รายงานการกากับติดตามการดาเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
หน่วย (กบ.ทบ.)
ลาดับ

แผนงาน/กิจกรรมทีด่ าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เป้าหมายทีต่ ้องการ

ผลการดาเนินงาน รอบ ๖ เดือน

๑. กนผ.สบพ.กบ.ทบ.
๑.๑ จัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ เพือ่ เป็นกรอบแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ได้คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วย
ระหว่ำง ผบ.ทบ. กับ จก.กบ.ทบ.
๑.๒ รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร เพือ่ ให้หน่วยมีผลกำรปฏิบัติงำนตำมเป้ำหมำยทีก่ ำหนดไว้ในคำรับรอง หน่วยรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรรอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓
กำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วย
ตำมตัวชีว้ ัดทีร่ ับผิดชอบ ส่งให้ สปช.ทบ. ทรำบ
๑.๓ จัดทำผลงำนโครงกำรปรับปรุงพัฒนำกระบวนกำรทำงำน
เพือ่ พัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนของ นขต.กบ.ทบ.
อยู่ระหว่ำงกำรจัดทำผลงำน CQI ของ นขต.กบ.ทบ.
(CQI) ของ นขต.กบ.ทบ.
ซึ่งจะส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนของ นขต.กบ.ทบ. มีประสิทธิภำพยิ่งขึน้
๑.๔ จัดทำและปรับปรุงคู่มอื กำรปฏิบัตงิ ำน (KM) ของ นขต.กบ.ทบ. เพือ่ พัฒนำและปรับปรุงองค์ควำมรู้ (KM) ของหน่วยให้มีควำมทันสมัย อยู่ระหว่ำงให้หน่วยตรวจสอบและปรับปรุงคูม่ ือ
กำรปฏิบัติงำนของหน่วย
๑.๕ กำรประชุมส่งกำลังบำรุงร่วมกับ กห.มิตรประเทศ
เพือ่ แลกเปลีย่ นควำมรู้ ประสบกำรณ์ และเสริมสร้ำงควำมร่วมมือ
จัดผูแ้ ทน กบ.ทบ. ไปร่วมประชุมกับ กห.มิตรประเทศ
๑.๖ กำรตรวจเยี่ยมทำงกำรส่งกำลังบำรุง (ของ ผช.ผบ.ทบ.,
จก.กบ.ทบ. และ กนผ.ฯ)

กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรส่งกำลังบำรุงระหว่ำงกัน

จำนวน ๒ ครั้ง

เพือ่ รับฟังปัญหำข้อขัดข้องและหำแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ

สำมำรถเดินทำงไปตรวจเยี่ยมได้บำงส่วนในไตรมำสที่ ๑

ด้ำนกำรส่งกำลังบำรุงให้กับหน่วยใน ทบ.

และ ๒ ปัจจุบันติดสภำวะกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid19) จึงต้องระงับกำรเดินทำง

๑.๗ กำรฝึกร่วมด้ำนกำรส่งกำลังบำรุง

เพือ่ แลกเปลีย่ นควำมรู้ ประสบกำรณ์ และเสริมสร้ำงควำมร่วมมือ

ปัจจุบันระงับกำรฝึก เนือ่ งจำกสภำวะกำรแพร่ระบำดของ

กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรส่งกำลังบำรุงระหว่ำงกัน

โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid19)

๑.๘ กำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร กลุม่ งบงำนส่งกำลังและซ่อมบำรุง เพือ่ จัดทำนโยบำย วำงแผน และเตรียมกำรด้ำนกำรส่งกำลังบำรุง

วำงแผนจะสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรส่งกำลังบำรุง

ยุทโธปกรณ์

ของ ทบ. ให้มีควำมทันสมัย สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน

ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ ในไตรมำส ๓
หรือไตรมำส ๔ (ภำยใน ก.ค. ๖๓)

ลาดับ

แผนงาน/กิจกรรมทีด่ าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๑.๙ กำรขออนุมัติเข้ำพบผูบ้ ังคับบัญชำสำยงำนส่งกำลังบำรุง
ของบริษทั ต่ำง ๆ
๑.๑๐ กำรประชุมในวำระต่ำง ๆ (สภำกลำโหม, กรม ฝยบ.,
กรม ฝสธ. และ นขต.ทบ.)
๑.๑๑ งำนด้ำนงบประมำณของ กนผ.ฯ

เป้าหมายทีต่ ้องการ
เพือ่ เสริมสร้ำงควำมร่วมมือและนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ำมำปรับใช้

ผลการดาเนินงาน รอบ ๖ เดือน
สำมำรถอนุมัติให้บริษทั ฯ เข้ำพบได้ครบถ้วนตำมทีร่ ้องขอ

กับงำนด้ำนกำรส่งกำลังบำรุง
เพือ่ รับทรำบปัญหำข้อขัดข้องของหน่วยและให้ผบู้ ังคับบัญชำได้สงั่ กำร นำปัญหำข้อขัดข้องทีไ่ ด้รับจำกหน่วยมำดำเนินกำรแก้ไข
แก้ปัญหำให้กับหน่วย
เพือ่ กำกับดูแลกำรใช้จ่ำยงบประมำณในควำมรับผิดชอบ ให้คมุ้ ค่ำ

สำมำรถบริหำรจัดกำรกำรใช้งบประมำณในไตรมำสที่ ๑

บรรลุวัตถุประสงค์ในงำนด้ำนต่ำง ๆ ของหน่วย

และ ๒ ตำมแผนทีไ่ ด้รับกำรจัดสรร

๒. กวพ.สบพ.กบ.ทบ.
๒.๑ กำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร กลุม่ งบงำนส่งกำลังและซ่อมบำรุง แก้ปัญหำกำรปฏิบัติงำนทีเ่ กีย่ วกับระเบียบ คำสัง่ ข้อบังคับ ทีเ่ กีย่ วกับ สัมมนำหัวข้อ "กำรเพิม่ ประสิทธิภำพกำรควบคุมสินทรัพย์
ยุทโธปกรณ์
กำรส่งกำลังบำรุงของ ทบ.
ของ ทบ." เมือ่ ๘ - ๑๐ ม.ค. ๖๓
๒.๒ กำรตรวจกำรดำเนินกรรมวิธีจัดหำ สป. ของคณะกรรมกำร ให้หน่วยสำมำรถดำเนินกำรจัดหำ สป. ประเภทเครื่องแต่งกำยฯ ได้อย่ำง คณะกรรมกำรฯ เข้ำสังเกตกำรณ์ กำรตรวจรับ สป.
ตรวจสอบคุณภำพ สป. ประเภทเครื่องแต่งกำยตำมอัตรำ

ถูกต้องเป็นไปตำมระเบียบ คำสัง่ ทีเ่ กีย่ วข้อง และได้รับ สป. ทีม่ ีคุณภำพ ของ พธ.ทบ. พร้อมให้คำแนะนำในกำรปฏิบัติหน้ำทีข่ อง

กำรแจกจ่ำยของ ทบ.
๒.๓ กำรจัดทำเอกสำร ข่ำวสำรและข้อมูลทำงกำรส่งกำลังบำรุง

คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ และเจ้ำหน้ำทีพ่ สั ดุของหน่วย
เพือ่ ให้หน่วยใน ทบ. ใช้เป็นข้อมูลในกำรอ้ำงอิงสำหรับกำรปฏิบัติงำน

๒.๔ กำรรำยงำนขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพำะสิง่ อุปกรณ์ รวมทัง้ เพือ่ ให้หน่วยใน ทบ. ใช้เป็นหลักในกำรจัดหำ โดยสำมำรถนำ คฉ.
แบบอำคำรและสิง่ ก่อสร้ำงตำมมำตรฐำนของ ทบ.
ทีไ่ ด้รับอนุมัติไปดำเนินกำรได้ทันตำมกรอบเวลำทีก่ ำหนด

อยู่ระหว่ำงรวบรวมเอกสำรจำก นขต.กบ.ทบ. ทีร่ ับผิดชอบ
เกีย่ วกับอนุมัติหลักกำรด้ำนงำนส่งกำลังบำรุง
ดำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยทีห่ น่วยขออนุมัติฯ

๒.๕ ให้คำปรึกษำ และแก้ปัญหำข้อขัดข้องในกำรจัดทำ

เพือ่ ให้กรมฝ่ำยยุทธบริกำร/กรมฝ่ำยกิจกำรพิเศษ ทีร่ ับผิดชอบ สป.

สำมำรถดำเนินกำรแก้ปัญหำข้อขัดข้องให้กับหน่วย

คุณลักษณะเฉพำะ สป.ชัว่ ครำว และถำวร ในอำนำจอนุมัติ

สำมำรถดำเนินกำรอนุมัติ คฉ. ได้อย่ำงถูกต้อง เป็นไปตำมคำสัง่ ทบ.

โดยไม่ขัดคำสัง่ ทีเ่ กีย่ วข้อง/มีกำรประชุมเพือ่ ให้หน่วย

ตำมควำมรับผิดชอบของกรมฝ่ำยยุทธบริกำร/กรมฝ่ำย

(เฉพำะ) ที่ ๑๕๒๔/๖๐ เรื่อง กำรกำหนดและกำรใช้คุณลักษณะเฉพำะ สป. ชีแ้ จงรำยละเอียดควำมจำเป็นในกำรจัดทำ คฉ.

กิจกำรพิเศษ และ ทบ.

ลาดับ

กรณีมีรำยเดียว

แผนงาน/กิจกรรมทีด่ าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๒.๖ รวบรวมระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีกำรของ ทบ.
รวมทัง้ กฎหมำย มติคณะรัฐมตรี ข้อบังคับ ระเบียบคำสัง่

เป้าหมายทีต่ ้องการ

ผลการดาเนินงาน รอบ ๖ เดือน

เพือ่ ให้หน่วยใน ทบ. รับทรำบข้อมูลเกีย่ วกับระเบียบข้อบังคับฯ

แจ้งเวียน นขต.ทบ. ถึงระดับกองพัน ให้ได้รับข้อมูล

ด้ำนกำรส่งกำลังบำรุง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และสำมำรถปฏิบัติได้ถูกต้อง

ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ นำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน

ของหน่วยเหนือ และส่วนรำชกำรอืน่ ทีม่ ีส่วนเกีย่ วข้องกับ
กำรส่งกำลังบำรุง กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุของ ทบ.
พร้อมทัง้ เผยแพร่ให้หน่วยใน ทบ.
๒.๗ พิจำรณำเสนอกำลังพลของ นขต.ทบ. และ นขต.กบ.ทบ.

ให้กำลังพลสำมำรถเข้ำรับกำรอบรมสัมมนำได้ทันตำมห้วงเวลำทีก่ ำหนด จัดส่งกำลังพลเข้ำรับกำรฝึกอบรม สัมมนำฯ ได้ครบถ้วน

เข้ำรับกำรฝึกอบรม สัมมนำ เกีย่ วกับงำนด้ำนส่งกำลังบำรุง
ของหน่วยต่ำง ๆ ทัง้ ภำยในสังกัด กห. และนอก กห.
๒.๘ จัดกำลังพลไปบรรยำย และร่วมชมกำรสำธิตยุทโธปกรณ์
ของ ทบ. และ กห.

ให้กำลังพลของ นขต.กบ.ทบ. ร่วมฟังบรรยำยและร่วมชมกำรสำธิต

กำลังพลสำมำรถไปบรรยำยและร่วมชมกำรสำธิต

ยุทโธปกรณ์ของ ทบ. และ กห. ได้ทันห้วงเวลำที่ สวพ.ทบ., ยก.ทบ.

ยุทโธปกรณ์ ตำมวันเวลำทีก่ ำหนด

และ วท.กห. กำหนด
๒.๙ ขออนุมัติรับมอบและทดสอบ รวมถึงรำยงำนผลกำรทดสอบ เพือ่ ให้กำรดำเนินกำรเกีย่ วกับกำรทดสอบทดลองยุทโธปกรณ์ทจี่ ะนำมำ สำมำรถดำเนินกำรขออนุมัติฯ และรำยงำนผล

สิง่ อุปกรณ์ทจี่ ะนำมำใช้งำนใน ทบ.
๒.๑๐ เข้ำร่วมประชุมพิจำรณำด้ำนงำนวิจัยกับ สวพ.ทบ., ทท.
และ กห.

ใช้ใน ทบ. เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีหน่วยทีเ่ กีย่ วข้องร่วมปฏิบัติ

กำรทดสอบฯ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยทุกรำยกำร

ได้ตำมห้วงเวลำทีเ่ หมำะสม

ไม่มีปัญหำหรือข้อขัดข้องใด ๆ

ร่วมเป็นกรรมกำรในกำรประชุมของคณะอนุกรรมกำรต่ำง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐
กับงำนวิจัยของ ทบ., ทท. และ กห. เพือ่ ให้งำนวิจัยได้รับกำรพิจำรณำ ของจำนวนครั้งทีม่ ีกำรแจ้งให้เข้ำร่วมประชุม
อย่ำงเหมำะสม

๒.๑๑ ประชุมติดตำมแก้ปัญหำ เกีย่ วกับปัญหำข้อขัดข้องในกำร
ปฏิบัติตำมระเบียบ คำสัง่ ของ ทบ. ทีเ่ กีย่ วกับ

แก้ปัญหำและซักซ้อมควำมเข้ำใจกำรปฏิบัติงำนทีเ่ กีย่ วกับระเบียบ คำสัง่ มีกำรประชุมให้ได้ข้อยุติในกำรแก้ปัญหำบัญชีพกั สินทรัพย์
ข้อบังคับ ทีเ่ กีย่ วกับกำรส่งกำลังบำรุงของ ทบ.

กำรส่งกำลังบำรุง

ลาดับ

แผนงาน/กิจกรรมทีด่ าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ค้ำงนำนและสินทรัพย์ทศี่ ูนย์ต้นทุนจัดหำ พร้อมทัง้ มีกำร
ติดตำมแก้ไขปัญหำให้กับหน่วย

เป้าหมายทีต่ ้องการ

ผลการดาเนินงาน รอบ ๖ เดือน

๒.๑๒ กำรจัดทำคูม่ ือกำรปฏิบัติงำน ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ เพือ่ ใช้เป็นคูม่ ือในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยให้มีมำตรฐำนและแนวทำง

ตรวจสอบและปรับปรุงคูม่ ือกำรปฏิบัติงำนทีไ่ ด้จัดทำ

ปฏิบัติเดียวกัน สำมำรถส่งต่องำนกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ลดระยะ

ตัง้ แต่ปีงบประมำณ ๒๕๖๑ ให้มีควำมทันสมัย อ้ำงอิง

เวลำกำรศึกษำเรียนรู้งำนของผูท้ มี่ ำปฏิบัติงำนใหม่

ระเบียบ คำสัง่ ทีเ่ ป็นปัจจุบัน

เพือ่ ให้ ผบ.ทบ. และผูบ้ ังคับบัญชำรับทรำบสถำนภำพ สป. ของ ทบ.

ดำเนินกำรรำยงำนรอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๖๒ - มี.ค. ๖๓)

๓. กสท.สบพ.กบ.ทบ.
๓.๑ จัดทำรำยงำนสถำนภำพ สป.๒ และ ๔ ทัง้ ๙ สำย รวมทัง้
รำยงำนสถำนภำพ สป.๓ และ สป.๕

และเป็นฐำนข้อมูลในกำรนำไปวิเครำะห์ด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำรเสนอ
ควำมต้องกำร สป. ของหน่วย กำรพิจำรณำแจกจ่ำย สป. ให้กับหน่วย

๓.๒ จัดทำรำยงำนสถำนภำพ สป. ต่อ ทท. รำยกำร สป.

เพือ่ ให้ ผบ.ทสส. รับทรำบสถำนภำพของเหล่ำทัพ

ดำเนินกำรรำยงำนตำมวงรอบทีก่ ำหนด

ทีเ่ ปลีย่ นแปลง, รำยกำร สป.สิน้ เปลือง และรำยกำร สป.๒

(ทุกเดือน, รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑ ปี)

และ ๔
๓.๓ จัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร กลุม่ งบงำนกำรพัฒนำระบบรำชกำร เพือ่ รับทรำบปัญหำข้อขัดข้องและขยำยผลผูด้ ูแลระบบกำรบริหำรจัดกำร รับทรำบปัญหำข้อขัดข้องและนำมำปรับปรุงแก้ไข
สป.๕ ของ บชร. และ มทบ.

พร้อมทัง้ ได้เครือข่ำยผูด้ ูแลระบบของ บชร. และ มทบ.

๓.๔ จัดทำคูม่ ือกำรปฏิบัติงำนของหน่วย

เพือ่ พัฒนำองค์ควำมรู้ใช้เป็นคูม่ ือกำรปฏิบัติงำนของหน่วย

จัดทำคูม่ ือกำรใช้งำนระบบ Zoom Cloud Meeting

๓.๕ กำรตรวจเยี่ยมหน่วยด้ำนสำรสนเทศทำงกำรส่งกำลังบำรุง

เพือ่ รับทรำบปัญหำข้อขัดข้องด้ำนสำรสนเทศทำงกำรส่งกำลังบำรุง

รับทรำบปัญหำข้อขัดข้องของหน่วยดังนี้

(LOGMIS)

พล.๑ รอ., พล.ร.๒ รอ., พล.ร.๙, พล.ร.๓, พล.ม.๑,
พล.ร.๕, พล.ร.๑๕, พล.ม.๒ รอ., นสศ. และ พล.ป.

๓.๖ ฝึกอบรมระบบสำรสนเทศทำงกำรส่งกำลังบำรุง ให้กับหน่วย เพือ่ ตรวจสอบสถำนภำพ สป. ของ ทบ. ในระบบฐำนข้อมูล
ตำมสำยงำนส่งกำลังของ ทบ.

อบรมและดำเนินกำรปรับปรุงข้อมูล สป. ในระบบฯ

๓.๗ กำรประชุมส่งกำลังบำรุงร่วมกับมิตรประเทศ

จัดผูแ้ ทนไปประชุมร่วมตำมทีก่ ำหนด

(PACS , AC/135)

ลาดับ

เพือ่ แลกเปลีย่ นควำมรู้ ประสบกำรณ์ และเสริมสร้ำงควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศ

แผนงาน/กิจกรรมทีด่ าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๓.๘ ประชุมอนุกรรมกำรจัดทำสมุดรำยกำร สป.ทำงทหำร
ประเภทใช้ร่วมสำยสรรพำวุธ กับ กบ.ทหำร และเหล่ำทัพ

ของหน่วยใช้ และ นขต.ทบ.

เป้าหมายทีต่ ้องการ
เพือ่ พิจำรณำจัดทำสมุดรำยกำร สป.ทำงทหำรประเภทใช้ร่วม

ผลการดาเนินงาน รอบ ๖ เดือน
จัดผูแ้ ทนไปประชุมร่วมตำมทีก่ ำหนด

สำยสรรพำวุธ

๓.๙ เทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์

เพือ่ พิทักษ์เทิดทูนและปกป้องสถำบันพระมหำกษัตริย์

ขยำยผลเครือข่ำยเทิดทูนสถำบันฯ ภำยในหน่วย

๓.๑๐ ประชุมคณะกรรมกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ

เพือ่ รับทรำบนโยบำยด้ำนสำรสนเทศ และกำรสือ่ สำร ทบ. และนำมำ

จัดผูแ้ ทนไปประชุมร่วมตำมทีก่ ำหนด

และกำรสือ่ สำร ทบ.

พัฒนำระบบสำรสนเทศทำงกำรส่งกำลัง

๓.๑๑ จัดทำตัวชีว้ ัด Big Data ตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓
๔. กกจ.สบพ.กบ.ทบ.
๔.๑ กำรจัดทำและปรับปรุงแก้ไขอัตรำสิง่ อุปกรณ์ถำวร
อัตรำอำคำร และทีด่ ิน ให้กับหน่วยใน ทบ.

เพือ่ จัดทำมำตรฐำนข้อมูลสูร่ ะบบฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ เพือ่ กำรเชือ่ มโยง ทบทวนและตรวจสอบควำมพร้อมของระบบสำรสนเทศ
ระหว่ำงระบบงำนหลักของ ทบ.

ภำยในหน่วย

สำมำรถดำเนินกำรขออนุมัติจัดทำและปรับปรุงแก้ไข อสอ., ออค และ ดำเนินกำรขออนุมัติจัดทำและปรับปรุงแก้ไขอัตรำ
อทด. ตำมทีห่ น่วยเสนอมำได้ทงั้ หมด โดยมีควำมสอดคล้องกับ อจย.
และ อฉก. ของหน่วย รวมทัง้ หลักเกณ์กำรกำหนดและปรับปรุงแก้ไข

ตำมทีห่ น่วยเสนอมำได้ทงั้ หมด จำนวน ๒ รำยกำร
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ทีม่ ีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
๔.๒ จัดผูแ้ ทนจำก กบ.ทบ. เข้ำร่วมในกำรสำรวจและทดสอบ

สำมำรถจัดผูแ้ ทนจำก กบ.ทบ. เข้ำร่วมในกำรสำรวจและทดสอบอัตรำ ดำเนินกำรจัดผูแ้ ทน กบ.ทบ. เข้ำร่วมในกำรสำรวจ

อัตรำของหน่วยต่ำง ๆ ใน ทบ. รวมทัง้ ให้ข้อพิจำรณำ

ของหน่วยต่ำง ๆ ใน ทบ. รวมทัง้ ให้ข้อพิจำรณำในกำรจัดทำและแก้ไข และทดสอบอัตรำของหน่วยใน ทบ. ได้ทงั้ หมด

ในกำรจัดทำและแก้ไขอัตรำกำรจัดหน่วย

อัตรำกำรจัดหน่วยได้ครบทุกครั้งตำมทีร่ ้องขอ

จำนวน ๕ รำยกำร คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

เพือ่ ให้กำลังพลทีป่ ฏิบัติหน้ำทีด่ ้ำนกำรส่งกำลังบำรุงของหน่วย

ดำเนินกำรขออนุมัติตัวบุคคลเข้ำรับกำรศึกษำฯ

ได้เข้ำรับกำรศึกษำในหลักสูตร ฝอ.๔ ซึ่งจะทำให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ

จำนวน ๓ รุ่น รุ่นละ ๘๐ นำย รวมทัง้ สิน้ ๒๔๐ นำย

๔.๓ ขออนุมัติตัวบุคคลเข้ำรับกำรศึกษำหลักสูตรนำยทหำร
ฝ่ำยกำรส่งกำลังบำรุง (ฝอ.๔) ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓

ในงำนด้ำนกำรส่งกำลังบำรุงและกำรปฏิบัติงำนทีม่ ีประสิทธิภำพมำกขึน้ จำกจำนวน ฝอ.๔ ของหน่วยทีย่ ังไม่ได้เข้ำรับกำรศึกษำ
จำนวน ๔๔๓ นำย คิดเป็นร้อยละ ๕๔

ลาดับ

แผนงาน/กิจกรรมทีด่ าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๕. กปชท.สกบ.กบ.ทบ.
๕.๑ โครงกำรจัดหำยำนเกรำะล้อยำงเพือ่ เสริมสร้ำง กรม ร.

เป้าหมายทีต่ ้องการ

ได้รับยุทโธปกรณ์จำกสหรัฐฯ จำนวน ๕๐ คัน ภำยในปี ๖๕

ผลการดาเนินงาน รอบ ๖ เดือน

รอฝ่ำยสหรัฐฯ ส่งสัญญำ (LOA) ให้ ทบ. พิจำรณำลงนำม

รูปแบบใหม่ (ระยะที่ ๒)

ตอบรับ และ สพ.ทบ. ขออนุมัติควำมต้องกำรและ
แผนจัดหำ

๕.๒ โครงกำรซ่อมปรับปรุงระบบเรดำร์กำหนดทีต่ งั้ ป./ค.

ซ่อมปรับปรุง ณ สหรัฐฯ จำนวน ๒ ระบบ แล้วเสร็จภำยในปี ๖๕

อยู่ระหว่ำง สส. ขอรับสัญญำ (LOA) สำหรับกำรจ้ำง
ประเมินตรวจสอบ และกำรจ้ำงซ่อมปรับปรุงเรดำร์

๕.๓ โครงกำรจัดหำ ถ.ทดแทน ถ.M41 ระยะที่ ๓ ห้วงที่ ๒

ได้รับ ถ.หลัก ทีจ่ ัดซื้อ จำนวน ๑๐ คัน ภำยใน ๗๒๐ วัน หลังลงนำม

ดำเนินกำรเจรจำข้อตกลงแล้ว รอรำยงำนผล และนำเรียน

ในข้อตกลง

ขออนุมัติซื้อฯ คำดว่ำจะเดินทำงไปลงนำมข้อตกลง
ใน ก.ย. ๖๓

๕.๔ โครงกำรจัดหำสะพำนทำงยุทธวิธีสนับสนุนทหำรช่ำง ระยะที่ ๓ ได้รับสะพำนทำงยุทธวิธี จำนวน ๔ ชุด ภำยใน ๗๒๐ วัน หลังลงนำม

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

อนุมัติแผนจัดหำแล้ว รอเชิญฝ่ำยจีนเจรจำ คำดว่ำ

ในข้อตกลง

จะเดินทำงไปลงนำมข้อตกลงใน ก.ย. ๖๓

เพือ่ เป็นกำรดำเนินกำรด้ำนกำรส่งกำลังบำรุง ให้เป็นไปตำมระเบียบ

ดำเนินกำรได้ตำมเอกสำรทีห่ น่วยขออนุมัติฯ

ที่ ทบ. กำหนด

กำรขอใช้ประโยชน์จำก สป. ทีไ่ ด้รับอนุมัติให้จำหน่ำยแล้ว
๖.๒ กำรแก้ไขปัญหำกำรส่งกำลังสนับสนุนหน่วยในระดับ ทบ.

เพือ่ ให้กำรดำเนินกำรส่งกำลังบำรุงภำยใน ทบ. เป็นไปอย่ำง

ดำเนินกำรตำมภำรกิจทีไ่ ด้รับมอบหมำย

มีประสิทธิภำพ
๖.๓ กำรตรวจเยี่ยมทำงกำรส่งกำลังบำรุง
๖.๔ กำรขออนุมัติจำหน่ำย สป.๒, ๔ และ ๕ ทีม่ ีวงเงินในอำนำจ
อนุมัติของ ผบ.ทบ.
ลาดับ

แผนงาน/กิจกรรมทีด่ าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เพือ่ รับทรำบปัญหำข้อขัดข้องด้ำนกำรส่งกำลังบำรุง และหำแนวทำง

ดำเนินกำรจัดคณะตรวจเยี่ยมฯ เข้ำตรวจเยี่ยมหน่วย

กำรแก้ไขปัญหำให้กับหน่วย

ในพืน้ ที่ และสำมำรถแก้ไขปัญหำให้กับหน่วย

เพือ่ ดำเนินกรรมวิธีตัดยอดสิง่ อุปกรณ์ออกจำกควำมรับผิดชอบของ ทบ. ดำเนินกำรได้ตำมเอกสำรทีห่ น่วยขออนุมัติฯ

ลาดับ

แผนงาน/กิจกรรมทีด่ าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๖.๕ กำรขออนุมัติขนึ้ บัญชีคุม สป. ทุกสำยยุทธบริกำร ทีไ่ ด้รับ

เป้าหมายทีต่ ้องการ
เพือ่ ให้ สป. ทีไ่ ด้รับจำกกำรบริจำค และจัดหำด้วยเงินรำยรับจำก

บริจำค และจัดหำด้วยเงินรำยรับสถำนพยำบำล หรือ

สถำนพยำบำล หรืองบประมำณอืน่ ๆ ได้เข้ำสูร่ ะบบกำรส่งกำลัง และ

งบประมำณอืน่ ๆ

เป็นสินทรัพย์ของ ทบ. อย่ำงถูกต้อง เพือ่ ทีจ่ ะสำมำรถเบิกงบประมำณ

ผลการดาเนินงาน รอบ ๖ เดือน
ดำเนินนกำรได้ตำมเอกสำรทีห่ น่วยขออนุมัติฯ

ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป เช่น ค่ำซ่อมบำรุง หรือค่ำ สป.๓ เป็นต้น
๗. กจห.สกบ.กบ.ทบ.
๗.๑ กำรรำยงำนขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้ำง สป. ทีม่ ีวงเงินอยู่ใน
อำนำจของ ผบ.ทบ. ขึน้ ไป
๗.๒ กำรรำยงำนขออนุมัติแลกเปลีย่ น สป. จำหน่ำย ของ ทบ.
กับพัสดุใหม่
๗.๓ ดำเนินกำรขอยกเว้นค่ำอำกรทำงศุลกำกรให้กับ
กรมฝ่ำยยุทธบริกำรและหน่วยต่ำง ๆ ใน ทบ.
๗.๔ ควบคุมกำรส่งออกไปนอกรำชอำณำจักรซึ่งอำวุธยุทธภัณฑ์
และสิง่ ทีใ่ ช้ในกำรสงครำม

สำมำรถรำยงำนขออนุมัติซื้อ/จ้ำง สป. ทีม่ ีวงเงินอยู่ในอำนำจ ผบ.ทบ. ดำเนินกำรขออนุมัติซื้อ/จ้ำงแล้วบำงส่วน
ขึน้ ไป ได้ครบตำมทีไ่ ด้รับอนุมัติแผนจัดหำ

คงเหลือบำงรำยกำรอยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำร

สำมำรถรำยงำนขออนุมัติให้แลกเปลีย่ น สป. จำหน่ำยกับพัสดุใหม่ที่ ทบ. ดำเนินกำรอนุมัติแลกเปลีย่ น สป.จำหน่ำย ได้แล้วบำงส่วน
มีควำมต้องกำรให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย

คงเหลือบำงรำยกำรอยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

สำมำรถรำยงำนขอยกเว้นค่ำอำกรทำงศุลกำกรของยุทธภัณฑ์ทไี่ ด้รับ

ดำเนินกำรรำยงำนขอยกเว้นค่ำอำกรทำงศุลกำกร

กำรผ่อนผันให้ยกเว้นค่ำอำกรทำงศุลกำกรให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ได้แล้วบำงส่วน คงเหลือบำงรำยกำรอยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
สำมำรถรำยงำนขออนุมัติให้ส่งออกอำวุธยุทธภัณฑ์และสิง่ ทีใ่ ช้

ดำเนินกำรรำยงำนขออนุมัติให้ส่งออกอำวุธยุทธภัณฑ์

ในกำรสงครำม ไปนอกรำชอำณำจักร ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย

และสิง่ ทีใ่ ช้ในกำรสงครำม ไปนอกรำขอำณำจักร
ได้แล้วบำงส่วน คงเหลือบำงรำยกำรอยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

๗.๕ รำยงำนขออนุมัติให้กำลังพลเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศ
(กรณีเป็นกำรปฏิบัติตำมสัญญำ)

สำมำรถรำยงำนขออนุมัติให้กำลังพลเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศ

ดำเนินกำรรำยงำนขออนุมัติเดินทำงได้ครบถ้วน

เพือ่ ปฏิบัติตำมสัญญำ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย

ตำมห้วงเวลำทีก่ ำหนด

ลาดับ

แผนงาน/กิจกรรมทีด่ าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

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

เป้าหมายทีต่ ้องการ

ผลการดาเนินงาน รอบ ๖ เดือน

สำมำรถขออนุมัติแผนจัดหำตำมโครงกำรทีไ่ ด้รับกำรจัดสรรฯ ประจำปี แผนจัดหำอนุมัติแล้ว วงเงิน ๘๑๕,๖๑๔,๒๖๑.๓๐. บำท

และยุทโธปกรณ์ งบงำนโครงกำรซ่อมแซมและปรับปรุง

งบประมำณ ๒๕๖๓ ได้ครบตำมวงเงินทัง้ สิน้ ๑,๓๖๑,๐๔๓,๗๐๐.- บำท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๙๒ คงเหลือทีย่ ังไม่ขออนุมัติอีก

ยุทโธปกรณ์ ประจำงบประมำณ ๒๕๖๓

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๕๔๕,๔๒๙,๔๓๘.๗๐.- บำท เนือ่ งจำกอยู่ระหว่ำง
กำรจัดทำรำคำกลำง

๘.๒ กำรขออนุมัติแผนจัดหำ งบงำนโครงกำรเสริมสร้ำงหน่วยและ สำมำรถขออนุมัติแผนจัดหำตำมโครงกำรทีไ่ ด้รับกำรจัดสรรฯ ประจำปี แผนจัดหำอนุมัติแล้ว วงเงิน ๕๐๐,๖๖๗,๖๕๓.- บำท
ยุทโธปกรณ์ งบงำนโครงกำรจัดหำยุทโธปกรณ์

งบประมำณ ๒๕๖๓ ได้ครบตำมวงเงินทัง้ สิน้ ๘๓๖,๔๓๘,๒๐๐.- บำท

คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๘๖ คงเหลือทีย่ ังไม่ขออนุมัติอีก

ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๑๓๒,๐๔๖,๖๐๐.- บำท เนือ่ งจำกอยู่ระหว่ำงกำรจัดทำ
รำยละเอียดกำรซ่อม และกำรจัดทำรำคำกลำง

๘.๓ กำรขออนุมัติแผนจัดหำ งบงำนโครงกำรเสริมสร้ำงกองทัพ
ทีผ่ ูกพันตำมมติ ครม. ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓

สำมำรถขออนุมัติแผนจัดหำตำมโครงกำรทีไ่ ด้รับกำรจัดสรรฯ ประจำปี แผนจัดหำอนุมัติแล้ว วงเงิน ๑๘๔,๓๔๐,๐๐๐.- บำท
งบประมำณ ๒๕๖๓ ได้ครบตำมวงเงินทัง้ สิน้ ๙๙๘,๗๗๕,๐๐๐.- บำท

คิดเป็นร้อยละ ๑๘ คงเหลือทีไ่ ม่ขออนุมัติอีก

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๘๑๔,๔๓๕,๐๐๐.- บำท เนือ่ งจำกอยู่ในระหว่ำงกำร
ขออนุมัติใช้งบประมำณและกำรจัดทำรำยละเอียดกำรซ่อม

๘.๔ กำรตรวจสอบควำมต้องกำรและกำกับดูแลด้ำนกำรซ่อมบำรุง สำมำรถตรวจสอบควำมต้องกำรกับหน่วยใช้ และรับทรำบปัญหำ

จัดคณะตรวจเยี่ยมฯ เข้ำตรวจหน่วยใช้และหน่วย

กับหน่วยใช้และหน่วยสนับสนุน

ในกำรดำเนินกำรด้ำนกำรซ่อมบำรุงของหน่วยสนับสนุน

ซ่อมบำรุงระดับคลัง ได้จำนวน ๖ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐

ได้แล้วบำงส่วน จำนวน ๑๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ปัจจุบันติดสถำนกำรณ์ Covid-19 ทำให้ต้องเลือ่ นเดินทำง

๘.๕ กำรสัมมนำทำงกำรส่งกำลังบำรุง ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ จัดกำรสัมมนำเรื่อง กำรพัฒนำเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภำพงำนซ่อมบำรุง
ยุทโธปกรณ์ของ ทบ. แบบบูรณำกำร

ลาดับ

แผนงาน/กิจกรรมทีด่ าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๙. กอร.สสน.กบ.ทบ.
๙.๑ กำรจัดสัมมนำเจ้ำหน้ำทีใ่ นสำยงำนทีด่ ินของ ทบ. ประจำปี
งบประมำณ ๒๕๖๓

เป้าหมายทีต่ ้องการ

จัดกำรสัมมนำได้ตำมกำหนด ในห้วง ๒๒ - ๒๘ ก.พ. ๖๓
ณ โรงแรม เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ต จ.นครปฐม

ผลการดาเนินงาน รอบ ๖ เดือน

ให้เจ้ำหน้ำทีใ่ นสำยงำนทีด่ ินของ ทบ. สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง จัดสัมมนำเจ้ำหน้ำทีใ่ นสำยงำนทีด่ ินของ ทบ. ในห้วงเดือน
เป็นไปตำมระเบียบและกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง

ธ.ค. ๖๒ เรื่อง ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงกำรแก้ไข
ปัญหำจำกกำรใช้ระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรจัดกำรทีด่ ิน
ของ ทบ. พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบ ทบ. ว่ำด้วย
กำรควบคุมสินทรัพย์

๙.๒ ติดตำมผลกระทบและกำรปฏิบัติของหน่วยทีเ่ กีย่ วข้อง
ในกำรย้ำยทีต่ งั้ ของหน่วย ขกท.
๙.๓ ร่วมคณะตรวจติดตำมผลของหน่วยในกำรดูแล
และจัดกำรทีด่ ินของ ทบ.
๙.๔ อนุมัติให้ส่วนรำชกำรภำยนอก ทบ. ใช้ประโยชน์ในทีด่ ิน
รำชพัสดุในควำมครอบครองของ ทบ.

เพือ่ ให้หน่วยทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรย้ำยทีต่ งั้ ของหน่วย ขกท. สำมำรถ

หน่วยทีเ่ กีย่ วข้องสำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงถูกต้อง

ดำเนินกำรตำมสัง่ กำรผูบ้ ังคับบัญชำได้อย่ำงถูกต้องและทันเวลำ

และเป็นไปตำมกำหนดเวลำ

สำมำรถตรวจสอบปัญหำกำรใช้ทดี่ ินของหน่วยใน ทบ.

จัดคณะตรวจติดตำมได้จำนวน ๑๐ ครั้ง คิดเป็น

ตลอดจนกำรให้คำแนะนำแก่หน่วยในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง ร้อยละ ๑๐๐
นำเรียนขออนุมัติให้ส่วนรำชกำรภำยนอก ทบ. ใช้ประโยชน์ในทีด่ ิน

สำมำรถอนุมัติให้ส่วนรำชกำรภำยนอกใช้ประโยชน์

ของ ทบ. โดยจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อกำรปฏิบัติภำรกิจของหน่วย

ในทีด่ ินของ ทบ. ได้ครบถ้วนตำมทีม่ ีกำรขออนุญำต

๙.๕ พิจำรณำร่วมกำรขอใช้ทดี่ ินสำธำรณประโยชน์
(มำตรำ ๘, มำตรำ ๙ แห่งประมวลกฎหมำยทีด่ ิน)

ให้ควำมเห็นชอบกำรใช้ทดี่ ินสำธำรณประโยชน์ได้ทันเวลำ

สำมำรถพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ เพือ่ ส่งเรื่องให้

และเป็นไปตำมกรอบทีก่ ำหนด

กระทรวงมหำดไทย ดำเนินกำรในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
ได้ตำมเวลำทีก่ ำหนด

๑๐. กกส.สสน.กบ.ทบ.
๑๐.๑ กำรขออนุมัติควำมต้องกำรและแผนจัดหำ งำนก่อสร้ำง
ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรสิง่ ปลูกสร้ำง และสำธำรณูปโภค
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓

ลาดับ

แผนงาน/กิจกรรมทีด่ าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๑๐.๒ กำรขออนุมัติควำมต้องกำร และแผนจัดหำงำนก่อสร้ำง
ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรและสิง่ ปลูกสร้ำงเพิม่ เติม
ระหว่ำงปีงบประมำณ
๑๐.๓ กำรตรวจกิจกำรก่อสร้ำง ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำร

หน่วยดำเนินกำรได้อย่ำงถูกต้อง เหมำะสมกับงบประมำณทีไ่ ด้รับ
กำรจัดสรร อนุมัติแผนจัดหำให้ทันตำมกรอบระยะเวลำที่ ทบ.
กำหนด ผูกพันและสัง่ จ่ำยงบประมำณได้ทันตำมห้วงเวลำ

เป้าหมายทีต่ ้องการ

สำมำรถอนุมัติแผนจัดหำเพือ่ ให้หน่วยไปดำเนินกรรมวิธี
และสัง่ จ่ำยงบประมำณได้ทันภำยในห้วงเวลำทีก่ ำหนด

ผลการดาเนินงาน รอบ ๖ เดือน

หน่วยดำเนินกำรได้อย่ำงถูกต้อง เหมำะสมกับงบประมำณทีไ่ ด้รับ

สำมำรถอนุมัติแผนจัดหำเพือ่ ให้หน่วยไปดำเนินกรรมวิธี

กำรจัดสรร อนุมัติแผนจัดหำให้ทันตำมกรอบระยะเวลำที่ ทบ.

และสัง่ จ่ำยงบประมำณได้ทันภำยในห้วงเวลำทีก่ ำหนด

กำหนด ผูกพันและสัง่ จ่ำยงบประมำณได้ทันตำมห้วงเวลำ
เพือ่ ติดตำมผลกำรดำเนินงำน, รับทรำบปัญหำข้อขัดข้องของหน่วย

มีกำรติดตำมและแก้ไขปัญหำให้กับหน่วยได้ครบถ้วน

โดยดำเนินกำรตำมแผนทีว่ ำงไว้ โดยใช้งบประมำณทีม่ ีอย่ำงคุม้ ค่ำ

ตำมแผนกำรตรวจหน่วย

๑๐.๔ งำนอนุมัติซื้อจ้ำง

เอกสำรถูกต้อง ครบถ้วน และอนุมัติได้ทันตำมกรอบเวลำทีก่ ำหนด

อนุมัติซื้อ/จ้ำง เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๑ งำน

๑๐.๕ งำนแก้ไขสัญญำและขยำยเวลำทำกำรตำมสัญญำ

เอกสำรถูกต้อง ครบถ้วน และอนุมัติได้ทันตำมกรอบเวลำทีก่ ำหนด

ดำเนินกำรแก้ไขสัญญำเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๑ งำน

๑๐.๖ งำนสำธำรณูปโภคเพิม่ เติมระหว่ำงปีงบประมำณ

อนุมัติแผนจัดหำได้ทันตำมกรอบระยะเวลำที่ ทบ. กำหนด

อนุมัติแผนจัดหำไปแล้ว ๘๓ แผนจัดหำ

สิง่ ปลูกสร้ำง และสำธำรณูปโภค

๑๑. กอส.สสน.กบ.ทบ.
กำรจัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรงำนอุตสำหกรรมป้องกันประเทศ

เพือ่ ให้เกิดกำรบูรณำกำรงำนอุตสำหกรรมป้องกันประเทศให้สอดคล้อง มีกำรจัดกำรประชุมกับหน่วยทีเ่ กีย่ วข้อง และเตรียมกำร

ตำมกรอบแนวทำงของ ทบ.

กับนโยบำย ทบ. และนโยบำย กห. โดยในปีงบประมำณ ๒๕๖๓

จัดสัมมนำ รวมทัง้ ขออนุมัติจัดกำรสัมมนำให้หน่วย

จัดสัมมนำ เรื่อง ระเบียบขัน้ ตอนกำรดำเนินกำร กำรนำผลกำรวิจัยพัฒนำดำเนินกำร แต่ปัจจุบันเลือ่ นกำรสัมมนำฯ เนือ่ งจำก
ไปสูก่ ำรผลิต และกำรบริหำรจัดกำรโรงงำนรูปแบบใหม่

กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙
(Covid19)

๑๒. กบร.สสน.กบ.ทบ.
๑๒.๑ ขออนุมัติควำมต้องกำรและแผนจัดหำ กำรจ้ำงเหมำ
เคลือ่ นย้ำย สป.สำย พธ. รำยกำรชุดเครื่องใช้สำหรับ

แผนจัดหำฯ ได้รับกำรอนุมัติฯ จำก ทบ.

หน่วยได้รับหนังสืออนุมัติ ฯ เพือ่ ไปดำเนินกรรมวิธีต่อไป

จัดเลีย้ งตรำ ทบ.
๑๒.๒ ขออนุมัติควำมต้องกำรและแผนจัดหำ งำนเช่ำเครื่องตรวจ
อวัยวะด้วยสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำ
แผนจัดหำได้รับกำรอนุมัติ ฯ จำก ทบ.

ลาดับ

แผนงาน/กิจกรรมทีด่ าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๑๒.๓ ขออนุมัติหลักกำรจ้ำงบริษทั เอกชนดำเนินกำร
ทำควำมสะอำดอำคำรภำยในของ รพ.รร.๖

เป้าหมายทีต่ ้องการ
ได้รับอนุมัติหลักกำร ฯ จำก ทบ.

หน่วยได้รับหนังสืออนุมัติ ฯ เพือ่ ดำเนินกรรมวิธีต่อไป

ผลการดาเนินงาน รอบ ๖ เดือน
หน่วยได้รับหนังสืออนุมัติ ฯ เพือ่ ไปดำเนินกำรต่อไป

จำนวน ๑๕ อำคำร
๑๒.๔ ขออนุมัติควำมต้องกำรและแผนจัดหำงำนเช่ำเครื่องเอกซเรย์ แผนจัดหำได้รับกำรอนุมัติ ฯ จำก ทบ.

หน่วยได้รับหนังสืออนุมัติฯ เพือ่ ดำเนินกรรมวิธีต่อไป

ควำมเร็วสูง สนับสนุน รพ.รร.๖
๑๒.๕ ขออนุมัติหลักกำรมอบอำนำจในกำรดำเนินกำรขออนุญำต ได้รับอนุมัติหลักกำร ฯ จำก ทบ.
ตำมพระรำบัญญัติยำเสพติดให้โทษและพระรำชบัญญัติ

หน่วยได้รับหนังสืออนุมัติ ฯ เพือ่ ไปดำเนินกำรต่อไป

วัตถุทอี่ อกฤทธิ์ต่อจิตและประสำท
๑๓. กคง.กบ.ทบ.
๑๓.๑ กำรจัดทำควำมต้องกำรประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๔

เพือ่ จัดทำควำมต้องกำร เสนอต่อหน่วยงบประมำณ ทบ.

ดำเนินกำรจัดทำคำขอ และอยู่ระหว่ำงจัดทำควำมต้องกำร

ในฐำนะหน่วยรับผิดชอบงบประมำณหลักให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย เพือ่ เตรียมกำรประชุม จสง.ทบ. สำหรับจัดทำแผนงำน
โครงกำรฯ ประจำปี ๒๕๖๔
๑๓.๒ กำรขออนุมัติแผนจัดหำ ตำมแผนงำน โครงกำรฯ

เพือ่ อนุมัติแผนงำนทีไ่ ด้รับกำรจัดสรรฯ ประจำปี ๒๕๖๓

ดำเนินกำรอนุมัติแผนจัดหำครบทุกแผนงำนทีไ่ ด้รับ

ประจำปี ๒๕๖๓
๑๓.๓ กำรตรวจสอบควำมต้องกำรของหน่วยใช้

และให้หน่วยดำเนินกรรมวิธีต่อไป

กำรจัดสรรฯ ในปีงบปะมำณ ๒๕๖๓

ตรวจสอบควำมต้องกำรของหน่วยใช้ และรับทรำบปัญหำข้อขัดข้อง

จัดคณะตรวจเยี่ยมฯ หน่วยระดับ มทบ.

ในกำรดำเนินกำรด้ำนส่งกำลังบำรุง เพือ่ แก้ไขปัญหำต่อไป

และหน่วยระดับกองพล

เพือ่ ตรวจสอบและวิเครำะห์ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ให้เป็นไปตำม

ดำเนินกำรตรวจสอบผลกำรปฏิบัติงำนและผลกำรใช้จ่ำย

แผนกำรปฏิบัติงำนฯ รวมถึงเป้ำหมำยที่ ทบ. และรัฐบำลกำหนด

งบประมำณ ไตรมำสที่ ๑ และ ๒

เพือ่ ให้กำรประเมินควำมเสีย่ ง กำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

๑๓.๔ กำรตรวจสอบและวิเครำะห์ผลกำรปฏิบัติงำน
และผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยไตรมำส
๑๓.๕ กำรดำเนินกำรควบคุมภำยใน

และกำรจัดทำรำยงำนกำรควบคุมภำยใน เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ที่ กค. กำหนด
ลาดับ

แผนงาน/กิจกรรมทีด่ าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๑๔. กธก.กบ.ทบ.
๑๔.๑ Smart Soldiers Strong Army ดูดีทงั้ กรม
(ฝึกทบทวน)

เป้าหมายทีต่ ้องการ

ผลการดาเนินงาน รอบ ๖ เดือน

เพือ่ ให้กำลังพล กบ.ทบ. ทบทวนและฝึกท่ำบุคคลมือเปล่ำ

เป็นกำรดำเนินกำรต่อเนือ่ งจำกปีงบประมำณ ๒๕๖๒

สำหรับปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องตำมระเบียบ

ปัจจุบันระงับกำรฝึก เนือ่ งจำกสภำวะกำรแพร่ระบำด

ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID - 19)
๑๔.๒ Smart Soldiers Strong Army ดูดีทงั้ กรม

เพือ่ ให้กำลังพล กบ.ทบ. มีสมรรถนะร่ำงกำยดีขนึ้ และมีค่ำดัชนีมวลกำย เป็นกำรดำเนินกำรต่อเนือ่ งจำกปีงบประมำณ ๒๕๖๒

(BMI)

(BMI) อยู่ในเกณฑ์ปกติร้อยละ ๕๐ ของกำลังพลทีป่ ฏิบัติงำนใน กบ.ทบ. สรุปผลกำรดำเนินกำรปัจจุบันพบว่ำ กำลังพล กบ.ทบ.
ทีม่ ีค่ำดัชนีมวลกำยเกินกำหนด มีค่ำน้ำหนักลดลง
ส่งผลให้ค่ำ BMI ลดลง

๑๔.๓ Smart Soldiers Strong Army ดูดีทงั้ กรม

เพือ่ ให้กำลังพล กบ.ทบ. ตระหนักถึงกำรออกกำลังกำยและกำรดูแล

ผลกำรทดสอบร่ำงกำย ห้วงที่ ๑ กำลังพล กบ.ทบ.

(ออกกำลังกำย)

สุขภำพให้แข็งแรง เหมำะสมกับควำมเป็นทหำรอย่ำงสม่ำเสมอ

ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบของ ทบ. ร้อยละ ๖๘
ไม่ผ่ำน ร้อยละ ๒๓

๑๔.๔ กำรบรรยำยเรื่องหลักกำรบริหำรเงินส่วนบุคคลแบบองค์รวม เพือ่ ส่งเสริมให้กำลัพลระดับนำยทหำรสัญญำบัตรเข้ำใจหลักกำรบริหำร โครงกำรเลือ่ นไปไม่มีกำหนด เนือ่ งจำกสภำวะกำรแพร่
กำรเงินส่วนบุคคลและสนับสนุนให้เกิดกำรลงทุนทีเ่ หมำะสมต่อไป

ระบำดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID - 19)

