กระทรวง/หนวยงาน กระทรวงกลาโหม
นโยบายหลัก ๑๒ ดาน
นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ขอสั่งการ

แบบ กตน. ๒

รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขอสั่งการนายกรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ผลการดําเนินงาน

ขอ ๑ ก า ร ป ก ป อ งแ ล ะ เชิ ด ชู ส ถ า บั น - สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
พระมหากษัตริย
๑. ตรวจพบเว็บไซตเขาขายการลวงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย จํานวน ๔๑๗ รายการ
ทั้งนี้ ไดรวบรวมขอมูลสงใหกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่ อดําเนินการ
ปดกั้นตอไป
๒. พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เปนประธานในพิธีวางพานพุม
ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปนขาราชการที่ดีและพลังของแผนดิน
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ๖๙ พรรษา เมื่อวันที่
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ หอ งพินิต ประชานาถ ในศาลาวา การกลาโหม เพื่อ เปน
การแสดงออกถึงความจงรักภักดี และในการจัดกิจกรรมไดปฏิบัติตามมาตรการควบคุม
การแพรระบาดของ COVID-19 อยางเครงครัด พรอมทั้งจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒ นา
“เราทําความ ดี ดวยหัวใจ” รวมกับสวนราชการอื่น ๆ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่
โดยรอบบริเวณศาลาวาการกลาโหม ซึ่งประกอบดวย การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน
คลองคูเมืองเดิม และคลองสาขา จํานวน ๒ คลอง (คลองหลอดวัดราชบพิธ และคลองหลอด
วั ดราชนั ดดา) การทํ าความสะอาดและทาสี ผนั ง การเก็ บ ขยะ และการตั ดแต งกิ่ งไม
ริมคลองคูเมืองเดิม คลองสาขา และสวนสราญรมย นอกจากนี้ยังได จัดทํ าเจลแอลกอฮอล
หนากากกันกระเด็น (Face Shield) และแผนกั้นกันกระเด็นเพื่อนําไปมอบใหกับวัดและ
โรงเรียน โดยมีวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ และกําลังพลจิตอาสาของหนวยขึ้นตรงสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม เขารวมกิจกรรมฯ
- กองบัญชาการกองทัพไทย
พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผูบัญชาการทหารสูงสุด เปนประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปนขาราชการที่ดีและพลังของแผนดิน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ หองนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย การจัดพิธีในครั้งนี้
เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี แดพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว ที่พระองค
ทรงพระวิริยะ อุตสาหะ มุงมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชนชาวไทย ทั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย จะสืบสานพระราชปณิธานที่ทรงมีตอ
ทหารในการทําหนาที่ปองกันประเทศ และการปกปองสถาบันหลักของชาติ รวมทั้งนอมนํา

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน
๘๓.๓๓
๑๐๐

๑๐๐

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอ
แนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(ถามี)
ตามแผน
การเบิกจาย
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔

-๒นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน
แนวพระราชดําริ พระราชดํารัส และพระบรมราโชวาทที่พระราชทานไวในโอกาสตาง ๆ
มาเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการตลอดไป
- กองทัพบก
๑. จัดกําลังพลรวมบริจาคโลหิตตามโครงการ “จิตอาสา รวมบริจาคโลหิตเพื่อชาติ”
เมื่อ วัน ที่ ๑๑ มกราคม ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มียอดกําลังพลบริจาคโลหิ ต
จํานวน ๕๙,๑๒๕ นาย โดยมีปริมาณโลหิต จํานวน ๒๓,๘๗๓,๑๘๗ มิลลิลิตร
๒. ประชาสั มพั นธออนไลน ทางเพจเฟซบุ กชื่ อ “พิ ราบลายพราง” เกี่ ยวกั บการพิ ทั กษ
สถาบันพระมหากษัตริย ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ สรุปไดดังนี้ เพจเฟซบุกมีการโพสต
จํานวน ๖๕ โพสต0มี ยอดกดถู กใจเพจ จํานวน ๑๑,๔๙๖ คน มีย อดกดติ ดตามเพจ
จํ านวน ๑๒,๒๒๕ คน มี ยอดเข าถึ งโพสต ๘,๓๖๒ คน (นั บซ้ํ า) มี ยอดการมี ส วนร วม
จํานวน ๕๗๘ คน
๓. เสริมสรางอุดมการณ และปลูกฝงจิตสํานึกตอความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย
และประวัติศ าสตรชาติ ไทย ด วยรูป แบบการบรรยายและการใช สื่อ ผสมเพื่ อ เปนสื่ อ
ในการเสริมสรางความรักและความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย ใหกับกลุมเปาหมาย
ที่เปนเยาวชนและประชาชน และสอดแทรกใหความรูการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป อ งกั น การแพร ร ะบาด
ของ COVID-19 พรอมทั้งสรางความรู ความเขาใจเรื่องวัคซีนที่ถูกตอง และรณรงคเชิญชวน
ใหรวมลงทะเบียนการรับวัคซีนปองกัน COVID-19 จํานวน ๕๓ ครั้ง
๔. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหั ว ๖๙ พรรษา เมื่ อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ประกอบดว ย กิ จ กรรม
เผยแพรพระเกียรติคุณ การประดับพระบรมฉายาลักษณ การประดับธงชาติรวมกับ
ธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และประดับผาระบายสีเหลืองรวมกับผาระบายสีขาว
ตามแนวรั้วของหนวย รวมทั้งการทําหนาเว็บไซตหนาแรกของหนวยมีชองทางการลง
นามถวายพระพรชัยมงคล โดยเชิญชวนกําลังพลและครอบครัว เครือขายภาคประชาชน
รวมลงนามถวายพระพรผานระบบออนไลนที่ www.royaloffice.th
- กองทัพเรือ
๑. จัดกําลังถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี และบรมวงศานุวงศ
จํานวน ๗ ครั้ง

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

๑๐๐
๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอ
แนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(ถามี)

-๓นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ขอสั่งการ

รอยละของ
ผลการดําเนินงาน
ผลการ
ดําเนินงาน
๒. พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผูบัญชาการทหารเรือ พรอมดวยคณะนายทหาร
๑๐๐
ชั้นผูใหญของกองทัพเรือ ถวายราชสักการะพรอมกลาวถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย
ปฏิญาณเพื่อเปนขาราชการที่ดี เปนพลังของแผนดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ
กรุงเทพมหานคร จากนั้น ไดนําคณะนายทหารชั้นผูใหญของกองทัพเรือ รวมลงนาม
ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผานระบบออนไลน ณ บริเวณโถง ชั้น ๑
อาคารสวนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร
รวมทั้งไดจัดกิจกรรม เพื่อถวายเปนพระราชกุศล และเปนการแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ของขาราชการกองทัพเรือ ตลอดจนพสกนิกรทุกหมูเหลา ในพื้นที่ตาง ๆ ของกองทัพเรือ
ประกอบดวย พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล พื้นที่อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พื้น ที่
จังหวัดสงขลา พื้นที่จังหวัดภูเก็ต - จังหวัดพังงา พื้นที่จังหวัดจันทบุรี - จังหวัดตราด
พื้น ที่ จังหวัดภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ รวมถึงพื้ น ที่ ๓ จังหวัด ชายแดนภาคใต ทั้ งนี้
การจั ด กิ จ กรรมในแต ล ะพื้ น ที่ ก องทั พ เรื อ ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการควบคุ ม และป อ งกั น
การแพรระบาดของโรค COVID-19 ตามที่ รัฐบาลและจังหวัดที่ ตั้งของหนวยกําหนด
อยางเครงครัด
- กองทัพอากาศ
๑๐๐
พลอากาศเอก แอรบูล สุทธิวรรณ ผูบัญชาการทหารอากาศ เปนประธานในกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๖๙ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ หองรับรองกองทัพอากาศ
กองบัญชาการกองทัพอากาศ โดยมีนายทหารชั้นผูใหญของกองทัพอากาศ รวมในพิธี สําหรับ
กิจกรรมฯ ประกอบดวย พิธีถวายเครื่องราชสักการะ การถวายพระพรชัยมงคล และ
การถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปนขาราชการที่ดีและพลังของแผนดิน พิธีเจริญพระพุทธมนต
พิธีตักบาตรพระสงฆ จํานวน ๑๐ รูป การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และพิธีไถชีวิต
โค-กระบือ กิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตยปฏิญาณผานระบบออนไลน
และกิจกรรมบริจาคโลหิตตลอดหวงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอ
แนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(ถามี)

-๔นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

ขอ ๒ การสรางความมั่ นคงและความปลอดภั ย - กองบัญชาการกองทัพไทย
ของประเทศ และความสงบสุ ข ของ ๑. พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผูบัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะหัวหนาศูนยปฏิบัติการแกไข
ประเทศ
สถานการณฉุกเฉินดานความมั่นคง ตรวจเยี่ยมจุดตรวจจุดสกัดกั้นการเคลื่อนยายแรงงาน เมื่อวันที่
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อใหกําลังใจเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน และมอบแนวทางการปฏิบัติ
ในการจั ดพื้ นที่ บริเวณจุ ดตรวจให มี ความเข มขนสอดคลองกั บสถานการณ ป จจุ บั น ดั งนี้
๑) จุดตรวจจุดสกัดกั้นการเคลื่อนยายแรงงาน ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ ๔.๕ ขาออก และ
๒) จุดตรวจจุดสกัดกั้นการเคลื่อนยายแรงงานบางเขน บริเวณถนนเทพรักษ สําหรับในดานการปฏิบัติ
ของจุดตรวจจุดสกัดกั้นการเคลือ่ นยายแรงงานนั้นไดมีการแบงพื้นที่เฝาระวังออกเปน ๓ ระดับ
ไดแก ๑) ระดับที่ ๑ พื้นที่แคมปคนงานที่มีสภาพแออัดและมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อสูง
การปฏิบัติจัดเจาหนาที่เฝาระวัง/สายตรวจเฝาระวัง ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อควบคุม
การเคลื่อนยายและการเขาออกของคนงานอยางเครงครัด ๒) ระดับที่ ๒ พื้นที่แคมปคนงาน
ที่มีสภาพไมแออัดและมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อ ปานกลาง การปฏิบัติจัดเจาหนาที่เฝาระวัง/
สายตรวจเฝาระวัง ทุก ๔ ชั่วโมง เพื่อทําการสํารวจยอดคนงานกอสรางอยางตอเนื่อง
และ ๓) ระดับที่ ๓ พื้นที่แคมปคนงานที่มีสภาพไมแออัดและมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อต่ํา
การปฏิบัติจัดเจาหนาที่สายตรวจเฝาระวัง ทุก ๘ ชั่วโมง ทําการสํารวจยอดคนงานกอสราง
อยางตอเนื่องพรอมทั้งติดตามและรวบรวมขอมูลเพื่อประโยชนในการดําเนินการตอไป
๒. พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผูบัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะหัวหนาศูนยปฏิบัติการแกไข
สถานการณ ฉุกเฉินดานความมั่นคง ตรวจเยี่ยมดานตรวจเขมแข็ง รอยตอพื้นที่สีแดงเข ม
จํานวน ๒ จุด ไดแก ๑) ดานตรวจรอยตอขามจังหวัดปทุมธานี บริเวณหนาโรงพยาบาลธัญบุรี
ตําบลรังสิต อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และ ๒) ดานตรวจรอยตอขามจังหวัดอยุธยา
บริเวณใตทางตางระดับหินกอง อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เพื่อติดตามการปฏิบัติหนาที่
พรอมรับทราบปญหาขอขัดของจากการปฏิบัติงานของฝายความมั่นคง โดยผูบัญชาการ
ทหารสู ง สุ ด ให เจ าหน าที่ เพิ่ มความเข มงวดกวดขั นในการคั ดกรอง ชะลอ และสกั ดกั้ น
การเดินทางขามจังหวัดของประชาชน พรอมทั้งขอใหสรางความเขาใจและขอความรวมมือ
ประชาชนหลีกเลี่ยง จํากัด และงดการเดินทางเขาออกจังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเขมงวด
โดยไมมีเหตุจําเปน โดยใหอยูภายใตมาตรการการควบคุม COVID-19 อยางเครงครัด

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน
๑๐๐

๑๐๐

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอ
แนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(ถามี)

-๕นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน
- กองทัพบก
๑. กองกําลังปองกันชายแดน จับกุมผูลักลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมายผานชายแดน
ทางบก ในหวงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ จํานวน ๑๙๔ ครั้ง โดยเปนชาวกัมพูชา จํานวน ๑๙ คน
ชาวลาว จํานวน ๓๘ คน ชาวเมียนมา จํานวน ๓๔๘ คน ชาวเวียดนาม จํานวน ๑๕ คน
ชาวจีน จํานวน ๒๙ คน ชาวเกาหลีใต จํานวน ๒ คน ชาวญี่ปุน จํานวน ๑ คน ชาวบังคลาเทศ
จํานวน ๑ คน ชาวไทย จํานวน ๒๔๗ คน และผูนําพา (ไทย) จํานวน ๒๗ คน รวมจํานวน
ทั้งสิ้น ๗๒๗ คน
๒. กรมกิจการพลเรือนทหารบก และชมรมกตัญู คลับจัดกิจกรรมรณรงคเพื่อป องกั น
การแพรระบาดของ COVID-19 โดยลงพื้นที่เพื่อพบปะประชาชนที่ไดรับผลกระทบจาก
COVID-19 เพื่อมอบถุงยังชีพรวมทั้งหนากากอนามัย พรอมสรางการรับรูความเขาใจ
และเชิญชวนใหประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีนเพื่อสรางภูมิคุมกันรวมถึงการเขารวมกับ
ฝายกิจการพลเรือนจัดกิจกรรมสงเสริมอาชีพ ตําบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามตัวแบบ
ทุนปรัชญาความมั่นคง
- กองทัพเรือ
๑. ดําเนิ นการลาดตระเวนคุ ม ครองผลประโยชน ช องชาติท างทะเล เพื่ อ ชวยเหลื อ
ดานมนุษยธรรมแกผูโยกยายถิ่นฐานแบบไมปกติในมหาสมุทรอินเดีย ผลการปฏิบั ติ
ไมพบผูโยกยายถิ่นฐานแบบไมปกติในมหาสมุทรอินเดีย
๒. หนวยเรือรักษาความเรียบรอยตามลําน้ําโขงตรวจยึด ไมพะยูง จํานวน ๒๐๖ ทอน และ
ไมประดูแปรรูป จํานวน ๑๖ แผน
๓. หนวยเรือรักษาความเรียบรอยตามลําน้ําโขง จับกุมผูลักลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย
เปนชาวลาว จํานวน ๓ คน
- กองทัพอากาศ
พลอากาศโท พันธภักดี พัฒนกุล รองเสนาธิการทหารอากาศ (สายงานขาว) ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการบริ หารงานพระมหาธาตุ นภเมทนี ดล นภพลภู มิ สิ ริ และคณะ
เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานีรายงานดอยอินทนนท และพระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ
โดยมี รองผู บั ง คั บ การกองบิ น ๔๑ ให ก ารต อ นรั บ เมื่ อ วั น ที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๖๔
ณ ทาอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน
๑๐๐

๒๘.๕๗

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอ
แนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(ถามี)

-๖นโยบายเรงดวน
นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

ขอ ๑ การแกไขปญหาในการดํารงชีวิตของ - สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ประชาชน
กระทรวงกลาโหม ไดรับมอบภารกิจในการจัดตั้งสถานที่กักกันโรคแหงรัฐ สําหรับกักกันโรค
ผูมีสัญชาติไทยที่เดินทางกลับเขามาในราชอาณาจักร เพื่อปองกันและควบคุมการแพร
ระบาดของโควิด 19 รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ตามบัญชานายกรัฐมนตรี ตั้งแต
๓ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมไดมีการจัดตั้งและบริหารจัดการ
สถานที่กักกันโรคโดยใชสถานที่ของทางราชการ จํานวน ๒ แหง และใชโรงแรมของเอกชน
จํานวน ๓๒ แหง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดชลบุรี รวมทั้งรวมกับ
กระทรวงสาธารณสุข ควบคุม กํากับดูแล การดําเนินงานของสถานที่กักกันโรคแหงรัฐ
ทางเลือก จํานวน ๑๔๒ แหง ซึ่งการดําเนินการที่ผานมาไดรับการสนับสนุนกําลังพล
ยุทโธปกรณ เครื่องมือและบุคลากรทางการแพทยจากหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและนอก
กระทรวงกลาโหม จํานวนกวา ๗๐ หนวยงาน จนเสร็จสิ้นภารกิจ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ที่ผานมา รวมทั้งสิ้น ๔๗๓ วันปฏิบัติการ โดยมีกําลังพลจากหนวยงานตาง ๆ ผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนปฏิบัติหนาที่รวมกวา ๑,๑๐๐ นาย รองรับผูเดินทางเขามาในราชอาณาจักร
ทางอากาศ จํานวนกวา ๖,๖๒๑ เที่ยวบิน และมีจํานวนผูเขารับการกักกันโรคจํานวนทั้งสิ้น
๓๐๙,๒๗๐ คน (SQ จํา นวน ๑๔๑,๙๓๘ คน และ ASQ จํา นวน ๑๖๗,๓๓๒ คน)
สามารถคัดกรองผูติดเชื้อฯ ไดจํา นวนทั้งสิ้น ๒,๕๑๒ คน (SQ จํา นวน ๑,๓๖๙ คน
(ขอมูล ณ ๑๕ ก.ค.๖๔) และ ASQ จํานวน ๑,๑๔๓ คน (ขอมูล ณ ๓๐ มิ.ย.๖๔))
- กองทัพเรือ
๑. กองกําลังปองกัน ชายแดนจันทบุรีและตราด รวมกับ จังหวัดจันทบุรี สํานักงาน
สาธารณสุขจันทบุรี และองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ปรับปรุงลานขนถายสินคา
เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี อําเภอ
เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เปนโรงพยาบาลสนาม โดยใหการสนับสนุนชุดชางเคลื่อนที่
ปฏิบัติงานรวมกับเจาหนาที่ภาคประชาชนพลเรือนในการเชื่อมโครงสรางเหล็ก บริเวณ
โดยรอบลานขนถายสินคา การดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย ทั้งนี้ โรงพยาบาล
สนามแหงนี้ สามารถรองรับผูปวยไดจํานวน ๑,๐๐๐ เตียง พรอมทั้งไดใหการสนับสนุน
เตียงทหาร จํานวน ๓๗๐ เตียง จากหนวยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินและคาดวา
จะสามารถเปดใหบริการไดในหวงตนเดือนสิงหาคม

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอ
แนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(ถามี)

๑๐๐

๑๐๐

ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป
และการจัดสรร
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔

-๗นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ขอสั่งการ

รอยละของ
ผลการดําเนินงาน
ผลการ
ดําเนินงาน
๒. หมวดเรือตระเวนชายแดน ฝกเตรียมความพรอมในการรับ - สง ผูปวย COVID-19
๑๐๐
ทางเรือจากหมูเกาะตาง ๆ ในพื้นที่จังหวัดตราด เพื่อทบทวนหลักการปฏิบัติที่ถูกตอง
และสรุปปญหาขอขัดของที่เกิดขึ้นพรอมหาแนวทางแกไข โดยเปนการจําลองเหตุการณ
เสมือนจริงทุกขั้นตอน ตั้งแตการออกเรือเพื่อขนยายผูปวยจากหมูเกาะตาง ๆ เพื่อเขารับ
การรักษาที่โรงพยาบาล การตรวจสอบขอมูลเพื่อเขารับการรักษา การนําผูปวยเขารับ
การรั ก ษา ให คํ าแนะนํ าการปฏิ บั ติ ตั ว แก ผู ป ว ยทุ ก ขั้ น ตอน รวมทั้ งขั้ น ตอนการถอด
ชุดอุปกรณ ปองกันตนเอง (PPE) ของเจาหนาที่ ทั้งนี้เพื่อซักซอมทําความเขาใจใหแก
เจาหนาที่ท่ีรวมปฏิบัติงาน เพื่อสรางความเชื่อมั่นและความปลอดภัยใหแกตนเองและ
ประชาชนในพื้นที่
- กองทัพอากาศ
๑. พลอากาศเอก แอรบูล สุทธิวรรณ ผูบัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ
๑๐๐
หนวยบริการตรวจการติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งกองทัพอากาศ สนับสนุนเจาหนาที่ทางการแพทย
และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ รวมกับสถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมืองเปดใหบริการตรวจ
การติ ดเชื้ อ COVID-19 สําหรับการให บริการพี่ น องประชาชน และขาราชการทหารอากาศ
เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย)
๑๐๐
๒. พลอากาศเอก แอรบูล สุทธิวรรณ ผูบัญ ชาการทหารอากาศ ตรวจมาตรการปองกัน
การแพรระบาดของเชื้อ COVID-19 ของกองพันทหารอากาศโยธิน ๓ โดยมีพลอากาศโท
สมควร รั ก ดี ผู บั ญ ชาการหน วยบั ญชาการอากาศโยธิ น ให การต อนรั บ เมื่ อวั นที่ ๑๒
กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ กองพันทหารอากาศโยธิน ๓ กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค
หนวยบัญชาการอากาศโยธิน
๑๐๐
๓. พลอากาศโท ตรี พ ล อ อ งไพฑู ร ย รองเสนาธิ ก ารทหารอากาศ เป น ผู แ ทน
กองทัพอากาศ และหัวหนาคณะโครงการ “เชื่อมโยงสินคาและผลิตภัณฑทางการเกษตร”
ระหวางจังหวัดบุรีรัมย และจังหวัดกระบี่ ซึ่งกองทัพอากาศใหการสนับสนุนโครงการ
ดั งกล าว โดยจั ด เครื่อ งบิ น ลํ าเลี ย งแบบที่ ๘ (C-130) ในการช ว ยลํ าเลี ย งสิ น ค าและ
ผลิตภั ณ ฑ ทางการเกษตร เพื่ อแลกเปลี่ ยนระหวางจังหวัดบุ รีรัม ย และจังหวัดกระบี่
โดยมี รองผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย พรอมคณะรวมพิธีแลกเปลี่ยนสินคา ณ ทาอากาศยาน
บุ รี รั ม ย และรองผู ว า ราชการจั งหวั ด กระบี่ พร อ มคณะ ร ว มพิ ธี แ ลกเปลี่ ย นสิ น ค า
เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ทาอากาศยานกระบี่

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอ
แนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(ถามี)
ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป
และการจัดสรร
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔

-๘รอยละของ
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ขอสั่งการ
ผลการดําเนินงาน
ผลการ
ดําเนินงาน
๔. พลอากาศเอก แอรบูล สุทธิวรรณ ผูบัญชาการทหารอากาศ ในฐานะผูบัญชาการศูนยบรรเทา
๑๐๐
สาธารณภั ยกองทั พอากาศได สั่ งการให ศู นย ปฏิ บั ติ การพลเรือน-ทหาร ศูนยบรรเทาสาธารณภั ย
กองทัพอากาศ (ศป.พรท.ศบภ.ทอ.) สนับสนุนการลําเลียงอุปกรณการแพทยไปยังสถานพยาบาล
ทั่ วประเทศ ซึ่ งกองทั พอากาศร วมกั บมู ลนิ ธิ หลั กประกั นสุ ขภาพไทย และโครงการทุ ก(ข )ภั ย
ไทยช วยกั น รวมปฏิ บั ติ ภารกิ จ “เติ มน้ํ าใจ ต อ...ลมหายใจ” โดยได ดํ าเนิ นการจั ดหาอุ ปกรณ
ทางการแพทยที่จําเปนใหกับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนทั่วประเทศไทย เพื่อบรรเทาความเดือดรอน
ของประชาชนและชวยเหลือผูปวยโรค COVID-19
ขอ ๔ การให ค วามช ว ยเหลื อ เกษตรกร - สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
และพัฒนานวัตกรรม
สนับสนุนและคัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพ เพื่อจําหนายและกระจายผลผลิตทางการเกษตร
๑๐๐
(Drop Point) ซึ่งกระทรวงกลาโหมสามารถสนับสนุนพื้นที่กระจายสินคาได จํานวน ๔๒ พื้นที่
และสามารถสนั บ สนุ น พื้ น ที่ นํ า รอ งในการกระจายผลผลิ ต ทางการเกษตรในขั้ น ต น
จํานวน ๖ พื้นที่ ไดแก จังหวัดเชียงใหมโดย จังหวัดเชียงราย จังหวัดนครสวรรค จังหวัด
สุราษฎรธานี จังหวัดกระบี่ และจังหวัดสงขลา รวมทั้งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจาก
เกษตรกรตามความตองการและศักยภาพของหนวย เชน ผลผลิตทางการปศุสัตว การประมง
ผักและผลไมตามฤดูกาล ผลิตภัณฑนม ไข สินคาเกษตรอินทรียและผลผลิตทางการเกษตร
ที่สําคัญอื่น ๆ เปนตน

นโยบาย
รัฐบาล

ขอ ๙ การแกไขป ญหายาเสพติด และป ญหา - กองทัพบก
ความไมสงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต
๑. ศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพบก โดยศูนยวิวัฒนพลเมือง
กองทัพบก จํานวน ๓๓ ศูนย ในปงบประมาณ ๒๕๖๔ กรมคุมประพฤติมียอดผูติดยาเสพติด
จํานวน ๑๑,๖๔๒ ราย ตั้งแตวันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มียอดผูเสพ/ผูติดยาเสพติด
เขารับการบําบัดฟน ฟูสะสมแลว จํานวน ๘,๙๔๓ ราย ซึ่ง มีผูที่ไ ดรับ การบําบัด ฟน ฟู
ครบกําหนด ๑๒๐ วัน แลว จํานวน ๕,๘๒๕ ราย ทั้งนี้ ศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด กองทัพบก ไดจัดการประชุมผานระบบทางไกล เพื่อทบทวนมาตรการตาง ๆ
ที่ เ ป น ความเสี่ ย งในการดํา เนิ น งานของหน ว ย และไดแจงใหหนวยงดรับตัวผูเสพ/
ผู ติ ดยาเสพติ ดที่ กั กตั วมาจากเรื อนจํ าที่ พบการแพร ระบาดของ COVID-19 จนกว า
จะควบคุมสถานการณการแพรระบาดในเรือนจําได

๗๖.๘๑

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอ
แนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(ถามี)

๑,๖๐๐,๐๐๐.บาท
(เบิกจายครบ)

-๙รอยละของ
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ขอสั่งการ
ผลการดําเนินงาน
ผลการ
ดําเนินงาน
๒. กองกําลังปองกันชายแดนดํารงความตอเนื่องการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด
๑๐๐
บริ เวณพื้ นที่ ชายแดน รวมทั้ งบู รณาการร วมกั บหน วยงานต าง ๆ ที่ เกี่ ยวข องทั้ งภาครั ฐ
และภาคเอกชนในพื้ น ที่ จั บ กุ ม การกระทํ าความผิ ด เกี่ ยวกั บ ยาเสพติ ด ในห วงเดื อ น
กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยมีผลการจับกุมผูกระทําผิด พระราชบัญญัติยาเสพติด จํานวน ๑๓๖ ครั้ง
ผูตองหา จํานวน ๑๕๕ คน ยึดไดของกลาง ไดแก ยาบา จํานวน ๖,๕๑๗,๙๙๙ เม็ดเฮโรอีน
จํานวน ๓๕.๕๐๐ กิโลกรัม ไอซ จํา นวน ๔๒๓.๗๙๘ กิโ ลกรัม กัญ ชาแหง จํา นวน
๒,๔๙๗.๗๙๘ กิโลกรัม ฝน จํานวน ๒๐๐.๑๕๘ กิโลกรัม และพืชกระทอม จํานวน ๒,๓๕๕.๕
กิโลกรัม
๑๐๐
๓. ศูนยปฏิบัติการกองทัพบก รวมกับเครือขายจิตอาสาประชาสังคม และหนวยงาน
ราชการที่เกี่ยวของ ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเสริมสรางความเขมแข็งในตําบล มั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน สนับสนุน การสกัดกั้นการลักลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย รวมทั้ งรณรงคให
ความรูการปองกัน COVID-19 ตามมาตรการของรัฐบาล สรางความรูความเขาใจเรื่อง
วัคซีนที่ถูกตอง และเชิญชวนใหรวมกันลงทะเบียนการรับวัคซีน
- กองทัพเรือ
๑๐๐
๑. หนวยเรือรักษาความสงบเรียบรอยตามลําแมน้ําโขง จับกุมการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติ ด โดยมี ผลการจั บกุ ม ได แก ยาบ า จํ า นวน ๑,๘๘๙ เม็ ด และกั ญ ชาอั ด แท ง
๖๖๐ กิโลกรัม
๑๐๐
๒. ทัพเรือภาคที่ ๒ จับกุมการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีผลการจับกุม
ไดแก ยาบา จํานวน ๑๖๐ เม็ด
๑๐๐
๓. ทั พ เรือภาคที่ ๓ จับ กุ มการกระทํ าความผิ ดเกี่ยวกั บยาเสพติด โดยมี ผลการจับกุ ม
ไดแก ยาบา จํานวน ๒,๗๔๙ เม็ด และไอซ จํานวน ๖ กิโลกรัม
ขอ ๑๑ การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแลง - สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
และอุทกภัย
๑. ศู นยบ รรเทาสาธารณภัย กระทรวงกลาโหม จัดเวรติ ดตามสถานการณ ภั ยแลง/
๗๐
อุทกภัย และสรุปผลการปฏิบัติของศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพไทย และเหลาทัพ
เปนประจําทุกวัน
๗๐
๒. จัดทํา/พัฒนาแผนที่บูรณาการดานความมั่นคง (แผนที่สถานการณน้ํา) ซึ่งพัฒนา
โดยศูนยบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม กรมแผนที่ทหาร และกรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและอวกาศกลาโหม โดยบู ร ณาการข อ มู ล รว มกั บ หน ว ยงานที่ เกี่ ย วข อ ง
เชน คลังขอมูลน้ําแหงชาติ กรมทรัพยากรน้ํา กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนตน

นโยบาย
รัฐบาล

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอ
แนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(ถามี)

ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป
และการจัดสรร
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔

- สสน.สป. อยู
ร ะ ห ว า ง ก า ร
จั ด ทํ าเว็ ป ไซ ต
ป จ จุ บั น ยั งไม
สามารถเชื่อมขอมูล
แบบ Real time ได

- ๑๐ นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ขอสั่งการ

รอยละของ
ปญหา/
ขอเสนอ
ผลการดําเนินงาน
ผลการ
ขอขัดของ
แนะ
ดําเนินงาน
๓. ปรับ ปรุงแผนบรรเทาสาธารณภั ยกระทรวงกลาโหม ให ทั น สมั ย สอดคลอ งกั บ
๗๐
- ยังไมสามารถจัด
รางแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ฉบับใหม (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐)
workshop ครั้งที่ ๒
รวมทั้ งปรับปรุงการแบงมอบพื้ นที่ รับผิ ดชอบของหน วยทหารในการบรรเทาสาธารณภั ย
ตามแผนงานฯ ได
เพื่อใหสามารถเขาชวยเหลือประชาชนไดอยางทันทวงที
เนื่องจากสถานการณ
๗๐
COVID-19
๔. จัดเตรียมกําลังพลและยุทโธปกรณ พรอมใหการสนับสนุนหนวยงานที่เกี่ยวของ
และตรวจความพรอมของชุดบรรเทาสาธารณภัยของหนวย
- กองทัพบก
๑๐๐
๑. ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก ดําเนินการแจกจายน้ําใหกับประชาชนในพื้นที่
ที่ประสบภัยแลงใน ๓๔ จังหวัด ตั้งแตหวงปลายปที่ผานมาจนถึงปจจุบัน จํานวนทั้งสิ้น
๑๒,๒๐๙ ครัวเรือน คิดเปน ปริมาณน้ําสะสม ๕,๘๒๕,๕๐๐ ลิตร
๑๐๐
๒. ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก จัดอากาศยานลําเลียง แบบ ๒๑๒ จํานวน ๑ ลํา
สนับ สนุน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ปฏิบัติภ ารกิจ การทําฝนหลวง ในหวงเดือ น
กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค ชัยนาท นครราชสีมา สระบุรี ลพบุรี
นครสวรรค สุ พ รรณบุ รี สิ ง ห บุ รี เพชรบู ร ณ อ า งทอง อุ ทั ย ธานี กํา แพงเพชร และ
พระนครศรีอยุธยา เพื่อ ชวยเหลือเกษตรกรไมใ หพืชผลทางการเกษตรเสียหายจาก
การขาดน้ํา จํานวน ๑๙ เที่ยวบิน โดยใชสารเคมี จํานวนทั้งสิ้น ๒๖,๐๐๐ กิโลกรัม
- กองทัพเรือ
๑๐๐
พลเรือตรี อาภา ชพานนท ผูบัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือ
ยุ ท ธการ เป นผู บั งคั บการหมู เรื อ เฉพาะกิ จ บรรเทาสาธารณภั ย ทางทะเลกองทั พ เรื อ
จั ด เตรีย มหมู เรือ เฉพาะกิ จ บรรเทาสาธารณภั ย ทางทะเลกองทั พ เรือ เพื่ อช วยเหลื อ
ผูประสบภัยพิบัติทางทะเลในสถานการณที่เกิดสาธารณภัยทางทะเลขนาดใหญ โดยจัดกําลัง
ประกอบด ว ย เรื อ หลวงเจ าพระยา เรื อหลวงสิ มิ ลั น เฮลิ คอปเตอร จํ านวน ๒ เครื่อง และ
หนวยทําลายใตน้ําจูโจม จํานวน ๒ ชุดปฏิบัติการ พรอมปฏิบัติภารกิจใน ๔๘ ชั่วโมง

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(ถามี)

ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป
และการจัดสรร
งบ ป ร ะ ม า ณ
พ.ศ. ๒๕๖๔

- ๑๑ นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

ขอ ๑๒ การปองกันและปราบปรามการทุจริต - สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
และประพฤติมิชอบ และกระบวนการ สํานักงานตรวจสอบภายในกลาโหม ดํ าเนิ นการสงเสริมและพั ฒนาระบบงานปองกั น
ยุติธรรม
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของกระทรวงกลาโหม
ใหมีการบริหารงานอยางมีธรรมาภิบาล โปรงใส เปนไปตามกฎหมาย และตรวจสอบได
ตามกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส โดยสงกรรมการตรวจสอบ
ภายในเขาตรวจสอบหนวยขึ้นตรงสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จํานวน ๔ หนวย
ไดแก กรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนยการอุตสาหกรรม
ปองกันประเทศและพลังงานทหาร กรมการพลังงานทหาร ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศ
และพลังงานทหาร และศูนยอํานวยการสรางอาวุธ ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศ
และพลัง งานทหาร ซึ่ งได ดํ าเนิ นการตรวจ และให คํ าแนะนํ าในการปฏิ บั ติ ตามระเบี ยบที่
เกี่ยวของในการจัดซื้อจัดจาง รวมทั้งการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑ อยางเครงครัด

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอ
แนะ

๑๐๐

ตรวจถูกตอง
พ.อ.
( ฐกฤต ลีฬหวนิช )
รอง ผอ.กนย.สนย.สนผ.กห.
ส.ค.๖๔

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(ถามี)

