกระตุ้ นจิต สำนึกความรัก และความสามัค คี
ของคนในชาติ ด้ วยรู ปแบบการบรรยายและการใช้ สื่อผสม โดยปฏิ บั ติต ามมาตรการ
ป้ องกั นการติ ด COVID-19 อย่ างเคร่ งครั ด ให้ กับกลุ่ มเป้ าหมายที่ เป็ นข้ าราชการ เยาวชน
และประชาชนทั่วไป จำนวน ๑๔๐ ครั้ง
- กองทัพเรือ
ดำเนิ น การลาดตระเวนคุ้ ม ครองผลประโยชน์ ช องชาติ ท างทะเล เพื่ อช่ ว ยเหลื อ
ด้านมนุ ษยธรรมแก่ ผู้โยกย้ายถิ่ นฐานแบบไม่ป กติ ในมหาสมุ ทรอิ นเดี ย ผลการปฏิ บั ติ
ไม่พบผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย
- กองทัพอากาศ
พลอากาศเอก สฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรางกูร ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
เดินทางไปตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางแก่ผู้เข้าร่วมการทดสอบการใช้กำลังของกองทัพอากาศ
ประจำปี ๒๕๖๔ มิติ ทางไซเบอร์ โดยมี พลอากาศโท กนิ ษฐ์ ชัยสาร รองผู้บัญ ชาการ
กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ในฐานะผู้อำนวยการทดสอบฯ พร้อมด้วย พลอากาศตรี
สมพร ร่มพะยอม ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ ในฐานะรองผู้อำนวยการทดสอบฯ

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอ
แนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
(ถ้ามี)

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี
และการจัดสรร
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔

-๘นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดำเนินงาน

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอ
แนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
(ถ้ามี)

ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปภาพรวมของการทดสอบฯ มิติทางไซเบอร์ เมื่อวันที่
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์ยุทธการทางอากาศ ศูนย์ปฏิบัติการทางอากาศ

ข้อ ๔ การสร้างบทบาทไทยในเวทีโลก

ข้อ ๑๑ การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ

- สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ดำเนิ นการบรรจุ ข้ อมู ล ด้ านความสั มพั นธ์ ร ะหว่ างประเทศในประเด็ นการสนทนา
สำหรับการเยี่ยมคำนับของผู้บังคับบัญชาระดับสูง เพื่อเผยแพร่และนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ
กับมิตรประเทศให้รับทราบ อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์บทบาทของไทยสู่เวทีระดับโลก
- สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ดำเนิ นการปรับโครงสร้างกองสารนิ เทศ สำนักงานวิเทศสัมพั นธ์ สำนักนโยบายและ
แผนกลาโหม โดยมีแผนที่ จะเพิ่ มแผนกแผนและกรรมวิ ธี มีห น้าที่ รับ ผิด ชอบวางแผน
อำนวยการ ประสานงาน ดำเนินการและกำกับดู แล การจัดทำงบประมาณ การจัดทำ
โครงการและตั ว ชี้ วั ด ด้ านความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ างประเทศ รวมทั้ ง การพั ฒ นาระบบ
ฐานข้อมูลด้านความสัมพันธ์กับกระทรวงกลาโหมมิตรประเทศ

๑๐๐

๘๐

นโยบายเร่งด่วน
ข้อ ๑ การแก้ไขปั ญ หาในการดำรงชีวิต ของ - กองทัพเรือ
ประชาชน
๑. ทัพเรือภาคที่ ๑ - ๓ จัดเรือและอากาศยาน ลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ ผลการปฏิบัติ
จับกุมเรือประมงเวียดนาม จำนวน ๑ ลำ พร้อมลูกเรือ จำนวน ๑๐ คน บริเวณ แบริ่ง
๐๒๑ ระยะ ๔๓ ไมล์ เมื่ อ วั น ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จากปากแม่ น้ ำสุ ไหงโกลก
จังหวัดนราธิวาส
๒. ทัพเรือภาคที่ ๓ โดยหน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเล กองทัพเรือ เกาะสุรินทร์
ได้ใ ห้ การสนั บ สนุนเจ้ าหน้ าที่ สำนั กงานสาธารณสุ ข จัง หวัด พั งงา เพื่ อทำการตรวจหา
COVID-19 ให้ กับ เจ้าหน้ าที่ อุท ยานแห่ งชาติ หมู่เกาะสุริ นทร์ ไกด์ ทั วร์ ท่ องเที่ ย วและ

๑๐๐

๑๐๐

ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี
และการจัดสรร
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔

-๙นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดำเนินงาน
ชาวมอแกน เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นกลุ่ม
สั มผั สเสี่ ยงสู ง (High Risk Contact: HRC) กั บผู้ ติ ด COVID-19 ที่ เคยมี ป ระวั ติ ไปดำน้ ำ
ในพื้นที่เกาะสุรินทร์
- กองทัพอากาศ
๑. พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิ จการพลเรือนทหารอากาศ/ผู้ อำนวยการ
ศูนย์ปฏิบัติการพลเรือน - ทหาร ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพอากาศ พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยม
“สถานที่กักกันโรคกองทัพอากาศ (ดอนเมือง)” เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ บ้านพั ก
รับรองกองทั พอากาศ ๕ ที่ เตรี ยมไว้ รองรั บข้ าราชการกองทั พอากาศ ที่ ต้ องเข้ ากั กกั นโรค
โดยมี บุ คลากรทางการแพทย์ จากกองเวชศาสตร์ ป้ องกั น กรมแพทย์ ท หารอากาศ
คอยให้การดูแลพร้อมทั้ งจั ดเตรียมอุปกรณ์ ทางการแพทย์ และขั้นตอนการปฏิบัติการ
ผู้เข้าพักกักกันโรค ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
๒. พลอากาศเอก แอร์ บู ล สุ ท ธิ ว รรณ ผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ มอบหมายให้
พลอากาศเอก ชานนท์ มุ่ ง ธั ญ ญา เสนาธิ ก ารทหารอากาศ ในฐานะผู้ อ ำนวยการ
กองบังคับการศูนย์ปฏิบั ติการแก้ไขสถานการณ์ ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กองทัพอากาศ
(ผอ.บก.ศปม.ทอ.) ตรวจความก้ า วหน้ า การจั ด ตั้ ง สถานที่ ใ ห้ บ ริ การฉี ด วั ค ซี น ของ
กองทัพอากาศ ซึ่งได้มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการพลเรือน ทหาร ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
กองทัพอากาศ (ศป.พรท.ศบภ.ทอ.) จัดตั้งศูนย์บริการวัคซีนกองทัพอากาศขึ้น เพื่อเพิ่ม
จุดบริการฉีด วัคซีนให้แก่ป ระชาชนและข้าราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
๓. พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการ
วัคซีน กองทัพอากาศ ซึ่งสามารถบริการฉีดวัคซีนให้กับกำลังพลของกองทัพ อากาศที่มี
ความเสี่ ย งในการติ ด เชื้ อ สู ง หรื อผู้ ที่ ป ฏิ บั ติ ภ ารกิ จในการดู แ ลช่ วยเหลื อประชาชน
ที่ติดเชื้อและผู้ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์ การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยได้
ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการติด เชื้อ (DMHTTA) โดยมีบุคลากรทางการแพทย์
จากกรมแพทย์ท หารอากาศ ดูแ ลอย่า งใกล้ช ิด เมื ่อ วัน ที ่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ณ ศู น ย์ บ ริ การวั ค ซี น กองทั พ อากาศ อาคารรณนภากาศ โรงเรี ย นนายเรื อ อากาศ

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอ
แนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
(ถ้ามี)

- ๑๐ นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดำเนินงาน

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอ
แนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
(ถ้ามี)

นวมินทกษัตริยาธิราช

ข้อ ๗ การเตรียมคนไทยเข้าสู่ศตวรรษที่ ๒๑

- กองทัพอากาศ
พลอากาศโท ชนะยุ ท ธ รั ต นกาล รองเสนาธิ ก ารทหารอากาศ ในฐานะประธาน
กรรมการพลั ง งานทดแทนกองทั พ อากาศ นำคณะกรรมการพลั ง งานทดแทน
กองทัพ อากาศ เดิ นทางไปตรวจติด ตามความก้าวหน้ าโครงการวิจัย และพั ฒ นาสถานี
ระบบควบคุมภาคพื้นอากาศยานไร้คนขับ โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานหลัก
เพื่อปฏิบัติภารกิจเฝ้าระวังป้องกันไฟป่าและหมอกควัน โดยมี พลอากาศตรี บุญเลิศ อันดารา
ผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ ที่ปรึกษาโครงการวิจัยฯ และ
นาวาอากาศโท รองศาสตราจารย์ วันชัย เจียจันทร์ หัวหน้าโครงการวิจัยฯ ให้การต้อนรับ
และบรรยายสรุปความก้าวหน้าโครงการฯ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ บริษัท
อินวินซิเบิ้ล จำกัด กรุงเทพมหานคร
ข้อ ๙ การแก้ ไขปัญหายาเสพติ ด และปัญหา - กองทัพบก
๑. กองกำลังป้องกันชายแดนดำรงความต่อเนื่องการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด
ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
บริเวณพื้นที่ช ายแดน รวมทั้งบูรณาการร่วมกับ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนในพื้ นที่ จับ กุ มการกระทำความผิ ด เกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด ในห้ วงเดื อ น
พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยมีผลการจับกุม ผู้กระทำผิด พระราชบัญ ญัติยาเสพติด จำนวน
๑๖๗ ครั้ง ผู้ต้องหา ๑๘๒ คน ยึดของกลาง ได้แก่ ยาบ้า จำนวน ๑๔,๕๔๙,๖๙๖ เม็ ด
เฮโรอีน จำนวน ๐.๐๐๒ กิโลกรัม ไอซ์ จำนวน ๕๓๕,๒๘๔ กิโลกรัม กัญชาแห้ง จำนวน
๘๘๖ กิโลกรัม ฝิ่น จำนวน ๑.๙๘๘ กิโลกรัม และพืชกระท่อม จำนวน ๑,๒๐๖ กิโลกรัม
๒. ศู นย์ ปฏิ บัติ การป้ องกั นและปราบปรามยาเสพติ ด กองทัพบก โดยศู นย์ วิว ัฒ น์
พลเมืองกองทัพบก จานวน ๓๓ ศูนย์ ในปี งบประมาณ ๒๕๖๔ กรมคุมประพฤติได้ยอดผู้
ติดยาเสพติด จานวน ๑๔,๐๐๐ ราย ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มียอดผู้

๑๐๐

๑๐๐

๕๔.๑๘

1,600,000.บาท
(เบิกครบ 100 %)

- ๑๑ นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดำเนินงาน
เ ส พ
/ ผู้
ติ
ด ย า เ ส พ
ติ
ด
เข้ารับ การบำบัด ฟื้นฟูส ะสมแล้ว จำนวน ๗,๕๘๖ ราย ซึ่งมีผู้ที่ไ ด้รั บ การบำบัด ฟื้นฟู
ครบกำหนด ๑๒๐ วั น แล้ ว จำนวน ๒,๘๖๕ ราย ทั ง้ นี้ ศู น ย์ ปฏิ บั ติ การป้ องกั นและ
ปราบปราม ยาเสพติด กองทัพ บก ได้ จัดการประชุมผ่านระบบทางไกล เพื่ อทบทวน
ม
า
ต
ร
ก
า
ร
ต่
า
ง
ๆ
ที่ เ ป็ น ความเสี่ ย งในการดำเนิ น งานของหน่ ว ย และได้ แจ้งให้ หน่วยงดรับตั วผู้ เสพ/
ผู้ ติ ดยาเสพติ ด ที่ กั กตั วมาจากเรื อนจำ ที่ พ บการแพร่ ระบาดของ COVID-19 จนกว่ า
จะควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดในเรือนจำได้
๓. ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก จัดการฝึ กอบรมค่ายเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคม
ในห้วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ จังหวัดปั ตตานี เพื่อจัดทาแผนการป้ องกันภัย
ชุ
ม
ช
น
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” โดยใช้แนวทางทุนปรัชญา
เพื่อความมั ่นคง ซึ่งเป็ นแนวคิดที่ใช้สร้างการมีส่วนร่วมและพัฒนาพื้นที่ด้วยระบบ
เครือข่ายกิจการพลเรือน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านการปฏิบตั ิงานจริงแบบบูรณา
การ เป็ นหลักในการขับเคลื่อนการดาเนิ นงานในพื้นที่ เพื่อสนั บสนุ นการแก้ไขปั ญหา
ค
ว
า
ม
ไ
ม่
ส
ง
บ
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
- กองทัพเรือ
๑. หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง จับกุมการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด โดยมีผลการจับกุม ได้แก่ ยาบ้า จำนวน ๗๖๓,๑๔๘ เม็ด
๒. ทัพเรือภาคที่ ๓ จับกุมการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีผลการจับ กุม
ได้แก่ ยาบ้า จำนวน ๒๙,๙๔๗ เม็ด
๓. หน่ วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพ เรือ/หน่วยเฉพาะกิ จนาวิกโยธินภาคใต้ จับ กุ ม

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอ
แนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
(ถ้ามี)

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐
๑๐๐

ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี
และการจัดสรร
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔

- ๑๒ นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดำเนินงาน

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอ
แนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
(ถ้ามี)

การกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีผลการจับกุม ได้แก่ ยาบ้า จำนวน ๕๐๙ เม็ด

ข้อ ๑๑ การจัดเตรียมมาตรการรองรับ ภัยแล้ง - กองทัพบก
และอุทกภัย
๑. ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก ดำเนินการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่
ที่ประสบภัยแล้งใน ๓๓ จังหวัด ตั้งแต่ห้วงปลายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จำนวนทั้งสิ้น
๘,๐๓๗ ครัวเรือน คิดเป็น ปริมาณน้ำสะสม ๕,๒๕๔,๕๐๐ ลิตร
๒. ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก จัดอากาศยานลำเลียง แบบ ๒๑๒ จำนวน ๑ ลำ
สนั บ สนุ นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จการทำฝนหลวง ในห้ วงเดื อน
พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในพื้นที่จังหวัดชัย นาท จั งหวัด สุพรรณบุ รี จังหวัด สระบุ รี จังหวั ด
ลพบุรี จัง หวัดอ่างทอง จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดนครราชสีมา และจัง หวัด นครนายก
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไม่ให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายจากการขาดน้ำ จำนวน ๒๑
เที่ยวบิน โดยใช้สารเคมี จำนวนทั้งสิ้น ๒๑ ตัน
- กองทัพเรือ
พลเรือตรี สมบัติ นาราวิโรจน์ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ เป็นผู้บังคับการ
หมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภั ยทางทะเลกองทั พเรือ จั ดเตรีย มหมู่เรือเฉพาะกิ จ
บรรเทาสาธารณภั ย ทางทะเลกองทั พ เรื อ เพื่ อช่ วยเหลื อผู้ ประสบภั ยพิ บั ติ ทางทะเล
ในสถานการณ์ที่เกิดสาธารณภัยทางทะเลขนาดใหญ่ โดยจัดกำลัง ประกอบด้วย เรือหลวง
บางปะกง เรือหลวงสุรินทร์ เฮลิคอปเตอร์ จำนวน ๒ เครื่ อง และหน่ วยทำลายใต้น้ำจู่โจม จำนวน
๒ ชุดปฏิบัติการ พร้อมปฏิบัติภารกิจใน ๔๘ ชั่วโมง

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

ตามแผนปฏิ บัติ
ราชการประจำปี
และการจั ดสรร
งบ ป ร ะ ม าณ
พ.ศ. ๒๕๖๔

- ๑๓ นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดำเนินงาน

ข้อ ๑๒ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต - สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
และประพฤติมิชอบ และกระบวนการ สำนักงานตรวจสอบภายในกลาโหม ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาระบบงานป้องกัน
ยุติธรรม
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของกระทรวงกลาโหม
ให้มีการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย และตรวจสอบได้
ตามกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยส่งกรรมการตรวจสอบ
ภายในเข้าตรวจสอบหน่ วยขึ้นตรงสำนักงานปลัด กระทรวงกลาโหม จำนวน ๕ หน่วย
ได้แก่ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร
ศูน ย์ก ารอุต สาหกรรมป้อ งกัน ประเทศและพลัง งานทหาร กรมการพลั งงานทหาร
ศูน ย์ก ารอุต สาหกรรมป้อ งกัน ประเทศและพลัง งานทหาร กรมการเงิน กลาโหม
และสำนั กงานสนั บ สนุ น สำนั กงานปลั ด กระทรวงกลาโหม ซึ ่ง ได้ด ำเนิน การตรวจ
และให้ ค ำแนะนำในการปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้ อ งในการจั ดซื้ อจั ดจ้ าง รวมทั้ ง
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด

ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

๑๐๐

ตรวจถูกต้อง
พ.อ.
( ทัดเทพ บุญน่วม )
ผอ.กนย.สนย.สนผ.กห.
มิ.ย.๖๔

ข้อเสนอ
แนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
(ถ้ามี)

