แบบ กตน. ๒
รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน 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 ๔๐๘ รายการ
พระมหากษัตริย์
ทั้งนี้ ได้รวบรวมข้อมูลส่งให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อดาเนินการ
ปิดกั้นต่อไป
๒. พลเอก ณั ฐ อินทรเจริ ญ ปลัด กระทรวงกลาโหม เป็น ประธานการจัดกิ จกรรม
โครงการจิ ต อาสาพั ฒ นา “เราท าความ ดี ด้ ว ยหั ว ใจ” กิ จ กรรมจิ ต อาสาบ าเพ็ ญ
สาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้ าสุ ทิ ดา พั ชรสุ ธาพิ มลลั กษณ พระบรมราชิ นี ๓ มิ ถุ นายน ๒๕๖๔ เมื่ อวั นที่
๒ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๔ ณ ห้ อ งพิ นิ ต ประชานาถ กิ จ กรรมประกอบด้ ว ย ๑) การมอบ
เครื่ อ งอุ ป โภคบริ โ ภคให้ กั บ ประชาชนในพื้ น ที่ ชุม ชนโดยรอบศาลาว่ า การกลาโหม
๒) การจั ด นิ ท รรศการเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี และ
๓) การจัดทาเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากกันกระเด็น (Face Shield) สาหรับแจกจ่าย
ให้ กับ ประชาชน บุค ลากรทางการแพทย์ และผู้ป ฏิบั ติห น้า ที่ใ นพื้ นที่ เสี่ ยง เมื่อ วัน ที่
๓๑ พฤษภาคม, ๑, ๒ และ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ บริเวณโถงหน้าห้องยุทธนาธิการ โดย
มี วิ ท ยากรจิ ต อาสา ๙๐๔ และก าลั ง พลจิ ต อาสาจากหน่ ว ยขึ้ น ตรงส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม ในพื้นที่ศาลาว่าการกลาโหม เข้าร่วมกิจกรรมฯ
- กองทัพบก
๑. จัดกำลังพลร่วมบริจำคโลหิตตำมโครงกำร “จิตอำสำ ร่วมบริจำคโลหิตเพื่อชำติ ”
เมื่ อวั น ที่ ๑๑ มกรำคม ถึง วั นที่ ๓๐ มิถุ น ำยน ๒๕๖๔ มีย อดก ำลังพลบริ จำคโลหิ ต
จำนวน ๔๘,๙๗๘ นำย โดยมีปริมำณโลหิต จำนวน ๑๙,๖๕๘,๑๖๕ มิลลิลิตร
๒. ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ทางเพจเฟซบุ๊กในชื่อ “พิราบลายพราง” เกี่ยวกับการพิทักษ์
สถาบันพระมหากษัตริย์ ประจาเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ สรุปได้ดังนี้ เพจเฟซบุ๊กมีการโพสต์
จานวน ๖๑ โพสต์ 0มี ยอดกดถูก ใจเพจ จ านวน ๑๑,๓๙๐ คน มียอดกดติดตามเพจ
จานวน ๑๒,๐๙๒ คน มียอดเข้าถึงโพสต์ ๕,๐๓๑ คน (นับซ้า) มียอดการมีส่วนร่วม จานวน
๘๙๕ คน
๓. เสริมสร้างอุดมการณ์ และปลูกฝังจิตสานึกต่อความสาคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์
และประวั ติ ศ าสตร์ ชาติ ด้ ว ยรู ป แบบการบรรยายและการใช้ สื่ อ ผสม0เพื่ อ เป็ นสื่ อ

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
๗๕
๕๐

๑๐๐
๑๐๐

๑๐๐

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอ
แนะ

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

-๒นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน
ในการเสริมสร้างความรักและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ที่เป็นเยาวชนและประชาชน และสอดแทรกให้ความรู้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาด
ของ COVID-19 พร้อมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องวัคซีนที่ถูกต้อง และรณรงค์เชิญชวน
ให้ร่วมลงทะเบียนการรับวัคซีนป้องกัน COVID-19 จานวน ๑๔๐ ครั้ง
- กองทัพเรือ
จัดก าลั งถวายความปลอดภั ย ถวายพระเกี ยรติ และเทิดทู นสถาบันพระมหากษั ตริ ย์
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และบรมวงศานุวงศ์
จานวน ๗ ครั้ง
- กองทัพอากาศ
พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย นายกสมาคม
แม่บ้านทหารอากาศ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ของกองทัพอากาศ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็ จ พระนางเจ้ า สุ ทิ ด า พั ช รสุ ธ าพิ ม ลลั ก ษณ พระบรมราชิ นี เนื่ อ งในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิ ถุนายน ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ มิ ถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้ องรั บรอง
กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานพระราชทรัพย์
ส่วนพระองค์ จัดหาชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ หรือ ชุด PAPR
(Powered Air Purifying Respirator) จานวน ๑๘ ชุด ให้แก่ โรงพยาบาลในความรับผิดชอบ
ของกรมแพทย์ทหารอากาศ ได้แก่ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โรงพยาบาลจันทรุเบกษา
และโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) โดยมีพลอากาศโท ธนวิตต สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์
ทหารอากาศ พร้อมด้วยพลอากาศตรีหญิง อิศรญา สุขเจริญ ผู้อานวยการโรงพยาบาลภูมิพล
อดุลยเดช พลอากาศตรี ไพรวัลย์ พัชรธรรม ผู้อานวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา นาวาอากาศเอก
นคร บุญมี ผู้อานวยการโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีฯ
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ อาคารคุ้มเกศ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน

๑๐๐

๑๐๐

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอ
แนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
(ถ้ามี)

ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี
และการจัดสรร
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔

-๓นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

ข้อ ๒ การสร้างความมั่นคงและความปลอดภั ย - สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ของประเทศ และความสงบสุ ข ของ พลเอก ประวิต ร วงษ์สุว รรณ รองนายกรัฐ มนตรี เป็น ผู้แ ทนนายกรัฐ มนตรี แ ละ
ประเทศ
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ ๑๕
(15th ASEAN Defence Ministers’ Meeting: 15th ADMM) และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหม
อาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา ครั้งที่ ๘ (8th ASEAN Defence Ministers’
Meeting Plus: 8th ADMM-Plus) ด้วยระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video
Teleconference: VTC) ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องศูนย์บัญชาการ
กระทรวงกลาโหม ชั้น ๓ ในศาลาว่าการกลาโหม โดยมี กระทรวงกลาโหมเนการาบรูไน
ดารุสซาลาม เป็นเจ้าภาพ ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบรายงานความร่วมมือด้านความมั่นคง
ระหว่างกันที่มีพัฒนาการด้านต่าง ๆ ที่ผ่านมา และได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบ
เอกสารความร่วมมือ ในปี ๒๕๖๔ จานวน ๙ ฉบับ ประกอบด้วย
๑. เอกสารแนวความคิ ดว่ าด้ วยการปฏิสั มพั นธ์ ระหว่ างกลไกการประชุมรัฐมนตรี
กลาโหมอาเซียนกับภาคีนอกภูมิภาค เพื่อกาหนดแนวทางที่ชัดเจนในการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกระทรวงกลาโหมประเทศสมาชิกอาเซียน และกระทรวงกลาโหมประเทศคู่เจรจา
รวมทั้งภาคีนอกภูมิภาค โดยปรับปรุงกลไกการพิจารณาให้ประเทศนอกคู่เจรจา และ
องค์กรระหว่างประเทศเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในกิจกรรมของ ADMM-Plus
๒. เอกสารแนวความคิดว่าด้วยการพัฒนาการใช้งานระบบโครงสร้างการสื่อสารโดยตรงของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นกลไกติดต่อสื่อสารในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน
เพื่อขยายขี ดความสามารถของระบบฯ สาหรับเป็นช่องทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างกัน
๓. เอกสารแนวความคิ ดว่ าด้ วยการจัดตั้ งเครื อข่ ายความมั่ นคงไซเบอร์ เพื่ อพั ฒนา
ขีด ความสามารถและการปฏิ บัติ การร่ วมกัน ในการรั บมื อกั บภั ยคุ กคามทางไซเบอร์
ของอาเซียน
๔. เอกสารแนวความคิดว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านข้อมูลข่าวสารและ
ความมั่ นคงไซเบอร์ อาเซี ยน เพื่ อสร้ างกลไกการแลกเปลี่ ยนข้ อมู ลข่ าวสารและพั ฒนา
ขีดความสามารถทางไซเบอร์ร่วมกัน
๕. เอกสารการติดตามการดาเนินงานความร่วมมือในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหม
อาเซียน และรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา เพื่อเป็นฐานข้อมูล
ในการขับเคลื่อน วางแผน และติดตามการดาเนินงาน
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ผลการ
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เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน
๖. เอกสารเพื่ อการหารื อว่ าด้ วยมุ มมองด้ านการป้ องกั นประเทศเกี่ ยวกั บมุ มมอง
ของอาเซี ย นต่ อ อิ น โด - แปซิ ฟิ ก เพื่ อหารื อ แนวทางการสนั บสนุ นการปฏิ สั ม พั น ธ์
กับประเทศในภูมิภาคอย่างสมดุล ยึดหลักการการเคารพซึ่งกันและกัน ผลประโยชน์ร่วมกัน
และความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน
๗. เอกสารแนวความคิด ว่า ด้ วยโครงการปฏิ สัม พัน ธ์ท างทหารระหว่ างประเทศ
สมาชิกอาเซียน เพื่อปรับปรุงโครงการปฏิสัมพันธ์ทางทหารระหว่างประเทศสมาชิกให้มี
ความยืดหยุ่น เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน
๘. เอกสารแนวคิดการประชุมเฉพาะกิจในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับ
รัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา ว่าด้วยภัยคุกคามด้านเคมี ชีวภาพ และรังสี เพื่อสร้าง
ความตระหนักรู้ และเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจา รวมทั้งองค์การ
ระหว่างประเทศ
๙. ระเบียบปฏิบัติประจาของศูนย์ประสานงานนานาชาติ เพื่อปรับปรุงระเบียบปฏิบัติ
ประจาฯ ให้การประสานการทางานร่วมกันของกองกาลังทหารประเทศที่ประสบภัยและ
ประเทศที่ให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกได้ให้การรั บรองปฏิญญาสมัยพิเศษของการประชุ ม
รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน และปฏิญญาสมัยพิเศษของการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน
กับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา เนื่องในโอกาสการฉลองครบรอบ ๑๕ ปี ของการก่อตั้ง
กลไกการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน จานวน ๑ ฉบับ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน
ในการส่งเสริมความร่วมมือของกลไกการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน และการประชุม
รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือ
ในการรั บ มื อ กั บสถานการณ์ ก ารแพร่ ระบาดของ COVID-19 การมี ส่ วนร่ วมของสตรี
เสริ ม สร้ า งสั น ติ ภ าพและความมั่ น คง ความร่ ว มมื อ ริ เ ริ่ ม ใหม่ ปี ๒๕๖๔ ตลอดจน
การจัดประชุม ADMM-Plus เป็นประจาทุกปี
- กองบัญชาการกองทัพไทย
๑. พลเอก เฉลิ ม พล ศรี ส วั ส ดิ์ ผู้ บั ญ ชาการทหารสู งสุ ด เป็ น ประธานการประชุ ม
ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ ๔ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมี ผู้บัญชาการเหล่าทัพ
และผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมฯ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ โดยที่ประชุมได้มีการหารือถึงแนวทางการดาเนินการ

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน

๑๐๐

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอ
แนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
(ถ้ามี)

-๕นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน
สกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฏหมายตั้งแต่แนวชายแดนเข้ามาจนถึงพื้นที่ตอนใน
โดยใช้กาลังป้องกันชายแดนทาการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจ
เสริมด้วยการใช้ยุทโธปกรณ์พิเศษในการลาดตระเวนเฝ้าตรวจ เช่น โดรนลาดตระเวน
ทางอากาศ กล้อง CCTV และกล้องตรวจจับความเคลื่อนไหวบริเวณช่องทางตามธรรมชาติ
ในพื้นที่เสี่ยง การใช้เครือข่ายภาคประชาชน และผู้นาหมู่บ้าน แจ้งเบาะแส และมอบแนวทาง
ในการปฏิบัติของส่วนราชการตามกลไกของกองอานวยการการปฏิบัตินโยบายชายแดน
ไทยกับประเทศเพื่อนบ้า น เพื่อบูรณาการและขับเคลื่อนการบริหารจัดการชายแดนฯ
โดยเน้นย้าให้กาลังทหารในพื้นที่กองทัพภาค ทัพเรือภาค และกองกาลังป้องกันชายแดนต่าง ๆ
สนับสนุนการปฏิบัติของศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อบ้านจังหวัด ทั้งในพื้นที่
ชายแดนทางบก และทางทะเล โดยในระดับส่วนกลางกองอานวยการปฏิบัตินโยบาย
ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน จะช่วยกากับดูแลและขับเคลื่อนงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กั บ หน่ ว ยงานอื่ น เช่ น การบู ร ณาการด้ า นการข่ า ว ติ ด ตามการสื บ สวน/สอบสวน/
ดาเนินคดี การนาแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบ
๒. การเตรียมการรับทหารใหม่ที่กาลังจะเข้ามาประจาการในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นี้
โดยกองทัพได้เตรียมมาตรการควบคุมและป้องกันโรค รองรับในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ทุกเหล่าทัพ สาหรับทหารใหม่ ที่เข้ามา ๑๔ วันแรกจะยังไม่ฝึกจะเป็นการเฝ้าสังเกต
อาการ และจะได้รับการฉีดวัคซีนทุกคน
๓. ที่ป ระชุม ได้รับทราบภาพรวมของการปฏิบัติการทางไซเบอร์ข องกองทั พ ไทย
ในปัจจุบันที่ได้กาหนดให้มิติทางไซเบอร์เป็นมิติที่ ๕ ของการรบ นอกเหนือจากมิติทางบก
มิติทางน้า มิติทางอากาศ และมิติทางอวกาศ ซึ่งกองทัพบก ได้นาเสนอการปฏิบัติการ
แก้ไขปัญหาสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองในภาคเหนือ โดยได้จัดตั้ง
กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ ๓
ส่วนหน้า เพื่อบูรณาการกับส่วนราชการในพื้นที่ในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาดังกล่าว
อย่างเป็นระบบส่งผลให้สถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองในปี ๒๕๖๔ ดีขึ้นตามลาดับ
๔. นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบแนวคิดการปฏิบัติการสาหรับสงครามที่ใช้เครือข่าย
เป็นศูนย์ก ลาง (Network Centric Warfare) ของกองทัพ เรือ ที่ไ ด้น ามาประยุก ต์ใ ช้
และพัฒนา โดยหากเสร็จสมบูรณ์ภายในปี ๒๕๖๕ จะทาให้กองทัพเรือมีระบบควบคุม
การบังคับบัญชาที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง ๒ ฝั่งมหาสมุทร ๓ พื้นที่ปฏิบัติการ
และพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอ
แนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
(ถ้ามี)

-๖นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน
๕. ส าหรั บกองทั พ อากาศ ได้ ยื นยั น ถึ งขี ดความสามารถด้ านการข่ าวกรองในการ
เฝ้าตรวจลาดตระเวน และการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางสนับสนุน ภารกิจ
การดับไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ โดยได้จัดอากาศยานไร้คนขับ Aerostar ทาการบินลาดตระเวน
ค้ น หาจุ ด เกิ ด ไฟป่ า และส่ ง ภาพ Video Downlink แบบ Near Real Time มายั ง
กองบัญชาการและควบคุมฯ เพื่อยืนยั นเป้าหมายจุดเกิดไฟป่า ทาให้เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า
ภาคพื้นสามารถเข้าพื้นที่ได้อย่างแม่นยาและรวดเร็วมากขึ้น
๖. สานักงานตารวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ กองบังคับการปราบปรามการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค รับผิดชอบดูแลในการป้องกันและปราบปราม
การกระทาความผิดที่เกี่ยวกับสินค้าควบคุมสลาก วัตถุอันตราย ขายตรง สินค้าที่ต้องได้รับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องสาอาง อาหาร และยา โดยมีการบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถร้องเรียน
ได้ที่สายด่วน ๑๑๓๕ และเพจเฟซบุ๊ค กองบังคับการปราบปรามการกระทาผิดเกี่ยวกับ
การคุ้มครองผู้บริโภค
๗. ส าหรั บ การประชุ ม ผู้ บั ญ ชาการเหล่ า ทั พ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ บู ร ณาการการ
ปฏิบัติงานร่วมกันก่อให้เกิดความประสานสอดคล้อง มีเอกภาพ เสริมสร้างความสามัคคี
ระหว่าง กองบัญชาการกองทัพไทย เหล่าทัพ และสานักงานตารวจแห่งชาติ อันจะนาไปสู่
การสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติและประชาชน ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจาทุก ๒ เดือน
หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ สาหรับการประชุมครั้งต่อไปมีกาหนดจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม
โดยมีสานักงานตารวจแห่งชาติเป็นเจ้าภาพ
- กองทัพบก
๑. กองกาลังป้องกันชายแดน จับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายผ่านชายแดน
ทางบก ในห้วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ จานวน ๒๓๒ ครั้ง โดยเป็นชาวกัมพูชา จานวน ๑๘๗ คน
ชาวลาว จานวน ๖๗ คน ชาวเมียนมา จานวน ๗๗๓ คน ชาวมาเลเซีย จานวน ๓ คน
ชาวอินโดนีเซีย จานวน ๔ คน ชาวจีน จานวน ๕๒ คน ชาวฟิลิปปินส์ จานวน ๑ คน ชาวไทย
จานวน ๓๑๐ คน และผู้นาพา (ไทย) จานวน ๖๐ คน รวมจานวนทั้งสิ้น ๑,๔๕๗ คน
๒. กรมกิจการพลเรือนทหารบก และชมรมกตัญญูคลับจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยลงพื้นที่เพื่อพบปะประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
COVID-19 เพื่อมอบถุงยังชีพรวมทั้งหน้ากากอนามัย พร้อมสร้างการรับรู้ความเข้าใจ
และเชิญชวนให้ประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันรวมถึงการเข้าร่วมกับ

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน

๑๐๐

๒๘.๕๗

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอ
แนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
(ถ้ามี)

-๗นโยบาย
รัฐบาล

ข้อ ๔

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

การสร้างบทบาทไทยในเวทีโลก

ผลการดาเนินงาน
ฝ่ายกิจการพลเรือนจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ ตาบลมั่ นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามตัวแบบ
ทุนปรัชญาความมั่นคง
- กองทัพเรือ
๑. ดาเนินการลาดตระเวนคุ้มครองผลประโยชน์ ชองชาติทางทะเล เพื่อช่วยเหลื อ
ด้านมนุษยธรรมแก่ผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย ผลการปฏิบัติ
ไม่พบผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย
๒. หน่วยรักษาความเรียบร้อยตามลาน้าโขงตรวจยึด ไม้ประดู่แปรรูป จานวน ๔๙ แผ่น
และไม้มะเดื่อแปรรูป จานวน ๑๕๘ แผ่น
๓. หน่วยรักษาความเรียบร้อยตามลาน้าโขง จับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
เป็นชาวอินโดนีเซีย จานวน ๔ คน และชาวลาว จานวน ๑๑ คน
๔. กองทัพเรือภาคที่ ๓ จับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เป็นชาวเมียนมา
จานวน ๒๗ คน
- กองทัพอากาศ
พลอากาศเอก สฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรางกูร ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
เดิ นทางไปตรวจเยี่ ย มการทดสอบการใช้ ก าลั งของกองทั พอากาศ ประจ าปี ๒๕๖๔
มิติทางอากาศ และอวกาศ โดยมี พลอากาศโท กนิษฐ์ ชัยสาร รองผู้บัญชาการกรมควบคุม
การปฏิ บั ติ ท างอากาศ ในฐานะผู้ อ านวยการทดสอบฯ ให้ ก ารต้ อ นรั บ เมื่ อ วั น ที่
๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ศูนย์ยุทธการทางอากาศ ศูนย์ปฏิบัติการทางอากาศ
- องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
พลเอก บั ณ ฑิ ต ย์ มลายอริ ศู น ย์ นายกสมาคมทหารผ่ า นศึ ก เกาหลี / ทหารผ่ า นศึ ก
ผู้เข้าร่วมปฏิบัติการรบในสงครามเกาหลี ผลัดที่ ๒๓ เป็นผู้แทนทหารผ่านศึกในสงครามเกาหลี
เข้าร่วมการพบปะออนไลน์ร่วมกับทหารผ่านศึก จานวน ๘ ประเทศ ที่เคยร่วมปฏิบัติการรบ
กับกองกาลังสหประชาชาติในสมรภูมิสงครามเกาหลี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม
สมาคมทหารผ่านศึกเกาหลี ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร เพื่อแสดงความขอบคุณ
ทหารผ่านศึกนานาประเทศในความเสียสละและความกล้าหาญ ที่ได้ธารงไว้ซึ่งอิสรภาพ
และประชาธิปไตย

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๑๐๐

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอ
แนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
(ถ้ามี)

ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี
และการจัดสรร
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔

-๘นโยบายเร่งด่วน
นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

ข้อ ๑ การแก้ไขปัญหาในการดารงชีวิตของ - กองทัพเรือ
๑. ทัพเรือภาคที่ ๒ จัดเรือและอากาศยาน ลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ ผลการปฏิบัติ
ประชาชน
จับกุมเรือประมงเวียดนาม จานวน ๒ ลา พร้อมลูกเรือ จานวน ๒๐ คน บริเวณ แบริ่ง
๐๔๓ ระยะ ๒๙ ไมล์ จากปากแม่น้าบางนรา จังหวัดนราธิวาส
๒. พลเรือตรี จรัสเกียรติ ไชยพันธุ์ ผู้บัญชาการหน่วยรักษาความเรียบร้อยตามลาน้าโขง
พร้อมนายทหารฝ่ายอานวยการกองบัญชาการ หน่วยรักษาความเรียบร้อยตามลาน้าโขง
หน่วยรักษาความเรียบร้อยตามลาน้าโขงเขตนครพนม สถานีเรือมุกดาหาร และกาลังพล
จิตอาสากองทัพเรือลงพื้นที่เยี่ยมปลอบขวัญและให้กาลังใจกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในพื้นที่ห่างไกลชุมชน โดยมอบถุงยังชีพและเครื่องอุปโภค
บริโภค เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔
ณ ตาบลหว้านใหญ่ อาเภอหว้านใหญ่ และตาบลศรีบุญเรือง อาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
๓. พลเรื อ โท ส าเริ ง จั น ทร์ โ ส ผู้ บั ญ ชาการทั พ เรื อ ภาคที่ ๒/ผู้ อ านวยการ
ศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๒ เป็นประธานในกิจกรรม
ภารกิจเก็บกู้ซากอวนที่ปกคลุมบนแนวปะการัง เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ บนแนว
ปะการังเกาะโลซิน ณ ฐานทัพเรือสงขลา กองทัพเรือภาคที่ ๒ โดยปฏิบัติภารกิจร่วมกับ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งกองทัพเรือภาคที่ ๒ ได้จัดกาลังสนับสนุน ได้แก่
ชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารใต้ น้ า จ านวน ๑๖ นาย เรื อ หลวงราวี และเรื อ ตรวจการณ์ ใ กล้ ฝั่ ง
ต.991 รวมทั้งเครื่องบินตรวจการณ์ และเฮลิคอปเตอร์อย่างละ ๑ ลา พร้อมทีมแพทย์
สนามกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเก็บอวน
ขึ้นมาได้ทั้งหมดมีน้าหนัก ๘๐๐ กิโลกรัม พื้นที่อวนที่ปกคลุมทั้งหมด จานวน ๒,๗๕๐
ตารางเมตร
- กองทัพอากาศ
๑. พลอากาศโท ตรีพล อ่องไพฑูรย์ รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็นผู้แทนกองทัพอากาศ
และหัวหน้าคณะโครงการ “เชื่อมโยงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร” ระหว่าง
จังหวัดระนอง และจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งกองทัพอากาศให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าว
โดยจัดเครื่องบินลาเลียงแบบที่ ๘ (C-130) ในการช่วยลาเลียงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
เพื่อแลกเปลี่ยนระหว่างจังหวัดระนอง และจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
๑๐๐
๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอ
แนะ

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

-๙นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

พร้อมคณะร่วมพิธีแลกเปลี่ยนสินค้า เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ท่าอากาศยานระนอง
และรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมคณะร่วมพิธีแลกเปลี่ยนสินค้า ณ ท่าอากาศยานบุรีรัมย์
๒. พลอากาศเอก แอร์ บู ล สุ ท ธิ ว รรณ ผู้ บัญ ชาการทหารอากาศ เดิ น ทางไปเยี่ ย ม
ให้กาลังใจแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ สังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ จุดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ชั้น ๑ อาคาร
ชุ ม นุ ม สั ญ ญาบั ต ร โรงพยาบาลภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช กรมแพทย์ ท หารอากาศ โดยมี
พลอากาศตรีห ญิง อิศ รญา สุข เจริญ ผู้อานวยการโรงพยาบาลภูมิพ ลอดุล ยเดช
กรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ
ข้อ ๙ การแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหา - กองทัพบก
๑. กองกาลังป้องกันชายแดนดารงความต่อเนื่องการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด
ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
บริ เวณพื้ นที่ ชายแดน รวมทั้ งบู รณาการร่ วมกั บหน่ วยงานต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องทั้ งภาครั ฐ
และภาคเอกชนในพื้ นที่ จั บกุ มการกระท าความผิ ด เกี่ ยวกั บ ยาเสพติ ด ในห้ วงเดื อ น
มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมีผลการจับกุมผู้กระทาผิด พระราชบัญญัติยาเสพติด จานวน ๑๓๓ ครั้ง
ผู้ต้องหา จานวน๑๗๘ คน ยึดได้ของกลาง ได้แก่ ยาบ้า จานวน ๑,๗๘๓,๐๔๘ เม็ดเฮโรอีน
จานวน ๐.๐๙๗ กิโลกรัม ไอซ์ จานวน ๒๑๑,๐๗๑ กิโลกรัม กัญชาแห้ง จานวน๒,๗๖๓.๔
กิโลกรัม ฝิ่น จานวน ๑.๕๙ กิโลกรัม และพืชกระท่อม จานวน ๖๙๖ กิโลกรัม
๒. ศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด กองทัพบก โดยศูนย์วิวัฒน์พลเมือง
กองทัพบก จำนวน ๓๓ ศูนย์ ในปีงบประมำณ ๒๕๖๔ กรมคุมประพฤติได้ยอดผู้ติดยำเสพติด
จำนวน ๑๔,๐๐๐ รำย ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๔ มียอดผู้เสพ/ผู้ติดยำเสพติด
เข้ารับการบาบัดฟื้น ฟูสะสมแล้ว จานวน ๘,๐๔๒ ราย ซึ่งมีผู้ที่ได้รับ การบาบัดฟื้น ฟู
ครบกาหนด ๑๒๐ วัน แล้ว จานวน ๓,๓๙๔ ราย ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำม
ยำเสพติด กองทัพบก ได้จัดการประชุมผ่านระบบทางไกล เพื่อทบทวนมาตรการต่าง ๆ
ที่ เ ป็ น ความเสี่ ย งในการดาเนิ น งานของหน่ ว ย และได้แจ้งให้หน่วยงดรับตัวผู้เสพ/
ผู้ ติ ดยาเสพติ ด ที่ กั กตั วมาจากเรื อนจ า ที่ พบการแพร่ ระบาดของ COVID-19 จนกว่ า
จะควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดในเรือนจาได้
๓. กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ร่วมกับ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมการอบรมส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชนแก่ประชาชน แก้ไขปัญหาความมั่นคงด้ านเศรษฐกิจ จากผลกระทบ
ของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในพื้นที่ ๓๐ ตาบล ตามแผนตาบล

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอ
แนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
(ถ้ามี)

๑๐๐

๑๐๐

๕๗.๔๔

1,600,000.บำท
(เบิกครบ 100 %)

- ๑๐ นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ของจังหวัดนราธิวาส และ
จังหวัดยะลา
- กองทัพเรือ
๑. หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลาแม่น้าโขง จับกุมการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด โดยมีผลการจับกุม ได้แก่ ยาบ้า จานวน ๑,๒๑๒,๙๘๒ เม็ด เคตามีน จานวน
๔ กิโลกรัม ยาอี จานวน ๒๕,๖๕๐ เม็ด และกัญชาอัดแท่ง จานวน ๑,๕๒๕ กิโลกรัม
๒. ทัพเรือภาคที่ ๓ จับกุมการกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีผลการจับกุม
ได้แก่ ยาบ้า จานวน ๑,๑๖๕ เม็ด เฮโรอีน จานวน ๑,๑๑๕ กิโลกรัม และไอซ์ จานวน
๔๑๒ กิโลกรัม เป็นต้น
๓. หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ/หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ จับกุม
การกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีผลการจับกุม ได้แก่ ยาบ้า จานวน ๘๑๖ เม็ด
ข้อ ๑๑ การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้ง - สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑. ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงกลาโหม จัดเวรติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง/
และอุทกภัย
อุทกภัย และสรุปผลการปฏิบัติของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพไทย และเหล่าทัพ
เป็นประจาทุกวัน
๒. จัดทา/พัฒนาแผนที่บูรณาการด้านความมั่นคง (แผนที่สถานการณ์น้า) ซึ่งพัฒนา
โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงกลาโหม กรมแผนที่ทหาร และกรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและอวกาศกลาโหม โดยบู ร ณาการข้อ มู ล ร่ ว มกั บ หน่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เช่น คลังข้อมูลน้าแห่งชาติ กรมทรัพยากรน้า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น
๓. ปรับปรุงแผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม ให้ทันสมัย สอดคล้องกับร่าง
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ฉบับใหม่ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐)
รวมทั้งปรับปรุงการแบ่งมอบพื้นที่รั บผิดชอบของหน่วยทหารในการบรรเทาสาธารณภั ย
เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที
๔. จัดเตรียมกาลังพลและยุทโธปกรณ์ พร้อมให้การสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และตรวจความพร้อมของชุดบรรเทาสาธารณภัยของหน่วย
- กองทัพบก
๑. ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก ดาเนินการแจกจ่ายน้าให้กับประชาชนในพื้นที่
ที่ประสบภัยแล้งใน ๓๓ จังหวัด ตั้งแต่ห้วงปลายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จานวนทั้งสิ้น
๑๑,๒๐๙ ครัวเรือน คิดเป็น ปริมาณน้าสะสม ๕,๖๕๔,๕๐๐ ลิตร

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

๑๐๐
๑๐๐

๖๔

๖๐

๗๐
๑๐๐

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

๑๐๐

๘๐

ข้อเสนอ
แนะ

- สสน.สป. อยู่
ระหว่างการ
จัดทาเว็ปไซต์
ปัจจุบันยังไม่
สามารถเชื่อม
ข้อมูลแบบ Real
time ได้

- ๑๑ ร้อยละของ
ปัญหา/
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ
ผลการดาเนินงาน
ผลการ
ข้อขัดข้อง
ดาเนินงาน
๒. ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก จัดอากาศยานลาเลียง แบบ ๒๑๒ จานวน ๑ ลา
๑๐๐
สนับสนุนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิบั ติภารกิจการท าฝนหลวง ในห้วงเดือ น
มิถุนายน ๒๕๖๔ ในพื้นทีจ่ ังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดชัยนาท จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี
จั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา และจั งหวั ดอุ ทั ยธานี เพื่ อช่ วยเหลื อเกษตรกรไม่ ให้ พื ชผล
ทางการเกษตรเสียหายจากการขาดน้า จานวน ๑๙ เที่ยวบิน โดยใช้สารเคมี จานวน
ทั้งสิ้น ๑๙,๐๐๐ กิโลกรัม
- กองทัพเรือ
๑๐๐
พลเรือตรี ไพศาล วงค์เมฆ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ เป็นผู้บังคับการหมู่
เรื อ เฉพาะกิ จ บรรเทาสาธารณภั ย ทางทะเลกองทั พ เรื อ จั ด เตรี ยมหมู่ เ รื อเฉพาะกิ จ
บรรเทาสาธารณภั ย ทางทะเลกองทั พ เรื อ เพื่ อช่ วยเหลื อผู้ ประสบภั ยพิ บั ติ ทางทะเล
ในสถานการณ์ที่เกิดสาธารณภัยทางทะเลขนาดใหญ่ โดยจัดกาลัง ประกอบด้วย เรือหลวง
เจ้ าพระยา เรื อหลวงสุ ริ นทร์ เฮลิ คอปเตอร์ จ านวน ๒ เครื่ อง และหน่ วยท าลายใต้ น้ าจู่ โจม
จานวน ๒ ชุดปฏิบัติการ พร้อมปฏิบัติภารกิจใน ๔๘ ชั่วโมง
ข้อ ๑๒ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต - สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
และประพฤติมิชอบ และกระบวนการ ๑. สานักงานตรวจสอบภายในกลาโหม ดาเนินการส่งเสริมและพัฒนาระบบงานป้องกัน
๑๐๐
ยุติธรรม
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของกระทรวงกลาโหม
ให้มีการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย และตรวจสอบได้
ตามกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยส่งกรรมการตรวจสอบ
ภายในเข้าตรวจสอบหน่วยขึ้นตรงสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จานวน ๕ หน่วย
ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
และพลังงานทหาร กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม โรงงานวัตถุระเบิดทหาร
กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
ซึ่งได้ดาเนินการตรวจ และให้คาแนะนาในการปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
รวมทั้งการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด
- ไม่สามารถ
๒. ดาเนินโครงการศาลทหารต้นแบบ ระยะที่ ๒ (การพัฒนาบุคลากรในศาลทหาร)
๘๕
เดินทางไปตรวจ
เป็นการดาเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม เรื่องและประเด็น
เยี่ยมกองทัพ
ปฏิรูปที่ ๙ การเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ

นโยบาย
รัฐบาล

ข้อเสนอ
แนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
(ถ้ามี)

ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี
และการจัดสรร
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔

ปรับรูป
แบบการ
ตรวจเยี่ยม

- ๑๒ นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน
ยุติธรรมมีเป้าหมายเพื่อให้ศาลทหารมีการพัฒนาเป็นไปอย่างต่อเนื่องจากโครงการศาล
ทหารต้นแบบ ระยะที่ ๑ (การพัฒนาทางกายภาพ) โดยมีการกาหนดวิธีการประเมิน
การปฏิบัติ หน้าที่ของตุลาการพระธรรมนู ญ และจ่า ศาลมณฑลทหารบก ตามหัวข้ อ
การประเมิ น จากงานที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นทุ ก ๆ ด้ า น ตลอดจนมี ก ารก าหนดให้ มี
การฝึ ก อบรม (Unit School) ในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นศาลทหาร
เป็นประจาเดือนละ ๒ ครั้ง

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอ
แนะ

ภาคที่ ๑ และ ๔ ได้
เนื่องจาก
สถานการณ์
COVID-19
ระลอกใหม่
- ไม่ได้รับการ
สนับสนุน
งบประมาณ
สาหรับการเดินทาง
ไปตรวจเยี่ยม

เป็นการ
ประชุม
ทาง
จอภาพ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
(ถ้ามี)

