
ประชุมช้ีแจง 
การตรวจสอบการด าเนินงานของกจิการสวสัดกิารของ  

นขต.ทบ. และหน่วยรอง  
ประจ าปี ๒๕๖๖  



วาระที ่๑   จก.จบ./ประธาน กล่าวเปิดประชุม 

วาระที ่๒   กตป.จบ. ช้ีแจง 

วาระที ่๓   คณะกรรมการฯ ช้ีแจง  

วาระที ่๔   เร่ืองอืน่ๆ 

วาระที ่๕   จก.จบ./ประธาน ช้ีแจง/ส่ังการ และกล่าวปิดประชุม 

---------------------------------- 

ระเบียบวาระการประชุม 



วาระที ่๑ 
ประธานกล่าวเปิดประชุม 



พล.ต. นุกลู  นรฉันท์ 
จก.จบ./ประธานการประชุม  



- หน่วยรับการตรวจ 
- เร่ือง/หัวข้อการตรวจ  
- ชุดตรวจ 
- แผนการตรวจ 
- การด าเนินการตรวจสอบ 
  และประเมินผล  

วาระที ่๒ 
กตป.จบ. ช้ีแจง 



แนวทางการด าเนินการตรวจฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
(จก.จบ. เป็นประธาน) 

กองทุนสวัสดิการ การงบประมาณ 
การเงิน การบัญชี และการ

ตรวจสอบ 

2. หน่วยรับตรวจ 
(หน่วยที่ไม่อยู่ในแผนการตรวจของ สตน.ทบ.) 

เม.ย. – ส.ค. 66 
(ตรวจจริง) รายงาน ทบ. ภายใน ก.ย. 66 

คณะกรรมการระดับ หน่วย 
(กองพลขึ้นไป แต่งตั้งคณะกรรมการ) 

คณะกรรมการอ านวยการ 
(ผช.ผบ.ทบ.(1) เป็นประธาน) 

1. คณะกรรมการด าเนินงาน 

การด าเนินงานและการบริหาร 

3. เรื่องและหัวข้อการตรวจ 

คณะกรรมการระดับ ทบ. 
(3 ชุด ๆ ละ 5 นาย) 

4. คณะกรรมการตรวจ 

ม.ค. – มี.ค. 66 
- ตรวจแนะน าให้กับหนว่ย 
- หน่วยด าเนินการตรวจสอบกิจการสวัสดิการของหนว่ย 

5. ห้วงการตรวจ 

ใช้งบประมาณการตรวจฯ 
คุณภาพชีวิตก าลังพล 

ให้หน่วยที่มีรายชื่อเป็นคณะกรรมการ
สนับสนุนก าลังพลเปน็กรรมการฯ 

6. การสนับสนุน 



หน่วยรับการตรวจ 

หน่วยทีด่ าเนินกจิการสวสัดกิาร เช่น สนามกอล์ฟ สนามม้า สนามมวย ร้านค้าสวสัดกิาร 
ตลาด อาคารรับรอง  ร้านกาแฟ  ตู้ ATM เสาสัญญาณ เป็นต้น  
 



เร่ืองและหัวข้อการตรวจ 
- การด าเนินงานและบริหารงาน 
     ๑.  การจดัสวสัดิการของหน่วยข้ึนตรง หรือ หน่วยรอง 
     ๒. คณะกรรมการสวสัดิการ นขต.ทบ. หรือหน่วยรอง  
     ๓. ระเบียบ ค าสัง่ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
     ๔. การรับเงินค่าตอบแทน  
     ๕. การใชบ้ริการและการมีส่วนร่วมของสมาชิก  
     ๖. การประชุม  
     ๗. การรายงาน  
- กองทุนสวสัดกิาร การงบประมาณ การเงนิ การบัญชี และการตรวจสอบ 
      ๑. กองทุนสวสัดิการ  
      ๒. งบประมาณ การเงิน การบญัชี 
      ๓. การตรวจสอบภายใน  
      ๔.  การพสัดุ  



การด าเนินงานและการบริหารงาน  

๑. การจดัสวสัดกิารของหน่วยขึน้ตรง หรือ หน่วยรอง  
     - เอกสารการส่งขอ้มูลเก่ียวกบัสวสัดิการ และผลการพิจารณาใหค้วามเห็นจาก กรมธนารักษ ์  
      หรือ ส านกังานธนารักษพ้ื์นท่ี    
     - เอกสารพิจารณาใหค้วามเห็นชอบการจดัสวสัดิการของหน่วย   
     - เอกสารอนุมติัใหจ้ดัตั้งจาก คณะกรรมการสวสัดิการ ทบ. หรือหน่วยข้ึนตรง 
     - เอกสารขออนุมติัใชท่ี้ราชพสัดุจาก ทบ. และหรือ กรมธนารักษ ์ 
     - เอกสารอนุมติัใหใ้ชท่ี้ราชพสัดุ จาก ทบ. และหรือ กรมธนารักษ ์ 
     - สญัญาเช่าหรือสญัญาต่างตอบแทน 
๒. คณะกรรมการสวสัดกิาร นขต.ทบ. หรือหน่วยรอง  
     - ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการ ของ นขต.ทบ. หรือหน่วยรอง         



๓. ระเบียบ ค าส่ัง ที่เกีย่วข้อง  
     - ระเบียบทัว่ไปในการจดัสวสัดิการ 
     - ระเบียบการรับจ่ายเงิน  
     - ระเบียบการเกบ็รักษาเงินกองทุน 
     - ระเบียบการสงเคราะห์ขา้ราชการ  
     - ระเบียบการใหบ้ริการ  
     - ระเบียบการจา้งลูกจา้งและพนกังาน 
     - ระเบียบการปฏิบติังาน 
     - ระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบติังาน 
     - ค าสัง่แต่งตั้งบุคคลหรือกลุ่มบุคคล หรือคณะอนุกรรมการ เพ่ือรับผดิชอบ  
       ในการจดัหรือด าเนินกิจการสวสัดิการต่าง ๆ        

การด าเนินงานและการบริหารงาน  



๔. การรับเงนิค่าตอบแทน  
      - หลกัฐานการรับเงินค่าตอบแทน  
๕. การใช้บริการและการมีส่วนร่วมของสมาชิก  
      - บนัทึกการใชบ้ริการของสมาชิกและบุคคลอ่ืนทัว่ไป   
      - การมีส่วนร่วมของสมาชิก (เช่น การเสนอความตอ้ง, แสดงความคิดเห็น,  
         ความพึงพอใจ ฯลฯ)  
๖. การประชุม  
      - บนัทึกการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี และบนัทึกการประชุมใหญ่วิสามญั(ถา้มี) 
 

การด าเนินงานและการบริหารงาน  



๗. การรายงาน  
- รายงานของหน่วยข้ึนตรง และหน่วยรอง   
- แผนงานและโครงการสวสัดิการในรอบปีท่ีผา่นมา  
- ผลการด าเนินกิจการ  
- ผลการใชจ่้ายงบประมาณ  
- งบดุล  
- แผนงานท่ีจะด าเนินการในปีต่อไป  
- ปัญหา อุปสรรคท่ีส าคญั และขอ้เสนอแนะ (ถา้มี)  

---------------------------------- 

การด าเนินงานและการบริหารงาน  



๑. กองทุนสวสัดกิาร 
     - เอกสารจดัตั้งกองทุนสวสัดิการ 
     - บญัชีฝากเงินกองทุนสวสัดิการ 
     - ระเบียบกองทุนสวสัดิการของแต่ละกิจการ 
     - ระเบียบกองทุนของหน่วยเก่ียวกบั งบประมาณ การเงิน การบญัชี การพสัดุ การตรวจสอบภายใน  
     - เอกสารระบุผูมี้อ  านาจถอนเงินหรือถอนเงินฝากธนาคาร บญัชีกองทุนสวสัดิการ 
  

กองทุนสวสัดกิาร การงบประมาณ การเงนิ การบัญชี และการตรวจสอบ   



๒. งบประมาณ การเงนิ การบัญชี 
      - ประมาณการรายได ้รายจ่าย ประจ าปี ท่ีไดรั้บอนุมติัจากประธานกรรมการ หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย  
        ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 

      - การรับเงินรายไดข้องกิจการ ตอ้งออกใบเสร็จรับเงิน 

      - การน าส่งเงิน ตอ้งน าเงินรายไดเ้ขา้บญัชีกิจการนั้น ๆ ภายในวนันั้นหรือวนัถดัไป 

      - การจ่ายเงิน  
      - เอกสารใบส าคญัคู่จ่าย 
     - จดัท าบญัชีตามหลกับญัชีสากล โดยใชร้ะบบเกณฑค์งคา้ง 
     - จดัท างบทดลองประจ าเดือน ใหป้ระธานกรรมการทราบ ภายในส้ินเดือนถดัไป 
     - ใหปิ้ดบญัชีทุกส้ินปี ตามปีปฏิทิน และจดัท างบการเงิน ประกอบดว้ยงบดุล การน าส่งเงินก าไรสุทธิ 
       สมทบเขา้กองทุนสวสัดิการกองทพับกก าไรขาดทุน ภายใน ๔๕ วนั นบัตั้งแต่วนัส้ินปีบญัชี  
     - การน าส่งเงินก าไรสุทธิสมทบเขา้กองทุนสวสัดิการกองทพับก  

กองทุนสวสัดกิาร การงบประมาณ การเงนิ การบัญชี และการตรวจสอบ   



๓. การตรวจสอบภายใน  
     - การรายงานผลการด าเนินงานในปีท่ีผา่นมา 
     - ค าสัง่แต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชีประจ าเดือน  
     - รายงานผลการสอบบญัชีประจ าเดือนของผูต้รวจสอบบญัชีประจ าเดือน และ 
       ไดเ้สนอคณะกรรมการ  สวสัดิการ หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย เพ่ือทราบภายในส้ินเดือนถดัไป 

    - รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนใหส้มาชิกทราบ   (ปิดประกาศ ประชาสมัพนัธ์)  
    - ค าสัง่แต่งตั้งผูต้รวจสอบภายในหรือผูมี้คุณวฒิุดา้นการเงินและบญัชี เพ่ือท าการตรวจสอบ 
       และรับรองบญัชีและการเงินประจ าปี 

    - รายงานผลการตรวจสอบและใหค้ณะกรรมการสวสัดิการ และ สตน.ทบ. ภายใน ๓๐ วนั 

    - รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีใหส้มาชิกทราบ  (ปิดประกาศ ประชาสมัพนัธ์)  

กองทุนสวสัดกิาร การงบประมาณ การเงนิ การบัญชี และการตรวจสอบ   



๓. การพสัดุ  
- เอกสารในการจดัซ้ือจดัจา้ง 
- การควบคุมพสัดุ (ทะเบียนคุมพสัดุ, ทะเบียนคุมสินทรัพย)์ และเอกสารการจ าหน่าย (ถา้มี)  

------------------------------------------- 

กองทุนสวสัดกิาร การงบประมาณ การเงนิ การบัญชี และการตรวจสอบ   



จดัทั้งหมด ๓ ชุดตรวจ แต่ละชุดตรวจ มี ๕ นาย ประกอบด้วย  
๑. หน.ชุดตรวจ                                                                                                           จ านวน   ๑   นาย  
๒. เร่ือง การบริหารงานและการด าเนินงาน                                                               จ านวน   ๒  นาย                                                
๓. เร่ือง กองทุนสวสัดิการ การงบประมาณ การเงินฯ   (สตน.ทบ., กง.ทบ.)            จ านวน   ๒  นาย        

---------------------------------- 

การจัดชุดตรวจ    



  ๑. หน.ชุดตรวจ                                         พ.อ. ประเสริฐ    กองแกว้      ต  าแหน่ง   น.จร.ประจ า จบ.  
 ๒. การบริหารงานฯ                                                 
 ๓. การบริหารงานฯ                                        
 ๔. กองทุนสวสัดิการ การงบประมาณฯ                               
 ๕. กองทุนสวสัดิการ การงบประมาณฯ                   
 

      * มีคณะกรรมการฯ เป็นเลขาชุดตรวจ   ๑ นาย  
----------------------------  

ชุดตรวจที ่๑  



  ๑. หน.ชุดตรวจ                                              
 ๒. การบริหารงานฯ                                                 
 ๓. การบริหารงานฯ                                        
 ๔. กองทุนสวสัดิการ การงบประมาณฯ                               
 ๕. กองทุนสวสัดิการ การงบประมาณฯ                   
 

      * มีคณะกรรมการฯ เป็นเลขาชุดตรวจ   ๑ นาย  
----------------------------  

ชุดตรวจที ่๒  



  ๑. หน.ชุดตรวจ                                              
 ๒. การบริหารงานฯ                                                 
 ๓. การบริหารงานฯ                                        
 ๔. กองทุนสวสัดิการ การงบประมาณฯ                               
 ๕. กองทุนสวสัดิการ การงบประมาณฯ                   
 

      * มีคณะกรรมการฯ เป็นเลขาชุดตรวจ   ๑ นาย  
----------------------------  

ชุดตรวจที ่๓  



  ๑. หน.ชุดตรวจ  (ใหใ้นชุดท าการแทน)                                              
 ๒. การบริหารงานฯ                                                 
 ๓. การบริหารงานฯ                                        
 ๔. กองทุนสวสัดิการ การงบประมาณฯ                               
 ๕. กองทุนสวสัดิการ การงบประมาณฯ                 
 

     * พ.อ. สมบติั  กานดา   เลขาคณะกรรมการฯ    
 

----------------------------  

คณะกรรมการฯ ส ารอง   



แผนการตรวจแนะน า 

คร้ังที ่ ห้วงวนัที ่
จ านวน 
วนั/คนื 

หน่วยในพืน้ที ่ หมายเหตุ 

๑ ๗ ก.พ. ๖๖ ๑/๐ ทภ.๑ กทม. (พล.ปตอ.)   

๒ ๑๔ ก.พ. ๖๖ ๑/๐ ทภ.๑  ส.บ. (ศม.)   

๓ ๒๐ – ๒๑ ก.พ. ๖๖ ๒/๑ ทภ.๑  ก.จ. (พล.ร.๙)    

๔ ๒๗ ก.พ. – ๓ มี.ค. ๖๖ ๕/๔ ทภ.๒  น.ม.(มทบ.๒๑), ข.ก.(มทบ.๒๓)   

๕ ๑๓ – ๑๗ มี.ค. ๖๖ ๕/๔ ทภ.๓  พ.ล.(บชร.๓), ช.ม.(มทบ.๓๓)    

๖ ๒๗ – ๓๑ มี.ค. ๖๖ ๕/๔ ทภ.๔  น.ศ.(มทบ.๔๑), ส.ข.(มทบ.๔๒)    



การเข้าหน่วยและด าเนินการตรวจ   

- ประสานการปฏิบติักบัหน่วย 
- เวลาออกจากท่ีพกั  
- รถรับ/น าเขา้หน่วย (เขา้หน่วยเป็นหมู่คณะฯ) 
- ล าดบัการเขา้หน่วย (รับรายงาน, สักการะ, เขา้สถานท่ีรับรอง, เขา้พบ ผบ.หน่วย/หรือผูแ้ทน) 
- แนะน าผูต้รวจ    
- ตรวจเอกสาร สถานท่ี ท่ีตั้งท าเล สอบถาม สัมภาษณ์ สังเกตการณ์  
- ถ่ายภาพการด าเนินกิจการของหน่วย และเกบ็หลกัฐานท่ีส าคญั  
- การออกจากหน่วย  

--------------------------------------------- 



การประเมินผล  
- การด าเนินงานและบริหารงาน                                                                         ๕๐๐   คะแนน   
- กองทุนสวสัดกิาร การงบประมาณ การเงนิ การบญัชี และการตรวจสอบ        ๕๐๐    คะแนน  

- ดมีาก                        ไดค้ะแนน ร้อยละ   ๙๐  ข้ึนไป    
- ด ี                              ไดค้ะแนน ร้อยละ   ๘๐ ข้ึนไป ไม่ถึง ร้อยละ ๙๐   
- พอใช้                        ไดค้ะแนน ร้อยละ  ๗๐ ข้ึนไป ไม่ถึง ร้อยละ ๘๐                                
- ยงัไม่พอใช้                ไดค้ะแนนไม่ถึง ร้อยละ ๗๐   

- ครบถ้วน                                                ร้อยละ ๔๐ 
- ถูกต้อง                                                   ร้อยละ ๔๐ 
- เป็นไปตามวตัถุประสงค์                        ร้อยละ   ๑๐ 
- อืน่ๆ เช่น ความรู้,  เตรียมการ เป็นต้น    ร้อยละ ๑๐  



วาระที่ ๓ 
คณะกรรมการฯ ช้ีแจง 



วาระที่ ๔ 
เร่ืองอืน่ๆ  



เร่ืองอืน่ๆ   
- การเดินทางใช้ รดส.ปรับอากาศขนาดใหญ่ กคย.ทบ. (กทม. รับ – ส่ง ลานจอดรถอาคารท่ีพักเกียกกาย) 
- การแต่งกาย, ลักษณะท่าทาง, ทรงผม 
- ตรวจและบันทึกข้อเท็จจริงตามหัวข้อการตรวจในแบบประเมินและคู่มือ (คะแนน, ปัญหาข้อขัดข้อง,  
  ข้อสังเกต, ข้อคิดเห็น, ข้อเสนอแนะ, ) การเสนอแนะอื่นๆ ให้อ้างอิงเอกสาร  
- เลขาชุดตรวจฯ รวบรวมและส่งผลการตรวจให้ จบ. ตามก าหนด  
- ใช้วาจาสุภาพ ไม่พูดถูถูกหรือพูดในเรื่องไม่ดีของหนว่ย  
- ไม่รบกวน เบียดเบียนหน่วย  
- การพักแรม โรงแรมในพื้นท่ี  
- เบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพัก (จบ. ด าเนินการเบิก) 
- สุขภาพ โรคประจ าตัว ยารักษาโรค  
- ข้อมูลประวัติส่วนตัว  
- หากไปตรวจไม่ได้ให้แจ้ง จบ. ล่วงหน้า เว้นป่วย  
- พลขับ ให้พักผ่อนเต็มที่  

--------------------------------------------- 



วาระที่ ๕ 
ประธานช้ีแจง/ส่ังการ และกล่าวปิดการประชุม   



พล.ต. นุกลู  นรฉันท์ 
จก.จบ./ประธานการประชุม  


