
หน่วยรับผิดชอบงบ หน่วยเจ้าของ
งบประมาณรอง งบประมาณ

สก.ทบ. กช. กลุ่มงบงานบริการและสวัสดิการ
 - รายการพิธีอ าลาชีวิตราชการทหาร 800                                     
 - รายการจัดหาอุปกรณ์กีฬาและเคร่ืองแต่งกายนักกีฬา 250,000                               
 - รายการจัดหาอุปกรณ์กีฬาและเคร่ืองแต่งกายนักกีฬา รวม 24 ชนิดกีฬา (บาสเกตบอล) 67,740                                 
 - รายการค่ามหรสพในพิธีต้อนรับ - ปลดทหารกองประจ าการ 92,800                                 
 - รายการค่ามหรสพในพิธีต้อนรับและประดับเคร่ืองหมายยศนักเรียนทหาร 20,000                                 

รวมกลุ่มงบงานบริการและสวัสดิการ 431,340                            

กช. กช. กลุ่มงบงานส่งก าลังและซ่อมบ ารุงยุทโธปกรณ์ (การจัดหาครุภัณฑ์)
 - เคร่ืองตรวจค้นทุ่นระเบิด จ านวน 20 เคร่ือง 3,700,000                            
 - เรือยางส่งข้าม 9 คน แบบ 2 (ทดแทนเรือยางลาดตระเวน 3 คน) จ านวน 9 ล า 6,300,000                            
 - เคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือ 40 แรงม้า จ านวน 9 เคร่ือง 1,224,000                            
 - ชุดส ารวจท่ัวไป จ านวน 2 ชุด 1,960,000                            
 - ตาข่ายพราง ทบ. แบบ 41 จ านวน 345 ชุด 12,075,000                           
 - เคร่ืองผ่าตัด (ทดแทนเล่ือยโซ่ยนต์) จ านวน 15 เคร่ือง 3,750,000                            
 - เคร่ืองอัดดินยนต์ แบบ 2 จ านวน 2 เคร่ือง 1,020,000                            

รวมกลุ่มงบงานส่งก าลังและซ่อมบ ารุงยุทโธปกรณ์ 30,029,000                        
กร.ทบ. กช. กลุ่มงบงานกิจการพลเรือน

 - รายการจัดประชุมหน่วยงาน/เครือข่ายด้านกิจการมวลชน 256,800                               
 - รายการจัดชุด ชป.กร. ระดับกองพัน (ขุนอาสา) 192,000                               
 - รายการจัดท าห้องเรียนต้นแบบ พร้อมส่ือการสอน องค์ความรู้เร่ืองศาสตร์พระราชา 88,000                                 

รวมกลุ่มงบงานกิจการพลเรือน 536,800                            
กลุ่มงบงานการบริหารงานและบริหารหน่วย

สปช.ทบ. กช.  - งบงานบริหารหน่วย 33,186,631                           
สปช.ทบ. พล.ช  - งบงานบริหารหน่วย 4,612,261                            

รายการ หมายเหตุ

สรุปแผนงาน โครงการ และงบประมาณ ของ กช. ประจ าปีงบประมาณ  2563

จ านวนเงิน
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สปช.ทบ. พล.ช  - รายการบริหารท่ัวไปของ ผบ.พล.ช. 500,000                               
ขส.ทบ. รร.ช.กช.  - งบงานการเคล่ือนย้าย 221,250                               

รวมกลุ่มงบงานการบริหารงานและบริหารหน่วย 38,520,142                        
ยย.ทบ. กช. กลุ่มงบงานซ่อมแซมอาคาร ส่ิงปลูกสร้างและการท่ีดิน

 - งบงานซ่อมแซมอาคารและส่ิงปลูกสร้าง 3,504,620                            
รวมกลุ่มงบงานซ่อมแซมอาคาร ส่ิงปลูกสร้างและการท่ีดิน 3,504,620                          

กลุ่มงบงานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร และส่ิงปลูกสร้าง
ยก.ทบ. กช.  - โครงการเสริมสร้างหน่วย 25,255,606                           
กบ.ทบ. กช.  - โครงการจัดต้ังปรับปรุงและขยายหน่วย 50,000,000                           
กบ.ทบ. กช.  - โครงการก่อสร้างบ้านพักโรงเรือนส่ิงก่อสร้าง 76,000,000                           

รวมกลุ่มงบงานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร และส่ิงปลูกสร้าง 151,255,606                       
สปช.ทบ. กช. กลุ่มงบงานการพัฒนาระบบราชการ

 - งบงานสร้างกระบวนการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ 333,906                               
รวมกลุ่มงบงานการพัฒนาระบบราชการ 333,906                            

กร.ทบ. กช. กลุ่มงบงานการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 - งบงานเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ 80,000                                 
 - งบงานการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตร์ิ 100,000                               
 - งบงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติฯ 900,000                               

รวมกลุ่มงบงานการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 1,080,000                          

ขว.ทบ. กช. กลุ่มงบงานการข่าว
 - รายการปฏิบัติการและรายงานข่าวสาร -                                     
 - รายการตรวจสอบและประเมินผลหน่วยปฏิบัติ -                                     

รวมกลุ่มงบงานการข่าว -                                   
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ยศ.ทบ. กช. กลุ่มงบงานการศึกษาทางทหาร
 - หลักสูตรการผลิตก าลังพลนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน 14,265,167                           
 - การจัดแสดงสาธิตและการจัดบรรยายหรือน าชมกิจการ 265,329                               
 - การประกันคุณภาพการศึกษา 40,000                                 
 - รายการด าเนินการศูนย์การศึกษาของ ทบ. 120,000                               

รวมกลุ่มงบงานการศึกษา 14,690,496                        
ยศ.ทบ. กช. กลุ่มงบงานด้านยุทธการ การฝึก และวิจัย

 - งบงานฝึกตามวงรอบประจ าปี 7,855,804                            
 - งบงานฝึกพิเศษ 679,205                               

รวมกลุ่มงบงานด้านยุทธการ การฝึก และวิจัย 8,535,009                          
ยศ.ทบ. กช. กลุ่มงบงานส่งก าลังและซ่อมบ ารุงยุทโธปกรณ์

 - การจัดหาเพ่ือแจกจ่าย 26,390,366                           
 - การเก็บรักษาและแจกจ่าย 1,378,049                            
 - การซ่อมบ ารุง 146,271,340                         
 - การบริการ 960,245                               
 - งบงานการจัดระบบและการบริหารงานส่งก าลังบ ารุง 58,989                                 

รวมกลุ่มงบงานส่งก าลังและซ่อมบ ารุงยุทโธปกรณ์ 175,058,989                       
กบ.ทบ. กช. กลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์

 - งบงานโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ 290,635,200                         
 - งบงานโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงยุทโธปกรณ์ 71,043,700                           
 - โครงการผูกพันข้ามปีงบประมาณใหม่ 128,000,000                         

รวมกลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ 489,678,900                       
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กร.ทบ. กช. โครงการรณรงค์เสริมสร้างความรักชาติ
 - รายการอบรมค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 223,800                               

รวมโครงการรณรงค์เสริมสร้างความรักชาติ 223,800                            
913,878,608                       รวมงบประมาณท่ี กช. ได้รับจัดสรรจ านวนท้ังส้ิน

ตรวจถูกต้อง
พ.ต.หญิง 
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