แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
หน่วย (กบ.ทบ.)
ห้วงเวลาดาเนินการ
ลาดับ

แผนงาน/กิจกรรมทีด่ าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ
๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓

๑. กนผ.สบพ.กบ.ทบ.
๑.๑ จัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจำปีของหน่วย ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓
๖ เดือน

๑.๒ รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓

๙ เดือน

๑.๓ จัดทำผลงำนโครงกำรปรับปรุงพัฒนำกระบวนกำรทำงำน (CQI) ของ นขต.กบ.ทบ.
๑.๔ จัดทำและปรับปรุงคูม่ ือกำรปฏิบัติงำน (KM) ของ นขต.กบ.ทบ.
๑.๕ กำรประชุมส่งกำลังบำรุงร่วมกับมิตรประเทศ
๑.๖ กำรตรวจเยี่ยมทำงกำรส่งกำลังบำรุง (ของ ผช.ผบ.ทบ., จก.กบ.ทบ. และ กนผ.ฯ)
๑.๗ กำรฝึกร่วมด้ำนกำรส่งกำลังบำรุง
๑.๘ กำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร กลุม่ งบงำนส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์
๑.๙ กำรขออนุมัติเข้ำพบผูบ้ ังคับบัญชำสำยงำนส่งกำลังบำรุงของบริษทั ต่ำง ๆ
๑.๑๐ กำรประชุมในวำระต่ำง ๆ (สภำกลำโหม, กรม ฝยบ., กรม ฝสธ. และ นขต.ทบ.)
๑.๑๑ งำนด้ำนงบประมำณของ กนผ.สบพ.กบ.ทบ.
๒. กวพ.สบพ.กบ.ทบ.
๒.๑ กำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร กลุม่ งบงำนส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒

ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

๑๒ เดือน

๒.๒ กำรตรวจกำรดำเนินกรรมวิธีจัดหำ สป. ของคณะกรรมกำรตรวจสอบคุณภำพ สป.
ประเภทเครื่องแต่งกำยตำมอัตรำกำรแจกจ่ำยของ ทบ.
ห้วงเวลาดาเนินการ
ลาดับ

แผนงาน/กิจกรรมทีด่ าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ
๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓

๒.๓ กำรจัดทำเอกสำร ข่ำวสำรและข้อมูลทำงกำรส่งกำลังบำรุง
๒.๔ กำรรำยงำนขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพำะสิง่ อุปกรณ์ รวมทัง้ แบบอำคำรและสิง่ ก่อสร้ำง
ตำมมำตรฐำนของ ทบ.
๒.๕ ให้คำปรึกษำ และแก้ปัญหำข้อขัดข้องในกำรจัดทำคุณลักษณะเฉพำะ สป.ชัว่ ครำว และถำวร
ในอำนำจอนุมัติตำมควำมรับผิดชอบของกรมฝ่ำยยุทธบริกำร/กรมฝ่ำยกิจกำรพิเศษ และ ทบ.
๒.๖ รวบรวมระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีกำรของ ทบ. รวมทัง้ กฎหมำย มติคณะรัฐมนตรี
ข้อบังคับ ระเบียบคำสัง่ ของหน่วยเหนือ และส่วนรำชกำรอืน่ ทีม่ ีส่วนเกีย่ วข้องกับ
กำรส่งกำลังบำรุง กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุของ ทบ. พร้อมทัง้ เผยแพร่ให้หน่วยใน ทบ.
๒.๗ พิจำรณำเสนอกำลังพลของ นขต.ทบ. และ นขต.กบ.ทบ. เข้ำรับกำรฝึกอบรม สัมมนำเกีย่ วกับ
งำนด้ำนส่งกำลังบำรุงของหน่วยต่ำง ๆ ทัง้ ภำยในสังกัด กห. และนอก กห.
๒.๘ จัดกำลังพลไปบรรยำย และร่วมชมกำรสำธิตยุทโธปกรณ์ของ ทบ.
๒.๙ ขออนุมัติรับมอบและทดสอบ รวมถึงรำยงำนผลกำรทดสอบสิง่ อุปกรณ์ทจี่ ะนำมำใช้งำนใน ทบ.
๒.๑๐ เข้ำร่วมประชุมพิจำรณำด้ำนงำนวิจัยกับ สวพ.ทบ., ทท. และ กห.

๒.๑๑ ประชุมติดตำมแก้ปัญหำเกีย่ วกับปัญหำข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติตำมระเบียบ คำสัง่ ของ ทบ.
ทีเ่ กีย่ วกับกำรส่งกำลังบำรุง
๒.๑๒ กำรจัดทำคูม่ ือกำรปฏิบัติงำน ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓
๓. กสท.สบพ.กบ.ทบ.
๓.๑ จัดทำรำยงำนสถำนภำพ สป.๒ และ ๔ ทัง้ ๙ สำย รวมทัง้ รำยงำนสถำนภำพ สป.๓ และ สป.๕

ห้วงเวลาดาเนินการ
ลาดับ

แผนงาน/กิจกรรมทีด่ าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ
๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓

๓.๒ จัดทำรำยงำนสถำนภำพ สป. ต่อ ทท. รำยกำร สป.ทีเ่ ปลีย่ นแปลง, รำยกำร สป.สิน้ เปลือง และ
รำยกำร สป.๒ และ ๔
๓.๓ จัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร กลุม่ งบงำนกำรพัฒนำระบบรำชกำร
๓.๔ จัดทำคูม่ ือกำรปฏิบัติงำน ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓
๓.๕ กำรตรวจเยี่ยมหน่วยด้ำนสำรสนเทศทำงกำรส่งกำลังบำรุง (LOGMIS)

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒

ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

๓.๖ ฝึกอบรมระบบสำรสนเทศทำงกำรส่งกำลังบำรุง ให้กับหน่วยตำมสำยงำนส่งกำลังของ ทบ.
๓.๗ กำรประชุมส่งกำลังบำรุงร่วมกับมิตรประเทศ (PACS, AC/135)
๓.๘ ประชุมอนุกรรมกำรจัดทำสมุดรำยกำร สป.ทำงทหำร ประเภทใช้ร่วมสำยสรรพำวุธ กับ
กบ.ทหำร และเหล่ำทัพ

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒

ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

ไตรมาส ๒

ไตรมาส ๓

๑ ครั้ง

๑ ครั้ง

๑ ครั้ง

๑ ครั้ง

๑ ครั้ง

๑ ครั้ง

๑ ครั้ง

๑ ครั้ง

๓.๙ เทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์
๓.๑๐ ประชุมคณะกรรมกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสือ่ สำร ทบ.

๖ เดือน

๓.๑๑ จัดทำตัวชีว้ ัด Big Data ตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓

๙ เดือน

๑๒ เดือน

๔. กกจ.สบพ.กบ.ทบ.
๔.๑ จัดทำและปรับปรุงแก้ไขอัตรำสิง่ อุปกรณ์ถำวร อัตรำอำคำรและทีด่ ิน ให้กับหน่วยใน ทบ.
ปรับปรุงแก้ไข ออค. ของ นรด. และแก้ไข อสอ. ของ พัน ส.ซบร.เขตหลัง
๔.๒ จัดผูแ้ ทนจำก กบ.ทบ. เข้ำร่วมในกำรสำรวจและทดสอบอัตรำของหน่วยต่ำง ๆ ใน ทบ.
รวมทัง้ ให้ข้อพิจำรณำในกำรจัดทำและแก้ไขอัตรำกำรจัดหน่วย
๔.๓ ขออนุมัติตัวบุคคลเข้ำรับกำรศึกษำหลักสูตรนำยทหำรฝ่ำยกำรส่งกำลังบำรุง (ฝอ.๔)
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓
ห้วงเวลาดาเนินการ
ลาดับ

แผนงาน/กิจกรรมทีด่ าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ
๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓

๕. กปชท.สกบ.กบ.ทบ.
๕.๑ โครงกำรจัดหำยำนเกรำะล้อยำงเพือ่ เสริมสร้ำง กรม ร. รูปแบบใหม่ (ระยะที่ ๒)
๕.๒ โครงกำรซ่อมปรับปรุงระบบเรดำห์กำหนดทีต่ งั้ ป./ค.
๕.๓ โครงกำรจัดหำ ถ.ทดแทน ถ. M 41 ระยะที่ ๓ ห้วงที่ ๒
๕.๔ โครงกำรจัดหำสะพำนทำงยุทธวิธีสนับสนุนทหำรช่ำง ระยะที่ ๓
๖. กสล.สกบ.กบ.ทบ.
๖.๑ กำรขออนุมัติแจกจ่ำย, เรียกคืน, ปรับโอน สป.๒ และ ๔ (สป.หลัก หรือ สป.สำคัญ สำย พ.,
พธ., ยย. และสำยอืน่ ๆ กำรขอใช้ประโยชน์จำก สป. ทีไ่ ด้รับอนุมัติให้จำหน่ำยแล้ว
๖.๒ กำรแก้ไขปัญหำกำรส่งกำลังสนับสนุนหน่วยในระดับ ทบ.
๖.๓ กำรตรวจเยี่ยมทำงกำรส่งกำลังบำรุง
๖.๔ กำรขออนุมัติจำหน่ำย สป.๒, ๔ และ ๕ ทีม่ ีวงเงินในอำนำจอนุมัติของ ผบ.ทบ.

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒

ไตรมาส ๓

๖.๕ กำรขออนุมัติขนึ้ บัญชีคุม สป.ทุกสำยยุทธบริกำร ทีไ่ ด้รับบริจำค และจัดหำด้วยเงินรำยรับ
สถำนพยำบำล หรืองบประมำณอืน่ ๆ
๗. กจห.สกบ.กบ.ทบ.
๗.๑ กำรรำยงำนขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้ำง สป. ทีม่ ีวงเงินอยู่ในอำนำจของ ผบ.ทบ. ขึน้ ไป
๗.๒ กำรรำยงำนขออนุมัติแลกเปลีย่ น สป.จำหน่ำย ของ ทบ. กับพัสดุใหม่
๗.๓ กำรรำยงำนขออนุมัติยกเว้นค่ำอำกรทำงศุลกำกรให้กับกรมฝ่ำยยุทธบริกำร
และหน่วยต่ำง ๆ ใน ทบ.
๗.๔ ควบคุมกำรส่งออกไปนอกรำชอำณำจักรซึ่งอำวุธยุทธภัณฑ์ และสิง่ ทีใ่ ช้ในกำรสงครำม
๗.๕ รำยงำนขออนุมัติให้กำลังพลเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศ (กรณีเป็นกำรปฏิบัติตำมสัญญำ)
ห้วงเวลาดาเนินการ
ลาดับ

แผนงาน/กิจกรรมทีด่ าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ
๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓

๘. กซบ.สกบ.กบ.ทบ.
๘.๑ กำรขออนุมัติแผนจัดหำ งบงำนโครงกำรเสริมเสริมสร้ำงหน่วยและยุทโธปกรณ์

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒

ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒

ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒

ไตรมาส ๓

งบงำนโครงกำรซ่อมแซมและปรับปรุงยุทโธปกรณ์ ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓
๘.๒ กำรขออนุมัติแผนจัดหำ งบงำนโครงกำรเสริมสร้ำงหน่วยและยุทโธปกรณ์
งบงำนโครงกำรจัดหำยุทโธปกรณ์ ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓
๘.๓ กำรขออนุมัติแผนจัดหำ งบงำนโครงกำรเสริมสร้ำงกองทัพทีผ่ ูกพันตำมมติ ครม.

ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓
๘.๔ กำรตรวจสอบควำมต้องกำรและกำกับดูแลงำนด้ำนกำรซ่อมบำรุงกับหน่วยใช้

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒

ไตรมาส ๓

และหน่วยสนับสนุน
๘.๕ กำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร กลุม่ งบงำนส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์

ไตรมาส ๒

๙. กอร.สสน.กบ.ทบ.
๙.๑ กำรจัดสัมมนำเจ้ำหน้ำทีใ่ นสำยงำนทีด่ ินของ ทบ. ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓
๙.๒ ติดตำมผลกระทบจำกกำรย้ำยทีต่ งั้ ของหน่วย ขกท.
๙.๓ ร่วมคณะตรวจติดตำมผลของหน่วยในกำรดูแลและจัดกำรทีด่ ินของ ทบ.
๙.๔ อนุมัติให้ส่วนรำชกำรภำยนอก ทบ. ใช้ประโยชน์ทดี่ ินรำชพัสดุในควำมครอบครองของ ทบ.
๙.๕ พิจำรณำร่วมกำรขอใช้ทดี่ ินสำธำรณประโยชน์ (มำตรำ ๘, มำตรำ ๙ แห่งประมวล
กฎหมำยทีด่ ิน)

ห้วงเวลาดาเนินการ
ลาดับ

แผนงาน/กิจกรรมทีด่ าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ
๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓

๑๐. กกส.สสน.กบ.ทบ.
๑๐.๑ กำรขออนุมัติควำมต้องกำร และแผนจัดหำงำนก่อสร้ำง ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรสิง่ ปลูกสร้ำง
และสำธำรณูปโภค ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓

๑๐.๒ กำรขออนุมัติควำมต้องกำร และแผนจัดหำงำนก่อสร้ำง ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรสิง่ ปลูกสร้ำง
เพิม่ เติมระหว่ำงปีงบประมำณ ๒๕๖๓
๑๐.๓ งำนสำธำรณูปโภค เพิม่ เติมระหว่ำงปีงบประมำณ
๑๐.๔ งำนอนุมัติจัดซื้อจัดจ้ำง
๑๐.๕ งำนแก้ไขสัญญำและขยำยเวลำทำกำรตำมสัญญำ
๑๐.๖ กำรตรวจกิจกำรก่อสร้ำง ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรสิง่ ปลูกสร้ำง และสำธำรณูปโภค

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒

ไตรมาส ๓

๑๑. กอส.สสน.กบ.ทบ.
กำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรงำนอุตสำหกรรมป้องกันประเทศตำมกรอบแนวทำงของ ทบ.
๑๒. กบร.สสน.กบ.ทบ.
๑๒.๑ ขออนุมัติควำมต้องกำรและแผนจัดหำ กำรจ้ำงเหมำเคลือ่ นย้ำย สป. สำย พธ. รำยกำร
ชุดเครื่องใช้สำหรับจัดเลีย้ ง ตรำ ทบ. พร้อมทัง้ ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณแผนงำน
เพิม่ เติมระหว่ำงปีงบประมำณ ๒๕๖๓
๑๒.๒ ขออนุมัติควำมต้องกำรและแผนจัดหำ งำนเช่ำเครื่องตรวจอวัยวะด้วยสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำ
๑๒.๓ ขออนุมัติหลักกำรจ้ำงบริษทั เอกชนดำเนินกำรทำควำมสะอำดภำยในอำคำรของ รพ.รร.๖
จำนวน ๑๕ อำคำร
๑๒.๔ ขออนุมัติควำมต้องกำรและแผนจัดหำ งำนเช่ำเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ควำมเร็วสูง
สนับสนุน รพ.รร.๖
ห้วงเวลาดาเนินการ
ลาดับ

แผนงาน/กิจกรรมทีด่ าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

ลาดับ

แผนงาน/กิจกรรมทีด่ าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หมายเหตุ
๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓

๑๒.๕ ขออนุมัติหลักกำรมอบอำนำจในกำรดำเนินกำรขออนุญำตตำมพระรำชบัญญัติยำเสพติด
ให้โทษ และพระรำชบัญญัติวัตถุทอี่ อกฤทธิ์ต่อจิตและประสำท
๑๓. กคง.กบ.ทบ.
๑๓.๑ กำรจัดทำควำมต้องกำรประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๔

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒

ไตรมาส ๓

๑๓.๒ กำรขออนุมัติแผนจัดหำ ตำมแผนงำน โครงกำรฯ ประจำปี ๒๕๖๓

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒

ไตรมาส ๓

๑๓.๓ กำรตรวจสอบควำมต้องกำรของหน่วยใช้

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒

ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๒

ไตรมาส ๓

๑๓.๔ กำรตรวจสอบและวิเครำะห์ ผลกำรปฏิบัติงำนและผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยไตรมำส
๑๓.๕ กำรดำเนินกำรควบคุมภำยใน
๑๔. กธก.กบ.ทบ.
๑๔.๑ Smart Soldiers Strong Army ดูดีทงั้ กรม (ฝึกทบทวน)
๑๔.๒ Smart Soldiers Strong Army ดูดีทงั้ กรม (BMI)
๑๔.๓ Smart Soldiers Strong Army ดูดีทงั้ กรม (ออกกำลังกำย)
๑๔.๔ กำรบรรยำยเรื่องหลักกำรบริหำรกำรเงินส่วนบุคคลแบบองค์รวม

ไตรมาส ๔

