แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ กร.ทหาร (รายการจัดสรร)
แผนงาน
ผลผลิต/กิจกรรมหลัก
กิจกรรมรอง/รายการ

ต.ค.

1. แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านความมัน่ คง
1.1 ผลผลิต การดารงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ
1.1.1 กิจกรรมหลัก การบริหาร และบริการกาลังพล
1.1.1.1 กิจกรรมรอง การบริหาร บริการกาลังพลทัว่ ไป
1.1.1.1.1 การเดินทางไปทาการบินรักษาสมรรถภาพนักบิน

33,880.00

1.1.2 กิจกรรมหลัก การส่งกาลังบารุง
1.1.2.2 กิจกรรมรอง การบริการอืน่ ๆ
1.1.2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค (เว้นค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต)

15,000.00

1.1.2.2.2 ค่าโทรศัพท์

110,000.00

1.1.2.2.3 ค่าจ้างเหมาทาความสะอาด อาคาร 6 ชัน้ 1 - 6

300,000.00

1.1.3 กิจกรรมหลัก การบริหารจัดการ
1.1.3.1 กิจกรรมรอง การบริหารงานของส่วนราชการใน บก.ทท.
1.1.3.1.1 การบริหารงานของ กร.ทหาร

2,076,290.00

1.1.3.2 กิจกรรมรอง การจัดการงบประมาณของ บก.ทท.
1.1.3.2.1 การบูรณาการงบประมาณสายงานกิจการพลเรือน
1.1.3.3 กิจกรรมรอง การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของ บก.ทท.
1.1.3.3.1 การสัมมนาพัฒนาบุคลากรภายในหน่วย เรือ่ ง การเรียนรู้
งานด้านกิจการพลเรือน

80,000.00
462,000.00

1.1.3.4 กิจกรรมรอง การพัฒนาระบบราชการ
1.1.3.4.1 การดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการของ กร.ทหาร
1.1.3.4.2 การดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
หมวด 3 การให้ความสาคัญกับผูร้ ับบริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย

60,000.00
240,000.00

2. แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมัน่ คงของสถาบันหลักของชาติ
2.1 ผลผลิต โครงการพิทกั ษ์รักษาการถวายพระเกียรติ
การปฏิบตั ิตามพระราชประสงค์ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
2.1.2 กิจกรรมหลัก การป้องกันและทาความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบัน
พระมหากษัตริย์
2.1.2.2 กิจกรรมรอง การปลูกฝังจิตสานึกและอุดมการณ์กาลังพลให้มีความรัก
สถาบันพระมหากษัตริย์
2.1.2.2.1 โครงการคัดเลือกบุคคลและเตรียมความพร้อมเข้าอบรมเป็นจิตอาสา
ต้นแบบ

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)

รวมทัง้ สิน้

1,000,000.00

พ.ย.

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ กร.ทหาร (รายการจัดสรร)
แผนงาน
ผลผลิต/กิจกรรมหลัก
กิจกรรมรอง/รายการ

ต.ค.

3. แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3.1 ผลผลิต โครงการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร
3.1.1 กิจกรรมหลัก การดาเนินงานความร่วมมือด้านความมัน่ คงในกรอบอาเซียน
3.1.1.1 กิจกรรมรอง การดาเนินการเสริมสร้างความร่วมมือในกรอบอาเซียน
3.1.1.1.1 การเตรียมความพร้อมการดาเนินงานด้านการใช้ทรัพยากรและ
ศักยภาพทางทหารอาเซียนให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบตั ิ

303,620.00

4. แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์พฒ
ั นาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศและ
ความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ
4.1 ผลผลิต โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน
4.1.1 กิจกรรมหลัก การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบตั ิ
4.1.1.1 กิจกรรมรอง การเตรียมความพร้อมการช่วยเหลือป้องกันบรรเทา
สาธารณภัยและภัยพิบตั ิ
4.1.1.1.1 โครงการร่วมใจป้องกันสาธารณภัย ของกองบัญชาการกองทัพไทย
4.1.1.1.2 มวลชนกองทัพไทยร่วมใจช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
และภัยพิบตั ิ

468,000.00
500,000.00

4.2 ผลผลิต โครงการพัฒนาขีดความสามารถกองทัพ
4.2.1 กิจกรรมหลัก การควบคุมบังคับบัญชา
4.2.1.1 กิจกรรมรอง การปฏิบตั ิงานของ ทท. สายงานกิจการพลเรือน
4.2.1.1.1 กร. สัมพันธ์
4.2.1.1.2 การควบคุมบังคับบัญชา นขต.ทท.
4.2.1.1.3 การจัดทาแผนปฏิบตั ิงานสายงานกิจการพลเรือน
ประจาปีงบประมาณ 2563

400,000.00
400,000.00
50,000.00

4.2.3 กิจกรรมหลัก ยุทธการและการฝึก
4.2.3.1 กิจกรรมรอง การฝึกร่วม ทท.
4.2.3.1.1 การฝึกด้านกิจการพลเรือนร่วม

1,012,000.00

4.2.3.1.2 การฝึกบรรเทาสาธารณภัยร่วม

984,000.00

4.2.3.3 กิจกรรมรอง การดาเนินการจัดระเบียบพื้นทีช่ ายแดน
4.2.3.3.1 การประชาสัมพันธ์สนับสนุนการจัดระเบียบชายแดน

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)

รวมทัง้ สิน้

452,950.00

4.2.4 กิจกรรมหลัก กิจการพลเรือน
4.2.4.1 กิจกรรมรอง การปฏิบตั ิการกิจการพลเรือน
4.2.4.1.1 งานถ่ายภาพกิจกรรมของ บก.ทท.

299,730.00

4.2.4.1.2 การจัดทาวีดิทศั น์เพื่อการนาเสนอของ บก.ทท.

535,600.00

พ.ย.

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ กร.ทหาร (รายการจัดสรร)
แผนงาน
ผลผลิต/กิจกรรมหลัก
กิจกรรมรอง/รายการ

4.2.4.2 กิจกรรมรอง การปฏิบตั ิการจิตวิทยา
4.2.4.2.1 ค่าใช้จ่ายวันเด็กแห่งชาติ
4.2.4.2.2 งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (ให้ข้อมูลบุคคลภายนอก)

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)

รวมทัง้ สิน้
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

3,500,000.00
33,100.00

4.2.4.3 กิจกรรมรอง การประชาสัมพันธ์
4.2.4.3.1 งานสรุปข่าวประจาวัน

376,500.00

4.2.4.3.2 งานสืบค้นข้อมูลทางสารสนเทศ (กฤตภาคข่าวออนไลน์)

102,720.00

4.2.4.3.3 งานเสริมสร้างพัฒนาความสัมพันธ์กบั สือ่ มวลชน

566,390.00

4.2.4.3.4 การจัดแถลงข่าวสือ่ มวลชนตามสถานการณ์

47,850.00

4.2.4.3.5 ค่าจัดทาวารสารกองทัพไทย (เสนาสนเทศ)

830,450.00

4.2.4.3.6 การผลิตรายการวิทยุ

76,050.00

4.2.4.3.7 งานศูนย์ผลิตรายการและข่าว บก.ทท.

76,040.00

4.2.4.3.8 ค่าใช้จ่ายของคณะทางานโฆษก บก.ทท.

100,000.00
แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ กร.ทหาร (รายการอนุมัติแผน)

แผนงาน
ผลผลิต/กิจกรรมหลัก
กิจกรรมรอง/รายการ

ต.ค.

1. แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านความมัน่ คง
1.1 ผลผลิต การดารงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ
1.1.1 กิจกรรมหลัก การบริหาร และบริการกาลังพล
1.1.1.2 กิจกรรมรอง งานพิธีของ บก.ทท.
1.1.1.2.1 จัดทาหนังสือทีร่ ะลึกในการจัดงานพิธีเทิดเกียรติ พิธีลงนามรับ - ส่ง

440,000.00

หน้าทีด่ ้านเอกสาร และพิธีมอบหน้าทีแ่ ละการบังคับบัญชา ผบ.ทหาร สูงสุด
1.1.2 กิจกรรมหลัก การส่งกาลังบารุง
1.1.2.1 กิจกรรมรอง การซ่อมบารุง
1.1.2.1.1 ค่าบารุงรักษาป้ายประชาสัมพันธ์อเิ ล็กทรอนิกส์

750,000.00

2. แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมัน่ คงของสถาบันหลักของชาติ
2.1 ผลผลิต โครงการพิทกั ษ์รักษาการถวายพระเกียรติ
การปฏิบตั ิตามพระราชประสงค์ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
2.1.1 กิจกรรมหลัก การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
2.1.1.1 กิจกรรมรอง การจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสสาคัญ
2.1.1.1.1 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ประจาปีพทุ ธศักราช 2562
2.1.1.1.2 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ประจาปีพทุ ธศักราช 2562

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)

รวมทัง้ สิน้

363,650.00

348,500.00

พ.ย.

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ กร.ทหาร (รายการจัดสรร)
แผนงาน
ผลผลิต/กิจกรรมหลัก
กิจกรรมรอง/รายการ

ต.ค.

2.1.1.1.3 การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง
ประจาปีพทุ ธศักราช 2563

2,145,910.00

2.1.1.1.4 การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ประจาปีพทุ ธศักราช 2563

2,365,480.00

2.1.1.1.5 การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ประจาปีพทุ ธศักราช 2563

710,030.00

2.1.1.1.6 การจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ บก.ทท.
ประจาปีพทุ ธศักราช 2562

667,720.00

2.1.1.1.7 การจัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจาปีพทุ ธศักราช 2563

982,550.00

2.1.1.1.8 การจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์
รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจาปีพทุ ธศักราช 2562

248,710.00

2.1.2 กิจกรรมหลัก การป้องกันและทาความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบัน
พระมหากษัตริย์
2.1.2.1 กิจกรรมรอง การป้องกันและทาความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบัน
พระมหากษัตริย์
2.1.2.1.1 โครงการอาชีวะร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
2.1.2.1.2 โครงการฝึกอบรมเพื่อพิทกั ษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ของ
กองบัญชาการกองทัพไทย

726,450.00
3,000,000.00

3. แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ
3.1 ผลผลิต โครงการสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
3.1.1 กิจกรรมหลัก การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู
ประชาธิปไตย
3.1.1.1 กิจกรรมรอง การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู
ประชาธิปไตย
3.1.1.1.1 โครงการประชารัฐร่วมใจเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ของคนในชาติ

1,430,160.00

3.1.1.1.2 สานสัมพันธ์มวลชนกองทัพไทย

1,365,200.00

3.1.1.1.3 พี่ช่วยน้อง ร่วมปรองดองสมานฉันท์

1,593,920.00

3.1.1.1.4 จัดอบรมโครงการ "เยาวชนไทย รูร้ ักสามัคคี"

6,048,720.00

เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ
4. แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์พฒ
ั นาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศและ
ความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)

รวมทัง้ สิน้

พ.ย.

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ กร.ทหาร (รายการจัดสรร)
แผนงาน
ผลผลิต/กิจกรรมหลัก
กิจกรรมรอง/รายการ

4.1 ผลผลิต โครงการพัฒนาขีดความสามารถกองทัพ
4.1.1 กิจกรรมหลัก กิจการพลเรือน
4.1.1.1 กิจกรรมรอง การปฏิบตั ิการจิตวิทยา
4.1.1.1.1 การศึกษาวิจัย เรือ่ ง ทัศนคติของประชาชนทีม่ ีต่อกองทัพไทย

ต.ค.

450,000.00

4.1.1.2 กิจกรรมรอง การประชาสัมพันธ์
4.1.1.2.1 งานผลิตสิง่ พิมพ์ตามสถานการณ์
4.1.1.2.2 โครงการพัฒนาสัมพันธ์ของผูบ้ งั คับบัญชาระดับสูง

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)

รวมทัง้ สิน้

54,050.00
315,940.00

พ.ย.

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

