รำยงำนสถำนภำพกำรใช้จำ่ ยงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ 2563
ของ กร.ทหำร
ณ วันที่ 30 เดือน เมษำยน พ.ศ.2563
ลำดับ

รำยกำร

เงินประจำงวด
สุทธิ

กันไว้จำ่ ย

เบิกจ่ำย

เงินประจำ
งวดคงเหลือ

แผนงำนพืน้ ฐำนด้ำนควำมมัน่ คง
ผลผลิต กำรดำรงสภำพควำมพร้อมในกำรป้องกันประเทศ
กิจกรรมหลัก กำรบริหำร และบริกำรกำลังพล
กิจกรรมรอง กำรบริหำร บริกำรกำลังพลทัว่ ไป
-

63-01-02-02-01-04-2000-10082-11 การเดินทางไปทาการบินรักษาสมรรถภาพนักบิน

33,880.00

0.00

0.00

33,880.00

กิจกรรมหลัก กำรส่งกำลังบำรุง
กิจกรรมรอง กำรบริกำรอืน่ ๆ
1

-

63-01-02-02-03-04-2000-10223-11 ค่าจ้างเหมาทาความสะอาด อาคาร 6 ชั้น 1-6

300,000.00

150,000.00

150,000.00

0.00

2

-

63-01-02-02-03-04-2000-10224-11 ค่าโทรศัพท์

110,000.00

0.00

57,372.37

52,627.63

3

-

63-01-02-02-03-04-2000-10225-11 ค่าสาธารณูปโภค (เว้นค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต )

15,000.00

0.00

3,062.00

11,938.00

213,178.24 1,146,581.56

716,530.20

กิจกรรมหลัก กำรบริหำรจัดกำร
กิจกรรมรอง กำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำรใน บก.ทท.
4

-

63-01-02-02-04-01-2000-10328-11 การบริหารงานของ กร.ทหาร

2,076,290.00

กิจกรรมรอง กำรจัดกำรงบประมำณของ บก.ทท.
5

-

63-01-02-02-04-03-2000-10357-11 การบูรณาการงบประมาณสายงานกิจการพลเรือน

80,000.00

38,265.00

41,735.00

0.00

กิจกรรมรอง กำรสนับสนุนงำนบริหำรงำนทัว่ ไปของ บก.ทท.
6

-

63-01-02-02-04-04-2000-10381-11 ค่าจัดทาวารสารกองทัพไทย (เสนาสนเทศ)

830,450.00

372,000.00

444,050.00

14,400.00

7

-

63-01-02-02-04-04-2000-10381-11 ค่าใช้จา่ ยของคณะทางานโฆษก บก.ทท.

100,000.00

13,440.00

54,280.00

32,280.00

8

-

63-01-02-02-04-04-2000-10381-11 งานศูนย์ผลิตรายการและข่าว บก.ทท.

76,040.00

31,980.00

44,060.00

0.00

9

-

63-01-02-02-04-04-2000-10381-11 งานสรุปข่าวประจาวัน

0.00

0.00

0.00

65,505.00

10

-

63-01-02-02-04-04-2000-10381-11 งานสืบค้นข้อมูลทางสารสนเทศ (กฤตภาคข่าวออนไลน์ )

102,720.00

51,360.00

51,360.00

0.00

462,000.00

462,000.00

0.00

0.00

กิจกรรมรอง กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของ บก.ทท.
11

-

63-01-02-02-04-05-2000-10447-11 สัมมนาพัฒนาบุคลากรภายในหน่วย

กิจกรรมรอง กำรพัฒนำระบบรำชกำร
12

-

63-01-02-02-04-06-2000-10503-11 การดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 3
การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

240,000.00

0.00

18,400.00

221,600.00

13

-

63-01-02-02-04-06-2000-10504-11 การดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบตั ริ าชการ ของ กร.ทหาร

60,000.00

0.00

58,425.00

1,575.00

รวมแผนงำนพืน้ ฐำนด้ำนควำมมัน่ คง

4,486,380.00 1,332,223.24 2,069,325.93 1,150,335.83

แผนงำนยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงควำมมัน่ คงของสถำบันหลักของชำติ
ผลผลิต โครงกำร กำรเทิดทูนป้องกัน รวมทัง้ ตอบโต้และทำควำมเข้ำใจมิให้มีกำรล่วงละเมิดสถำบันพระมหำกษัตริย์
กิจกรรมหลัก กำรป้องกันและทำควำมเข้ำใจมิให้มีกำรล่วงละเมิดสถำบันพระมหำกษัตริย์
กิจกรรมรอง กำรปลูกฝังจิตสำนึกและอุดมกำรณ์กำลังพลให้มีควำมรักสถำบันพระมหำกษัตริย์
14

-

63-01-03-01-03-02-2000-10550-11 โครงการคัดเลือกบุคคลและเตรียมความพร้อมเข้าอบรมเป็น
จิตอาสาต้นแบบ
รวมแผนงำนยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงควำมมัน่ คงของสถำบันหลักของชำติ

1,000,000.00

491,420.00

508,580.00

0.00

1,000,000.00

491,420.00

508,580.00

0.00

400,000.00

0.00

400,000.00

0.00

แผนงำนยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงศักยภำพกำรป้องกันประเทศ
ผลผลิต โครงกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของกองทัพ
กิจกรรมหลัก กำรควบคุมบังคับบัญชำ
กิจกรรมรอง กำรปฏิบัติงำนของ ทท. สำยงำนกิจกำรพลเรือน
15

-

63-01-05-02-01-05-5000-10615-11 กร.สัมพันธ์

หน ้าที่ 2

7/5/202016:14

ลำดับ

รำยกำร

เงินประจำงวด
สุทธิ

16

-

63-01-05-02-01-05-5000-10616-11 การควบคุมบังคับบัญชา นขต.ทท.

17

-

63-01-05-02-01-05-5000-10617-11 การจัดทาแผนปฏิบตั งิ านสายงานกิจการพลเรือน

กันไว้จำ่ ย

เบิกจ่ำย

เงินประจำ
งวดคงเหลือ

400,000.00

0.00

101,920.00

298,080.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

กิจกรรมหลัก ยุทธกำรและกำรฝึก
กิจกรรมรอง กำรฝึกร่วม ทท.
18

-

63-01-05-02-03-05-5000-10722-11 การฝึกด้านกิจการพลเรือนร่วม

1,012,000.00

171,250.00

62,390.00

778,360.00

19

-

63-01-05-02-03-05-5000-10723-11 การฝึกบรรเทาสาธารณภัยร่วม

984,000.00

0.00

251,490.00

732,510.00

452,950.00

0.00

0.00

452,950.00

กิจกรรมรอง กำรดำเนินกำรจัดระเบียบพืน้ ทีช่ ำยแดน
20

-

63-01-05-02-03-08-5000-10731-11 การประชาสัมพันธ์สนับสนุนการจัดระเบียบชายแดน

กิจกรรมหลัก กิจกำรพลเรือน
กิจกรรมรอง กำรปฏิบัติกำรกิจกำรพลเรือน
21

-

63-01-05-02-04-01-5000-10746-11 การจัดทาวีดทิ ศั น์เพือ่ การนาเสนอของ บก.ทท.

535,600.00

80,400.00

304,600.00

150,600.00

22

-

63-01-05-02-04-01-5000-10747-11 งานถ่ายภาพกิจกรรมของ บก.ทท.

299,730.00

0.00

299,730.00

0.00

กิจกรรมรอง กำรปฏิบัติกำรจิตวิทยำ
23

-

63-01-05-02-04-02-5000-10749-11 ค่าใช้จา่ ยวันเด็กแห่งชาติ

71,382.00

0.00

71,382.00

0.00

24

-

63-01-05-02-04-02-5000-10750-11 งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (ให้ข้อมูลบุคคลภายนอก)

33,100.00

0.00

33,100.00

0.00

กิจกรรมรอง กำรประชำสัมพันธ์
25

-

63-01-05-02-04-03-2000-10756-11 จัดแถลงข่าวสื่อมวลชนตามสถานการณ์

47,850.00

47,850.00

0.00

0.00

26

-

63-01-05-02-04-03-2000-10757-11 การผลิตรายการวิทยุ

76,050.00

0.00

76,050.00

0.00

27

-

63-01-05-02-04-03-2000-10758-11 งานเสริมสร้างพัฒนาความสัมพันธ์กบั สื่อมวลชน

566,390.00

566,390.00

0.00

0.00

กิจกรรมหลัก กำรอำนวยกำรร่วมด้ำนควำมมัน่ คง
กิจกรรมรอง กำรเตรียมควำมพร้อมกำรช่วยเหลือป้องกันบรรเทำ สำธำรณภัยและภัยพิบัติ
28

-

63-01-05-02-06-05-5000-10807-11 โครงการร่วมใจป้องกันสาธารณภัยของ กองบัญชาการกองทัพไทย

156,000.00

0.00

156,000.00

0.00

29

-

63-01-05-02-06-05-5000-10808-11 มวลชนกองทัพไทยร่วมใจช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและ
ภัยรวมแผนงำนยุ
พิบตั ิ
ทธศำสตร์เสริมสร้ำงศักยภำพกำรป้องกันประเทศ

250,000.00

0.00

250,000.00

0.00

5,335,052.00

865,890.00 2,056,662.00 2,412,500.00

แผนงำนยุทธศำสตร์ส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ
โครงกำร พัฒนำเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือทำงทหำร
กิจกรรมหลัก กำรดำเนินงำนควำมร่วมมือด้ำนควำมมัน่ คงในกรอบอำเซียน
กิจกรรมรอง กำรดำเนินกำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือในกรอบอำเซียน
-

63-01-04-01-01-01-5000-10551-11 การเตรียมความพร้อมการดาเนินงานด้านการใช้ทรัพยากรและ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ศักยภาพทางทหารอาเซียนให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและ
การบรรเทาภัยพิบตั ิ
รวมแผนงำนยุทธศำสตร์ส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ

รวมทัง้ สิน้ 10,821,432.00 2,689,533.24 4,634,567.93 3,562,835.83
ขอรับรองว่ารายงานนีไ้ ด้จดั ทาโดยถูกต้อง
น.อ.
(สัมฤทธิ์ กิตติบดีสกุล )
ผอ.กคง.กร.ทหาร

7/5/202016:14

หน ้าที่ 3

7/5/202016:14

0.00

หน ้าที่ 4

หน ้าที่ 5

7/5/202016:14

รำยงำนสถำนภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ 2563 (เพิ่มเติม)
ของ กร.ทหำร
ณ วันที่ 30 เดือน เมษำยน พ.ศ.2563
ลำดับ

รำยกำร

เงินประจำงวด
สุทธิ

กันไว้จ่ำย

เบิกจ่ำย

เงินประจำงวด
คงเหลือ

แผนงำน ยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงศักยภำพกำรป้องกันประเทศ
โครงกำร พัฒนำขีดควำมสำมำรถของกองทัพ
กิจกรรมหลัก กำรศึกษำทำงทหำร
กิจกรรมรอง กำรสนับสนุนอื่น ๆ
1

-

63-01-05-02-02-99-5000-90011-11

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้ข้าราชการ สังกัด กร.ทหาร เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรนายทหารประชาสัมพันธ์ รุน่ ที่ 38 จานวน 1 นาย
ระยะเวลาตั้งแต่ 10 ต.ค. - 13 พ.ย.62 (พ.1)

2

-

63-01-05-02-02-99-5000-90122-11

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับ ร.ท.หญิง อุรัสยา ศิลปาจารย์
ประจาแผนกรายการและข่าว กปส.สปส.กร.ทหาร เข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเป็นพิธีกร" รุน่ ที่ 38 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 (พ.3)

5,150.00

0.00

5,150.00

0.00

5,900.00

0.00

5,900.00

0.00

1,310,830.00
1,321,880.00

0.00
0.00

1,310,830.00
1,321,880.00

0.00
0.00

52,800.00

0.00

52,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,240,200.00

351,000.00

585,000.00

304,200.00

203,760.00

86,400.00

108,000.00

9,360.00

กิจกรรมหลัก กำรอำนวยกำรร่วมด้ำนควำมมั่นคง
กิจกรรมรอง กำรสนับสนุนอื่น ๆ
กิจกรรมหลัก ยุทธกำรและกำรฝึก
กิจกรรมรอง กำรฝึกร่วม/ผสม มิตรประเทศ
3

-

63-01-05-02-03-06-5000-10725-09

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในขัน้ การฝึกคอบร้าโกลด์ 20 ในห้วง ก.พ.63 (พ.10)

รวมแผนงำนยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงศักยภำพกำรป้องกันประเทศ
แผนงำน พื้นฐำนด้ำนควำมมั่นคง
ผลผลิต กำรดำรงสภำพควำมพร้อมในกำรป้องกันประเทศ
กิจกรรมหลัก กำรบริหำรจัดกำร
กิจกรรมรอง กำรสนับสนุนอื่น ๆ
4

-

63-01-02-02-04-99-2000-90077-11

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระหว่างวันที่ 19 - 22 พ.ย.62 ณ นพค.35
สนภ.3 นทพ. จว.ช.ร. (พ.2)

5

-

63-01-02-02-04-99-2000-90231-11

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการเยี่ยมชมการบริหารจัดการ
ขยะประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มี.ค.63 ณ
นย. อ.สัตหีบ จว.ช.บ. (พ.14)

6

กิจกรรมหลัก กำรบริหำร และบริกำรกำลังพล
กิจกรรมรอง กำรสนับสนุนอื่น ๆ
- 63-01-02-02-01-99-2000-90139-11

เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปปฏิบัติราชการที่
ศูนย์อานวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
(ศอญ.จอส.904 วปร.) จานวน 16 นาย เป็นห้วง ๆ ห้วงละ
2 เดือน ตั้งแต่ 1 พ.ย.62 - 30 ก.ย.62 (พ.4)

7

-

63-01-02-02-01-99-2000-90179-11

เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปปฏิบัติราชการที่
ศูนย์อานวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
(ศอญ.จอส.904 วปร.) จานวน 3 นาย

ตั้งแต่ 18 ธ.ค.62 - 30 ก.ย.62 (พ.8)
ผลผลิต กำรสนับสนุนกำรดำเนินงำนด้ำนควำมมั่นคงในต่ำงประเทศ
กิจกรรมหลัก กำรดำเนินภำรกิจในต่ำงประเทศ
กิจกรรมรอง กำรสนับสนุนอื่น ๆ
8

-

63-01-02-01-01-99-2000-90228-11

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้สมทบให้กับ พ.อ. กรีฑา สาแดงปริญญา
rd

ผช.ผอ.กนผ.กร.ทหาร เดินทางเข้าร่วมการฝึกร่วม The 3
Japan - ASEAN HA/DR Invitation Program ณ กรุงโตเกียว
ประเทศ ญป. ระหว่างวันที่ 17 - 24 ก.พ.63
(รวมวันเดินทางไป - กลับ) (พ.11.2)
รวมแผนงำนพื้นฐำนด้ำนควำมมั่นคง

1,600.00

0.00

1,600.00

0.00

1,498,360.00

437,400.00

747,400.00

313,560.00

หน ้าที่ 6
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ลำดับ

รำยกำร

เงินประจำงวด
สุทธิ

กันไว้จ่ำย

เบิกจ่ำย

เงินประจำงวด
คงเหลือ

แผนงำน บริหำรเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
งบกลำง
รำยกำรเงินสำรองจ่ำยเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
9

-

60-02-07-01-01-01-5000-30042-07

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานจัดการแสดงการฝึกทางทหาร
ประกอบดนตรี "ราชวัลลภเริงระบา" (Hop to the bodies slams)
และกองทหารเกียรติยศ ประจาปี 2562 (พ.5)

10

-

63-01-05-02-06-99-5000-90194-11

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณ

11

-

63-02-07-01-01-01-5000-30007-11

446,420.00

0.00

50,822,071.00

0.00 50,822,071.00

0.00

พุทธศักราช 2562 และวันกองทัพไทย (พ.12)
8,757.50
รวมแผนงำน บริหำรกลำงเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 51,277,248.50

0.00
8,757.50
0.00 51,277,248.50

0.00
0.00

0.00 13,443,500.00

0.00

0.00

196,780.00

0.00

0.00 13,640,280.00

0.00

1,000.00

0.00

1,000.00

0.00

1,000.00

0.00

1,000.00

0.00

437,400.00 66,987,808.50

313,560.00

ของทหาร - ตารวจ เนื่องในปีมหามงคลบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช 2562 และวันกองทัพไทย (พ.6)
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณ
ของทหาร - ตารวจ เนื่องในปีมหามงคลบรมราชาภิเษก

446,420.00

0.00

แผนงำน ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ
โครงกำร กำรเทิดทูนป้องกัน รวมทั้งตอบโต้และทำควำมเข้ำใจมิให้มีกำรล่วงละเมิดสถำบันพระมหำกษัตริย์
กิจกรรมหลัก กำรเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์
กิจกรรมรอง กำรสนับสนุนอื่น ๆ
12

-

63-01-03-01-02-99-5000-90201-11

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณ

13,443,500.00

ของทหาร - ตารวจ เนื่องในปีมหามงคลบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช 2562 และวันกองทัพไทย (เพิ่มเติม) (พ.7)
กิจกรรมหลัก กำรถวำยควำมปลอดภัยสถำบันพระมหำกษัตริย์
กิจกรรมรอง กำรสนับสนุนอื่น ๆ
13

-

63-01-03-02-01-99-5000-90217-11

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันกองทัพไทย ประจาปี

196,780.00

พ.ศ.2563 เมื่อวันเสาร์ที่ 18 ม.ค.63 (พ.9)
รวมแผนงำนยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ 13,640,280.00
แผนงำน ยุทธศำสตร์ส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ
โครงกำร พัฒนำเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือทำงทหำร
กิจกรรมหลัก ควำมร่วมมือทำงทหำรกับต่ำงประเทศ
กิจกรรมรอง กำรสนับสนุนอื่น ๆ
14

-

63-01-04-01-02-99-5000-90228-11

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้สมทบให้กับ พ.อ. กรีฑา สาแดงปริญญา
rd

ผช.ผอ.กนผ.กร.ทหาร เดินทางเข้าร่วมการฝึกร่วม The 3
Japan - ASEAN HA/DR Invitation Program ณ กรุงโตเกียว
ประเทศ ญป. ระหว่างวันที่ 17 - 24 ก.พ.63
(รวมวันเดินทางไป - กลับ) (พ.11.1)
รวมแผนงำนยุทธศำสตร์ส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ

รวมทั้งสิ้น 67,738,768.50
ขอรับรองว่ารายงานนี้ได้จัดทาโดยถูกต้อง
น.อ.

(สัมฤทธิ์ กิตติบดีสกุล)
ผอ.กคง.กร.ทหาร

หน ้าที่ 7

รำยงำนสถำนภำพกำรใช้จำ่ ยงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ 2563 (อนุมัติแผน)
ของ กร.ทหำร
ณ วันที่ 30 เดือน เมษำยน พ.ศ.2563
ลำดับ

รำยกำร

เงินประจำงวด
สุทธิ

กันไว้จำ่ ย

เบิกจ่ำย

เงินประจำงวด
คงเหลือ

แผนงำน ยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงศักยภำพกำรป้องกันประเทศ
โครงกำร พัฒนำขีดควำมสำมำรถของกองทัพ
กิจกรรมหลัก กิจกำรพลเรือน
กิจกรรมรอง กำรสนับสนุนอืน่ ๆ
1

-

63-01-05-02-04-99-2000-90062-11 เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินการจัดทาโปสเตอร์การเสด็จ

54,050.00

0.00

54,050.00

0.00

450,000.00

450,000.00

0.00

0.00

504,050.00

450,000.00

54,050.00

0.00

67,350.00

0.00

67,350.00

0.00

82,500.00

0.00

82,500.00

0.00

726,450.00

0.00

726,450.00

0.00

2,119,500.00

0.00 1,174,500.00

945,000.00

2,995,800.00

0.00 2,050,800.00

945,000.00

พระราชดาเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
เนือ่ งในพระราชพิธบี รมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
จานวน 1,000 แผ่น (ผ.1)
2

-

63-01-05-02-04-99-5000-90375-11 เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินการศึกษาวิจยั เรื่อง ทัศนคติของ
ประชาชนทีม่ ีตอ่ กองทัพไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ในหัวข้อเรื่อง "ทัศนคติของประชาชน และกาลังพลในเหล่าทัพ
ทีม่ ีตอ่ บทบาทหน้าทีใ่ นการป้องกันประเทศของ
กองบัญชาการกองทัพไทย (ผ.10)
รวมแผนงำน ยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงศักยภำพกำรป้องกันประเทศ

แผนงำน ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงควำมมัน่ คงของสถำบันหลักของชำติ
โครงกำร กำรเทิดทูนป้องกัน รวมทัง้ ตอบโต้และทำควำมเข้ำใจมิให้มีกำรล่วงละเมิดสถำบันพระมหำกษัตริย์
กิจกรรมหลัก กำรเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์
กิจกรรมรอง กำรสนับสนุนอืน่ ๆ
2

-

63-01-03-01-02-99-2000-90048-11 เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินการจัดพิธบี าเพ็ญกุศลและกิจกรรม
น้อมราลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ของ บก.ทท. ใน 13 ต.ค.62 ณ บก.ทท. เวลา 0630 - 0745 (ผ.2)

3

-

63-01-03-01-02-9-2000-90148-11

เพือ่ เป็นค่าใช้ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
5 ธันวาคม 2562 ของ บก.ทท. เมื่อ 3 ธ.ค.62
เวลา 0630 - 0745 ณ บก.ทท. (ผ.6)

กิจกรรมหลัก กำรป้องกันและทำควำมเข้ำใจมิให้มีกำรล่วงละเมิดสถำบันพระมหำกษัตริย์
กิจกรรมรอง กำรสนับสนุนอืน่ ๆ
4

-

63-01-03-01-03-99-2000-90121-11 เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดอบรมโครงการอาชีวะร่วมเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จานวน 3 รุ่น รุ่นละ
80 คน ระยะเวลาการอบรม รุ่นละ 4 วัน 3 คืน ในห้วงเดือน พ.ย.62 ม.ค.63 ในพืน้ ที่ จว.ร.บ. และ จว.พ.บ. (ผ.5)

5

-

63-01-03-01-03-99-2000-90095-11 เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการฝึกอบรมเพือ่ พิทกั ษ์เทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริยข์ อง บก.ทท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เพือ่ บรรยายองค์ความรู้ให้กบั ประชาชนในพืน้ ทีใ่ นหัวข้อ
"พระมหากษัตริยก์ บั ประเทศไทย" ในห้วงเดือน
พ.ย.62 - ก.ย.63 (ผ.7)

รวมแผนงำน ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงควำมมัน่ คงของสถำบันหลักของชำติ
แผนงำน ยุทธศำสตร์ปรับกระบวนกำรทำงำนของกลไกทีเ่ กีย่ วข้องด้ำนควำมมัน่ คงจำกแนวดิง่ สูแ่ นวรำบ
โครงกำร ปรับกระบวนกำรทำงำนของกลไกทีเ่ กีย่ วข้องด้ำนควำมมัน่ คงจำกแนวดิง่ สูแ่ นบรำบ

หน ้าที่ 8

ลำดับ

รำยกำร

เงินประจำงวด
สุทธิ

กันไว้จำ่ ย

เบิกจ่ำย

เงินประจำงวด
คงเหลือ

กิจกรรมหลัก กำรสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ของคนในชำติและฟืน้ ฟูประชำธิปไตย
กิจกรรมรอง กำรสนับสนุนอืน่ ๆ
เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดทาโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
และฟืน้ ฟูประชาธิปไตย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
จานวน 2 โครงการ

6

-

63-01-06-01-01-99-2000-90086-11 1. โครงการ "เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี" เพือ่ สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติ จัดอบรมเยาวชน จานวน 8 รุ่น
รุ่นละ 300 คน รวม 2,400 คน ในพืน้ ที่ จว.จ.บ., จว.ช.บ., จว.พ.บ.,
จว.ส.ส., จว.อ.น., จว.ส.ห., จว.ส.ร. และ จว.ศ.ก.
ห้วงเดือน พ.ย.62 - มิ.ย.63 วงเงิน 6,048,720.- บาท (ผ.3)

7

-

4,516,925.00

0.00 2,985,130.00 1,531,795.00

1,185,790.00

0.00

780,900.00

404,890.00

1,430,160.00

0.00 1,430,160.00

0.00

0.00

0.00

63-01-06-01-01-99-2000-90087-11 2. โครงการพีช่ ่วยน้อง ร่วมปรองดองสมานฉันท์ จัดอบรมเยาวชน
จานวน 4 รุ่น รุ่นละ 200 คน รวม 800 คน ในพืน้ ที่ จว.จ.บ., จว.พ.บ.,
จว.ส.ห. และ จว.ศ.ก. ห้วงเดือน ธ.ค.62 - มิ.ย.62
วงเงิน 1,593,920.- บาท (ผ.4)

8

-

63-01-06-01-01-99-2000-90266-11 เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดอบรมโครงการประชารัฐร่วมใจเสริมสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 จานวน 2 รุ่น รุ่นละ 800 คน ระยะเวลาการอบรมรุ่นละ 1
วัในห้
น วง ก.พ. - เม.ย.63 (ผ.8)

9

-

63-01-06-01-01-99-2000-90238-11 เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการสานสัมพันธ์มวลชน
กองทัพไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยการนามวลชน ทท.
จานวน 160 คน เดินทางไปศึกษาดูงาน รับฟังการบรรยายสรุปภารกิจ
ของหน่วยทหารในพืน้ ที่ การเยีย่ มชมโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริและดาเนินกิจกรรมกลุ่มสานสัมพันธ์ จานวน 2 ครั้ง
ครั้งละ 80 คน ในพืน้ ทีภ่ าคตะวันตก และภาคใต้ (ผ.9)

623,010.00

รวมแผนงำนยุทธศำสตร์ปรับกระบวนกำรทำงำนของกลไกทีเ่ กีย่ วข้องด้ำนควำมมัน่ คงจำกแนวดิง่ สูแ่ นวรำบ

623,010.00

7,755,885.00

0.00 5,819,200.00 1,936,685.00

รวมทัง้ สิน้ 11,255,735.00

450,000.00 7,924,050.00 2,881,685.00

ขอรับรองว่ารายงานนีไ้ ด้จดั ทาโดยถูกต้อง
น.อ.
(สัมฤทธิ์ กิตติบดีสกุล )
ผอ.กคง.กร.ทหาร

