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

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

ข้อ ๑ ก า ร ป ก ปู อ ง แ ล ะ เ ชิ ด ชู ส ถ า บั น - สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
พระมหากษัตริย์
ตรวจพบเว็บไซต์เข้าข่ายการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ จานวน ๒๗๗ รายการ
ทั้งนี้ ได้รวบรวมข้อมูลส่งให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อดาเนินการ
ปิดกั้นต่อไป
- กองทัพบก
๑. สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นหลักสาคัญ ได้แก่ สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ ด้านความมั่นคง จานวน ๒ ครั้ง ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ จานวน ๑๙ ครั้ง
กลุ่มงานด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต จานวน ๑๒๔ ครั้ง และกลุ่มงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จานวน ๒ ครั้ง
๒. จั ดกิ จกรรมบ าเพ็ ญสาธารณประโยชน์ ถวายเป็ นพระราชกุ ศล เนื่ องในวั นคล้ าย
วั น สวรรคต พระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เ บศร มหาภู มิ พลอดุ ลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ วัดพระราม ๙ กรุงเทพมหานคร
๓. จัดกาลังพลร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการ “จิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อชาติ ”
ระหว่างวันที่ ๑๑ มกราคม - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ มียอดกาลังพลบริจาคโลหิต รวม ๓๐,๗๘๑ นาย
ได้ปริมาณโลหิต รวมทั้งสิ้น ๑๑,๙๒๐,๒๙๐ มิลลิลิตร
๔. จัดกิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันปิยะมหาราช
เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
๕. ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ทางเพจเฟซบุ๊กชื่อ “พิราบลายพราง” เกี่ยวกับการพิทักษ์
สถาบันพระมหากษัตริย์ ประจาเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ได้แก่ เพจเฟซบุ๊ก มีการโพสต์
จานวน ๕๑ โพสต์ มียอดกดถูกใจเพจ จานวน ๑๑,๔๘๔ คน มีย อดกดติด ตามเพจ
จานวน ๑๒,๒๐๔ คน มียอดเข้าถึงโพสต์ ๓,๔๘๕ คน (นับซ้า) มียอดการมีส่วนร่วม
จานวน ๓๔๘ คน
- กองทัพเรือ
จัดกาลังถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และบรมวงศานุวงศ์
จานวน ๑๑ ครั้ง

ร้อยละของ
ปัญหา/
ผลการ
ข้อเสนอแนะ
ข้อขัดข้อง
ดาเนินงาน
๘.๓๓

๑๐๐

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๑๐๐

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(ถ้ามี)
ตามแผน
การเบิกจ่าย
งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ

-๒นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

- กองทัพอากาศ
๑. พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธี
น้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วย นายกสมาคม
แม่บ้านทหารอากาศ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ เข้าร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
๒. พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย นายกสมาคม
แม่บ้านทหารอากาศ นาคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ วางพวงมาลาถวาย
ราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
เพื่อน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย เนื่องในวันปิยมหาราช
เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร
ข้อ ๒ การสร้างความมั่นคงและความปลอดภั ย - สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ของประเทศ และความสงบสุ ข ของ จัดทาแผนปฏิบัติการรองรับการเปิดประเทศ และการระบาดของ COVID-19 ปี ๒๕๖๕
ประเทศ
ของ กห. โดยแบ่งออกเป็น ๔ ระยะ ได้แก่ ๑) ระยะนาร่อง (ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๓๑
ตุลาคม ๒๕๖๔) เป็นการถ่ายทอดแผนให้ทุกหน่วยงานเพื่อเตรียมการจัดทาแผนปฏิบัติงาน
และตัวชี้วัดของหน่วย ๒) ระยะที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ พ.ย.๖๔) ให้ทุกหน่วยงาน
ทุกระดับ จัดทาแผนปฏิบัติกสนตามกลยุทธ์และมาตรการที่กาหนด และดาเนินการตาม
แผนงาน ๓) ระยะที่ ๒ (ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ ธ.ค.๖๔) และ ๔) ระยะที่ ๓ (ตั้งแต่
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕) เป็นการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ประเมินผลการดาเนินงานเป็นระยะ
และปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์
- กองบัญชาการกองทัพไทย
จัดการประชุม ผู้บัญ ชาการเหล่า ทัพ ครั้งที่ ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
โดยมี พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้บัญชาการ
ทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ เข้าร่วม
การประชุมฯ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ กองบัญชาการกองทัพไทย
กรุงเทพมหานคร โดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้มอบนโยบายแก่เหล่าทัพ และสานักงาน
ตารวจแห่งชาติให้ยึดถือกรอบแนวทางตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงกลาโหม
รวมทั้งการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินให้มีเสถียรภาพ และเกิดความต่อเนื่อง

ร้อยละของ
ปัญหา/
ผลการ
ข้อเสนอแนะ
ข้อขัดข้อง
ดาเนินงาน
๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

ต้องบูรณาการ
แผนปฏิบัติการฯ
ให้ทุกเหล่าทัพ
สามารถดาเนินงาน
และปฏิ บั ติ ไ ด้
โดยมีตัวชี้วัดที่
ชัดเจน

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(ถ้ามี)

ผู้รับผิดชอบ

-๓นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน
ตลอดจนด ารงความต่ อ เนื่ อ งในการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ และแก้ ไ ขปั ญ หา
ความเดือดร้อนให้กับประชาชน มีนโยบายที่สาคัญ จานวน ๖ ด้าน ได้แก่ ๑) การพิทักษ์รักษา
ปกปูอง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ๒) การปูองกันประเทศ ตลอดจนการดารง
ขีดความสามารถ และความพร้อมในการปูองกันประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ
๓) การรักษาความมั่นคงของรัฐ และการสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสาคัญของชาติ
๔) การพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและการช่วยเหลือประชาชน ๕) การเสริมสร้าง
ความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ และ ๖) การบริหารจัดการ และการปกครอง
ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรม
- กองทัพบก
๑. กองกาลังปูองกันชายแดน จับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายผ่านชายแดน
ทางบก ในห้วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ จานวน ๒๒๔ ครั้ง โดยเป็นชาวกัมพูชา จานวน ๕๔๙ คน
ชาวเมียนมา จานวน ๒,๐๒๔ คน ชาวลาว จานวน ๒๕ คน ชาวเวียดนาม จานวน ๓ คน
ชาวจีน จานวน ๑๒ คน ชาวอินเดีย จานวน ๑ คน ชาวไทย จานวน ๑๑๗ คน ผู้นาพา (ไทย)
จานวน ๗๖ คน ผู้นาพา (กัมพูชา) จานวน ๑ คน และ ผู้นาพา (เมียนมา) จานวน ๑๔ คน
รวมจานวนทั้งสิ้น ๒,๘๒๒ คน
๒. จัดกิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์และการมีส่วนร่วม กระตุ้นจิตสานึกความรักและ
ความสามั ค คี ข องคนในชาติ ด้ ว ยรู ป แบบการบรรยายและการใช้ สื่ อ ผสม รวมทั้ ง
สอดแทรกให้ ค วามรู้ ก ารปู อ งกั น การแพร่ ร ะบาดของ COVID-19 โดยปฏิ บั ติ ต าม
มาตรการปู อ งกั น การติ ด เชื้ อ ให้ กั บ กลุ่ ม เปู า หมายที่ เ ป็ น ข้ า ราชการ เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งสร้ างความรู้ความเข้าใจในเรื่องวัคซีนที่ถูกต้องและรณรงค์
เชิญชวนให้ร่วมลงทะเบียนการรับวัคซีน จานวน ๔๒ ครั้ง
- กองทัพเรือ
๑. ดาเนินการลาดตระเวนคุ้มครองผลประโยชน์ ชองชาติทางทะเล เพื่อช่วยเหลื อ
ด้านมนุษยธรรมแก่ผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย โดยผลการปฏิบัติ
ไม่พบผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย
๒. หน่วยเรือรักษาความเรียบร้อยตามลาน้าโขง จับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
เป็นชาวเมียนมา จานวน ๒๒ คน และชาวจีน จานวน ๓ คน

ร้อยละของ
ปัญหา/
ผลการ
ข้อเสนอแนะ
ข้อขัดข้อง
ดาเนินงาน

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(ถ้ามี)

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐
๑๐๐

ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี
และการจัดสรร
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ

-๔นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ข้อ ๔ การสร้างบทบาทของไทย
ในเวทีโลก

ผลการดาเนินงาน
- กองบัญชาการกองทัพไทย
พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ พลเรือเอก จอห์น
คริสโตเฟอร์ อากีลีโน (John C. Aquilino) ผู้บัญชาการกองกาลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้น
อินโด - แปซิฟิก และคณะ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย
ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของกองบัญชาการกองทัพไทย
เพื่อแนะนาตัวในโอกาสเข้ารับตาแหน่งใหม่ โดย พลเรือเอก จอห์น คริสโตเฟอร์ อากีลีโน ได้เข้าร่วม
ในพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศผสม ๓ เหล่าทัพ หลังจากนั้น ได้เข้าเยี่ยมคานับ
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รวมถึงหารือข้อราชการเกี่ยวกับ ความร่วมมือทางทหารและ
ความสัมพันธ์ของทั้งสองกองทัพ ในห้วงสถานการณ์ของ COVID-19 รวมทั้งการฟื้นฟู
กิจ กรรมความร่ว มมือ ทางทหารทั้งในระดับ ทวิภ าคีแ ละพหุภ าคีใ ห้มี ค วามต่อ เนื่อ ง
ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กล่าวขอบคุณฝุายสหรัฐอเมริกา สาหรับการส่งมอบ
อุ ป กรณ์ ส นั บ สนุ น การจั ด เก็ บ วั ค ซี น ปู อ งกั น COVID-19 ให้ ก ระทรวงสาธารณสุ ข
ทั้งนี้ การเดินทางเยือนประเทศไทยของผู้บัญชาการกองกาลังสหรัฐอเมริกา ภาคพื้น
อินโด - แปซิฟิก นับเป็นโอกาสอันดีของกองทัพไทย ที่ได้ให้การต้อนรับและรับรองผู้นา
ระดับสูงของกองทัพสหรัฐอเมริกา อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือที่แน่นแฟูน และเป็นรากฐานสาคัญ
ในการพัฒนาความสัมพันธ์ในระดับกองทัพและระดับประเทศของทั้งสองฝุายต่อไป

ร้อยละของ
ปัญหา/
ผลการ
ข้อเสนอแนะ
ข้อขัดข้อง
ดาเนินงาน

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(ถ้ามี)

ผู้รับผิดชอบ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(ถ้ามี)

ผู้รับผิดชอบ

๑๐๐

นโยบายเร่งด่วน
นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

ข้อ ๑ การแก้ไขปัญหาในการดารงชีวิตของ - กองทัพอากาศ
ประชาชน
๑. จัดเครื่องบินลาเลียง แบบที่ ๘ (C-130H) ลาเลียงอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่
Oxygen Concentrator (เครื่องผลิตออกซิเจน) จานวน ๑๕๐ เครื่อง และเครื่อง High Flow
จานวน ๒๐ ชุด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อนาไป
ส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลธัญญารักษ์ จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

ร้อยละของ
ปัญหา/
ผลการ
ข้อเสนอแนะ
ข้อขัดข้อง
ดาเนินงาน
๑๐๐

-๕ร้อยละของ
ผลการเบิกจ่าย
ปัญหา/
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ
ผลการดาเนินงาน
ผลการ
ข้อเสนอแนะ
งบประมาณ
ข้อขัดข้อง
ดาเนินงาน
(ถ้ามี)
๒. พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธี
๑๐๐
รับ มอบ “โรงพยาบาลสนาม BDMS สนามกีฬ ากองทัพ อากาศ (ธูป ะเตมีย์ ) ” จาก
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อานวยการใหญ่ บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด
(มหาชน) พร้อมด้วย ผู้ช่วยประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม ๑ บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ
จากัด (มหาชน) และ กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟูากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ เพื่อจัดตั้งเป็น
“โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์ )” เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ สนามกีฬา
กองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)
ข้อ ๙ การแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหา - กองทัพบก
ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
๑. ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพบก โดยศูนย์วิวัฒน์ พลเมือง
๑๐๐
กองทัพบก จานวน ๓๓ ศูนย์ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กรมคุมประพฤติมียอดผู้ติดยาเสพติด
จานวน ๑๔,๐๐๐ ราย ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ มียอดผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
เข้ ารั บการบ าบั ดฟื้ นฟู สะสมแล้ ว จ านวน ๗,๕๘๖ ราย ซึ่ งมี ผู้ ที่ ได้ รั บการบ าบั ดฟื้ นฟู
ครบกาหนด ๑๒๐ วัน แล้ว จานวน ๒,๘๖๕ ราย ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด กองทัพบก ได้จัดการประชุมผ่านระบบทางไกล เพื่อทบทวนมาตรการต่าง ๆ
ที่ เ ป็ น ความเสี่ ย งในการดาเนิ น งานของหน่ ว ย และได้แจ้งให้หน่วยงดรับตัวผู้เสพ/
ผู้ ติ ดยาเสพติ ดที่ กั กตั วมาจากเรื อนจ าที่ พบการแพร่ ระบาดของ COVID-19 จนกว่ า
จะควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในเรือนจาได้
๒. กองกาลังปูองกันชายแดนดารงความต่อเนื่องการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด
๑๐๐
บริเวณพื้นที่ชายแดน รวมทั้งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนในพื้น ที่ จับ กุม การกระทาความผิด เกี่ย วกับ ยาเสพติด ในห้ว งเดือ น
ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยมีผลการจับกุมผู้กระทาผิดพระราชบัญญัติยาเสพติด จานวน ๑๒๑ ครั้ง
ผู้ต้องหา จานวน ๑๔๐ คน ยึดได้ของกลาง ได้แก่ ยาบ้า จานวน ๑๕,๐๑๑,๕๔๓ เม็ด
ยาอี ๑๐,๐๐๐ เม็ด เฮโรอีน จานวน ๔๓.๗๘๕ กิโลกรัม คีตามีน จานวน ๒๗ กิโลกรัม
ฝิ่น จานวน ๑๐.๖ กิโลกรัม และกัญชาแห้ง จานวน ๕,๙๗๔.๗๐๑ กิโลกรัม
- กองทัพเรือ
๑. หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลาแม่น้าโขง จับกุมการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
๑๐๐
ตามแผนปฏิบัติ
ยาเสพติด โดยมีผลการจับกุม ได้แก่ ยาบ้า จานวน ๕,๓๐๘,๓๓๑ เม็ด ไอซ์ น้าหนัก ๗.๐๖ กรัม
ราชการประจาปี
และกัญชาอัดแท่ง น้าหนัก ๒,๓๖๒ กิโลกรัม
และการจัดสรร

นโยบาย
รัฐบาล

ผู้รับผิดชอบ

-๖ร้อยละของ
ผลการเบิกจ่าย
ปัญหา/
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ
ผลการดาเนินงาน
ผลการ
ข้อเสนอแนะ
งบประมาณ
ข้อขัดข้อง
ดาเนินงาน
(ถ้ามี)
๒. ทัพเรือภาคที่ ๒ จับกุมการกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีผลการจับกุม
๑๐๐
งบประมาณ
ได้แก่ ไอซ์ จานวน ๕๙๙ กิโลกรัม และเฮโรอีน จานวน ๑๙๓ กิโลกรัม
พ.ศ. ๒๕๖๕
๓. ทัพเรือภาคที่ ๓ จับกุมการกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีผลการจับกุม
๑๐๐
ได้แก่ ยาบ้า จานวน ๕๕,๐๖๑ เม็ด
ข้อ ๑๑ การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้ง - สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
และอุทกภัย
๑. ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม จัดเวรติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง/
๙๕
อุทกภัย และสรุปผลการปฏิบัติของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพไทย และเหล่าทัพ
เป็นประจาทุกวัน
๒. จั ด ทาแผนที่ บู ร ณาการด้ า นความมั่ น คง (แผนที่ ส ถานการณ์ น้า) ซึ่ ง พั ฒ นา
๙๕
โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม กรมแผนที่ทหาร และกรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและอวกาศกลาโหม โดยบู ร ณาการข้อ มู ล ร่ ว มกั บ หน่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เช่น คลังข้อมูลน้าแห่งชาติ กรมทรัพยากรน้า กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น
- กองทัพบก
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก ดาเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย
๑๐๐
โดยเป็นการปฏิบัติ ด้านการกาจัดวัชพืชและสิ่งขวางทางน้า ทาคันแนวกั้นน้า/บรรจุ
กระสอบทรายทาพนังกั้ นน้ า เคลื่ อ นย้ ายสิ่ งกี ด ขวางเส้น ทางและงานซ่อ มแซมถนน
สนั บ สนุ น การอพยพประชาชน สั ต ว์ เ ลี้ ย ง และขนย้ า ยสิ่ งของ รวมทั้ งการแจกจ่ า ย
เครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทาน จัดตั้งจุดบริการข้าวกล่องจากรถครัวสนาม สนับสนุน
การใช้ ยุทโธปกรณ์ ทางทหารเพื่ อช่ วยเหลือและบรรเทาภั ย อาทิ สะพานเครื่ องหนุนมั่ น
รถขุ ด ตั ก เรื อ ชนิ ด ต่ า งๆ รถครั ว สนาม รถยนต์ บ รรทุ ก ในห้ ว งที่ ผ่ า นมาใช้ ก าลั งพล
สนับสนุนภารกิจ จานวน ๑๐,๘๐๓ นาย
- กองทัพเรือ
พลเรือตรี สมบัติ นาราวิโรจน์ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ เป็นผู้บังคับการหมู่เรือ
๑๐๐
เฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัย ทางทะเลกองทัพ เรือ จัด เตรีย มหมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทา
สาธารณภัยทางทะเลกองทัพเรือ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางทะเล ในสถานการณ์
ที่เกิดสาธารณภัย ทางทะเลขนาดใหญ่ โดยจัด กาลัง ประกอบด้ว ย เรือหลวงบางปะกง
เรือหลวงสิมิลัน เฮลิคอปเตอร์ จานวน ๒ เครื่อง และ หน่วยทาลายใต้น้าจู่โจม จานวน ๒ ชุด
ปฏิบัติการ พร้อมปฏิบัติภารกิจใน ๔๘ ชั่วโมง

นโยบาย
รัฐบาล

ผู้รับผิดชอบ

-๗นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน
- กองทัพอากาศ
๑. พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะ ผู้บัญชาการ
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ได้สั่งการให้จัดเครื่องบินตรวจการณ์และฝึก
แบบที่ ๒๐ (DA-42) สั ง กั ด ฝู ง บิ น ๔๐๒ กองบิ น ๔ เมื่ อ วั น ที่ ๔ ตุ ล าคม ๒๕๖๔
ณ กองบิ น ๔ จั ง หวั ด นครสวรรค์ เพื่ อ ท าการบิ น ลาดตระเวนส ารวจและถ่ า ยทอด
สัญญาณภาพสถานการณ์น้า และพื้นที่เกิดอุทกภัยภาคกลางแบบ Near Realtime
๒. พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะผู้บัญชาการ
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ พร้อมด้วยนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ
นาคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ และสมาคมแม่บ้านทหาร
อากาศ จัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพและเยี่ยมเยียนให้กาลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากอุ ท กภั ย เมื่ อ วั น ที่ ๑๒ ตุ ล าคม ๒๕๖๔ ในพื้ น ที่ ตาบลรางจรเข้ อาเภอเสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เสนาธิการทหารอากาศ
รองเสนาธิการทหารอากาศ และ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ร่วมคณะ
๓. สนับสนุนเครื่องบินตรวจการณ์และฝึกแบบที่ ๒๐ ก (DA42 M-NG) บินสารวจ
สถานการณ์อุทกภัย เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ อาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี และ
พื้นที่โดยรอบในรัศมี ๒๐ กิโลเมตร ตามที่จังหวัดลพบุรี ได้ประสานมายังศูนย์บรรเทา
สาธารณภัยกองทัพอากาศ เพื่อขอรับการสนับสนุนภาพถ่ายทางอากาศ ในจุดเสี่ยงต่าง ๆ
ของจังหวัด ลพบุ รี ส าหรั บ นาไปวิ เ คราะห์ส ถานการณ์ และแนวโน้ ม การเกิ ด อุท กภั ย
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถวางแผนแจ้งเตือนและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที

ร้อยละของ
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ข้อขัดข้อง
ดาเนินงาน
๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

ตรวจถูกต้อง
พ.อ.
( ทัดเทพ บุญน่ วม )
ผอ.กนย.สนย.สนผ.กห.
พ.ย.๖๔
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(ถ้ามี)

ผู้รับผิดชอบ

