แบบ กตน. ๒
รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน 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 ๕๐๘ รายการ
ทั้งนี้ ได้รวบรวมข้อมูลส่งให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อดาเนินการ
ปิดกั้นต่อไป
๒. พลเอก วรเกียรติ รั ตนานนท์ ปลัดกระทรวงกลาโหม นากาลังพลจิตอาสาของ
สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ”
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ชุมชนสามแพร่ง คลองคูเมืองเดิม และ สวนสราญรมย์
ร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ และประชาชน ประกอบด้วย การทาความสะอาด เก็บขยะ
ฉีดล้างรางระบายน้าและท่อระบายน้า และมอบของให้ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนสามแพร่ง
สาหรับการดาเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง
ทหารกับประชาชนในการช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนให้มีความสะอาด สงบ ปลอดภัย
น่าอยู่อาศัย เพื่อสุขอนามัยที่ดีของประชาชนในพื้นที่โดยรอบ
- กองทัพบก
๑. เสริ มสร้ างการปลูก ฝั งจิ ต สานึ กต่ อ ความส าคัญ และความจงรั กภั ก ดีต่ อ สถาบั น
พระมหากษัตริย์และประวัติศาสตร์ชาติ ด้วยการใช้สื่อทุกรูปแบบ ผ่านเว็ปไซต์และ
สื่อสังคมออนไลน์ในความรับผิดชอบ จานวน ๔๕๕ ครั้ง
๒. เสริมสร้างอุดมการณ์ และปลูกฝังจิตสานึกต่อความสาคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์
และประวัติศาสตร์ชาติ ด้วยรูปแบบการบรรยายและการใช้สื่อผสมเพื่อเป็นสื่อในการเสริมสร้าง
ความรักและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชน
และประชาชน และสอดแทรกให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
พร้อมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องวัคซีนที่ถูกต้อง จานวน ๕๓ ครั้ง
๓. ประชาสัมพั นธ์ออนไลน์ทางเพจเฟซบุ๊ กชื่ อ “พิราบลายพราง” เกี่ ยวกั บการพิ ทักษ์
สถาบันพระมหากษัตริย์ ประจาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ได้แก่ เพจเฟซบุ๊กมีการโพสต์
จานวน ๖๐ โพสต์ มีย อดกดถูก ใจเพจ จานวน ๑๒,๔๘๔ คน มีย อดกดติด ตามเพจ
จานวน ๑๒,๓๐๔ คน มียอดเข้าถึงโพสต์ ๓,๕๘๕ คน (นับซ้า) และมียอดการมีส่วนร่วม
จานวน ๔๔๘ คน

ร้อยละของ
ปัญหา/
ผลการ
ข้อเสนอแนะ
ข้อขัดข้อง
ดาเนินงาน
๙.๑๐
๑๐๐

๑๐๐
๑๐๐

๑๐๐

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

ผู้รับผิดชอบ

-๒นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน
- กองทัพเรือ
จัดกาลังถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และบรมวงศานุวงศ์
จานวน ๑๗ ครั้ง
- กองทัพอากาศ
๑. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี /ประธานกรรมการที่ปรึกษาผู ทรงคุณวุฒิ
ฝนหลวงเป นประธานในพิ ธี ว างพานพ ุ ม ดอกไม สด ถวายสั ก การะน้ อ มราลึ ก
ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแหงฝนหลวง” ประจาป พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมี ผูบัญชาการ
ศูนยลาดตระเวนทางอากาศและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เปนผูแทนผูบัญชาการทหารอากาศ
เขารวมพิ ธี เมื่ อวั น ที่ ๑๔ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๔ ณ กรมฝนหลวงและการบิ น เกษตร
๒. พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิด
กิ จ กรรม “ทั พ ฟ้ า ร่ ว มใจภั ก ดิ์ รั ก ษ์ ส ามั ค คี ” เมื่ อ วั น ที่ ๒๒ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๔
ณ บริเวณหน้าโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่ออุทิศถวายเป็น
พระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ และแสดงออกถึง
ความจงรักภักดี ส่งเสริมการทาความดีและเสียสละโดยไม่หวังประโยชน์ เสริมสร้างความรัก
ความสามัคคีของกาลังพลกองทัพอากาศในการปฏิบัติงานร่วมกัน ตลอดจนสร้างความรัก
และภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพอากาศ ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นพร้อมกันทุกหน่วย
ของกองทัพอากาศทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

ร้อยละของ
ปัญหา/
ผลการ
ข้อเสนอแนะ
ข้อขัดข้อง
ดาเนินงาน
๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(ถ้ามี)

ผู้รับผิดชอบ

-๓นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

ข้อ ๒ การสร้างความมั่นคงและความปลอดภั ย - กองทัพบก
ของประเทศ และความสงบสุ ข ของ ๑. กองกาลังป้องกันชายแดน จับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายผ่านชายแดนทางบก
ประเทศ
ในห้วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ จานวน ๒๘๗ ครั้ง โดยเป็นชาวกัมพูชา จานวน ๗๕๔ คน
ชาวเมี ย นมา จ านวน ๓,๐๒๑ คน ชาวลาว จ านวน ๒๖ คน ชาวจี น จ านวน ๑๒ คน
ชาวเอธิ โ อเปี ย จ านวน ๑ คน ชาวไนจี เ รี ย จ านวน ๑ คน ชาวไทย จ านวน ๙๔ คน
ผู้ น าพา (ไทย) จ านวน ๑๑๖ คน ผู้ น าพา (ลาว) จ านวน ๒ คน ผู้ น าพา (เมี ย นมา)
จานวน ๑๓ คน รวมจานวนทั้งสิ้น ๔,๐๔๐ คน
๒. จัดกิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์และการมีส่วนร่วม กระตุ้นจิตสานึกความรักและ
ความสามั ค คี ข องคนในชาติ ด้ ว ยรู ป แบบการบรรยายและการใช้ สื่ อ ผสม รวมทั้ ง
สอดแทรกให้ค วามรู้ก ารป้อ งกัน การแพร่ร ะบาดของ COVID - 19 โดยปฏิบัติต 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
ประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งสร้ างความรู้ความเข้าใจในเรื่องวัคซีนที่ถูกต้องและรณรงค์
เชิญชวนให้ร่วมลงทะเบียนการรับวัคซีน จานวน ๑๒๑ ครั้ง
๓. ชมรมกตั ญ ญู ค ลั บ จานวน ๓๐ ชมรม ได้ ร่ ว มกั บ หน่ ว ยทหารในพื้ น ที่ ลงพื้ น ที่
พบปะประชาชนเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์และให้คาแนะนาวิธีการสมัครเข้ารับราชการ
ในส่วนของกองทัพบกผ่านระบบออนไลน์ แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ
ศรัทธา และอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพบกต่อไป
- กองทัพเรือ
๑. ดาเนินการลาดตระเวนคุ้มครองผลประโยชน์ ชองชาติทางทะเล เพื่อช่วยเหลื อ
ด้านมนุษยธรรมแก่ผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย โดยผลการปฏิบัติ
ไม่พบผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย
๒. หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลาแม่น้าโขง จับกุมแรงงานต่างด้าวลักลอบ
เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เป็นชาวลาว จานวน ๒ คน และชาวเวียดนาม จานวน ๑๐ คน
- กองทัพอากาศ
พลอากาศตรี กรกฎ ทิมไสว ผู อานวยการสานักประสานการปฎิบัติด านความมั่นคง
สานักงานประสานภารกิจดานความมั่นคงกับกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจั ก รกองทั พ อากาศ และคณะ เข าเยี่ ย มค านั บ และหารื อ ข อราชการ
ด านความมั่ น คงกั บ กองอ านวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายในจั ง หวั ด เพชรบุ รี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดลาปาง เมื่อวัน ที่ ๘, ๑๖, ๒๒
และ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ร้อยละของ
ปัญหา/
ผลการ
ข้อเสนอแนะ
ข้อขัดข้อง
ดาเนินงาน

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(ถ้ามี)

๑๐๐

๑๐๐

๘๕.๗๑

ชมรมฯ มีการ
ขับเคลื่อนการ
ทางาน (๓๐ ชมรม)

๑๐๐

ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี
และการจัดสรร
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๐๐
๑๐๐

ผู้รับผิดชอบ

-๔นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ข้อ ๓ การทานุบารุงศาสนาศิลปะและ
วัฒนธรรม

ข้อ ๔ การสร้างบทบาทของไทย
ในเวทีโลก

ผลการดาเนินงาน
- กองบัญชาการกองทัพไทย
พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน และมอบตู้ ย าและเวชภั ณ ฑ์ เมื่ อ วั น ที่ ๑๖ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๔
ณ วั ด กาญจนสิ ง หาสน์ ว รวิ ห ารแขวงคลองชั ก พระ เขตตลิ่ ง ชั น กรุ ง เทพมหานคร
และมอบอุปกรณ์การศึกษา ตู้ยาและเวชภัณฑ์ให้กับโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
รวมทั้งมอบแว่นสายตายาว ตู้ยาและเวชภัณฑ์ให้กับชุมชนวัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร
เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
- กองทัพเรือ
๑. พลเรือเอก กฤษดา ประพฤติธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเ ศษ กองทัพ เรือ เป็น ผู้แ ทน
กองทัพเรือ เข้าร่วมการประชุม Goa Maritime Conclave (GMC) ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่
๘ - ๙ พฤศจิก ายน ๒๕๖๔ ผ่า นระบบการประชุม ทางไกล โดยกองทัพ เรือ อิน เดีย
เป็นเจ้าภาพเพื่อหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคง
ทางทะเลร่วมกันระหว่างประเทศในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย สาหรับการประชุมฯ ในครั้งนี้
กองทัพเรืออินเดียเชิญกองทัพเรือ ๑๒ ประเทศ เข้าร่วมการประชุมฯ ผลการปฏิบัติ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยกองทัพเรือนาเสนอแลกเปลี่ยนมุมมองกับประเทศต่าง ๆ
ในหัวข้อ “Maritime Security and Emerging Non - Traditional Threats: A Case for
Proactive Role for Indian Ocean Region (IOR) Navies”
๒. พลเรื อ เอก วรพล ทองปรี ช า ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษ กองทั พ เรื อ เป็ น ผู้ แ ทน
ผู้บัญชาการกองทัพเรือเข้าร่วมการประชุม The 7th Indian Ocean Naval Symposium
Conclave of Chiefs (IONS CoC) ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ กรุงปารีส
สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อกาหนดฉันทามติร่ว มกัน ของกองทัพ เรือ
ประเทศสมาชิก IONS ในประเด็นต่าง ๆ ของคณะทางาน จานวน ๓ คณะ ประกอบด้วย
๑) คณะทางานด้ า นการช่ ว ยเหลื อ ทางมนุ ษ ยธรรมและการบรรเทาสาธารณภั ย
๒) คณะทางานด้านความมั่นคงทางทะเล และ ๓) คณะทางานด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
และการปฏิบัติงานร่วม (IS&I IWG) เสนอผ่านการประชุมเตรียมการ (IONS Preparatory
Workshop: IPW) เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางการดาเนินงานของกรอบการประชุม IONS
ต่อไป สาหรับการประชุมฯ ในครั้งนี้ มีกองทัพเรือประเทศต่าง ๆ ส่งผู้แทนเข้าร่วม การประชุมฯ
จานวน ๒๒ ประเทศ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยกองทัพเรือ ยืนยัน
การเป็นประธาน IONS ในห้วงปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ ตามทีป่ ระเทศสมาชิกให้ความเห็นชอบแล้ว

ร้อยละของ
ปัญหา/
ผลการ
ข้อเสนอแนะ
ข้อขัดข้อง
ดาเนินงาน
๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

ผลการเบิกจ่าย
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ผู้รับผิดชอบ

-๕นโยบายเร่งด่วน
นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

ข้อ ๑ การแก้ไขปัญหาในการดารงชีวิตของ - กองทัพอากาศ
ประชาชน
๑. โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทยทหารอากาศ ใหบริการฉีดวัคซีนซิโนแวค
(SINOVAC) เข็มแรก และวัคซีนแอสตราเซนเนกา (Astrazeneca) เข็มกระตุ น แก
ประชาชนโดยรอบโรงเรียนการบิน จานวน ๙๕ คน เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ณ หองประชุมโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทยทหารอากาศ จังหวัด นครปฐม
รวมทั้งให้บริการฉีดวัคซีนปองกัน COVID - 19 เข็มที่ ๒ แกนักเรียนโรงเรียนมัธยม
ฐานบินกาแพงแสน จานวน ๔๔๔ คน และตรวจคัดกรอง COVID - 19 ตามความสมัครใจ
ของนักเรียนที่ไดรับความยินยอมจากผู ปกครอง เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
๒. พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู บัญชาการทหารอากาศ สั่งการใหกองบิน ๖
จัดเครื่องบินลาเลียง แบบที่ ๘ (C-130H) ทาการลาเลียงยา Favipiravir จานวน ๑๓๒,๐๐๐ เม็ด
และอุปกรณทางการแพทย เครื่อง High flow จานวน ๔๐ ชุด จากสานักงานหลักประกันคุณภาพ
แหงชาติ (สปสช.) และโรงพยาบาลปยะเวท ไปยังกองบิน ๔๑ เพื่อชวยเหลือประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมที่ไดรับผลกระทบจาก COVID - 19 เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ณ ทาอากาศยานทหาร ๒ กองบิน ๖ จังหวัดเชียงใหม่
๓. กองบิน ๗ มอบชุดอาหารและน้าดื่ม พรอมดวยอุปกรณทางการแพทยใหแกแพทย
และเจาหน้าที่โรงพยาบาลทาโรงชาง เพื่อเป็นการสรางขวัญและกาลังใจใหแกบุคลากร
ทางการแพทย เจาหนาที่ และอาสาสมัคร ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในการดูแลและรักษาผู ป วย
COVID - 19 และใหบริการดานการฉีดวัคซีนใหแกประชาชน เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ณ โรงพยาบาลทาโรงชาง ตาบลทาโรงชาง อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี
๔. กองทั พ อากาศน าส งอุ ป กรณ ทางการแพทย ชุ ด PPE และเวชภั ณ ฑ อื่ น ๆ
โดยเครื่องบินลาเลียง แบบที่ ๘ (C-130H) ใหกับสานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
เพื่อดาเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ และดูแลผู้ติดเชื้อ COVID - 19
ตลอดจนบุ ค ลากรสาธารณสุ ข ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนใต เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน
๒๕๖๔ ณ กองกาลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ สนามบินบอทอง จังหวัดปตตานี

ร้อยละของ
ปัญหา/
ผลการ
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๕. กองทัพอากาศจัดกิจกรรมร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เพื่อปล่อยขบวนรถ
๑๐๐
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว โดยนาผ้าห่มกันหนาว จานวน ๔,๐๐๐ ผืน ผ่านไปยังกองบิน
ณ ที่ตั้งต่างจังหวัด และสถานีรายงานกองทัพอากาศ เพื่อนาผ้าห่มกันหนาวไปมอบให้แก่
ประชาชนที่ ได้ รั บความเดื อดร้ อนจากภั ยหนาวในพื้ นที่ รั บผิ ดชอบของกองทั พอากาศ
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
๖. นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผูบังคับการกองบิน ๕ พรอมดวยข้าราชการ
๑๐๐
กองบิน ๕ นาหนวยมิตรประชากองบิน ๕ รวมทั้งหนวยแพทยเคลื่อนที่มอบสิ่งของใหแก
โรงเรียนบานหนองปุหลก และใหคาแนะนาเกี่ยวกับการใชยาและการปองกันโรค COVID - 19
ในส่ ว นของกิ จ กรรมเสริ ม สร้ า งทั ก ษะและความคิ ด สร างสรรคแกเยาวชน ได้ ม อบ
เครื่องคอมพิวเตอรและปริ้นเตอร จานวน ๑ ชุด ชุดยาสามัญประจาบาน ผาห่มกันหนาว
อาหารกลางวันและเครื่องดื่มสาหรับนักเรียน โดยมี คณะครูอาจารยตลอดจนผูนาชุมชน
เขารวมกิจ กรรม เมื่อ วัน ที่ ๒๖ พฤศจิก ายน ๒๕๖๔ ณ โรงเรีย นบานหนองปุห ลก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ข้อ ๖ การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและ - กองทัพอากาศ
๑. พลอากาศตรี ขจรฤทธิ์ แก้วอาไพ ผู บังคับทหารอากาศดอนเมือง มอบข้าวสาร
พัฒนานวัตกรรม
๑๐๐
และเครื่องบริโภคต่าง ๆ ใหกับกาลังพลในหนวยงาน เพื่อเป็นการให้ความชวยเหลือ
เกษตรกรผู ปลูกขาวตามโครงการกระจายขาวสารของกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ
เนื่องจากเกิดผลกระทบที่ไมสามารถสงออกไปขายยังตางประเทศ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ณ อาคารกองบังคับการ สานักงานผูบังคับทหารอากาศดอนเมือง
๑๐๐
๒. พลอากาศเอก นภาเดช ธู ป ะเตมี ย์ ผู บั ญ ชาการทหารอากาศ มอบหมายให้
เจากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เปนประธานในพิธีปลอยขบวนรถขนขาว โครงการ
“ทัพฟาชวยชาวนา” ซึ่งเปนความรวมมือระหวางกองทัพอากาศ กับเครือขายกลุมเกษตรกร
จังหวัดยโสธร ในการชวยเหลือ และบรรเทาความเดือ ดรอนใหกับ พี่น องเกษตรกร
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ กรมขนสงทหารอากาศ โดยใหการสนับ สนุน
การรับ-สงเกษตรกร พรอมขาว จานวน ๕๐ ตัน รวมทั้งผลผลิตทางการเกษตรอื่น ๆ
จากศาลากลางจังหวัดยโสธร ในสนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย) ซึ่งจัดเปนสถานที่
จาหนายขาวและผลผลิต ทางการเกษตร และสนับ สนุน อาคารที่พัก นัก กีฬ า ๕ ชั้น
เป็น สถานที่พัก ใหแกเกษตรกร รวมทั้งยานพาหนะในการขนสงสิน คาจากตนทาง
มายังพื้นที่จาหนาย เพื่อใหพี่นองประชาชนไดมีโอกาสเขาถึงผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ
อีกทั้งเปนการชวยเหลือเกษตรกรใหมีจุดจาหนายและกระจายผลผลิตทางการเกษตร

นโยบาย
รัฐบาล

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(ถ้ามี)
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ผลการดาเนินงาน

ข้อ ๙ การแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหา - กองทัพบก
ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
๑. ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพบก โดยศูนย์วิวัฒน์พลเมือง
กองทัพบก จานวน ๓๓ ศูนย์ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กรมคุมประพฤติมียอดผู้ติดยาเสพติด
จานวน ๑๑,๖๔๒ ราย ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มียอดผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
เข้ารับการบาบัดฟื้นฟูสะสมแล้ว จานวน ๑๑,๖๔๒ ราย ซึ่งมีผู้ที่ได้รับการบาบัดฟื้นฟู
ครบกาหนด ๑๒๐ วั น แล้ ว จานวน ๒,๘๖๕ ราย รั บ แล้ ว จานวน ๑๑๒ ราย
ทั้งนี้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด กองทัพบก ได้กาหนดแนวทาง
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID - 19 สาหรับการรับตัวผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
การกักตัว การแก้ไขเมื่อพบกลุ่มเสี่ยง หรือพบการติดเชื้อฯ
๒. กองกาลังป้องกันชายแดนดารงความต่อเนื่องการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด
บริเวณพื้นที่ชายแดน รวมทั้งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนในพื้น ที่ จับ กุม การกระทาความผิด เกี่ย วกับ ยาเสพติด ในห้ว งเดือ น
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยมีผลการจับกุมผู้กระทาผิดพระราชบัญญัติยาเสพติด จานวน ๑๒๘ ครั้ง
ผู้ต้องหา จานวน ๑๑๔ คน ยึดได้ของกลาง ได้แก่ ยาบ้า จานวน ๑๗,๘๑๘,๑๑๓ เม็ด
ไอซ์ จานวน ๑๒๘.๒๐๖ กิโลกรัม เฮโรอีน จานวน ๑.๒๒๓ กิโลกรัม คีตามีน จานวน ๙๙ กิโลกรัม
ฝิ่น จานวน ๘ กิโลกรัม และกัญชาแห้ง จานวน ๗,๔๐๘.๐๐๔ กิโลกรัม
- กองทัพเรือ
๑. หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลาแม่น้าโขง จับกุมการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด โดยมีผลการจับกุม ได้แก่ ยาบ้า จานวน ๔,๖๔๕,๘๔๘ เม็ด ไอซ์ น้าหนัก ๑,๐๖๕.๑๖ กรัม
และกัญชาอัดแท่ง น้าหนัก ๑,๙๒๐ กิโลกรัม
๒. กองบั ญ ชาการป้ อ งกั น ชายแดนจั น ทบุ รี แ ละตราด จั บ กุ ม การกระท าความผิ ด
เกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีผลการจับกุม ได้แก่ ยาบ้า จานวน ๒ เม็ด ไอซ์ น้าหนัก ๑.๔๔ กรัม
- กองทัพอากาศ
พลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒ นกุล เสนาธิก ารทหารอากาศ ในฐานะผู้อานวยการ
ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพอากาศ พร้อมคณะฯ เดินทาง
ไปตรวจเยี่ยมการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกองทัพอากาศ ประจาปี ๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่

ร้อยละของ
ปัญหา/
ผลการ
ข้อเสนอแนะ
ข้อขัดข้อง
ดาเนินงาน

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(ถ้ามี)

- รั บผู้ เสพ/
ผู้ติดยาเสพติด
แล้ว ร้อ ยละ
๑๐๐ (ปี ๖๔)
- รั บ ผู้ เ สพ/
ผู้ติดยาเสพติด
แล้ว ร้อยละ
๑.๘๓ (ปี ๖๕)
๑๐๐

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

ผู้รับผิดชอบ
๑,๖๐๐,๐๐๐
(ยังไม่ได้
รับสั่งจ่าย)

ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี
และการจัดสรร
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕

-๘นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

ข้อ ๑๑ การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้ง - กองทัพบก
และอุทกภัย
๑. ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก ดาเนินการแจกจ่ายน้าให้กับประชาชนในพื้นที่
ที่ประสบภัยแล้งใน ๓๔ จังหวัด ตั้งแต่ห้วงปลายปีที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน จานวนทั้งสิ้น
๑๒,๒๐๙ ครัวเรือน คิดเป็น ปริมาณน้าสะสม ๕,๘๕๒,๕๐๐ ลิตร
๒. ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก จัดกาลังพล จานวน ๑๐,๖๓๔ นาย รถยนต์
บรรทุกขนาดต่าง ๆ จานวน ๓๙๖ คัน รถขุดตักและรถบรรทุกติดปั้นจั่น จานวน ๖ คัน
รถยนต์บรรทุกเทท้าย จานวน ๒ คัน เรือชนิดต่าง ๆ จานวน ๓๓๑ ลา รถครัวสนาม
จานวน ๔๙ คัน รถบรรทุกน้า จานวน ๑ คัน รถพยาบาล จานวน ๑ คัน สะพานชนิดต่าง ๆ
จ านวน ๖ คั น เข้ า ช่ ว ยเหลื อ ประชาชนผู้ ป ระสบอุ ท กภั ย ในพื้ น ที่ ๓๖ จั ง หวั ด
(กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สระบุรี ลพบุรี ปราจีนบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา สกลนคร ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา
มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีษะเกษ อุบลราชธานี กาแพงเพชร นครสวรรค์
อ่างทอง เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร ตาก ชุมพร สุราษฎร์ธานี พัทลุง นครศรีธรรมราช
ตรัง สตูล และสงขลา)
- กองทัพเรือ
พลเรือตรี ไพศาล วงค์เมฆ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๒ เป็นผู้บังคับการหมู่เรือเฉพาะ
กิ จ บรรเทาสาธารณภั ย ทางทะเลกองทั พ เรื อ จั ด เตรี ย มหมู่ เ รื อ เฉพาะกิ จ บรรเทา
สาธารณภัยทางทะเลกองทัพเรือ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางทะเล ในสถานการณ์
ที่เกิดสาธารณภัย ทางทะเลขนาดใหญ่ โดยจัด กาลัง ประกอบด้ว ย เรือหลวงสายบุรี
เรื อ หลวงสิ มิ ลั น เฮลิ ค อปเตอร์ จานวน ๒ เครื่ อ ง และ หน่ ว ยทาลายใต้ น้าจู่ โ จม
จานวน ๒ ชุดปฏิบัติการ พร้อมปฏิบัติภารกิจใน ๔๘ ชั่วโมง
- กองทัพอากาศ
๑. กองทัพอากาศ รวมกับธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) จัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพ
และใหกาลังใจพี่น้องประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่ อ วั น ที่ ๔ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๔ ณ วั ด โคกหิ รั ญ ต าบลบางชะนี อ าเภอบางบาล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเปนพื้นที่ประสบเหตุภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยมีน้าทวมบานเรือน
ของพี่นองประชาชน รวมจานวน ๕๕๐ หลังคาเรือน และถนนสายหลักไมสามารถใชการได้

ร้อยละของ
ปัญหา/
ผลการ
ข้อเสนอแนะ
ข้อขัดข้อง
ดาเนินงาน
๑๐๐
๑๐๐

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(ถ้ามี)

ผู้รับผิดชอบ

-๙นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

๒. ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒ เตรียมความพรอมเมื่อเกิดอุทกภัย โดยจัดให้มี
การฝกซอมทดสอบแผนการเคลื่อนยายผูปวยทางน้า การซอมช่วยเหลือผูประสบภัยทางน้า
การรักษาพยาบาลเบื้องตน การมอบถุงยังชีพในพื้นที่น้าทวมสูง เพื่อใหมีความพรอม
ในการชวยเหลือประชาชนไดทันทวงที เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ อางเก็บน้าดิบสารอง
กองบิน ๒ (Wing 2 Model) จังหวัดลพบุรี
๓. ศู นยบรรเทาสาธารณภั ยทุ กกองบิ น ออกใหความชวยเหลื อและฟื้ นฟู บ้ า นเรื อ น
ประชาชนที่ประสบอุทกภัยอยางตอเนื่องในทุก ๆ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ตามนโยบาย
ผูบัญชาการทหารอากาศ ที่ใหทุกกองบินเร่งนากาลังพลและยุทโธปกรณเข้าช่วยเหลือประชาชน
พร้ อมดู แลความเป็ นอยู และความปลอดภั ยใหกั บประชาชนที่ ประสบอุ ทกภั ยทุ กพื้ นที่
ด้วยหัวใจ
ข้อ ๑๒ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต - สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
และประพฤติมิชอบและกระบวนการ ๑. ส่งเสริมและพัฒนาระบบงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ยุติธรรม
ในการปฏิบัติราชการของกระทรวงกลาโหม ให้มีการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส
เป็นไปตามกฎหมาย และตรวจสอบได้ตามกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
โดยส่งกรรมการตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบหน่วยขึ้นตรงสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
จานวน ๕ หน่วย ได้แก่ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร สานักงานสนับสนุน
สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ศูนย์อานวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศและพลังงานทหาร กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม และกรมการเงิน
กลาโหม โดยตรวจแนะนาให้หน่วยปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
รวมทั้งการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด
๒. ดาเนินโครงการศาลทหารต้นแบบ ระยะที่ ๓ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
ของศาลทหาร ซึ่งเป็นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทหารและเป็นการดาเนินการ
ต่อจากโครงการศาลทหารต้นแบบ ระยะที่ ๒ โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๘ ได้บัญญัติถึงสิทธิของบุคคลต้องเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

ร้อยละของ
ปัญหา/
ผลการ
ข้อเสนอแนะ
ข้อขัดข้อง
ดาเนินงาน

๑๐๐

๑๐๐

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(ถ้ามี)

ผู้รับผิดชอบ

- ๑๐ นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ร้อยละของ
ปัญหา/
ผลการ
ข้อเสนอแนะ
ข้อขัดข้อง
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(ถ้ามี)

โดยเฉพาะคดีอาญา บุคคลต้องได้รับการพิจารณาคดีที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม
ซึ่งสอดคล้องกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๓/๑ และประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๓๔/๑ สานักงานตุลาการทหาร จึงได้กาหนด
ขั้นตอนการบริหารจัดการคดีเพื่อสนับสนุนการพิจารณาให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ ผลที่คาดว่าจะได้รับคือ ผู้ต้องหาหรือผู้ที่มาติดต่อราชการ สามารถเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน

ตรวจถูกต้อง
พันเอก
( ทัดเทพ บุญน่วม )
ผู้อานวยการ กองนโยบายและยุทธศาสตร์
สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักนโยบายและแผนกลาโหม
ธันวาคม ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ

