แบบ กตน. ๒
รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕
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 ๓๒๓ รายการ
ทั้งนี้ ได้รวบรวมข้อมูลส่งให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อดาเนินการ
ปิดกั้นต่อไป
- กองทัพบก
๑. เสริ มสร้ างการปลูก ฝั งจิ ต สานึ กต่ อ ความส าคัญ และความจงรั กภั ก ดีต่ อ สถาบั น
พระมหากษัต ริย์ และประวั ติศ าสตร์ ชาติ ด้วยการใช้สื่ อทุ กรู ปแบบผ่ านเว็ บ ไซต์ และ
สื่อสังคมออนไลน์ในความรับผิดชอบ จานวน ๓๒๕ ครั้ง
๒. เสริมสร้างอุดมการณ์ และปลูกฝังจิตสานึกต่อความสาคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์
และประวัติศาสตร์ชาติ ด้วยรูปแบบการบรรยายและการใช้สื่อผสมเพื่อเป็นสื่อในการเสริมสร้าง
ความรักและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้กับกลุ่มเปูาหมายที่เป็นเยาวชน
และประชาชน พร้อมทั้งสอดแทรกให้ความรู้การปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องวัคซีนที่ถูกต้อง จานวน ๔๕ ครั้ง
๓. จัดกิจกรรมแสดงดนตรีบรรเลงเพลงรั กชาติ /เพลงชาติ /เพลงสรรเสริญพระบารมี
เพื่อปลูกฝังจิตสานึก ความจงรักภักดีและแสดงออกถึงความภูมิใจ ในชาติไทยและสถาบัน
พระมหากษัตริย์ จานวน ๓๐ ครั้ง
๔. จัดกาลังพลร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการ “จิตอาสาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อชาติ”
ตั้งแต่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ มียอดกาลังพลบริจาคโลหิต รวมทั้งสิ้น
จานวน ๙๐,๖๒๔ นาย ได้ปริมาณโลหิตรวมทั้งสิ้น ๓๗,๔๕๒,๓๖๐ มิลลิลิตร
๕. ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ทางเพจเฟซบุ๊กชื่อ “พิราบลายพราง” เกี่ยวกับการพิทักษ์
สถาบันพระมหากษัตริย์ ประจาเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ได้แก่ เพจเฟซบุ๊ก มีการโพสต์
จานวน ๓๑ โพสต์ มีย อดกดถูก ใจเพจ จานวน ๑๑,๓๘๑ คน มีย อดกดติด ตามเพจ
จานวน ๑๒,๑๑๐ คน มียอดเข้าถึงโพสต์ ๔,๗๗๒ คน (นับซ้า) และมียอดการมีส่วนร่วม
จานวน ๕๘๐ คน

ร้อยละของ
ปัญหา/
ผลการ
ข้อเสนอแนะ
ข้อขัดข้อง
ดาเนินงาน
๓๓

๑๐๐
๑๐๐

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(ถ้ามี)
ตามแผนการเบิกจ่าย
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ

-๒นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

- กองทัพเรือ
จัดกาลังถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และบรมวงศานุวงศ์
จานวน ๑๒ ครั้ง
- กองทัพอากาศ
พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่
ของกองทัพอากาศ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ นี เนื่องในวั นขึ้ นปีใหม่ ประจ าปีพุ ทธศั กราช ๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
ข้อ ๒ การสร้างความมั่นคงและความปลอดภั ย - กองบัญชาการกองทัพไทย
ของประเทศ และความสงบสุ ข ของ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการ
ทางทหาร พร้ อมคณะ ได้ เดิ นทางตรวจเยี่ ยมและบ ารุ งขวั ญหน่ วยปฏิ บั ติ งานในสนาม
ประเทศ
เนื่ องในโอกาสวั นขึ้ นปี ใหม่ เมื่ อวั นที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ในพื้ นที่ กองก าลั งสุ รนารี
ณ หน่วยเฉพาะกิจที่ ๑ อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ได้เป็นประธานในพิธีส่งมอบยุทโธปกรณ์พิเศษเพื่อใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติ
ภารกิ จของหน่ วย รวมทั้ งได้ มอบสิ่ งของบ ารุ งขวั ญ ให้ โอวาท และพบปะก าลั งพลของ
กองกาลังสุรนารี ซึ่งเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของกาลังพล ตลอดจน
ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาของนักเรียนต่อไป
- กองทัพบก
๑. กองกาลังปูองกันชายแดน จับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายผ่านชายแดนทางบก
ในห้วงเดือนมกราคม ๒๕๖๕ จานวน ๓๘๗ ครั้ง โดยเป็นชาวกัมพูชา จ านวน ๔๒๒ คน
ชาวเมียนมา จานวน ๔,๘๑๖ ชาวลาว จานวน ๑๐๔ คน ชาวจีน จานวน ๑๓ คน ชาวอเมริกัน
จานวน ๑ คน ชาวไทย จานวน ๗๕ คน ผู้นาพา (ไทย) จานวน ๑๔๐ คน ผู้นาพา (เมียนมา)
จานวน ๓๖ คน และผู้นาพา (กัมพูชา) จานวน ๔ คน รวมจานวนทั้งสิ้น ๕,๔๓๑ คน
๒. จัดกิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์และการมีส่วนร่วม กระตุ้นจิตสานึกความรักและ
ความสามั ค คี ข องคนในชาติ ด้ ว ยรู ป แบบการบรรยายและการใช้ สื่ อ ผสม รวมทั้ ง
สอดแทรกให้ค วามรู้ก ารปูอ งกัน การแพร่ร ะบาดของ COVID - 19 โดยปฏิบัติต 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 ๑๕๙ ครั้ง

ร้อยละของ
ปัญหา/
ผลการ
ข้อเสนอแนะ
ข้อขัดข้อง
ดาเนินงาน
๑๐๐

๑๐๐

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(ถ้ามี)
ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี
และการจัดสรร
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

ชมรมฯ มีการ
ขับเคลื่อนการ
ทางาน (๓๐ ชมรม)

ผู้รับผิดชอบ

-๓นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน
- กองทัพเรือ
๑. ดาเนินการลาดตระเวนคุ้มครองผลประโยชน์ ชองชาติทางทะเล เพื่อช่วยเหลื อ
ด้านมนุษยธรรมแก่ผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย โดยผลการปฏิบัติ
ไม่พบผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย
๒. หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลาแม่น้าโขง จับกุมแรงงานต่างด้าวลักลอบ
เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เป็นชาวลาว จานวน ๑๒ คน และชาวจีน จานวน ๑ คน
๓. ศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๓ ได้สั่งการให้เรือตรวจการณ์
๙๙๖ ออกปฏิบัติหน้าที่ในทะเลอันดามันช่วงรอยต่อจังหวัดสตูล - รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย
และเมื่อเวลาประมาณ ๐๔.๓๐ น. ได้ตรวจพบเรือประมง ๑ ลา กาลังเดินเรือจากมาเลเซียเข้าสู่
ประเทศไทย จึงนาเรือเข้าตรวจค้น ผลการตรวจค้นพบน้ามันดีเซลบรรจุอยู่ในระวางเรือ
จานวน ๒,๐๐๐ ลิตร จึงได้ทาการตรวจยึดไว้เป็นของกลางส่วนเรือประมงทราบชื่อ
ภายหลังว่าชื่อเรือ “วีระสักนาโชค” เป็นเรือประมงดัดแปลง ทั้งนี้ ได้นาผู้ต้องหาพร้อม
ของกลางส่งพนักงานสอบสวน สถานีตารวจภูธรเมืองสตูล เพื่อดาเนินคดีแล้ว ซึ่งการปฏิบัติ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๔. ศู น ย์ อานวยการรั ก ษาผลประโยชน์ ข องชาติ ท างทะเล ภาค ๓ จังหวัดปัตตานี
ร่ ว มกั บ ศู น ย์ ค วบคุ ม ความมั่ น คงท่ า เรื อ (ศคท.) จั ง หวั ด ปั ต ตานี บู ร ณาการร่ ว มกั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่ วมปฏิบัติ การปราบปรามการทาประมงผิ ดกฎหมายในพื้น ที่
อ่าวปัตตานี พบผู้กระทาผิด จานวน ๑ ราย และเรือ จานวน ๑ ลา จึงได้เข้าทาการจับกุม
พร้อมตรวจยึดของกลางและนาผู้กระทาผิดพร้อมของกลางส่ง สถานีตารวจภูธรหนองจิก
อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
๕. ศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๒ ได้รับการประสานจาก
ทัพเรือภาคที่ ๒ ซึ่งได้รับแจ้งจากแท่นขุดเจาะของบริษัทเชฟรอน ว่าตรวจพบเรือชื่อ
Fin Shui Yuen 2 ลอยเข้าใกล้เขตแท่นฯ โดยเรือลาดังกล่าวมีลักษณะตัวเรือเอียง
เนื่องจากน้าเข้าเรือ และไม่พบลูกเรือ โดยศูนย์ปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ ๒ (ศปก.ทรภ.๒)
จัดเรือตรวจการณ์ ๑๑๓ เข้าอุดปะ และสูบน้าออกจากเรือจากการตรวจสอบโดยระบบ
Seavision MIRS MISC และ Windward ไม่พบข้อมูลชื่อเรือลาดังกล่าวรวมทั้งตรวจสอบ
ไม่พบสัญญาณ Automatic Identification System (AIS) ย้อนหลังไป ๙๐ วัน

ร้อยละของ
ปัญหา/
ผลการ
ข้อเสนอแนะ
ข้อขัดข้อง
ดาเนินงาน
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(ถ้ามี)
ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี
และการจัดสรร
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ

-๔นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ข้อ ๔ การสร้างบทบาทของไทย
ในเวทีโลก

ผลการดาเนินงาน
- กองทัพเรือ
๑. พลเรื อโท ชลธิ ศ นาวานุ เคราะห์ เจ้ ากรมข่ าวทหารเรื อ เชิ ญผู้ ช่ วยทู ตฝุ า ยทหาร
สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว/กรุ งเทพฯ และ รองผู้ ช่ วยทู ตฝุ า ยทหาร
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว/กรุงเทพฯ พบปะเพื่อสานความสัมพันธ์ประเทศ
เพื่อนบ้าน โดยมี ผู้อานวยการสานักการข่าว กรมข่าวทหารเรือ และ ผู้อานวยการกอง
การต่างประเทศ สานักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และ
ได้ ท าบทามฝุ า ยสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาวในการร่ ว มประชุ ม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลาน้าโขงกับผู้แทน
ฝุายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ดูแลด้านความมั่นคงตามลาแม่น้าโขง
เพื่อแนะนาตัวและหารือการปฏิบัติงานร่วมกันในพื้นที่ ทั้งนี้ ผู้ช่วยทูตฝุายทหารสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว/กรุงเทพฯ มีความยินดีที่จะประสานผู้แทนฝุายสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งจะมีขึ้นในโอกาสต่อไป
๒. พลเรือโท ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เจ้ากรมข่าวทหารเรือ จัดการประชุม ผ่า นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแนะนาตัวระหว่าง พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาค ๑ กับ
พลเรือโท เตีย ซุก คา ผู้บัญชาการกองบัญชาการทางยุทธวิธี/รองผู้บัญชาการทัพเรือ
ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมี นาวาเอก วิทวัส ศุภกาญจน์ ผู้ช่วยทูตฝุายทหารเรือไทย/พนมเปญ
เข้าร่วมการประชุมกับกองทัพเรือราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕
ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือที่ให้ผู้บัญชาการกองกาลัง
ตามแนวชายแดนได้มีความสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงานตั้งแต่ยามปกติ ซึ่งจะช่วยให้การแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ร่วมกันมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเจ้ากรมข่าวทหารเรือได้กล่าวถึงนโยบาย
ผู้บัญชาการทหารเรือ ในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ของกองทัพเรือ ทั้ง ๒ ประเทศ และ
ได้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างผู้บัญชาการทหารเรือ และ ผู้บัญชาการทหารเรือ
ราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกัน
ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ได้เสนอให้จัดตั้งกลุ่ม
ใน WhatsApp เป็นช่องทางประสานงาน HOT LINE เพิ่มเติมระหว่างกันด้วย
๓. พลเรือโท ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เจ้ากรมข่าวทหารเรือ ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬากอล์ฟ
เชื่อมความสัมพันธ์และรับประทานอาหารกับผู้ช่วยทูตฝุายทหารสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม/กรุงเทพฯ และรองผู้ช่วยทูตฝุายทหารสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม/กรุงเทพฯ
พร้อมด้วยข้าราชการของกรมข่าวทหารเรือ จานวน ๒ นาย เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕
เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมือด้านการต่างประเทศ ระหว่าง

ร้อยละของ
ปัญหา/
ผลการ
ข้อเสนอแนะ
ข้อขัดข้อง
ดาเนินงาน
๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(ถ้ามี)
ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี
และการจัดสรร
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ

-๕นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน
กรมข่ าวทหารเรื อกับส านักงานผู้ช่วยทูตฝุายทหารเรือประจาสถานเอกอัครราชทูตไทย
ในต่างประเทศ/กรุงเทพฯ โดยได้พบปะพูดคุยและสร้างความคุ้นเคยทาให้เกิดประโยชน์
ในการประสานความร่วมมือและการสนับสนุนงานของกองทัพเรือในด้านต่าง ๆ ต่อไป
๔. พลเรือโท ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เจ้ากรมข่าวทหารเรือ เชิญ ผู้ช่วยทูต ฝุายทหาร
ราชอาณาจักรกัมพูชา/กรุงเทพฯ และผู้ช่วยทูตฝุายทหารราชอาณาจักรกัมพูชา/กรุงเทพฯ
พบปะพูดคุยและร่วมรับประทานอาหาร เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ เพื่อสานสัมพันธ์
ประเทศเพื่ อ นบ้ า น ไทย - กั ม พู ช า โดยมี ผู้ อานวยการสานั ก นโยบายและแผน
กรมข่ า วทหารเรื อ และผู้ อานวยการกองการต่า งประเทศ สานักนโยบายและแผน
กรมข่าวทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
๕. พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การต้อนรับ นายมาเร็ก ลิบชีตซกี
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจาประเทศไทย เมื่อ วัน ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕
ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่พระราชวังเดิม เพื่อแสดงความยินดี
ในโอกาสที่ผู้บัญชาการทหารเรือเข้ารับตาแหน่งใหม่ และแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็น
ด้านความสัมพันธ์ นับเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือกับสาธารณรัฐเช็ก
ในการนี้ พลเรือโท ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เจ้ากรมข่าวทหารเรือ ได้ร่วมคณะรับการเยี่ยมคารวะ
ดังกล่าวด้วย
๖. พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การต้อนรับนาง สุจิตรา ทุไร
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจาประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕
ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่พระราชวังเดิม เพื่อแสดงความยินดี
ในโอกาสที่ผู้บัญชาการทหารเรือเข้ารับตาแหน่งใหม่ และแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็น
ด้ า นความสั ม พั น ธ์ นั บ เป็ น การเสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ ระหว่ า งกองทั พ เรื อ กั บ
สาธารณรั ฐ อิ น เดี ย ในการนี้ พลเรื อโท ชลธิ ศ นาวานุ เคราะห์ เจ้ ากรมข่ าวทหารเรื อ
ได้ร่วมคณะรับการเยี่ยมคารวะดังกล่าวด้วย
๗. พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เข้าร่วมการประชุม The 5th
Multilateral Maritime Virtual Key Leader Engagement (KLE) ร่วมกับกองทัพเรือ
มิตรประเทศ จานวน ๑๔ ประเทศ ในภูมิภาคอินโด - แปซิฟิก เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุม กองบัญชาการกองทัพเรือ ๑ พระราชวังเดิม โดยมี พลเรือเอก แซมมวล ปาปาโร่
ผู้บัญชาการกองเรือสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิก เป็นเจ้าภาพการประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้
จัดขึ้นในหัวข้อ "Reinvigorating Partnerships at Sea 2022" โดยเปิดโอกาสให้

ร้อยละของ
ปัญหา/
ผลการ
ข้อเสนอแนะ
ข้อขัดข้อง
ดาเนินงาน

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(ถ้ามี)

ผู้รับผิดชอบ

-๖นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของ
ปัญหา/
ผลการ
ข้อเสนอแนะ
ข้อขัดข้อง
ดาเนินงาน

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(ถ้ามี)

ผู้รับผิดชอบ

ร้อยละของ
ปัญหา/
ผลการ
ข้อเสนอแนะ
ข้อขัดข้อง
ดาเนินงาน

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(ถ้ามี)

ผู้รับผิดชอบ

กองทัพเรือมิตรประเทศ ร่วมแสดงความคิดเห็น และวิสัยทัศน์ในการเสริมสร้างและฟื้นฟู
ความสัมพันธ์ทางทะเลของประเทศในภูมิภาคอินโด แปซิฟิก ซึ่งก่อนปิดการประชุม
ผู้บัญชาการกองเรือสหรัฐอเมริกาฯ ได้ขอบคุณผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านและคาดว่า
การประชุม KLE ครั้งที่ ๖ จะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ต่อไป
นโยบายเร่งด่วน
นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

ข้อ ๑ การแก้ไขปัญหาในการดารงชีวิตของ - กองทัพอากาศ
ประชาชน
๑. ศู น ย์ บ รรเทาสาธารณภั ย กองทั พ อากาศ และสมาคมแม่ บ้ า นทหารอากาศ
จัดกิจกรรมให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว โดยกิจกรรม
ประกอบด้วย การมอบผ้าห่มกันหนาว จานวน ๔๐๐ ผืน พร้อมทั้งกระเป๋านักเรียนและ
อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย น รวมทั้ ง จั ด เลี้ ย งอาหารกลางวั น ให้ กั บ เด็ ก นั ก เรี ย น เมื่ อ วั น ที่
๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบ้านน้าปั้ว ตาบลน้าปั้ว อาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
๒. พลอากาศเอก พั น ธ์ ภั ก ดี พั ฒ นกุ ล เสนาธิ ก ารทหารอากาศ เดิ น ทางไปตรวจ
ความพร้อมของการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ในส่วนของกองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง
ซึ่ ง ได้ ม อบหมายให้ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารพลเรื อ นทหาร ศู น ย์ บ รรเทาสาธารณภั ย
กองทั พ อากาศ (ศป.พรท.ศบภ.ทอ.) จั ด ตั้ ง ขึ้ น ร่ ว มกั บ หน่ ว ยเกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ รองรั บ
การรักษาผู้ปุวย COVID - 19 ที่ขยายวงกว้าง และมีจานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น เมื่อวันที่
๘ มกราคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (ดอนเมือง)
๓. กองกาลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ จัดปฐมนิเทศผู้พิการในนามของที่ปรึกษาและ
ตรวจสอบศูนย์เรียนรู้ร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนใต้ ให้กับผู้พิการ
ทีไ่ ด้รับการจ้างงาน ในปี ๒๕๖๕ รวมถึงอบรมชี้แจงการทางาน และให้กาลังใจ เพื่อนาไป
ปฏิบัติงานอาสาพัฒนาผู้พิการในท้อ งถิ่น ของตนเอง ซึ่งในครั้งนี้ไ ด้มีผู้พิก ารที่ไ ด้รับ
การจ้างงาน จานวน ๑๕ คน โดยมาจากจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่
๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์เรียนรู้ร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนใต้
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

-๗ร้อยละของ
ปัญหา/
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ
ผลการดาเนินงาน
ผลการ
ข้อเสนอแนะ
ข้อขัดข้อง
ดาเนินงาน
๔. โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดเจ้าหน้าที่คัดกรอง COVID - 19
๑๐๐
ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนประถมฐานบินกาแพงแสน ผู้อานวยการโรงพยาบาล
จันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ มอบหมายให้ นายทหารอนามัย แผนกเวชศาสตร์ปูองกัน
โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ นาเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจ ATK คัดกรอง
COVID - 19 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนประถมฐานบินกาแพงแสน ชั้นอนุบาล ๒ และ ๓
จานวน ๑๐๐ คน
๕. กองบิน ๓ ออกหน่วยมิตรประชาช่วยเหลือประชาชน โดยมีกิจกรรมมอบผ้าห่ม
๑๐๐
เครื่องอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค ข้าวสารอาหารแห้ง ไข่ไก่ จานวน ๑,๐๐๐ ฟอง และ
เลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เทศบาลตาบล
วั ฒ นานคร อาเภอวั ฒ นานคร จั ง หวั ด สระแก้ ว เมื่ อ วั น ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕
ณ องค์การบริหารส่วนตาบลเทศบาลวัฒนานคร จ.สระแก้ว
ข้อ ๙ การแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหา - กองทัพบก
ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
๑. ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพบก โดยศูนย์วิวัฒน์พลเมือง รับผู้เสพ/
กองทัพบก จานวน ๓๓ ศูนย์ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กรมคุมประพฤติมียอดผู้ติดยาเสพติด ผู้ตดิ ยาเสพติด
จานวน ๖,๒๑๐ ราย ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ มียอดผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด แล้ว ร้อยละ
ซึ่งรับ แล้ว จานวน ๘๒๔ ราย ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิ บัติการป้อ งกัน และปราบปรามยาเสพติ ด ๔๕.๘๗
กองทัพบก ได้กาหนดแนวทางในการปูองกันการแพร่ระบาดของ COVID - 19 สาหรับ
การรับตัวผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดการกักตัว การแก้ไขเมื่อพบกลุ่มเสี่ยง หรือพบการติดเชื้อ
๒. กองกาลังปูองกันชายแดนดารงความต่อเนื่องการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด
๑๐๐
บริเวณพื้นที่ชายแดน รวมทั้งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน ในพื้นที่จับกุมการกระทาความผิด เกี่ย วกับ ยาเสพติด ในห้ว งเดือ น
มกราคม ๒๕๖๕ โดยมีผลการจับกุมผู้กระทาผิดพระราชบัญญัติยาเสพติด จานวน ๑๐๕ ครั้ง
ผู้ต้องหา จานวน ๑๒๓ คน ยึดได้ของกลาง ได้แก่ ยาบ้า จานวน ๒๒,๐๖๙,๔๗๕ เม็ด
ไอซ์ จานวน ๒๔๓.๔๑๕ กิโลกรัม เฮโรอีน จานวน ๐.๐๑ กิโลกรัม คีตามีน จานวน ๑๑๑ กิโลกรัม
ฝิ่น จานวน ๒๐.๙๕๓ กิโลกรัม และกัญชาแห้ง จานวน ๔,๓๘๘.๗๒๕ กิโลกรัม
๓. การฝึกอบรมค่ายเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคมจังหวัดปัตตานี เพื่อจัดทาแผน
๑๐๐
การปู อ งกั น ภั ย ชุ ม ชนตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา “เข้ า ใจ เข้ า ถึ ง และพั ฒ นา”
โดยใช้แนวทางทุนปรัชญาเพื่อความมั่นคง ซึ่งเป็นแนวคิดที่ใช้ในการสร้างการมีส่วนร่วม
และพัฒนาพื้น ที่ด้ ว ยระบบเครือ ข่า ยกิจ การพลเรือ น รวมถึง ใช้ก ระบวนการเรีย นรู้

นโยบาย
รัฐบาล
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-๘นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ร้อยละของ
ปัญหา/
ผลการ
ข้อเสนอแนะ
ข้อขัดข้อง
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

ผ่านการปฏิบัติงานจริงแบบบูรณาการ เป็นหลักในการขับเคลื่อนการดาเนินงานในพื้นที่
เพื่อสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
- กองทัพเรือ
๑. หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลาแม่น้าโขง จับกุมการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด โดยมีผลการจับกุม ได้แก่ ยาบ้า จานวน ๑,๕๗๐,๐๐๕ เม็ด กัญชาแห้งอัดแท่ง
น้าหนัก ๑,๐๗๑ กิโลกรัม ไอซ์ น้าหนัก ๒ กิโลกรัม และไม้พะยูง จานวน ๔๐ ท่อน
๒. กองทัพเรือภาคที่ ๓ จับกุมการกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีผลการจับกุม
ได้แก่ ยาบ้า จานวน ๘,๙๕๗ เม็ด และแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา จานวน ๓๘ คน
๓. ศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้
จับกุมการกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีผลการจับกุม ได้แก่ ยาบ้า จานวน ๓๐ เม็ด
กัญชาแห้งอัดแท่ง จานวน ๒๓ กรัม และไอซ์ จานวน ๑ กรัม
ข้อ ๑๑ การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้ง - กองทัพบก
และอุทกภัย
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก ดาเนินการแจกจ่ายน้าให้กับประชาชนในพื้นที่
ที่ประสบภัยแล้งใน ๓๔ จังหวัด ตั้งแต่ห้วงปลายปีที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน จานวนทั้งสิ้น
๑๒,๒๐๙ ครัวเรือน คิดเป็น ปริมาณน้าสะสม ๕,๘๕๒,๕๐๐ ลิตร และเตรียมการเปิดโครงการ
ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ร่วมกับภาคพลเรือน เอกชน และส่วนราชการอื่น ๆ ในการสนับสนุน
ช่วยเหลือประชาชนในวิกฤติภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในห้วงอนาคต

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(ถ้ามี)

๑๐๐
ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี
และการจัดสรร
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๐๐
๑๐๐

๑๐๐

ตรวจถูกต้อง
พันเอก
( ฐกฤต ลีฬหวนิช )
รองผู้อานวยการ กองนโยบายและยุทธศาสตร์
สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักนโยบายและแผนกลาโหม
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ

