รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ของ กร.ทหาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ห้วง 1 ต.ค.61 - 31 มี.ค.62)
ส่วนราชการ บก.ทท. : กร.ทหาร
ลําดับ

1

2

แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรมหลัก - กิจกรรมรอง - รายการ/โครงการ
แผนงาน พื้นฐานด้านความมั่นคง
ผลผลิต การดํารงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ
กิจกรรมหลัก การบริหาร และบริการกําลังพล
กิจกรรมรอง การบริหาร บริการกําลังพลทั่วไป
- การเดินทางไปทําการบินรักษาสมรรถภาพนักบิน

กิจกรรมหลัก การส่งกําลังบํารุง
กิจกรรมรอง การบริการอื่นๆ
- จ้างเหมาทําความสะอาด อาคาร 6 ชั้น 1 - 6

หน่วย

งบประมาณ

กกล.กร.ทหาร

32,100.00

กกล.กร.ทหาร

300,000.00

3

- ค่าโทรศัพท์

กกล.กร.ทหาร

120,000.00

4

- ค่าสาธารณูปโภค (เว้นค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต) : กร.ทหาร

กกล.กร.ทหาร

15,000.00

กคง.กร.ทหาร

2,458,804.00

5

กิจกรรมหลัก การบริหารจัดการ
กิจกรรมรอง การบริหารงานของส่วนราชการใน บก.ทท.
- การบริหารงานของ กร.ทหาร

จ่ายจริง

ผลผลิต

-

เพื่อให้การดําเนินการด้านกําลังพล เกี่ยวกับการ
รักษาสิทธิกําลังพลของข้าราชการ บก.ทท. เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

125,000.00 รักษาความสะอาด อาคาร สถานที่ เขตสุขาภิบาล
และปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้เรียบร้อยสวยงาม
เป็ยไปตามนโยบาย ผบ.ทสส.

ผลลัพธ์

ข้าราชการที่มีคุณสมบัติ เดินทางไปทําชั่วโมงและ
ทําการฝึกบินรักษาสมถรรภาพประจําปีได้รับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ
ดังกล่าว

สภาพแวดล้อมที่ดี ส่งเสริมประสิทธิภาพในการ
ทํางาน และคุณภาพชีวิตี่ดี แก่กําลังพลของหน่วย

60,968.79 ขีดความสามารถในการควบคุมบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ

การใช้งบประมาณให้คุ้มค่าสูงสุด สามารถตอบ
สนองกองทัพไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

12,363.00 ขีดความสามารถในการควบคุมและบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ

การใช้งบประมาณให้คุ้มค่าสูงสุด สามารถตอบสนอง
กองทัพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1,141,877.14 สามารถดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จ
ตามที่ได้รับมอบหมาย

สามารถตอบสนองภารกิจและปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ
เป็นไปอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

ลําดับ

6

แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรมหลัก - กิจกรรมรอง - รายการ/โครงการ
กิจกรรมรอง การสนับสนุนงานบริหารงานทั่วไปของ บก.ทท.
- ค่าจัดทําวารสารกองทัพไทย (เสนาสนเทศ)

หน่วย

งบประมาณ

กปส.สปส.กร.ทหาร

830,450.00

7

- งานถ่ายภาพกิจกรรมของ บก.ทท.

กผส.สปส.กร.ทหาร

299,730.00

8

- งานศูนย์ผลิตรายการและข่าว บก.ทท.

กปส.สปส.กร.ทหาร

9

กิจกรรมรอง การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ บก.ทท.
- สัมมนาพัฒนาบุคลากรภายในหน่วย เรื่อง การเรียนรู้งานด้านกิจการพลเรือน

10

กิจกรรมรอง การพัฒนาระบบราชการ
- การดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ กร.ทหาร

จ่ายจริง

ผลผลิต

436,850.00 จัดทําวารสารกองทัพไทยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
และกิจกรรมกองทัพไทยให้กําลังพลในกองทัพ
และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

-

ผลลัพธ์

กําลังพลของกองทัพและประชาชนทั่วไปรับทราบ
ข่าวสารและกิจกรรมของกองทัพเกิดความเข้าใจ
ในการดําเนินงานของกองทัพเมืองภาพลักษณ์ของ
กองทัพไปในทางที่ดี

สามารถบันทึกภาพการปฏิบัติงาน/กิจกรรมใน
งานพิธีสําคัญของ บก.ทท. และ นขต.บก.ทท.
ในทุกๆวาระงาน หรือตามที่ได้รับการร้องขอนํา
ภาพกิจกรรมในงานพิธีต่างๆที่บันทึกได้นําไป
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ เพื่อให้กําลังพล และ
ประชาชนทั่วไปทราบ

สามารถบันทึกภาพการปฏิบัติงานกิจกรรมในงาน
พิธีต่าง ๆ ใน บก.กองทัพไทย และ นขต.บก.ทท.
ได้ในทุกๆวาระงาน หรือตามที่ได้รับการร้องขอนํา
ภาพกิจกรรมที่บันทึกได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทาง
ช่องทางสื่อต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานราชการกําลังพล
ครอบครัวและประชาชนทั่วไปรับทราบ

76,040.00

22,320.00 ผลิตสปอตวิทยุ สกู๊ปพิเศษ และ บทความประชาสัมพันธ์ ตามวัตถุประสงค์เพื่อนําออกอากาศทาง
สถานีวิทยุ บก.ทท. และเราทัพเป็นประจําทุกวัน

ผลิตสปอร์ตวิทยุสกู๊ปพิเศษบทความประชาสัมพันธ์
เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่ภารกิจผลงานของรัฐบาล
คสช. และกองทัพไทยไม่น้อยกว่า 200 ชิ้นตลอดปี
งบประมาณ

กคง.กร.ทหาร

482,000.00

482,000.00 เพิ่มศักยภาพนํามาประยุกต์ใช้ในการประชาสัมพันธ์
เพื่อให้งานด้านกิจการพลเรือนมีประสิทธิภาพ

กําลังพลของหน่วยนําความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

กคง.กร.ทหาร

60,000.00

45,550.00 งานดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
กร.ทหาร รับผิดชอบในระดับกระทรวงกลาโหม
ก็เมื่อเช้าการกองทัพไทย และของ กร.ทหารดําเนิน
การให้เป็นไปตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการตาม
รายละเอียดประกอบตัวชี้วัด แนวทางการประเมินผลและการจัดเก็บเอกสารการดําเนินการ

สามารถจัดทําการประเมินผลตนเอง (SAR) และ
จัดเก็บเอกสารในการดําเนินการตามแนวทางการ
ประเมินผล ได้ถูกต้อง เรียบร้อยและทันเวลา

ลําดับ
11

12

13

14

แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรมหลัก - กิจกรรมรอง - รายการ/โครงการ
- การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 3 การให้ความสําคัญกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แผนงาน ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
โครงการ โครงการ การเทิดทูนป้องกัน รวมทั้งตอบโต้และทําความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบัน
พระมหากษัตริย์
กิจกรรมหลัก การป้องกันและทําความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์
กิจกรรมรอง การปลูกฝังจิตสํานึกและอุดมการณ์กําลังพลให้มีความรักสถาบันพระมหากษัตริย์
- โครงการคัดเลือกบุคคลและเตรียมความพร้อมเข้าอบรมเป็นจิตอาสาต้นแบบ

- โครงการสํานึกคุณแผ่นดิน ของกองบัญชาการกองทัพไทย

แผนงาน ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านความมั่นคง
โครงการ โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การ
ระหว่างประเทศ
กิจกรรมหลัก การดําเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน
กิจกรรมรอง การดําเนินการเสริมสร้างความร่วมมือในกรอบอาเซียน
- การเตรียมความพร้อมการดําเนินงานด้านการใช้ทรัพยากรและศักยภาพทางทหารอาเซียน
ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ

หน่วย

งบประมาณ

จ่ายจริง

ผลผลิต

ผลลัพธ์

กคง.กร.ทหาร

240,000.00

240,000.00 การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐในส่วนที่ กร.ทหาร รับผิดชอบดําเนินการ
ให้เป็นไปตามแนวทางการดําเนินการการประเมิน
การตรวจ หน่วยต้องมีการดําเนินการจัดทํารายงาน
การประเมินตนเองขั้นพื้นฐานและจัดเก็บเอกสาร
การดําเนินการให้ครบถ้วน

สามารถดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินผล
ตนเองขั้นพื้นฐานและประเด็นการตรวจประเมินและ
การจัดเก็บหลักฐานการดําเนินการได้ถูกต้อง
เรียบร้อยและทันเวลา

กทพ.สกร.กร.ทหาร

1,000,000.00

634,500.00 กําลังพล บก.ทท.ที่หน่วยต่างๆ ได้คัดเลือกให้เป็น
ผู้แทนเข้ารับการอบรมจํานวน ๕๐ นาย ฝึกอบรม

- กําลังพลที่จะเข้ารับการอบรมมีความพร้อมทั้ง
ด้านความประพฤติ องค์ความรู้ กําลังกายและจิตใจ

กทพ.สกร.กร.ทหาร

456,000.00

152,100.00 จัดกําลังพลของ นขต.บก.ทท. และประชาชนในพื้น
ที่ใกล้เคียงที่ตั้งของหน่วย หรือพื้นที่รับผิดชอบของ
หน่วยตามภารกิจ ห้วงการปฏิบัติ เดือนละ 2 ครั้ง
/ เดือน (ต.ค.61 – ก.ย.62)

- กองทัพเป็นองค์กรหลักในแสดงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และดํารงไว้ซึ่งชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ อย่างเป็นรูปธรรม

กบภ.สกร.กร.ทหาร

303,620.00

-

สร้างความเข้าใจในแนวทางการใช้ทรัพยากรและ
ศักยภาพทางทหารอาเซียนในด้าน HADR

เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน
ฝนการเตรียมความร่วมมือด้าน HADR

ลําดับ

15

แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรมหลัก - กิจกรรมรอง - รายการ/โครงการ
แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ
โครงการ โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ
กิจกรรมหลัก การควบคุมบังคับบัญชา
กิจกรรมรอง การปฏิบัติงานของ ทท. สายงานกิจการพลเรือน
- กร.ทหาร สัมพันธ์

หน่วย

งบประมาณ

จ่ายจริง

ผลผลิต

ผลลัพธ์

กนผ.กร.ทหาร

400,000.00

380,800.00 จัดสัมมนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน
เพื่อให้เกิดการบูรณาการงานระหว่างหน่วยงาน
ของ บก.ทท. เหล่าทัพรวมทั้งส่วนราชการพลเรือน
และหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

สร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานก่อให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานและบรรลุวัตถุประสงค์
ในการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนของกองทัพไทย

ได้รับทราบผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อขัดข้อง
ในการดําเนินการของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ใน
ภูมิภาคต่างๆพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น

16

- การควบคุมบังคับบัญชา นขต.ทท.

กนผ.กร.ทหาร

400,000.00

163,740.00 ดําเนินการตรวจเยี่ยมสํานักงานพัฒนา ภาค 1-5
อยากทราบผลการปฏิบัติงานและข้อขัดข้องต่างๆ

17

- การจัดทําแผนปฏิบัติงานสายงานกิจการพลเรือน ประจําปีงบประมาณ 2562

กคง.กร.ทหาร

50,000.00

50,000.00 จัดทําแผนปฏิบัติงานสายงานกิจการพลเรือนให้มี
ความทันสมัยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได้

แผนปฏิบัติงานสายกิจการพลเรือนอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน

กนผ.กร.ทหาร

1,012,000.00

235,860.00 เพื่อให้ผู้รับการฝึกสามารถวางแผน อํานวยการ
ควบคุม การปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนในการ
ป้องกันประเทศในระดับยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์
และยุทธวิธี

สามารถปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนในการ
สนับสนุนการป้องกันประเทศได้อย่างทันเวลา
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

กบภ.สกร.กร.ทหาร

984,000.00

18

กิจกรรมหลัก ยุทธการและการฝึก
กิจกรรมรอง การฝึกร่วม ทท.
- การฝึกด้านกิจการพลเรือนร่วม

19

- การฝึกบรรเทาสาธารณภัยร่วม

-

เพื่อทดสอบและพัฒนาแผนและระเบียบปฏิบัติ
ประจําด้านงานบรรเทาสาธารณะภัย

แผนและพัฒนาแผนและระเบียบปฏิบัติประจําด้าน
งานบรรเทาสาธารณภัยที่วางได้นํามาทดสอบใน
การฝึก อละนําผลมาเป็นแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงแผนและระเบียบปฏิบัติประจําด้านงาน
บรรเทาสาธารณภัย

ลําดับ

20

21

22

23

24

แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรมหลัก - กิจกรรมรอง - รายการ/โครงการ
กิจกรรมรอง การดําเนินการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน
- การประชาสัมพันธ์สนับสนุนการจัดระเบียบชายแดน

กิจกรรมหลัก กิจการพลเรือน
กิจกรรมรอง การปฏิบัติการกิจการพลเรือน
- การจัดทําวีดิทัศน์เพื่อการนําเสนอของ บก.ทท.

กิจกรรมรอง การปฏิบัติการจิตวิทยา
- ค่าใช้จ่ายวันเด็กแห่งชาติ

- งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (ให้ข้อมูลบุคคลภายนอก)

กิจกรรมรอง การประชาสัมพันธ์
- การจัดแถลงข่าวสื่อมวลชนตามสถานการณ์

หน่วย

งบประมาณ

จ่ายจริง

ผลผลิต

ผลลัพธ์

กปส.สปส.กร.ทหาร

520,230.00

520,230.00 สื่อมวลชนทุกแขนงให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการ
ในการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหาร
ในพื้นที่ตามแนวชายแดน

สื่อมวลชนนําข้อเท็จจริงของการปฏิบัติของกองทัพ
ตามแนวชายแดนไปเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ
อย่างกว้างขวาง

กผส.สปส.กร.ทหาร

535,600.00

263,400.00 เพื่อพัฒนาหน่วยในการจัดทพวิดีทัศน์ในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ที่สําคัญของ บก.ทท.
ทางสื่อต่างๆ ได้ครอบคลุมทุกมิติเป็นที่ยอมรับจาก
หน่วยต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการและหน่วยอื่นๆ

วิดีทัศน์เพื่อการนําเสนอของ บก.ทท. สามารถตอบ
สนองต่อการใช้งานได้อย่างเหมาะสม ในโอกาสต่างๆ

กกร.สกร.กร.ทหาร

114,040.00

114,040.00 เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน
ทหารกับหน่วยงานต่างๆเด็กและเยาวชนรวมทั้ง
ประชาชนทั่วไป แสดงออกถึงความพร้อมรบของ
กองทัพและประชาสัมพันธ์กองทัพในการจัดงาน
วันเด็กให้เป็นที่ชื่นชมต่อประชาชนทั่วไป

เด็กและเยาวชนได้รับทราบการปฏิบัติภารกิจของ
กองทัพซึ่งเป็นการฝึกจิตสํานึกและมีทัศนคติที่ดีต่อ
กองทัพไทยในโอกาสต่อไปองค์กรและมวลชนทั่วไป
มีความมั่นใจและภูมิใจต่อกองทัพพร้อมให้การ
สนับสนุนเมื่อกองทัพขอความร่วมมือรวมทั้งนําไป
เผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ

กสท.สปส.กร.ทหาร

33,100.00

กปส.สปส.กร.ทหาร

47,850.00

33,100.00 ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารของ บก.ทท.
สามารถตรวจสอบภารกิจและการปฏิบัติงานของ
บก.ทท. ตามความต้องการของประชาชนได้อย่าง
ถูกต้องโดยมีการขอรับข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ปีละ
ประมาณ 60 รายและสืบค้นผ่านทางเว็บไซต์
บก.ทท. ปีละประมาณ 200,000 ราย

7,975.00 จัดแถลงข่างโดยเชิญสื่อมวลชลทุกแขนง ทั้งสื่อฯ
ในประเทศและต่างประเทศรับฟังและตอบข้อซักถาม

บก.ทท.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชน
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของ บก.ทท. รวมทั้งมี
ความเข้าใจภารกิจและการปฏิบัติงานของ บก.ทท.
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ผลงาน และ
กิจกรรมของกองทัพไทยอย่างถูกต้อง ชัดเจน และ
รวดเร็ว ทันเหตุการณ์

ลําดับ

แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรมหลัก - กิจกรรมรอง - รายการ/โครงการ

หน่วย

งบประมาณ

จ่ายจริง

ผลผลิต

ผลลัพธ์

25

- งานผลิตรายการวิทยุ

กปส.สปส.กร.ทหาร

76,050.00

26

- งานสรุปข่าวประจําวัน

กสท.สปส.กร.ทหาร

376,500.00

27

- งานสืบค้นข้อมูลทางสารสนเทศ (กฤตภาคข่าวออนไลน์)

กสท.สปส.กร.ทหาร

102,720.00

37,352.76 เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบข่าวสารที่รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์
สามารถนําไปใช้ตกลงใจในงานด้านกิจการพลเรือน

ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบข่าวสารที่รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์
สามารถนําไปใช้ตกลงใจในงานด้านกิจการพลเรือน

28

- งานเสริมสร้างพัฒนาความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน

กปส.สปส.กร.ทหาร

579,370.00

29

- ค่าใช้จ่ายของคณะทํางานโฆษก บก.ทท.

กปส.สปส.กร.ทหาร

100,000.00

141,690.00 จัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับ
บัญชาระดับสูงกับสื่อมวลชนและสื่อมวลชน
ทุกแขนงเดินทางไปเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ทหารตามหน่วยต่างๆในการเตรียม
กําลังรบการป้องกันประเทศและการพัฒนาประเทศ
47,320.00 ติดตาม ผบ.ทสส.ในวาระการประชุมต่างๆ และ
ภารกิจการเดินทางตรวจเยี่ยมหรือภารกิจที่สําคัญ
ตามสั่งการนําข้อมูลที่ได้รับจัดทําข่าวประชาสัมพันธ์
หรือจัดการแถลงข่าวผ่านสื่อมวลชนเพื่อสนับสนุน
ภารกิจของกองทัพและผู้บังคับบัญชาและให้
ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาเกิดความร่วมมือ
ที่ดีรวมกันในอนาคต

สื่อมวลชนให้ความร่วมมือที่ดีในการนําข้อมูลและ
ข้อเท็จจริงไปเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ
เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานและเกิดความ
สัมพันธ์ที่ดรี ะหว่างผู้บังคับบัญชาระดับสูงเจ้าหน้าที่
และสื่อมวลชน
ประชาชนได้รับทราบภารกิจบทบาทหน้าที่ของ
กองทัพและภารกิจของ ผบ.ทสส. ในทุกด้าน

76,050.00 ดําเนินการจัดรายการวิทยุในความรับผิดชอบได้แก่
รายการใจถึงใจ รายการเปิดคลื่นคุยข่าว และ
รายการเพื่อสังคมไทยอากาศทางสถานีวิทยุ
บก.ทท. และเหล่าทัพเป็นประจําทุกวัน

244,350.00 สามารถนําไปใช้ตกลงใจ/ดําเนินการตามภารกิจ
ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้ประชาชนทุกช่วงอายุ ที่ได้รับฟังรายการ
ทําให้ได้รับทราบพฤติกรรมและบทบาทภารกิจหน้าที่
ตลอดจนผลงานของกองทัพ ซึ่งเป็นกองทัพของ
ประชาชนและพร้อมให้การสนับสนุนกองทัพไทย
ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ส่วนราชการและ
เอกชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ผู้บังคับบัญชาและหน่วยที่เกี่ยวข้อวได้รับทราบจาก
สื่อฯ ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็วและทันต่อ

ลําดับ

30

แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรมหลัก - กิจกรรมรอง - รายการ/โครงการ
โครงการ โครงการสนับสนุนการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน
กิจกรรมหลัก การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ
กิจกรรมรอง การเตรียมความพร้อมการช่วยเหลือป้องกันบรรเทา สาธารณภัยและภัยพิบัติ
- มวลชนกองทัพไทยร่วมใจช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ

หน่วย

งบประมาณ

จ่ายจริง

ผลผลิต

ผลลัพธ์

กบภ.สกร.กร.ทหาร

500,000.00

247,420.00 เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยมีความพร้อมในการ
บริหารจัดการสาธารณภัยของชุมชนอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ

ลดการเสี่ยงภัยของชุมชนและเพิ่มขีดความสามารถ
ให้กับชุมชนในการระงับบรรเทาสาธารณภัยด้วย
ตนเองระดับหนึ่ง ก่อนหน่วยงานภายนอกเข้า
ช่วยเหลือ

31

แผนงาน บูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
โครงการ โครงการป้องกันยาเสพติด
กิจกรรมหลัก การป้องกันยาเสพติด
กิจกรรมรอง การสร้างภูมิคุ้มกันและเฝ้าระวังภายในหน่วย
- โครงการปฏิบัติธรรมนําปัญญา ต้านภัยยาเสพติด

กทพ.สกร.กร.ทหาร

214,500.00

214,500.00 ข้าราชการ บก.ทท. และครอบครัว อบรมเรียนรู้
หลักปฏิบัติธรรม จิตภาวนา ที่ถูกต้อง การนั้ง
วิปัสสนากรรมฐานแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ใช้ธรรม
ลด ละ เลิก อบายมุข และในการปฏิบัติธรรม

กําลังพล บก.ทท. จะได้รับการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม ตลอดจนหลักการปฏิบัติ
ธรรม อบรมภาวนาจิตที่ถูกต้อง มีภูมิคุ้มกันและ
ห่างไกลจากยาเสพติด

32

- โครงการเยาวชนภาคฤดูร้อนของ บก.ทท.

กทพ.สกร.กร.ทหาร

280,000.00

241,310.00 เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ระหว่างเยาวชน
ทําให้เยาวชนมีคุณภาพ มีอุดมการณ์ และเป็น
เยาวชนที่ดีของประเทศ

เกิดความสมัครสมานสามัคคี ของเยาวชน พร้อมการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทัพไทย

กทพ.สกร.กร.ทหาร

408,080.00

408,080.00 การจัดอบรมเยาวชน จํานวน 600 คน แบ่งเป็น
2 รุ่น ๆ ละ 300 คน โดยจะจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยว
กับยาเสพติดและการใช้ชีวิตประจําวัน

เยาชนที่ได้รับการอบรม จะประพฤติตนเป็นเยาวชน
ที่ดีของครอบครัว สังคมและประเทศชาติ

33

กิจกรรมรอง การสร้างภูมิคุ้มกันและเฝ้าระวังในชุมชนใกล้ที่ตั้งหน่วย
- โครงการค่ายพุทธธรรม ต้านภัยยาเสพติด

ลําดับ
34

แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรมหลัก - กิจกรรมรอง - รายการ/โครงการ
- โครงการรวมพลังเยาวชนกองทัพไทยต้านภัยยาเสพติด

หน่วย
กทพ.สกร.กร.ทหาร

งบประมาณ
355,000.00

จ่ายจริง

ผลผลิต

355,000.00 การนําเยาวชนที่ผ่านการรณรงค์ให้ตระหนักถึง
พิษภัยของยาเสพติดในโครงการต้านภัยยาเสพติด
ใกล้ที่ตั้งหน่วยทหาร และพื้นที่เสี่ยง มาร่วมจัด
กิจกรรมสันทนาการ เพื่อเพิ่มปัจจัยเชิงบวก และ
แสดงพลัง จํานวน 1,500 คน

รวมทั้งสิ้น
รวมทั้งสิ้น %
ขอรับรองว่ารายงานนี้ได้จัดทําโดยถูกต้อง
น.อ.
(สัมฤทธิ์ กิตติบดีสกุล)
ผอ.กคง.กร.ทหาร

ผลลัพธ์
เยาวชนที่เข้ารับการอบรม จะประพฤติตนเป็น
เยาวชนที่ดีของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

