แบบ กตน. ๒
รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน 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
พระมหากษัตริย์
๑. ตรวจพบเว็บไซต์เข้าข่ายการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ จานวน ๓๐๑ รายการ
ทั้งนี้ ได้รวบรวมข้อมูลส่งให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อดาเนินการ
ปิดกั้นต่อไป
๒. จั ด กิจ กรรมโครงการจิ ตอาสาพัฒ นา “เราทาความ ดี ด้ ว ยหั วใจ” มอบเครื่ อ ง
อุปโภคบริโภค พร้อมเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับส่วนราชการต่าง ๆ และประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้
แบ่ง ออกเป็ น ๒ กิ จกรรม ได้ แก่ ๑) การจั ดท าเจลแอลกอฮอล์ หน้ ากากกั นกระเด็ น
(Face Shield) และฉากกั้นกันกระเด็น เพื่อมอบให้กับประชาชนและส่วนราชการต่าง ๆ
ในพื้นที่โดยรอบพื้นที่ศาลาว่าการกลาโหม ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔
ณ บริเวณโถงหน้าห้องยุทธนาธิการ ชั้น ๒ ในศาลาว่าการกลาโหม และ ๒) สรุปผล
การจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ” ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ และมอบเครื่อง
อุปโภคบริโภค พร้อมเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับผู้แทนชุมชน รวมทั้งส่วนราชการต่าง ๆ
ในพื้ นที่ โดยรอบพื้ นที่ ศาลาว่ าการกลาโหม และพื้ นที่ ส านั กงานปลั ดกระทรวงกลาโหม
(ศรีสมาน) เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องพินิตประชานาถ ชั้น ๒ ในศาลาว่าการ
กลาโหม
- กองทัพบก
๑. สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นหลักสาคัญ ดังนี้ ๑) หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก
ร่ ว มกั บ ปลั ด อาเภอ หั ว หน้ า กลุ่ ม งานบริ ห ารงานปกครองอาเภอจั ด ทาโครงการ
จิ ต อาสาพระราชทาน กิ จ กรรม “ปลู ก ป่ า ในใจคน ชวนคนสารคามรั ก ษ์ โ ลก
รักษ์สิ่งแวดล้อม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ” ๒) หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกร่วมกับเจ้าหน้าที่
ส านั กงานปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรมจั งหวั ดอุ บลราชธานี ผู้ น าชุ มชนและราษฎร
ร่วมโครงการ “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐” ๓) หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ชุดปฏิบัติการ
ศูนย์การพัฒนาพื้นที่ชายแดน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการร่วมกับประชาชนสร้างฝายชะลอน้า

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
๑๐๐
๑๐๐

๑๐๐

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอ
แนะ

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

-๒นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน
ในพื้นที่ป่าชุมชน ๔) หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกร่วมกับสานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานราชการ และเกษตรกรในพื้นที่อาเภอโพธิ์ไทร ร่วมพิธีไถ่ชีวิตและมอบกระบือ
โครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดาริ ๕) จัดกาลังพลเข้าพบปะพูดคุยติดตาม
ความก้ าวหน้ างานในพระราชเสาวนี ย์ ก ารด าเนิ น งานของสมาชิ ก ศิ ล ปาชี พ พร้ อ มทั้ ง
ตรวจวั ด อุ ณ หภู มิ เพื่ อ ป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาดของ COVID-19 ในสถานที่ ที่ สามารถ
เดินทางไปได้ พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มทอผ้า ผ้าไหม กลุ่มปักลายผ้า ผ้าไหมจกลาย
กะเหรี่ยง แจกจ่ายไข่ไหม พันธุ์หม่อน จากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติให้สมาชิก
โครงการฯ เพาะเลี้ ย งเพื่ อ สร้ า งรายได้ เ สริ ม แก่ ค รอบครั ว สมาชิ ก โครงการฯ
พบปะสมาชิกกลุ่มเลี้ยงไหมวัยอ่อนในการเก็บรังไหม เพื่อนาไปสาวเป็นเส้นไหม มอบปุ๋ยเคมี
จากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ให้สมาชิก โครงการฯ เพื่อใช้ในการดูแลแปลงปลูกหม่อน
มอบวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตเส้นไหมทอผ้าไหม และวัสดุในการซ่อมแซมโรงเลี้ยงไหม
ให้สมาชิกในพื้นที่ ในส่วนที่ปฏิบัติงาน Work From Home ติดตามการดาเนินงานและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของสมาชิกฯ รวมทั้งหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถีทางสื่อออนไลน์ เพื่อส่งเสริมด้านผลิต
ให้มีประสิทธิภาพตามความต้องการของตลาด และการท่องเที่ยวต่อไป และ ๖) จัดกาลังพล
ติดตามความก้ าวหน้ าในการด าเนิ นงานโครงการเศรษฐกิ จ พอเพี ยงแบบผสมผสาน
ศู นย์ การเรี ยนรู้ ตามหลั กปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยงกลุ่ มเพาะกล้ ายางนาผสมเชื้ อเห็ ด
และการขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของสมาชิกในโครงการฯ อาทิ เลี้ยงไก่พื้นบ้าน
เลี้ยงปลาดุก เลี้ยงกบ ปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกพืชผสมผสาน เพื่อนามาบริโภคและจาหน่าย
และมอบเมล็ดพันธุ์ผัก พันธุ์ปลานิลจิตรลดาให้กับสมาชิกโครงการฯ รวมทั้งติดตาม
การขยายผลของปราชญ์ชาวบ้าน เรื่องการจักสานไม้ไผ่เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ การตีเหล็ก
เพื่อเป็นการสร้างงานสร้า งรายได้อ ย่า งยั่งยืน นอกจากนี้ ในพื้น ที่เ ขาสูงได้ส่งเสริม
ให้ประชาชนปลูกดอกมากาเร็ ต ดอกคัตเตอร์ ดอกสร้อยไก่ และดอกทานตะวั น เพื่ อให้
นักท่องเที่ยวได้เข้าชมเสริมรายได้
๒. ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ทางเพจเฟซบุ๊กชื่อ “พิราบลายพราง” เกี่ยวกับการพิทักษ์
สถาบันพระมหากษัตริย์ ประจาเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ได้แก่ เพจเฟซบุ๊กมีการโพสต์
จานวน ๖๐ โพสต์ มีย อดกดถู กใจเพจ จานวน ๑๑,๕๒๒ คน มีย อดกดติ ดตามเพจ
จานวน ๑๒,๒๕๔ คน มียอดเข้าถึ งโพสต์ ๘,๐๑๗ คน (นั บซ้า) มี ยอดการมีส่ วนร่ วม
จานวน ๕๓๐ คน

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน

๑๐๐

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอ
แนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
(ถ้ามี)

-๓ร้อยละของ
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ
ผลการดาเนินงาน
ผลการ
ดาเนินงาน
๓. เสริมสร้างอุดมการณ์ และปลูกฝังจิตสานึกต่อความสาคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์
๑๐๐
และประวัติ ศาสตร์ชาติ ไทย ด้ว ยรูป แบบการบรรยายและการใช้สื่อ ผสมเพื่อ เป็นสื่ อ
ในการเสริมสร้างความรักและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ที่เป็นเยาวชนและประชาชน และสอดแทรกให้ความรู้ การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของ COVID-19 พร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องวัคซีนที่ถูกต้อง
จานวน ๕๓ ครั้ง
- กองทัพเรือ
จัดกาลังถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
๑๐๐
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และบรมวงศานุวงศ์
จานวน ๖ ครั้ง
- กองทัพอากาศ
พลอากาศเอก แอร์บูล สุท ธิว รรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในกิจกรรม
๑๐๐
เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day) เพื่อเป็นการสร้าง
ความภาคภู มิ ใ จของคนในชาติ และเป็ นการน้ อ มร าลึ กในพระมหากรุ ณาธิ คุ ณ ของ
พระบาทสมเด็ จพระมงกุ ฎเกล้ าเจ้ าอยู่ หั ว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์ เป็ นธงชาติ ไทย
เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ณ บริเวณเสาธงกองบัญชาการกองทัพอากาศ
ข้อ ๒ การสร้างความมั่นคงและความปลอดภั ย - กองทัพบก
ของประเทศ และความสงบสุ ข ของ ๑. กองกาลังป้องกันชายแดน จับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายผ่านชายแดน
๑๐๐
ประเทศ
ทางบก ในห้วงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ จานวน ๑๑๑ ครั้ง โดยเป็นชาวกัมพูชา จานวน ๗๙ คน
ชาวลาว จานวน ๑๐ คน ชาวเมียนมา จานวน ๓๕๒ คน ชาวเกาหลีใต้ จานวน ๒ คน
ชาวจีน จานวน ๙ คน ชาวไทย จานวน ๙๔ คน และผู้นาพา (ไทย) จานวน ๑๐ คน
รวมจานวนทั้งสิ้น ๕๕๖ คน
๒. จัดกิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์และการมีส่วนร่วม กระตุ้นจิตสานึกความรักและ
๑๐๐
ความสามั ค คี ข องคนในชาติ ด้ ว ยรู ป แบบการบรรยายและการใช้ สื่ อ ผสม รวมทั้ ง
สอดแทรกให้ ค วามรู้ ก ารป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาดของ COVID-19 โดยปฏิ บั ติ ต าม
มาตรการป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ ให้ กั บ กลุ่ ม เป้ า หมายที่ เ ป็ น ข้ า ราชการ เยาวชน และ
ประชาชนทั่ ว ไป พร้ อ มทั้ งสร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจเรื่ อ งวั ค ซี น ที่ ถูก ต้ อ งและรณรงค์
เชิญชวนให้ร่วมลงทะเบียนการรับวัคซีน จานวน ๗๙ ครั้ง

นโยบาย
รัฐบาล

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอ
แนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
(ถ้ามี)

ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี
และการจัดสรร
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔

-๔นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ร้อยละของ
ผลการดาเนินงาน
ผลการ
ดาเนินงาน
๓. กรมกิจการพลเรือนทหารบก และชมรมกตัญญูคลับเข้ามีส่วนร่วมกับชุดปฏิบัติการ ๒๘.๕๗
กิ จ การพลเรื อ น อาสาสมั ค รกิ จ การพลเรื อ น หน่ ว ยงานภาครั ฐ และภาคเอกชน
รวมทั้งเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมขับเคลื่อนแผนป้องกันภัยชุมชน
ในห้ วงสถานการณ์ COVID-19 ตามแผนงานกิ จการพลเรื อนเพื่ อความมั่ นคง (กรค.)
โดยการลงพื้ น ที่ ใ ห้ ค วามรู้ แ ละการรั ก ษาเบื้ อ งต้ น ของ COVID-19 การรณรงค์ ใ ห้
ประชาชนไปรับการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันและลดความรุนแรงของโรค การปลูกพืชสมุนไพร
ต้านภัยโควิด (ฟ้าทะลายโจร) การเยี่ยมบ้านและมอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ฯ
- กองทัพเรือ
๑. ดาเนินการลาดตระเวนคุ้มครองผลประโยชน์ ชองชาติทางทะเล เพื่อช่วยเหลื อ
๑๐๐
ด้านมนุษยธรรมแก่ผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย ผลการปฏิบัติ
ไม่พบผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย
๑๐๐
๒. ทัพเรือภาคที่ ๓ จับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เป็นชาวเมียนมา จานวน ๗ คน
๑๐๐
๓. หน่วยเรือรักษาความเรียบร้อยตามลาน้าโขง จับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
เป็นชาวเมียนมา จานวน ๑ คน
- กองทัพอากาศ
๑๐๐
พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิด
การประชุมผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียน ครั้งที่ ๑๘ (18th ASEAN Air Chief Conference:
18th AACC) ซึ่งกองทัพอากาศเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔
ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Teleconference: VTC) เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19
ภายใต้แนวคิดหลัก “ระดมสรรพกาลังและขีดความสามารถพร้อมกับความร่วมมือระหว่างกัน
ในระดับสูงสุดในการต่อสู้กับความท้าทายรูปแบบใหม่” (Optimizing Capabilities and
Cooperation against New Challenges) ด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทาง
ความร่วมมือระหว่างกองทัพอากาศอาเซียนในเรื่องการแก้ไขปัญหา COVID-19 (Countermeasures
against COVID-19) การช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ (Humanitarian and Disaster
Relief : HADR) และการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber security) โดยมีผู้ช่วยทูตทหาร
ของแต่ละประเทศเข้าร่วมรับฟังและเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศลาวในการรับมอบ
หน้าที่เจ้าภาพจัดการประชุมผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียน ครั้งที่ ๑๙ ณ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอ
แนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
(ถ้ามี)

ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี
และการจัดสรร
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔

-๕นโยบายเร่งด่วน
นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

ข้อ ๑ การแก้ไขปัญหาในการดารงชีวิตของ - กองทัพเรือ
ประชาชน
หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลาแม่น้าโขง จัดกาลังพลเคลื่อนย้ายศพผู้เสียชีวิต
จาก COVID-19 และให้การสนับสนุนโรงพยาบาลท่าบ่อในการเคลื่อนย้ายศพผู้เสียชีวิตจาก
การติดเชื้อ COVID-19 ไปฌาปนกิจ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ณ เมรุวัดสระแก้ว
ตาบลท่าบ่อ อาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
- กองทัพอากาศ
๑. พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานรับมอบเงิน
จานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท จากกรรมการผู้จัดการบริษัทอุตสาหกรรมการบิน จากัด และ
บริษั ท เอม พอยท์ ทีม จากัด มอบอาหารกล่ องพร้อ มทาน น้าสมุ นไพร และน้ าดื่ ม
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และมอบเครื่องให้อากาศผสม
ออกซิเจนอัตราการไหลสูง จานวน ๑ เครื่อง รวมมูลค่า ๒๗๖,๐๐๐ บาท เพื่อมอบให้แก่
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อนาไปใช้ในการรักษาผู้ติดเชื้อ
COVID-19 เมื่ อ วั น ที่ ๒๑ กั น ยายน ๒๕๖๔ ณ ห้ อ งรั บ รองพิ เ ศษ ๑ กองบั ญ ชาการ
กองทัพอากาศ
๒. พลอากาศเอก แอร์ บู ล สุ ทธิ วรรณ ผู้ บั ญชาการทหารอากาศ ในฐานะผู้ บั ญชาการ
ศู น ย์ บ รรเทาสาธารณภั ย กองทั พ อากาศ เป็ น ประธานรั บ มอบแอลกอฮอล์ ฆ่ า เชื้ อ
จานวน ๔๐๐ แกลลอน จากรองกรรมการผู้อานวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท จีเอ็มเอ็ม
แกรมมี่ จากัด (มหาชน) เพื่อนาไปใช้เป็นสาธารณประโยชน์ ในการป้องกัน COVID-19
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
ข้อ ๙ การแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหา - กองทัพบก
๑. ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพบก โดยศูนย์วิวัฒน์ พลเมือง
ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
กองทัพบก จานวน ๓๓ ศูนย์ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กรมคุมประพฤติมียอดผู้ติดยาเสพติด
จานวน ๑๑,๖๔๒ ราย ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ มียอดผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
เข้ารับการบาบั ดฟื้ นฟูสะสมแล้ ว จ านวน ๑๐,๐๔๖ ราย ซึ่งมี ผู้ที่ได้รั บการบ าบัดฟื้นฟู
ครบกาหนด ๑๒๐ วัน แล้ว จานวน ๗,๓๒๓ ราย ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด กองทัพบก ได้จัดการประชุมผ่านระบบทางไกล เพื่อทบทวนมาตรการต่าง ๆ
ที่ เ ป็ น ความเสี่ ย งในการดาเนิ น งานของหน่ ว ย และได้แจ้งให้หน่วยงดรับตัวผู้เสพ/

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
๑๐๐

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอ
แนะ

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

๑๐๐

๑๐๐

๘๖.๒๙

๑,๖๐๐,๐๐๐.บาท
(เบิกจ่ายครบ)

-๖นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน
ผู้ ติ ดยาเสพติ ดที่ กั กตั วมาจากเรื อนจ าที่ พบการแพร่ ระบาดของ COVID-19 จนกว่ า
จะควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดในเรือนจาได้
๒. กองกาลังป้องกันชายแดนดารงความต่อเนื่องการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด
บริเวณพื้นที่ชายแดน รวมทั้งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนในพื้น ที่ จับ กุม การกระทาความผิด เกี่ย วกับ ยาเสพติด ในห้ว งเดือ น
กันยายน ๒๕๖๔ โดยมีผลการจับกุมผู้กระทาผิดพระราชบัญญัติยาเสพติด จานวน ๘๙ ครั้ง
ผู้ ต้ องหา จ านวน ๑๒๘ คน ยึ ดได้ ของกลาง ได้ แก่ ยาบ้ า จ านวน ๑๑,๐๑๕,๕๕๒ เม็ ด
เฮโรอีน จานวน ๐.๐๐๙ กิโลกรัม ไอซ์ จานวน ๔๓๗.๑๐๑ กิโลกรัม คีตามีน จานวน ๕๗ กิโลกรัม
กัญชาแห้ง จานวน ๔,๘๓๘.๒๕๑ กิโลกรัม และฝิ่น จานวน ๐.๒๙๙ กิโลกรัม
๓. ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารกองทั พ บก ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จั ดกิจกรรม
“ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจป้องกันภัยใต้” รูปแบบออนไลน์ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม และการช่วยเหลือ
ประชาชนจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของ COVID-19 รวมถึ ง การสนั บ สนุ น
แก้ไ ขปัญ หายาเสพติด ประกอบด้ว ย การแสดงของศิล ปิน ดารา การแสดง
ศิ ลปวั ฒนธรรมท้ องถิ่ นจั งหวั ดชายแดนภาคใต้ การเล่ นเกมตอบค าถามชิ งรางวั ล และ
การมอบอุป กรณ์ท างการแพทย์ และอุป กรณ์กีฬ าให้กั บศูน ย์ป ระสานงานเครือ ข่า ย
จิตอาสาประชาสังคม (จสค.) ประจาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔
ณ กองบั ญ ชาการกองทั พไทย และศูน ย์ประสานงานเครือข่า ยจิตอาสาประชาสังคม
ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
๔. ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารกองทั พ บก ร่ ว มกั บ กองอานวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายใน
ราชอาณาจักร ภาค ๔ และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความเข้ ม แข็ ง ต าบล มั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น ตามตั ว แบบทุ น ปรั ช ญาเพื่ อ ความมั่ น คง
ให้ แ ก่ ป ระชาชนในการแก้ ไ ขปั ญ หาความมั่ น คงด้ า นเศรษฐกิ จ จากผลกระ ทบ
ของสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของ COVID-19 และขยายผลการจ าหน่ า ยสิ น ค้ า
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน
๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอ
แนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
(ถ้ามี)

-๗นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

- กองทัพเรือ
๑. หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลาแม่น้าโขง จับกุมการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด โดยมีผลการจับกุม ได้แก่ ยาบ้า จานวน ๒,๙๓๘,๖๑๗ เม็ด ไอซ์ จานวน ๙๓.๕ กรัม
และกัญชาอัดแท่ง จานวน ๑,๑๕๙ กิโลกรัม
๒. ทัพเรือภาคที่ ๒ จับกุมการกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีผลการจับกุม
ได้แก่ ไอซ์ จานวน ๕๙๙ กิโลกรัม และเฮโรอีน จานวน ๑๙๓ กิโลกรัม
๓. ทัพเรือภาคที่ ๓ จับกุมการกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีผลการจับกุม
ได้แก่ ยาบ้า จานวน ๕๕,๐๖๑ เม็ด
ข้อ ๑๑ การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้ง - สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
และอุทกภัย
๑. ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม จัดเวรติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง/
อุทกภัย และสรุปผลการปฏิบัติของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพไทย และเหล่าทัพ
เป็นประจาทุกวัน
๒. จัดทา/พัฒนาแผนที่บูรณาการด้านความมั่นคง (แผนที่สถานการณ์น้า) ซึ่งพัฒนา
โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม 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. ปรั บ ปรุ งแผนบรรเทาสาธารณภั ย กระทรวงกลาโหม ให้ ทั น สมัย สอดคล้ อ งกั บ
ร่างแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ฉบับใหม่ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐)
รวมทั้งปรับปรุงการแบ่งมอบพื้นที่รั บผิดชอบของหน่วยทหารในการบรรเทาสาธารณภั ย
เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที
๔. จัดเตรียมกาลังพลและยุทโธปกรณ์ พร้อมให้การสนับสนุนหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง
และเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยจากอิทธิพลพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่
- กองบัญชาการกองทัพไทย
จัดกาลังพลและยุทโธปกรณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากสถานการณ์พายุ
โซนร้อ น “เตี้ย นหมู่ ” ตามแผนบรรเทาสาธารณภั ยกองทัพไทย ๒๕๖๐ โดยบูรณาการ
ความร่ วมมื อร่ วมกั บส่ วนราชการและภาคเอกชน เตรี ยมความพร้ อมเพื่ อป้ องกั นและ
ลดผลกระทบจากภั ยที่ เกิ ดขึ้ น รวมทั้ งบรรเทาความเดื อดร้ อนของประชาชน โดยแบ่ ง
การปฏิบัติออกเป็น ๓ ขั้น ได้แก่ ๑) ขั้นก่อนการเกิดภัย จัดให้มีระบบติดตามสถานการณ์
อุทกภัยในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด อาทิ ออกข่าวแจ้งเตือน ขุดลอกคูคลอง

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

๑๐๐

๑๐๐

๙๕

๙๕

๑๐๐
๑๐๐

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

๑๐๐

๙๕

ข้อเสนอ
แนะ

- สสน.สป. อยู่
ร ะ ห ว่ า ง ก า ร
จั ด ท า เว็ ป ไ ซ ต์
ปั จ จุ บั น ยั ง ไ ม่
สามารถเชื่อมข้อมูล
แบบ Real time ได้

-๘นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน
เปิดทางน้า ตรวจสภาพความพร้อมของบุคลากรและยุทโธปกรณ์ โดยใช้สื่อกองทัพในการแจ้งเตือน
และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง ๒) ขั้นระหว่างเกิดภัย ให้การช่วยเหลือ
ประชาชนในพื้ นที่ ที่ ได้ รั บแบ่งมอบตามแผนบรรเทาสาธารณภั ยกระทรวงกลาโหม อาทิ
การบรรจุกระสอบทรายทาแนวพนังกั้นน้า การอพยพประชาชน การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียง
และสั ตว์ เลี้ยง การแจกจ่ายถุ งยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค น้าดื่ ม ยาเวชภัณฑ์ การจั ด
รถบรรทุกน้าแจกจ่ายน้าอุปโภคและรถประปาสนามผลิตน้าดื่ม การเคลื่อนย้ายและกาจัด
สิ่งกีดขวางทางน้าและเส้นทางคมนาคม การติดตั้งสะพานเครื่องหนุนมั่น (Modular Fast Bridge)
การซ่อมแซมเส้นทางและวางท่อลอดเพื่อเชื่อมต่อเส้นทาง การจัดรถครัวสนามประกอบอาหาร
แจกจ่ ายผู้ ประสบภั ย การจั ดชุ ดแพทย์ เคลื่ อนที่ ดู แลสุ ขภาพเยี่ ยมเยี ยนผู้ ประสบภั ย
การติดตั้งเรือผลักดันน้าเพื่อเร่งการระบายน้าลงสู่ทะเล รวมทั้งการจัดอากาศยานไร้คนขับ
เพื่ อสนั บสนุ นการลาดตระเวน ส ารวจ และถ่ ายภาพทางอากาศ ทั้ งนี้ ได้ จั ดก าลั งพล
จานวนกว่า ๑๐,๐๐๐ นาย หมุนเวียนปฏิบัติหน้าที่ให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัย
อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และ ๓) ขั้นการฟื้นฟูหลังเกิดภัย ทาการสารวจและจัดเตรียม
ชุดช่างเพื่อเตรียมการให้การช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
- กองทัพบก
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก จัดกาลังพล จานวน ๘,๒๙๙ นาย รถยนต์บรรทุก
ขนาดต่าง ๆ จานวน ๖๒๖ คัน รถขุดตักและรถบรรทุกติดปั้นจั่น จานวน ๗ คัน รถยนต์บรรทุก
จานวน ๕ คัน เรือชนิดต่าง ๆ จานวน ๑๔๘ ลา รถครัวสนาม จานวน ๓๔ คัน รถประปาสนาม/
รถผลิ ตน้าดื่ ม จ านวน ๓ คั น รถบรรทุ กน้า จานวน ๕๖ คั น รถพยาบาล จ านวน ๑๗ คั น
เข้าช่ วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุ ทกภัย ในพื้ นที่ ๓๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสระแก้ ว
พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี อ่างทอง ชัยนาท ลพบุรี กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น ชัยภูมิ
นครราชสีมา มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ อุบลราชธานี กาแพงเพชร
นครสวรรค์ อุทัยธานี พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลาพูน พะเยา ลาปาง
เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิจิตร น่าน และตาก

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน

๑๐๐

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอ
แนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
(ถ้ามี)

-๙นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน
- กองทัพเรือ
๑. พลเรื อ ตรี วรพาท รั ช ตะสั ง ข์ ผู้ บั ญชาการกองเรื อตรวจอ่ าว กองเรื อยุ ทธการ
เป็นผู้บังคับการหมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลกองทัพเรือ จัดเตรียม
หมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลกองทัพเรือ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางทะเล
ในสถานการณ์ที่เ กิด สาธารณภัย ทางทะเลขนาดใหญ่ โดยจัด กาลัง ประกอบด้ว ย
เรือหลวงสายบุรี เรือหลวงสิมิลัน เฮลิคอปเตอร์ จานวน ๒ เครื่อง และ หน่วยทาลายใต้น้าจู่โจม
จานวน ๒ ชุดปฏิบัติการ พร้อมปฏิบัติภารกิจใน ๔๘ ชั่วโมง
๒. กรมอู่ทหารเรือ ได้ลาเลียงเรือผลักดันน้าพร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
และจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเร่งระบายน้าลงสู่ทะเล ดังนี้ ๑) เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔
ติดตั้งเรือผลักดันน้า จานวน ๖ จุด (๒๖ ลา) ในพื้นที่อาเภอบางพลี จังหวัดสมุท รปราการ
(บริเวณคลองลาดกระบัง ถนนบางนา - ตราด) พื้นที่คลองลาดกระบัง ถนนสุวรรณภูมิ ๓ พื้นที่
คลองตรงถนนตาหรุ - บางพลีพื้นที่คลองปลา บริเวณสะพานกู้พารา คลองสาโรง และบริเวณสะพาน
วัดบางโฉลงนอก คลองสาโรง และ ๒) เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ติดตั้งเรือผลักดันน้า ในพื้นที่
อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จานวน ๒๐ ลา (บริเวณริมคลองและบริเวณที่ลุ่มต่า)

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอ
แนะ

๑๐๐

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

๑๐๐

ตรวจถูกต้อง
พ.อ.
( ทัดเทพ บุญน่วม )
ผอ.กนย.สนย.สนผ.กห.
ต.ค.๖๔

