
 

 กรมจเรทหารบก 
กอง : กองแผน 
แผนก : แผนกแผน 

ฉบับท่ี 1 แก้ไขครั้งท่ี 2 
แก้ไขวันท่ี 1/07/2563 

วันท่ีจัดทำ : 22/05/2561 
หมายเลขควบคุมเอกสาร : วันท่ีเริ่มใช้ :  
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง 
การจัดทำแผนและคำสั่งการตรวจ
ในหน้าที่นายทหารจเรประจำปี 

ผู้อนุมัติ  
ผู้บริหารสูงสุดด้าน
การจัดการความรู้ 
(CKO) 

 
พล.ต. 
       ( ประธาน  นิลพัฒน์ ) 
               จก.จบ. 

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้หน่วยงานมีคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำแผนและคำสั่งการตรวจในหน้าที่นายทหารจเร
ประจำปี 
    1.2 เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการทำงานโดยสามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ และใช้เป็นคู่มือ
สำหรับผู้บังคับบัญชาในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
   1.3 เพ่ือเป็นข้อมูลสำหรับใช้ในการพัฒนาการจัดทำแผนและคำสั่งการตรวจในหน้าที่นายทหารจเรประจำปี
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. ขอบเขต 
    คู่มือการจัดทำแผนและคำสั่งการตรวจ ในหน้าที่ นายทหารจเรประจำปี ฉบั บนี้ได้รวบรวมขั้นตอน 
ต้ังแต่การประชุมเตรียมการในการจัดทำคำสั่งการตรวจในหน้าที่นายทหารจเรประจำปี เสนอขออนุมัติต่อ  
ผบ.ทบ.(จก.จบ. รับคำสั่งฯ)  การจัดทำแผนการตรวจเยี่ยมชุดตรวจประจำปีของหน่วย เพ่ือควบคุมการปฏิบัติ 
ของชุดตรวจให้เป็นไปตามคำสั่งการตรวจในหน้าที่นายทหารจเรประจำปี  

3. คำจำกัดความ 
 3.1 นายทหารจเร  หมายความว่า   นายทหารสัญญาบัตรที่ มีตำแหน่งหรือทำการแทน รักษาราชการ  
รักษาราชการแทน ในตำแหน่งตามอัตรากำลังพลสายงานจเร กับให้หมายรวมถึง นายทหารสัญญาบัตรที่บรรจุ
อยู่ในกรมจเรทหารบกและมีคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจราชการ รวมทั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่นายทหารจเรด้วย  
 3.2 ผูป้ฏิบัติหน้าที่นายทหารจเร หมายความว่า  นายทหารสัญญาบัตรในหน่วยระดับกองร้อยหรือเทียบเท่า
ขึ้นไปที่ไม่มีอัตรานายทหารจเร  ซ่ึงได้รับแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าที่นายทหารจเรของหน่วย ตามอนุมัติ ผบ.ทบ.  
ท้ายหนังสือ กพ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0401/32647 ลง 13 พ.ย. 49 หรือนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการแต่งต้ัง  
ให้ทำการตรวจหรือช่วยทำการตรวจ 
 3.3 กำลังพลสายงานจเร  หมายความว่า   กำลังพลที่บรรจุในตำแหน่งตามอัตราการจัดของหน่วยที่จำกัด
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งด้วยหมายเลขความชำนาญการทางทหาร หมายเลข 9310      
 3.4 หน่วยรับตรวจ หมายความว่า ส่วนราชการในสังกัดกองทัพบก ต้ังแต่หน่วยระดับกองร้อยหรือ 
ส่วนราชการอ่ืนใดที่มีฐานะเทียบเท่ากองร้อยขึ้นไป 
 3.5 ผู้รับตรวจ หมายความว่า ผู้บังคับหน่วยทหาร หรือหัวหน้าส่วนราชการผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการหรือบริหารหน่วยรับตรวจ 
 3.6 การตรวจ หมายความว่า การสอบถาม การสำรวจ การสอบสวน และการพิจารณาผลของกิจการนั้นๆ 
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4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 4.1 ผอ.กผน.จบ. : ผู้รับผิดชอบ การจัดทำคำสั่งการตรวจในหน้าที่นายทหารจเรประจำปี  
    4.2 ผอ.กตป.จบ. : ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนการตรวจราชการเก่ียวกับการตรวจกิจการทั่วไปประจำปี 
 4.3 ผอ .กตจ.จบ. : ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนการตรวจราชการเก่ียวกับ การตรวจการ จัดซ้ือและ 
การจ้างประจำปี  
 4.4 ผอ.กสวส.จบ. : ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนการตรวจราชการเก่ียวกับการตรวจสายงานสัสดีและ 
เรือนจำทหาร ประจำปี                                               

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1 รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติประจำปีของหน่วย เช่น การสัมมนา กพร., การสัมมนาวิชาการ 
สายงานจเร, วันสถาปนาหน่วย เป็นต้น เพ่ือกำหนดห้วงการปฏิบัติภารกิจดังกล่าว นขต.จบ. จะต้องเตรียมข้อมูล
แผนการตรวจหน่วยประจำปี ในการประชุมวางแผนเตรียมการตรวจหน่วยในปีงบประมาณถัดไป โดยทบทวน 
ผลการตรวจของหน่วยรับตรวจที่ผ่านมาประกอบกับแผนการตรวจหน่วยวงรอบ 3 ปี เพ่ือพิจารณากำหนด 
หน่วยที่ต้องทำการตรวจ โดยมีระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการตรวจในหน้าที่นายทหารจเร พ.ศ. 2552 เป็นหลักฐาน
อ้างอิงการปฏิบัติ และพิจารณาภารกิจงานอ่ืนๆของหน่วยที่มีผลกระทบกับการกำหนดตารางการตรวจหน่วย 
    5.2 จัดประชุมเตรียมการตรวจในหน้าที่นายทหารจเรประจำปี เพ่ือกำหนดแผนการตรวจไม่ให้เกิด 
ความซ้ำซ้อนกับตารางการปฏิบัติงานอ่ืนๆ เช่น ห้วงที่มีการศึกษา/อบรมหลักสูตรของ จบ. ต้องจัดกำลังพล 
สอนในหลักสูตรต่างๆ หรือห้วงการสัมมนาต่างๆ หรือห้วงสัปดาห์ที่มีวันสำคัญ จะต้องจัดกำลังพลเข้าร่วม
กิจกรรมฯ หรือห้วงสัปดาห์ก่อนวันกองทัพไทย ที่หน่วยต่างๆ จะต้องเตรียมการสวนสนามหรือห้วงที่ มีพิธี 
อำลาธงชัยเฉลิมพลของทหารกองประจำการ เป็นต้น  ควรหลีกเลี่ยงในการกำหนดแผนการตรวจในหน้าที่
นายทหารจเรตามหน่วยต่างๆ เพ่ือหลีกเลี่ยงการขาดแคลนกำลังพลในการปฏิบัติภารกิจอ่ืนๆ  
    5.3 ร่างคำสั่งการตรวจในหน้าที่นายทหารจเรประจำปี และเสนอขออนุมัติคำสั่งฯ (ประมาณเดือน ส.ค.  
ของทุกปี) นำเรียน ผบ.ทบ.(จก.จบ. รับคำสั่งฯ)  
 5.4 ทำหนังสือถึง สบ.ทบ. แจกจ่ายคำสั่งการตรวจในหน้าที่นายทหารจเรประจำปีให้ นขต.ทบ. ทราบ 
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6. แผนผังกระบวนการปฏิบัติ (Work Flow) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/7. ความเสี่ยง… 
 

แผนการตรวจประจำปียัง
ไม่ผ่านมติในท่ีประชุม 

สิน้สุด 

ทำหนังสือถึง สบ.ทบ.  
แจกจ่ายคำส่ังการตรวจใน

หน้าที่นายทหารจเรประจำปี 

อนุมัติแผนการตรวจประจำปี 

ร่างคำส่ังการตรวจในหน้าท่ี
นายทหารจเรประจำปี 

เสนอขออนุมัติ
คำส่ังตรวจใน

หน้าที่นายทหาร
จเรประจำปี 

เริ่มต้น 

รวบรวมข้อมูล/วางแผน 
เตรียมประชุม 

ประชุมเตรียมการ
ทำแผนการตรวจ

ประจำปี 

แผนการตรวจประจำปี
ผ่านมติในท่ีประชุม 

ไม่อนุมัติแผนการตรวจประจำปี 
(ให้ปรับแก้ใหม่) 
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7. ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขพัฒนา/มาตรการป้องกัน 

ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค สาเหตุ 
แนวทางในการแก้ไขพัฒนา/

มาตรการป้องกัน 
นขต.จบ. ที่รับผิดชอบในการตรวจ
ราชการ ส่งแผนการตรวจล่าช้า 

- มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
- เปลี่ยนแปลงนโยบาย
ผู้บังคับบัญชา 

ทำหนังสือแจ้งเตือนล่วงหน้า ๑ เดือน 
(ต้นเดือน ก.ค.) ให้ส่งแผน 
การตรวจราชการประจำปี 

8. ระบบการติดตามประเมินผล 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

การจัดทำคำสั่งการตรวจในหน้าที่นายทหารจเร
ประจำปี 

ให้เสร็จสิ้นภายในเดือน ส.ค. ของทุกปี 

9. หน่วยที่เก่ียวข้อง : แผนกแผน กองแผน กรมจเรทหารบก 
 9.1 พ.ท. นรงฤทธ์ิ สายใยทอง   ตำแหน่ง  หน.จบ.  โทร.ทบ. 98843 
      9.2 ร.ท. พิศาล คุปตะพันธ์      ตำแหน่ง  นชง.จบ.      โทร.ทบ. 98843 
    9.3 ส.ท.หญิง นฤมล โมทิม      ตำแหน่ง  เสมียน จบ.   โทร.ทบ. 98843 

10. ระเบียบ/คำสั่งที่เก่ียวข้อง 
 10.1 นโยบายการปฏิบัติงานกองทัพบกประจำปีงบประมาณ  
 10.2 ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการตรวจในหน้าที่นายทหารจเร พ.ศ. 2552 
 10.3 สรุปสั่งการ ผบ.ทบ. ประจำเดือน 

11. ภาคผนวก 
 11.1 ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการตรวจในหน้าทีน่ายทหารจเร พ.ศ. 2552 
 11.2 หนังสือเชิญประชุมเตรียมการทำแผนการตรวจประจำปี 
 11.3 หนังสือขออนุมัติคำสั่งการตรวจในหน้าที่นายทหารจเรประจำปี 
 11.4 คำสั่งการตรวจในหน้าที่นายทหารจเรประจำปี 
   11.4.1 รายชื่อชุดตรวจกิจการทั่วไป ชุดที่ 1 และ 2 
   11.4.2 รายชื่อชุดตรวจกิจการทั่วไปหน่วยทหารพราน 
   11.4.3 รายชื่อชุดตรวจการจัดหา ชุดที่ 1 และ 2 
   11.4.4 รายชื่อชุดตรวจสายงานสัสดีและเรือนจำทหาร 
   11.4.5 รายชื่อชุดตรวจพิเศษ 
   11.4.6 กำหนดการตรวจกิจการทั่วไป ชุดที่ 1 และ 2 
   11.4.7 กำหนดการตรวจกิจการทั่วไปหน่วยทหารพราน 
   11.4.8 กำหนดการตรวจการจัดหา ชุดที่ 1 และ 2 
   11.4.9 กำหนดการตรวจสายงานสัสดีและเรือนจำทหาร 
  11.5 หนังสือขออนุมัติแจกจ่ายคำสั่งการตรวจในหน้าที่นายทหารจเรประจำปี 
 

/12. ข้อมูล… 
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12. ข้อมูลผู้จัดทำ 
 พ.ท. นรงฤทธิ์ สายใยทอง ตำแหน่ง  หน.จบ. โทร.ทบ. 98843 

13. ผูป้ระสานงานการจัดการความรู้  
 พ.ท.หญิง พิชญนันท์   ทัพเป็นไทย  ตำแหน่ง  หน.ผวช.กผน.จบ.  โทร.ทบ. 98845      

14. ผู้ทบทวน 

ผู้ทบทวน ตำแหน่ง ลงนาม 

ท่านที่ 1 ผอ.กผน.จบ. พ.อ. 

       ( สุยุทธ์   วัฒนลิขิต ) 

             ผอ.กผน.จบ. 

ท่านที่ 2 รอง จก.จบ.(2) พ.อ. 

       ( นุกูล   นรฉันท์ ) 

           รอง จก.จบ. 

ท่านที่ 3 รอง จก.จบ.(1) พ.อ. 

      ( ธัชพล   เปี่ยมวุฒิ ) 

           รอง จก.จบ. 

ท่านที่ 4 จก.จบ. พล.ต. 

        ( ประธาน   นิลพัฒน์ ) 

                 จก.จบ. 

 


