กระทรวง/หนวยงาน กระทรวงกลาโหม
นโยบายหลัก ๑๒ ดาน
นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ขอสั่งการ

แบบ กตน. ๒

รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขอสั่งการนายกรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ระหวางวันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

ผลการดําเนินงาน

ขอ ๑ ก า ร ป ก ป อ ง แ ล ะ เ ชิ ด ชู ส ถ า บั น - สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
พระมหากษัตริย
๑. ตรวจพบเว็บไซตเขาขายการลวงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย จํานวน ๓๘๑ รายการ
ทั้งนี้ ไดรวบรวมขอมูลสงใหกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อดําเนินการ
ปดกั้นตอไป
๒. พลเอก ณั ฐ อิ น ทรเจริ ญ พร อ มด ว ยรองปลั ด กระทรวงกลาโหม ร ว มพิ ธี ถ วาย
ราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
ณ หองสุรศักดิ์มนตรี ในศาลาวาการกลาโหม เพื่อเปนการแสดงออกถึงความจงรักภักดี
และนอมรํา ลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ใตฝา ละอองธุลีพระบาท ทรงปฏิบัติบําเพ็ญ
พระราชกรณี ย กิ จ ตรากตรํา พระวรกาย นานั บ ประการ ด ว ยพระวิ ริ ย ะอุ ต สาหะ
พระอั จ ฉริ ย ภาพ และพระราชปณิ ธ านที่ แ น ว แน มั่ น คง เพื่ อ บํ า บั ด ทุ ก ข บํ า รุ ง สุ ข
แกพสกนิกรชาวไทยทุกคน ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมดังกลาวไดปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการ
แพรระบาดของ COVID-19 อยางเครงครัด
๓. จัดกิจ กรรมบานวัด ประสานใจตา นภัย COVID-19 โดยกิจกรรมประกอบดว ย
พิธีถวายสังฆทานแดพระสงฆ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคใหแกวัดและชุมชนโดยรอบ
เพื่อ เทิด ทูนสถาบัน พระมหากษัต ริย เมื่อ วันที่ ๒๐ สิง หาคม ๒๕๖๔ ณ วัด นายโรง
แขวงอรุณอมรินทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
- กองบัญชาการกองทัพไทย
พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผูบัญชาการทหารสูงสุด พรอมดวยรองผูบัญชาการทหารสูงสุด
รวมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
ณ หองนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีกิจกรรมที่สําคัญ คือ พิธีถวายเครื่อง
ราชสั ก การะ และถวายพระพรชั ย มงคล สํา หรั บ กิ จ กรรมเฉลิ ม พระเกี ย รติ
ซึ่งดําเนินการเปนประจําทุกป อาทิ การบริจาคโลหิต การบําเพ็ญสาธารณประโยชน
เพื่อถวายเปนพระราชกุศล กองบัญชาการกองทัพไทยยังคงจัดใหมีขึ้นในรูปแบบวิถีใหม
(New normal) เพื่อใหสอดคลองกับมาตรการควบคุมการแพรระบาดตามที่รัฐบาลกําหนด

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน
๙๑.๖๖

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอ
แนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(ถามี)

๑๐๐

ตามแผน
การเบิกจาย
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๐๐

๑๙๘,๖๒๕.- บาท

๑๐๐

-๒นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน
- กองทัพบก
๑. สืบสาน รักษา ตอยอดศาสตรพระราชา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนหลักสําคัญ ดังนี้ ๑) สนับสนุนอาคารสถานที่ภายใน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อาทิ ศูนยพัฒนาพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
หอประชุมศูนยศิลปาชีพ เพื่อเปนสถานที่รองรับการกักตัวผูเดินทางมาจากพื้นที่สีแดงเขม
รวมถึง ที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการเริ่มปวย (Quarantine) และรับผูกักกันตัวกลุมเสี่ยง
ระดับตําบล (LQ) ๒) จัดกําลังพลเขาพบปะพูดคุย ติดตามการดําเนินงานของสมาชิกศิลปาชีพ
พรอมทั้งมอบอุปกรณในการเลี้ยงไหมและอํานวยความสะดวกโดยการนําผลผลิตจาก
สมาชิกโครงการฯ สงใหกลุมรัฐวิสาหกิจสัมพันธเพื่อใหสมาชิกดําเนินการทอผาอยางตอเนื่อง
และสามารถจําหนายไดในพื้นที่เพื่อเปนรายไดเสริมใหแกครอบครัว ๓) จัดกําลังพลติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงแบบผสมผสาน อาทิ เลี้ยงไกพื้นบาน
ปลาดุก กบ และปลูกผักสวนครัว เพื่อนํามาบริโภคและจําหนายของสมาชิกโครงการหมูบานเขมแข็ง
ตามแนวชายแดน เชน หมูบานนักรบไทย เปนตน ๔) จัดเจาหนาที่ปฏิบัติงานโครงการฯ
เขาพบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกที่เปนผูปวยในพระบรมราชานุเคราะห และ ๕) จัดกําลังพล
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานราชการอื่น ๆ ในพื้นที่ที่มีการแพรระบาดของ COVID-19
อาทิ ตัง้ จุดตรวจจุดคัดกรองบุคคล/ยานพาหนะเขา - ออก ฉีดพนน้ํายาฆาเชื้อ รวมถึงใหคําแนะนําผูปวย
ตลอดจนอํานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัย ใหกับเจาหนาที่ที่มาปฏิบัติงาน เปนตน
๒. จัดกําลังพลรวมบริจาคโลหิตตามโครงการ “จิตอาสา รวมบริจาคโลหิตเพื่อชาติ”
เมื่ อ วั น ที่ ๑๑ มกราคม ถึ ง วั น ที่ ๓๑ สิ ง หาคม ๒๕๖๔ มี ย อดกํา ลั ง พลบริจ าคโลหิ ต
จํานวน ๖๓,๖๒๐ นาย ไดปริมาณโลหิต จํานวน ๒๕,๘๒๖,๘๕๒ มิลลิลิตร
๓. ประชาสั มพันธออนไลนทางเพจเฟซบุ กชื่อ “พิราบลายพราง” เกี่ยวกับการพิ ทักษ
สถาบันพระมหากษัตริย ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ สรุปไดดังนี้ เพจเฟซบุกมีการโพสต
จํานวน ๗๔ โพสต0มี ยอดกดถูก ใจเพจ จํ านวน ๑๑,๔๕๘ คน มียอดกดติดตามเพจ
จํานวน ๑๒,๑๘๔ คน มียอดเขาถึงโพสต ๙,๑๓๔ คน (นับซ้ํา) มียอดการมีสวนรวม จํานวน
๘๖๙ คน
๔. เสริมสรางอุดมการณ และปลูกฝงจิตสํานึกตอความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย
และประวั ติศาสตร ชาติ ไทย ดวยรูปแบบการบรรยายและการใช สื่อผสมเพื่อเปนสื่อ
ในการเสริมสรางความรักและความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย ใหกับกลุมเปาหมาย
ที่เปนเยาวชนและประชาชน และสอดแทรกใหความรูการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน
๑๐๐

๑๐๐
๑๐๐

๑๐๐

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอ
แนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(ถามี)

-๓นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน
การแพรระบาดของ COVID-19 พรอมทั้งสรางความรู ความเขาใจเรื่องวัคซีนที่ถูกตอง
จํานวน ๑๐๐ ครั้ง
๕. จั ด กิ จ กรรมเฉลิ ม พระเกี ย รติ สมเด็ จ พระนางเจ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ
พระบรมราชชนนีพัน ปห ลวง เนื่อ งในโอกาสวัน เฉลิม พระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ประกอบดวย กิจกรรมเผยแพรพระเกียรติคุณ “มีแลวแบงปน”
เพื่อชวยเหลือประชาชนและชุมชนรอบคาย กิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญสาธารณประโยชน
การประดับพระบรมฉายาลักษณ การประดับธงชาติรวมกับธงอักษรพระปรมาภิไธย ส.ก.
และประดับผาระบายสีฟารวมกับผาระบายสีขาวตามแนวรั้วของหนวย รวมทั้งการดําเนินการ
หนาเว็บไซตหนาแรกของหนวยมีชองทางการลงนามถวายพระพรชัยมงคล พรอมทั้งนําเสนอ
ภาพพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวของกับหนวยในการสนองพระราชกรณียกิจที่สําคัญ
- กองทัพเรือ
๑. จัดกําลังถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี และบรมวงศานุวงศ
จํานวน ๗ ครั้ง
๒. พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผูบัญชาการทหารเรือ พรอมดวยคณะนายทหารชั้นผูใหญ
ของกองทัพเรือ ถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ
กรุงเทพมหานคร จากนั้นไดรวมลงนามถวายพระพรผานระบบออนไลน ณ บริเวณโถง
ชั้ น ๑ อาคารส ว นบั ญ ชาการกองทั พ เรื อ พื้ น ที่ วั ง นั น ทอุ ท ยาน เขตบางกอกน อ ย
กรุงเทพมหานคร ตอมาผูบัญชาการทหารเรือ ไดมอบหมายใหผูบังคับบัญชาระดับสูง
ของกองทัพเรือรวมกับสมาคมภริยาทหารเรือพรอมดวยกําลังพลจิตอาสากองทัพเรือ
แจกจายอาหารกลองและถุงยังชีพใหแกประชาชนตามพื้นที่ตาง ๆ ที่ไดรับผลกระทบ
จากการแพรระบาดของ COVID-19 ในการจัดกิจกรรม “กองทัพเรือเพื่อประชาชน
ร ว มใจต า นภั ย COVID-19” เพื่ อ ถวายเป น พระราชกุ ศ ลตามจุ ด บริ ก ารประชาชน
ของกองทัพเรือพรอมกัน จํานวน ๕ จุด โดยมีผูแทนชุมชนเปนผูแทนรับมอบในพื้นที่ตาง ๆ ดังนี้

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน
๑๐๐

๑๐๐
๑๐๐

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอ
แนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(ถามี)

-๔นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน
- จุดที่ ๑. พลเรือโท ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหารเรือ สายงานกิจการพลเรือน
เปนประธานในการแจกจายอาหารกลองและถุงยังชีพ ใหแกผูแทนชุมชน ณ บริเวณลานจอดรถ
หนาอาคารนันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ
- จุดที่ ๒. พลเรือโท วุฒิชัย สายเสถียร รองเสนาธิการทหารเรือ สายงานขาว เปนประธาน
ในการแจกจายอาหารกลองและถุงยังชีพ ใหแกผูแทนชุมชน ณ จุดบริการประชาชน
กองทัพเรือ บริเวณถนนหนากองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน
- จุดที่ ๓. พลเรือโท เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหารเรือ สายงานยุทธการ เปนประธาน
ในการแจกจายอาหารกลองและถุงยังชีพ ใหแกผูแทนชุมชน ณ จุดบริการประชาชนกองทัพเรือ
บริเวณหนาวัดกัลยาณมิตร
- จุดที่ ๔. พลเรือโท ธานี แกวเกา รองเสนาธิการทหารเรือ สายงานกําลังพล เปนประธาน
ในการแจกจายอาหารกลองและถุงยังชีพ ใหแกผูแทนชุมชน ณ จุดบริการประชาชนกองทัพเรือ
บริเวณแยกจุดตัดถนนราชพฤกษกับถนนพรานนก - พุทธมณฑลสาย ๔
- จุดที่ ๕. พลเรือโท สุรนันท แสงรัตนกูล รองเสนาธิการทหารเรือ สายงานสงกําลังบํารุง
เป น ประธานในการแจกจ า ยอาหารกล อ งและถุ ง ยั ง ชี พ ให แ ก ผู แ ทนชุ ม ชน ณ
จุดบริการประชาชนกองทัพเรือ บริเวณลานจอดรถ ๓๕ โบวล
- กองทัพอากาศ
พลอากาศเอก แอรบูล สุทธิวรรณ ผูบัญชาการทหารอากาศ เปนประธานกิจกรรม
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปห ลวง เนื่อ งในโอกาสวัน เฉลิม พระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา
๑๒ สิง หาคม ๒๕๖๔ ณ หอ งรับ รองกองทัพ อากาศ กองบัญ ชาการกองทัพ อากาศ
โดยมีนายทหารชั้นผูใหญของกองทัพอากาศรวมในพิธี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ซึ่งการจัดกิจกรรม ประกอบดวย พิธีถวายเครื่องราชสักการะ
พิธีถวายพระพรชัยมงคล การใสบาตรถวายพระสงฆถวายเปนพระราชกุศล ณ วัดดอนเมือง
การจัดพิธียิงสลุตหลวง ๒๑ นัด ณ ลานอเนกประสงค โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
พิธีไถชีวิตโค - กระบือ การจัดตั้งโตะหมูประดิษฐานพระฉายาลักษณ และกิจกรรมลงนาม
ถวายพระพรชัยมงคลผานระบบออนไลน

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

๑๐๐

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอ
แนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(ถามี)

-๕นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

ขอ ๒ การสรางความมั่นคงและความปลอดภั ย - กองบัญชาการกองทัพไทย
ของประเทศ และความสงบสุ ข ของ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผูบัญชาการทหารสูงสุด เปนประธานการประชุมผูบัญชาการเหลาทัพ
ประเทศ
ครั้งที่ ๕ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ หองศรียานนท
สํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยมี ผูบัญชาการเหลาทัพ และผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เขารวมประชุม
โดยผูบัญชาการทหารสูงสุด ไดกลาวขอบคุณเหลาทัพ และสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ที่ใหการสนับสนุนรัฐบาลในการแกไขปญหาการแพรระบาดของ COVID-19 ที่ผานมา
อยางเต็มขีดความสามารถ รวมทั้งไดเนนย้ําใหดํารงความพรอมในการสนับสนุนศูนย
บริหารสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และกระทรวงสาธารณสุข
โดยเฉพาะการสนับสนุนกําลังพล ยุทโธปกรณ และบุคลากรทางการแพทยในการจัดตั้ง
โรงพยาบาลสนาม และการเคลื่อนยายผูติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งที่ประชุมไดรับทราบขอมูล
ที่สําคัญ ดังนี้ ๑) แนวทางการรองรับการสื่อสารของกองทัพไทยในการบูรณาการความรวมมือ
ระหวางสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย รวมถึงเหลาทัพ
เพื่อใหระบบการสื่อสารของกองทัพไทยมีความตอเนื่อง และมีเสถียรภาพในการใชงาน
๒) การรับทหารกองเกินเขาประจําการผลัดที่ ๑/๖๔ และการฝกทหารใหมในหวงสถานการณ
การแพรระบาดของ COVID-19 ของกองทัพบก เพื่อลดความเสี่ยงในการแพรระบาด
ในหนวยฝกทหารใหม ๓) การเตรียมความพรอมของทีมคนหาและกูภัยในเขตเมือง
(Urban Search And Rescue Team: USAR Team) ในการบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพเรือ
๔) การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการทางอวกาศของกองทัพอากาศ เพื่อวิเคราะหการเปลี่ยนแปลง
ทางภูมิศาสตร จัดทําแผนงานปองกันภัยธรรมชาติ และเปนกําลังหลักที่จะดูแลความปลอดภัย
ทางอวกาศของประเทศ และ ๕) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานขอมูล และการเชื่อมโยง
ข อ มู ล ด า นนิ ติ วิ ท ยาศาสตร ข องสํา นั ก งานตํา รวจแห ง ชาติ เพื่ อ ให ส ามารถค น หา
และทราบตัว ผูกระทําความผิดจนสามารถจับ กุมมาลงโทษไดอยา งรวดเร็ว โปรงใส
และมี ม าตรฐานสากล ทั้ ง นี้ การประชุ ม ผู บั ญ ชาการเหล า ทั พ เป น กลไกที่ สํา คั ญ
ในการบูรณาการการปฏิบัติงานรวมกันระหวางกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก
กองทั พ เรื อ กองทั พ อากาศ และสํา นั ก งานตํา รวจแห ง ชาติ เพื่ อ รั ก ษาอธิ ป ไตย
และความมั่น คงของชาติ รวมทั้งตอบสนองนโยบายของรัฐ บาล และแกไ ขปญ หา
ความเดือดรอนของประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยู
ในการสนับสนุน การแกไขปญหาของภาครัฐ เพื่อยับยั้งการแพรระบาดของ COVID-19
ในปจจุบัน

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน
๑๐๐

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอ
แนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(ถามี)

-๖นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน
- กองทัพบก
๑. กองกําลังปองกันชายแดน จับกุมผูลักลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมายผานชายแดน
ทางบก ในหวงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ จํานวน ๑๓๘ ครั้ง โดยเปนชาวกัมพูชา จํานวน ๑๘ คน
ชาวลาว จํานวน ๒๘ คน ชาวเมียนมา จํานวน ๒๒๙ คน ชาวมาเลเซีย จํานวน ๕ คน
ชาวจีน จํานวน ๑๗ คน ชาวไทย จํานวน ๒๐๖ คน และผูนําพา (ไทย) จํานวน ๒๘ คน
รวมจํานวนทั้งสิ้น ๕๓๑ คน
๒. กรมกิจการพลเรือนทหารบก และชมรมกตัญูคลับจัดกิจกรรมรณรงคเพื่อปองกัน
การแพรระบาดของ COVID-19 โดยลงพื้นที่เพื่อพบปะประชาชนที่ไดรับผลกระทบจาก
COVID-19 เพื่อมอบถุงยังชีพรวมทั้งหนากากอนามัย พรอมสรางการรับรูความเขาใจ
และเชิญชวนใหประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีนเพื่อสรางภูมิคุมกันรวมถึงการเขารวมกับ
ฝายกิจการพลเรือนจัดกิจกรรมสงเสริมอาชีพ ตําบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามตัวแบบ
ทุนปรัชญาความมั่นคง
- กองทัพเรือ
๑. ดําเนินการลาดตระเวนคุมครองผลประโยชน ชองชาติทางทะเล เพื่อชวยเหลื อ
ดานมนุษยธรรมแกผูโยกยายถิ่นฐานแบบไมปกติในมหาสมุทรอินเดีย ผลการปฏิบัติ
ไมพบผูโยกยายถิ่นฐานแบบไมปกติในมหาสมุทรอินเดีย
๒. หนวยเรือรักษาความเรียบรอยตามลําน้ําโขงตรวจยึด ไมพะยูง จํานวน ๒๐๖ ทอน และ
ไมประดูแปรรูป จํานวน ๑๖ แผน
๓. หนวยเรือรักษาความเรียบรอยตามลําน้ําโขง จับกุมผูลักลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย
เปนชาวลาว จํานวน ๓ คน

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน
๑๐๐

๒๘.๕๗

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอ
แนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(ถามี)

-๗นโยบายเรงดวน
นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

ขอ ๑ การแกไขปญหาในการดํารงชีวิตของ - กองทัพเรือ
ประชาชน
กองกํา ลัง ปอ งกัน ชายแดนจัน ทบุรีแ ละตราด รว มกับ จัง หวัด จัน ทบุรี สํา นัก งาน
สาธารณสุขจันทบุรี และองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ปรับปรุงลานขนถายสินคา
เมื่อ วัน ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ที่ทํา การองคก ารบริห ารสว นจัง หวัด จัน ทบุรี
อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เปนโรงพยาบาลสนาม โดยใหการสนับสนุนชุดชางเคลื่อนที่
ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ เจ า หน า ที่ ภ าคประชาชนพลเรื อ นในการเชื่ อ มโครงสร า งเหล็ ก
บริเ วณโดยรอบลานขนถา ยสิน คา การดํา เนิน การเปน ไปดว ยความเรีย บรอ ย ทั้ง นี้
โรงพยาบาลสนามแหงนี้ สามารถรองรับผูปวยได จํานวน ๑,๐๐๐ เตียง พรอมทั้งไดให
การสนับสนุนเตียงทหาร จํานวน ๓๗๐ เตียง จากหนวยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน
และคาดวาจะสามารถเปดใหบริการไดในหวงตนเดือนสิงหาคม
- กองทัพอากาศ
๑. พลอากาศเอก แอรบูล สุทธิวรรณ ผูบัญชาการทหารอากาศ ไดสั่งการใหกรมสวัสดิการ
ทหารอากาศ และฝู ง บิ น ๒๐๗ จั ง หวั ด ตราด ให ก ารสนั บ สนุ น บ า นพั ก สวั ส ดิ ก าร
กองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ เกาะตะเคียน จังหวัดตราด เพื่อจัดตั้ง
เปนศูนยพักคอย (Community Isolation) เปนการชั่วคราวใหกับเทศบาลเมืองตราด
จังหวัดตราด เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ในจังหวัดตราด
ทวีความรุนแรงทําใหมีผูติดเชื้อรายใหมสะสมเพิ่มจํานวนมากขึ้น
๒. พลอากาศเอก แอรบูล สุทธิวรรณ ผูบัญชาการทหารอากาศ เปนประธานรับชุดปองกัน
สว นบุค คล (Personal Protective Equipment: PPE) และเจลลา งมือ แอลกอฮอล
เพื่อมอบใหแกโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช สําหรับเจาหนาที่บุคลากรทางการแพทยและ
ประชาชนในการปองกันและการรักษาพยาบาลจาก COVID-19 เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม
๒๕๖๔ ณ หองรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการ กองทัพอากาศ
๓. พลอากาศเอก แอรบูล สุทธิวรรณ ผูบัญชาการทหารอากาศ รวมกับ นาวาเอก
นายแพทยพิสิทธิ์ เจริญยิ่ง รองเลขาธิการสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ เดินทาง
ไปตรวจความพรอมสําหรับสนับสนุนกาซออกซิเจนใหแก หนวยงาน และองคกรตาง ๆ
เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ แผนกผลิตกาซ กองซอมบริภัณฑ กรมชางอากาศ
ซึ่งตั้งอยูในพื้นที่ของศูนยการทหารอากาศโยธิน ถนนเดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน
๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอ
แนะ

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

-๘นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

กรุ ง เทพมหานคร ตามโครงการ “ทั พ ฟ า ต อ ลมหายใจ ต า นภั ย โควิ ด -๑๙”
ซึ่ ง กองทั พ อากาศร ว มกั บ สถาบั น การแพทย ฉุ ก เฉิ น แห ง ชาติ จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ สนั บ สนุ น
ออกซิเจนสําหรับการรับ - สงผูปวยจากบานไปยังสงโรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลสนาม
รวมทั้งการสงผูติดเชื้อกลับไปพักรักษาตัวที่ภูมิลําเนาเดิม
๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ นายกสมาคมแมบานทหารอากาศ
พรอมดวย คณะอุปนายกสมาคมแมบานทหารอากาศ เดินทางมายังกรมแพทยทหารอากาศ
เพื่อ เขา มอบเงิน สนับ สนุน ทางดา นการแพทย จํา นวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ใหแ ก
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ และโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน)
กรมแพทยทหารอากาศ เพื่อนําไปใชในการจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน และอุปกรณที่จาํ เปน
สําหรับใชในการดูแลรักษาผูปวยในชวงสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19
เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ สํานักงานผูบังคับบัญชา กรมแพทยทหารอากาศ
ขอ ๙ การแกไขปญหายาเสพติด และปญหา - กองทัพบก
๑. ศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพบก โดยศูนยวิวัฒนพลเมือง
ความไมสงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต
กองทัพบก จํานวน ๓๓ ศูนย ในปงบประมาณ ๒๕๖๔ กรมคุมประพฤติมียอดผูติดยาเสพติด
จํานวน ๑๑,๖๔๒ ราย ตั้งแตวันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ มียอดผูเสพ/ผูติดยาเสพติด
เขารับการบํา บัดฟน ฟูสะสมแลว จํานวน ๙,๕๖๕ ราย ซึ่ง มีผูที่ไดรับ การบําบัดฟน ฟู
ครบกําหนด ๑๒๐ วัน แลว จํานวน ๖,๙๙๐ 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
๒. กองกําลังปองกันชายแดนดํารงความตอเนื่องการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด
บริเวณพื้นที่ชายแดน รวมทั้งบูรณาการรวมกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนในพื้น ที่จับ กุม การกระทํา ความผิด เกี่ย วกับ ยาเสพติด ในหว งเดือ น
สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยมีผลการจับกุมผูกระทําผิดพระราชบัญญัติยาเสพติด จํานวน ๑๑๒ ครั้ง
ผูตองหา จํานวน ๑๔๙ คน ยึดไดของกลาง ไดแก ยาบา จํานวน ๖,๓๗๗,๕๗๘ เม็ด
เฮโรอีน จํานวน ๐.๑๐๕ กิโลกรัม ไอซ จํานวน ๑.๖๙๖ กิโลกรัม กัญชาแหง จํานวน ๒,๑๑๗ กิโลกรัม
ฝน จํานวน ๒๑.๑๖๕ กิโลกรัม และพืชกระทอม จํานวน ๑,๐๔๐ กิโลกรัม

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอ
แนะ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(ถามี)

๑๐๐

๘๒.๑๕

๑๐๐

๑,๖๐๐,๐๐๐.บาท
(เบิกจายครบ)

-๙นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ขอสั่งการ

รอยละของ
ผลการดําเนินงาน
ผลการ
ดําเนินงาน
๓. ศูน ยป ฏิบัติก ารกองทัพ บก รว มกับ กองอํา นวยการรัก ษาความมั่น คงภายใน
๑๐๐
ราชอาณาจักร ภาค ๔ และเครือขายเสริมสรางอุดมการณแบบออนไลน ใหความรู
หลักคําสอนทางศาสนา ระหวางวันที่ ๑๗ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
โดยผูเ ขา รับ การอบรมเปน ผูนํา ทางศาสนา ครูส อนศาสนาอิส ลาม และผูนํา ชุม ชน
จาก ๙๐ ตํา บลนํา รอ ง ซึ่ง ไดรับ ความรูห ลัก ศาสนาที่ถูก ตอ ง แนวทางการเผยแผ
หลักคําสอน และเขาใจการอยูรวมกันภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม พรอมเปนเครือขาย
เสริมสรางอุดมการณในการปองกันภัยชุมชน รวมถึงชวยปองกันการบิดเบือนหลักคําสอน
ทางศาสนาจากกลุมผูไมหวังดี
๑๐๐
๔. ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารกองทั พ บก ร ว มกั บ กองอํา นวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายใน
ราชอาณาจักร ภาค ๔ และเครือขายภาคประชาชนในพื้นที่ ขับเคลื่อนเครือขายจิตอาสา
ประชาสั ง คม เมื่ อ วั น ที่ ๒๕ สิ ง หาคม ๒๕๖๔ ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต
จํานวน ๔๕ ตําบลนํารอง ในการแกไขปญหายาเสพติด และการระบาดของ COVID-19
ดว ยการประชาสัมพันธก ารปอ งกันยาเสพติด และการแพรร ะบาดของ COVID-19
การรณรงคฉีดวัคซีนปองกัน COVID-19 รวมทั้งการมอบสิ่งของจําเปนแกผูปวยติดเตียง
การมอบหนากากอนามัย และเจลลางมือ โดยมีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน ๔๐๐ คน
- กองทัพเรือ
๑๐๐
๑. หนวยเรือรักษาความสงบเรียบรอยตามลําแมน้ําโขง จับกุมการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด โดยมีผลการจับกุม ไดแก ยาบา จํานวน ๑๒๔,๒๑๙ เม็ด ไอซ น้ําหนัก ๑๐๐ กรัม
และกัญชาอัดแทง น้ําหนัก ๑,๐๗๕ กิโลกรัม
๑๐๐
๒. ทัพเรือภาคที่ ๒ จับกุมการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีผลการจับกุม
ไดแก ยาบา จํานวน ๔๐๒ เม็ด
๑๐๐
๓. หนวยเรือรักษาความสงบเรียบรอยตามลําแมน้ําโขง สกัดกั้นขบวนการคายาเสพติด
เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยพลเรือตรี จรัสเกียรติ ไชยพันธุ ผูบัญชาการหนวยเรือ
รักษาความสงบเรียบรอยตามลําแมน้ําโขง เปนประธานการแถลงขาวกรณี สถานีเรือ
นครพนม รวมกับชุดสืบสวน สถานีตํารวจภูธรเมืองนครพนม ไดจับกุมผูตองหา ๔ นาย
พรอมตรวจยึดยาไอซ จํานวน ๑๐๐ กรัม กัญชา จํานวน ๑๔๐ แทง/กิโลกรัม ไวในครอบครอง
เพื่อจําหนายโดยผิดกฎหมาย และอาวุธปนพกสั้น ขนาด ๙ มิลลิเมตร จํานวน ๑ กระบอก
พร อ มเครื่ อ งกระสุ น ภายในบ า นเลขที่ ๔๒/๔ ซอยสุ ข าวดี ตํา บลอาจสามารถ
อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม และกรณี สถานีเรือนครพนม บูรณาการรวมกับ

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอ
แนะ

ผลการเบิกจาย
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ตามแผนปฏิบัติ
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พ.ศ. ๒๕๖๔

- ๑๐ นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

หนว ยงานความมั่น คงในพื้น ที่ และฝา ยปกครองอํา เภอทา อุเ ทน ตรวจยึด กัญ ชา
จํานวน ๔๐๔ แทง/กิโลกรัม บริเวรบานทาดอกแกว ตําบลทาจําปา อําเภอทาอุเทน
จังหวัดนครพนม ในการนี้ นายพรต ภูภักดิ์ ปลัดจังหวัดนครพนม พันเอก วุทธิพงศ อรรคคํา
รองผูบังคับการควบคุมที่ ๑ กองกําลังสุรศักดิ์มนตรี หัวหนาสวนราชการ/ผูแทนหนวยงาน
ความมั่นคง และสวนราชการที่เกี่ยวของ เขารวมแถลงขาวฯ ณ สโมสรสัญญาบัตร กองบัญชาการ
หนวยเรือรักษาความสงบเรียบรอยตามลําแมน้ําโขง ตําบลอาจสามารถ อําเภอเมือง
จังหวัดนครพนม
ขอ ๑๑ การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแลง - กองทัพบก
และอุทกภัย
๑. ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก ดําเนินการแจกจายน้ําใหกับประชาชนในพื้นที่
ที่ประสบภัยแลงใน ๓๔ จังหวัด ตั้งแตหวงปลายปที่ผานมาจนถึงปจจุบัน จํานวนทั้งสิ้น
12,209 ครัวเรือน คิดเปนปริมาณน้ําสะสม 5,852,500 ลิตร
๒. ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก จัดอากาศยานลําเลียง แบบ ๒๑๒ จํานวน ๑ ลํา
สนับสนุนกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปฏิบัติภารกิจการทําฝนหลวง ในหวงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔
ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท นครราชสีมา ลพบุรี นครสวรรค สุพรรณบุรี สระบุรี สิงหบุรี
เพชรบูรณ อางทอง อุทัยธานี กําแพงเพชร และพระนครศรีอยุธยา เพื่อชวยเหลือเกษตรกร
ไมใหพืชผลทางการเกษตรเสียหายจากการขาดน้ํา จํานวน ๒๐ เที่ยวบิน โดยใชสารเคมี
จํานวนทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม
- กองทัพเรือ
พลเรือตรี อาภา ชพานนท ผูบัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ
เปนผูบังคับการหมูเรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลกองทัพเรือ จัดเตรียม
หมูเรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลกองทัพเรือ เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติทางทะเล
ในสถานการณที่เ กิด สาธารณภัย ทางทะเลขนาดใหญ โดยจัด กํา ลัง ประกอบดว ย
เรือหลวงเจาพระยา เรือหลวงสิมิลัน เฮลิคอปเตอร จํานวน ๒ เครื่อง และ หนวยทําลายใตน้ําจูโจม
จํานวน ๒ ชุดปฏิบัติการ พรอมปฏิบัติภารกิจใน ๔๘ ชั่วโมง

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน
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ขอ ๑๒ การปองกันและปราบปรามการทุจริต - สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
และประพฤติมิชอบ และกระบวนการ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรางวิทยากรเพื่อเผยแพรความรูแ ละปลูกจิตสํานึกในการตอตาน
ยุติธรรม
การทุจริตคอรรัปชันของกระทรวงกลาโหม ระหวางวันที่ ๒๖ - ๒๗ และ ๓๐ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
ผานระบบออนไลน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริต
ศึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และแผนการปองกันและปราบปราม
การทุจ ริตของกระทรวงกลาโหม และเพื่อขยายผลการปฏิบัติงานดา นการเผยแพร
และการปลูกจิตสํานึกในการตอตานการทุจริตคอรรัปชันของกระทรวงกลาโหม

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอ
แนะ

๑๐๐

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(ถามี)
๓๙,๖๐๐.- บาท

ตรวจถูกตอง
พ.อ.
( ฐกฤต ลีฬหวนิช )
รอง ผอ.กนย.สนย.สนผ.กห.
ก.ย.๖๔

