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บทท่ี  ๔ 
ผังการจัดหน่วยทหารช่างและขีดความสามารถ 

กรมการทหารช่าง  (กช.) 
 ผังการจัดกรมการทหารช่างแก้ไข  ตามค าสั่งกองทัพบก  (เฉพาะ)  ลับที่  ๑๓๕/๓๙  ลง ๘  ส.ค.๓๙  
เรื่อง  แก้อัตรากองทัพบก   
 กรมการทหารช่างออกค าสั่งรองรับ  ตามค าสั่ง  กช.  (เฉพาะ)  ลับที่  ๐๐๓/๓๙  ลง  ๑๓  ก.ย.๓๙  
เรื่อง  แก้ไขก าหนดหน้าที่และอัตราก าลังพลกรมการทหารช่าง  อฉก.  หมายเลข  ๓๒๐๐  
 ค าสั่งกองทัพบก  (เฉพาะ) ที่ ๓๗/๔๖  เรื่องแก้อัตรากองทัพบก  ๒๕๐๖  (ครั้งที่  ๓)  เพ่ือปฏิบัติตาม
ค าสั่งกระทรวงกลาโหม  (เฉพาะ)  ลับที่  ๒๓๐/๔๖  ลง  ๒๕  ส.ค.  ๔๖  เรื่องแก้ไขอัตรากองทัพบก ๒๕๐๖  
(ครั้งที่ ๔๑๗) จึงให้แก้ไขอัตรากองทัพบก  ๒๕๐๖ เฉพาะอัตราเฉพาะกิจหมายเลข  ๓๒๐๐ กรมการทหารช่าง
ซึ่งใช้ตามค าสั่งกองทัพบก  (เฉพาะ) ลับที่ ๗๖/๓๗ ลง ๕ ก.ค.๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมครั้งสุดท้ายโดยค าสั่งกองทัพบก      
(เฉพะ)  ลับที่  ๑๕/๔๓  ลง  ๑๗  ก.พ.๔๓    
 ภารกิจ   ในยามปกติ  กรมการทหารช่าง  โดยกองบัญชาการกรมการทหารช่าง  ซึ่งมีที่ตั้งอยู่  ณ  
ค่ายภาณุรังษี  ต. โคกหม้อ  อ. เมือง  จ. ราชบุรี  จะท าหน้าที่ในฐานะ ๑ ใน ๙ สายกรมฝ่ายยุทธบริการ  
วางแผน  อ านวยการ  ประสานงาน  แนะน า  ก ากับการ  ด าเนินการ  วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการผลิต  จัดหา  
ส่งก าลังซ่อมบ ารุงและการบริการสิ่งอุปกรณ์สายช่าง  (ฝก.)    
 ในฐานะฝ่ายอ านวยการ  วางแผน  อ านวยการ  ประสานงาน ก ากับการ  และด าเนินการเกี่ยวกับ
ก่อสร้าง  ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างตามท่ีได้รับมอบ   (ฝอ.)   
 ในฐานะหัวหน้าเหล่าสายวิทยาการ ต้นก าเนิด  แหล่งผลิตก าลังพลเหล่าทหารช่าง  ก าหนดหลักนิยม
ท าต ารา ตลอดทัง้การฝึกศึกษาของเหล่าทหารช่าง มีเจ้ากรมการทหารช่างเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ ในยาม
สงคราม  กองบญัชาการกรมการทหารช่าง จะแปรสภาพเป็น  หน่วยบัญชาการกรมการทหารช่าง ควบคุม
บังคับบัญชาหน่วยทหารช่าง  ที่มาขึ้นการบังคับบัญชา 
 
 การจัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กปช. กกส. กวก. 

กคช. 

กรมการทหารช่าง 

พล.ช. รร.ช.

กช. 
ช.๒๑ 
๒๑ 

ช.พัน. ๕๑ 

กบร. กชฝ. ผธก. ผกง. ผจห. 

กกพ. กยข. กกบ. 

พัน.ช.กช 
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 ขอบเขตความรับผิดชอบ  

 ๑. เสนอแนะและให้ค าแนะน าทางวิชาการเก่ียวกับกิจการทหารช่าง 
  ๒. เสนอนโยบาย  วางแผน  อ านวยการ  ประสานงาน  ก ากับการและด าเนินการเกี่ยวกับ
การส่งก าลังและซ่อมบ ารุงสิ่งอุปกรณ์สายช่างให้กับหน่วยต่างๆ    ของกองทัพบก 
  ๓. วิจัย พัฒนา ก าหนดหลักนิยมจัดท าต าราและคู่มือเกี่ยวกับวิทยาการและสิ่งอุปกรณ์    
สายช่าง 
  ๔.  วางแผน อ านวยการ จัดท าหลักสูตร แนวสอน และด าเนินการฝึกศึกษาก าลังพล       
เหล่าทหารช่างและเหล่าทหารอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบ 
  ๕.  ด าเนินการผลิตและควบคุมก าลังพลเหล่าทหารช่าง 
  ๖.  วางแผน  อ านวยการ  ประสานงาน  ก ากับการและด าเนินการก่อสร้าง  รวมทั้งซ่อมแซม
สิ่งก่อสร้างตามท่ีได้รับมอบ 
 การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่  
  ๑. กองก าลังพล วางแผนอ านวยการ ประสานวาน  ก ากับการ  และด าเนินการเกี่ยวกับก าลัง
เหล่าทหารช่าง 
  ๒. กองยุทธการและการข่าว เสนอแนะนโยบาย วางแผน  อ านวยการ ประสานงานและ
ก ากับการเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ทางยุทธการ การจัดหน่วย การฝึกศึกษาของเหล่าทหารช่าง รวมทั้งการข่าว  
การรักษาความปลอดภัยและกิจการพลเรือนของกรมการทหารช่าง 
  ๓. กองส่งก าลังบ ารุง วางแผน  อ านวยการ  ประสานงานและก ากับการเกี่ยวกับการส่งก าลัง  
ซ่อมบ ารุงสิ่งอุปกรณ์สายช่างให้กับหน่วยต่างๆ  ในกองทัพบก   อ านวยการ  ก ากับการเกี่ยวกับการส่ งก าลัง
บ ารุงของกรมการทหารช่าง 
  ๔. กองปลัดบัญชี วางแผน อ านวยการ  ประสานงานและด าเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณ
และการตรวจสอบวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วย 
  ๕. กองก่อสร้าง วางแผน  อ านวยการ  ประสานงาน  ก ากับการและด าเนินการเกี่ยวกับ  
การก่อสร้างรวมทัง้ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างตามที่ได้รับมอบ 
  ๖. กองวิทยาการ วิจัย  พัฒนา  ก าหนดหลักนิยม  จัดท าสถิติ วิเคราะห์พัฒนาการฝึก           
จัดห้องสมุดของ กช. ด าเนินการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วิทยาการของเหล่าและพิพิธภัณฑ์ทหารช่าง 

 บรรจุมอบให้เป็นหน่วยขึ้นการบังคับบัญชาโดยตรงกับ กช. 
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  ๗. กองคลังทหารช่าง  ด าเนินการและก ากับการบริหารงานคลัง  การส่งก าลัง  การซ่อม
บ ารุงและการจ าหน่าย  สป. สาย ช.  เพ่ือสนับสนุนหน่วยต่างๆ ของกองทัพบกและหน่วยอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบ  
บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่   
  ๘. กองบริการ  ด าเนินการสนับสนุนหน่วยต่างๆ ของ กช. เกี่ยวกับการสวัสดิการ การขนส่ง 
การพลาธิการ การสรรพาวุธ และการบริการอ่ืนๆ รวมทั้งจัดการรักษาการณ์ตามท่ีได้รับมอบ 
  ๙. กองเครื่องช่วยฝึก  ด าเนินการสร้าง ซ่อม วิจัยพัฒนา ปรับปรุง และส่งก าลังเครื่องช่วยฝึก 
จัดพิมพ์เอกสาร ต ารา คู่มือและสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ ที่ใช้ในการฝึกศึกษาของเหล่าทหารช่าง 
  ๑๐. แผนกธุรการ ด าเนินการเกี่ยวกับการธุรการ  การสารบรรณและการธุรการก าลังพลของ
กรมการทหารช่าง 

๑๑. แผนกการเงิน ด าเนินการ เบิก รับ จ่าย เก็บรักษาเงิน และบัญชีของ กช. ให้เป็นไปตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
  ๑๒. แผนกจัดหา  ด าเนินการจัดหา  สป. สาย  ช.  ตามแผนการจัดหาที่ได้รับอนุมัติ 

  
          
 
 
 
 
 
 

การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่ 
 ๑.  แผนกประมาณการ  ประมาณการและเสนอความต้องการ การส่งก าลังและซ่อมบ ารุง สป. สาย ช.  
เพ่ือสนับสนุนหน่วยต่างๆ  ใน  ทบ. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่   
 ๒.  แผนกควบคุม  สป.   
  ๒.๑ ด าเนินการควบคุม  สป. สาย ช. 
  ๒.๒  ปรับระดับการสะสม  สป. สาย  ช. ตามนโยบายของ  ทบ. 
  ๒.๓ ด าเนินกรรมวิธีทางเอกสารในการรับจ่ายและส ารวจ  สป.  สาย  ช. 
  ๒.๔ เสนอความต้องการในการจัดหา สป. สาย ช. ทั้งภายในและภายนอกประเทศให้กับ
แผนกประมาณการ 
  ๒.๕ ด าเนินการจ าหน่าย  โอน  สป. สาย ช. ที่เกินความต้องการและช ารุด 
  ๒.๖ จัดท าบันทึกและรายงานเกี่ยวกับปญญหา ข้อมูล สถิติและมาตรการด้านการส่งก าลัง    
สป.  สาย ช. 
  ๒.๗ ด าเนินการเตรียมข้อมูลด้านการส่งก าลัง  สป.สาย  ช.  เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ 

กองคลังทหารช่าง 

ผ. ประมาณการ ผ. คลัง.  สป. ผ. ควบคุม.  สป. 

ผ. ซ่อมบ ารุง ผ. บรรจุหีบห่อ 
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  ๒.๘ ให้ค าแนะน าและติดต่อประสานงานกับหน่วยที่เก่ียวข้องในด้านการส่งก าลัง สป.สาย  ช. 
  ๒.๙  บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่   
 ๓.  แผนกคลัง  สป.   
  ๓.๑  ด าเนินการในการรับ  เก็บรักษาและแจกจ่าย  สป. สาย  ช.  ทั้งปวง 
  ๓.๒  ด าเนินการปรนนิบัติบ ารุง  สป.  สาย  ช.  ระหว่างการเก็บรักษาและก่อนจ่าย 
  ๓.๓  ส ารวจที่เก็บและตรวจนับ  สป.  สาย  ช. 
  ๓.๔  ริเริ่มการจ าหน่าย  สป.  สาย  ช.  ที่เสื่อมทสภาพและเกินความต้องการ 
  ๓.๕  ขอรายงานซ่อมบ ารุง  สป.  สาย  ช. ไปยังหน่วยสนับสนุนการซ่อมบ ารุง 
  ๓.๖  รายงานสถิติ  สถานภาพในการรับ-ส่ง   เก็บรักษา  แจกจ่าย  สป.  สาย  ช. 
  ๓.๗  บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่   
 ๔.  แผนกซ่อมบ ารุง 
  ๔.๑  ด าเนินการปรนนิบัติบ ารุง  สป.  สาย  ช.  ก่อนจ่ายหน่วยใช้และระหว่างการเก็บรักษา 
  ๔.๒  ปฏิบัติงานซ่อมบ ารุงให้กับแผนกคลัง  สป. 
  ๔.๓  บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่ 
  ในแผนกซ่อมบ ารุงมีต าแหน่งที่น่าสนใจเช่น.-  ช่างยานยนต์สายพาน  อัตรา  จ. (พ.) ชกท.  ๖๓๒,  
ช่างเย็บผ้าใบและหนัง  อัตรา จ.  ชกท.  ๔๖๒,  ช่างทาสี  อัตรา  จ.  ชกท.  ๔๔๐ 
  ๕.  แผนกบรรจุหีบห่อ 
   ๕.๑  ด าเนินการเกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อและขอรายการขนส่ง  สป.  สาย  ช. 
   ๕.๒  บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่    
 ๑.  แผนกวิจัยและพัฒนา 
  ๑.๑  ริเริ่ม  ด าเนินการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเหล่า  ช.  

กองวิทยาการ 

ผ.  วิชาการ ผ.  วิจัยและพัฒนา ผ.  สถิติการช่าง 

ผ.  ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ 
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  ๑.๒  ท าการวิจัยในเรื่องของ อจย. ระเบียบหลักสูตร แบบฝึก ตลอดจนเครื่อง  ช่วยฝึกและ 
สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ของเหล่า ช. รวมทั้งการพัฒนาในเรื่องต่างๆ ที่กล่าวมาให้ทันสมัย 
  ๑.๓  พัฒนากิจการทหารช่างในด้านการฝึก  รวมทั้งการทดสอบความช านาญและคุณวุฒิ 
  ๑.๔  ตรวจและประเมินค่าการฝึกเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
  ๑.๕  บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่  
 ๒.  แผนกวิชาการ 
  ๒.๑  ริเริ่มและอ านวยการบรรยายทางวิชาการของเหล่า  ช. 
  ๒.๒  ด าเนินการชี้แจงข้อขัดข้องและปญญหาทางวิชาการของเหล่า  ช. และเหล่าอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
รวมทั้งแจ้งการเปลี่ยนแปลงทางหลักฐานต ารา 
  ๒.๓  รวบรวม  จัดหาสรรพต ารา หลักฐานและแบบฝึกของ ช. รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขให้
ทันสมัยเหมาะสม 
  ๒.๔  แปล  เรียบเรียงต ารา คู่มือราชการสนาม  คู่มือเทคนิคและอ่ืนๆ ที่จ าเป็นแก่เหล่า  ช. 
  ๒.๕  พิจารณาก าหนดแบบพิมพ์ต่างๆ และตารางส าเร็จที่ใช้ในกิจการของ ช. เพ่ือเพ่ิม    
ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
  ๒.๖  บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่  
ประเมินผลและเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
  ๓.๖ บันทึก และรายงานผลงานตามหน้าที่ 
 ๓.  แผนกห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ 
  ๓.๑  ด าเนินงานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหารช่าง 
  ๓.๒  จัดท าและด าเนินงานห้องสมุดของกรมการทหารช่าง 
  ๓.๓  บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่  
 ๔. แผนกการฝึกและตรวจสอบ 
  ๔.๑ ด าเนินการจัดท าและพัฒนาระเบียบ หลักสูตรการฝึก รวมทั้งระเบียบการตรวจสอบของ
เหล่าทหารช่าง 
  ๔.๒ จัดท าหลักฐานคู่มือการฝึกและแบบฝึกต่างๆ ของหน่วยทหารช่าง 
   ๔.๓ สังเกตการณ์ฝึกและตรวจการฝึกของเหล่าทหารช่าง เพ่ือประเมินค่าการฝึกและ
พิจารณาปรับปรุงแก้ไข 
   ๔.๔ ก าหนดวิธีการตรวจสอบคุณวุฒิเฉพาะหน้าที่ตามต าแหน่งของเหล่าทหารช่าง 
   ๔.๕ พิจารณาก าหนดความต้องการเครื่องช่วยฝึกและสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
ฝึกของเหล่าทหารช่าง 
    ๔.๖ บันทึก และรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่ 
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 กองเครื่องช่วยฝึก 
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การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่ 
 ๑.  แผนกออกแบบ  มีหน้าที่.- 
  ๑.๑  ออกแบบเขียนแบบเครื่องช่วยฝึกต่างๆ รวมทั้งจัดท าแผ่นภาพ  แผนภูมิและ           
แผ่นภาพประกอบที่ใช้ในการศึกษา  เพื่อสนับสนุนหน่วยต่างๆ  ของ  กช.   
  ๑.๒  บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่  
  แผนกออกแบบมีต าแหน่งที่สนใจคือ ช่างหุ่น  อัตรา  จ. ชกท. ๘๑๕ 
 ๒.  แผนกโรงงาน  มีหน้าที่.- 
  ๒.๑  สร้าง  ซ่อม  เก็บรักษาเครื่องช่วยฝึก อุปกรณ์การฝึก สนับสนุนหน่วยต่างๆ  ของ  กช. 
  ๒.๒  บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่ 
 ๓.  แผนกการพิมพ์  มีหน้าที่.- 
  ๓.๑  จัดพิมพ์เอกสาร ต ารา  คู่มือทางเทคนิคและสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ ของเหล่า  ช. 
  ๓.๒  บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ.  ออกแบบ ผ.  โรงงาน ผ.  การพิมพ์ 
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การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่ 
 ๑.  แผนกสวัสดิการ  มีหน้าที่.- 
  ๑.๑  ด าเนินการเกี่ยวกับการกีฬาและบันเทิง กิจการออมทรัพย์ การฌาปนกิจ ที่พักอาศัย
ทะเบียนบ้าน การสงเคราะห์การศึกษาแก่บุตรข้าราชการ  ตลอดจนการควบคุมดูแลกิจการสโมสร ร้านค้า
สวัสดิการของ  กช. 
  ๑.๒  บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่ 
 ๒.  แผนกขนส่ง  มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการขนส่ง  การเคลื่อนย้าย  การส่งก าลังและซ่อมบ ารุง
ยานพาหนะสายขนส่ง   บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่  มีต าแหน่งที่น่าสนใจคือ หน.โรงเรือ  
นายท้ายเรือ  อัตรา จ. ชกท.  ๖๔๐  เหล่า  ช.   
 ๓.  แผนกพลาธิการ  มีหน้าที่ก าหนดความต้องการ เบิกรับ เก็บรักษา แจกจ่ายและซ่อมบ ารุง  สป.  
สาย  พธ.  รวมทั้งการเบิกรับและแจกจ่าย สป. สายอ่ืนๆ ที่ใช้ราชการใน กช. ด าเนินการจัดหาและจัดจ้างด้วย
เงินงบบริหารของ กช. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่  มีต าแหน่งน่าสนใจคือ ช่างเย็บผ้าใบและหนัง  
อัตรา  ส.อ.  ชกท. ๔๖๒  เหล่า  ช. 
 ๔.  แผนกสรรพาวุธ  มีหน้าที่ด าเนินการส่งก าลังและซ่อมบ ารุง  สป. สาย สพ. และสาย วศ. ให้กับ
หน่วยต่างๆ ของ  กช. รวมทั้งการท าลายล้างวัตถุระเบิดด้าน  บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่  
 ๕.  แผนกสนามฝึกและสนามยิงปืน  มีหน้าที่.- 
  ๕.๑  ควบคุม  วางระเบียบในกิจการเก่ียวกับการใช้สนามฝึก  สนามยิงปืนของ  กช. 
  ๕.๒  รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกาศสนามยิงปืน 
  ๕.๓  ดูแลรักษาสนาม  ถนนและสิ่งก่อสร้างต่างๆ  ในสนามฝึกและสนามยิงปืน 

ผ. สนามฝึกและสนามยิงปืน กองพันบริการ 

กองบริการ 

ผ. ขนส่ง ผ. พลาธิการ ผ. สรรพาวุธ ผ. สวัสดิการ 
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  ๕.๔  ปกครองและตรวจตราที่ดินในสนามฝึกและสนามยิงปืน    มิให้ผู้ใดบุกรุกหรือมีกรรม
สิทธ์พิเศษอันมิชอบ บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่  มีต าแหน่งน่าสนใจคือ ส.แตรเดี่ยว,            
พล.ฯแตรเดี่ยว  อัตรา  ส.อ.  ๑  คน  พล.ฯ  ๓  คน  ชกท.  ๑๒๐  เหล่า  ช. 
 ๖.  กองพันบริการ   มีหน้าที่.- 
  ๖.๑  จัดก าพลเข้าเวรรักษาการณ์  รักษาความสงบเรียบร้อย การจัดกองเกียรติยศและการ
ควบคุมการจราจร ตลอดจนให้ความปลอดภัยแก่ผู้บังคับบัญชาและอาคารสถานที่ของทางราชการ 
  ๖.๒  จัดลูกมือและแรงงานสนับสนุนหน่วยต่างๆ ของ  กช.   
  ๖.๓  ปกครองบังคับบัญชาและด าเนินงานทางธุรการ การเลี้ยงดู ตลอดจนการฝึกสอนอบรม
ทหารใหม่ของ  กช. 
  ๖.๔  รับผิดชอบในการดับเพลิงและการป้องกันอัคคีภัยใน  กช. 
  ๖.๕  ปฏิบัติงานตามหน้าที่  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  ๖.๖  บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่  
 

 ผังการจัดกองพันบริการ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

กองพันบริการ 

มว. สูทกรรม มว. ดับเพลิง ร้อย. บก. บก.พัน. ๓  ร้อย. บร. 

๓ หมู่.ช. บก.มว. 

บก.ร้อย. ๕  มว. บร. 
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การจัด  มว.  ดับเพลิง 
  ผบ.มว.   ร.ท. ๑ ชกท. ๙๔๑๔  ช. 
  รอง  ผบ.มว.  จ. (พ.) ๑ ชกท. ๕๒๕  ช. 
  ส.  ดับเพลิง  จ. ๑ ชกท. ๕๒๕  ช. 
     ส.อ. ๑ ชกท. ๕๒๕  ช. 
     พล.ฯ ๒ ชกท. ๕๒๕  ช. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.  ผังการจัด  รร.ช.กช.   อฉก.  หมายเลข  ๓๒๐๐ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

กองพันนักเรียน 

โรงเรียนทหารช่าง 

กองการศึกษา กองบัญชาการ 

แผนกธุรการและก าลังพล 

แผนกเตรียมการ 

 แผนกสนับสนุนการศึกษา 

บก. กองการศึกษา 

แผนกวิชาทั่วไป 

แผนกวิชาฝ่ายอ านวยการ 

แผนกวิชายุทธวิธี 

บก. และ ร้อย.บก. 

กองร้อยนายทหารนักเรียน 

กองร้อยนายสิบนักเรียน 
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๓.  การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่    
 ๑.  กองบัญชาการ  มีหน้าที่    วางแผนอ านวยการ  ประสานงาน  แนะน า   ก ากับการบริหารงานให้
เป็นไปตามภารกิจของ  รร.ช.กช.  และนโยบายที่ได้รับมอบ   
 ๒.  กองการศึกษา  มีหน้าที่ 
  ๒.๑  ด าเนินการฝึก  ศึกษาแก่นักเรียน  ในหลักสูตรต่างๆ  ของ  รร.ช.กช. 
  ๒.๒  จัดอาจารย์  ครู  ไปสอนวิชาทหารช่างให้กับโรงเรียนทหารอื่นๆ   ตามท่ีได้รับมอบ 
  ๒.๓  ด าเนินการให้การศึกษาและปรับปรุงความรู้แก่ผู้ที่จะท าหน้าที่อาจารย์ - ครูใน รร.ช.กช. 
  ๒.๔  พิจารณาและเสนอความต้องการ  ในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายใน  รร.ช.กช. 
  ๒.๕  บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่  
 ๓.  กองพันนักเรียน  มีหน้าที่.- 
  ๓.๑  ปกครองบังคับบัญชา   นทน.  นสน.  นนส.   และพลทหารที่เข้ารับการฝึก  ศึกษา
หลักสูตรต่างๆ  ใน  รร.ช.กช. 
  ๓.๒  ด าเนินกรรมวิธีและอ านวยความสะดวกแก่นายทหาร  นายสิบและพลทหารที่เข้ารับการ
ฝึก  ศึกษา  ใน  รร.ช.กช. 
  ๓.๓  ด าเนินการทางธุรการ  การสวัสดิการ  การเงิน  ที่พักและการเลี้ยงดู 
  ๓.๔  สนับสนุนการฝึก  ศึกษาของ  รร.ช.กช. 
  ๓.๕  ดูแลรักษาและด าเนินการ  ระวังป้องกันทรัพย์สินของ  รร.ช.กช. 

แผนกประเมินผลและสถิติ 

แผนกวิชาคมนาคม 

แผนกวิชาช่างโยธา 

แผนกวิชาก่อสร้างและสาธารณูปโภค 

แผนกวิชายุทโธปกรณ์สายช่าง 

แผนกวิชายุทโธปกรณ์พิเศษ 

แผนกวิชาสงครามทุ่นระเบิด 

 กองร้อยนักเรียนนายสิบ 
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  ๓.๖  อ านวยการฝึก  ศึกษา  และอบรมตามหลักสูตรการฝึกการศึกษาให้แก่  นนส.  และพล
ทหารลูกมือใน  รร.ช.กช.   
  ๓.๗  บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่  
 

 
 


