
 

 กรมจเรทหารบก 
กอง : กองแผน 
แผนก : แผนกแผน 

ฉบับท่ี 1 แก้ไขครั้งท่ี 1 
แก้ไขวันท่ี 1/07/2563 

วันท่ีจัดทำ : 31/05/2562 
หมายเลขควบคุมเอกสาร : วันท่ีเริ่มใช้ :  
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง 
การตรวจวินัยกำลังพลในพ้ืนที่  
บก.ทบ. และหน่วยพ้ืนที่มัฆวาน
รังสรรค์ 

ผู้อนุมัติ  
ผู้บริหารสูงสุดด้าน
การจัดการความรู้ 
(CKO) 

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

1. วัตถุประสงค์ 
   1.1 เพ่ือให้หน่วยงานมีคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจวินัยกำลังพลในพ้ืนที่ บก.ทบ. และหน่วยพ้ืนที่
มัฆวานรังสรรค์ 
   1.2 เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการทำงานโดยสามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ และใช้เป็นคู่มือ
สำหรับผู้บังคับบัญชาในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
   1.3 เพ่ือเป็นข้อมูลสำหรับใช้ในการพัฒนาการตรวจวินัยกำลังพลในพ้ืนที่ บก.ทบ. และหน่วยพ้ืนที่มัฆวานรังสรรค์ 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. ขอบเขต 
    คู่มือการตรวจวินัยกำลังพลในพ้ืนที่ บก.ทบ. และหน่วย พ้ืนที่มัฆวานรังสรรค์ ฉบับนี้ได้รวบรวมขั้นตอน 
ต้ังแต่การจัดทำคำสั่งแต่งต้ังชุดตรวจเฉพาะกิจของ บก.ทบ. และหน่วยพ้ืนที่มัฆวานรังสรรค์ กำหนดแผน 
การตรวจ ตลอดจนการรายงานผลการตรวจวินัยกำลังพล พร้อมทั้งสรุปผลการตรวจประจำเดือน เสนอ ผบ.ทบ. 
(ผ่าน กพ.ทบ.) เพ่ือควบคุมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ใน บก.ทบ. และหน่วยพ้ืนที่มัฆวานรังสรรค์  ให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบวินัยที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

3. คำจำกัดความ 
 3.1 ชุดตรวจเฉพาะกิจ บก.ทบ. และหน่วยพ้ืนที่มัฆวานรังสรรค์ หมายความว่า นายทหารสัญญาบัตรที่ มีคำสั่ง 
ให้ปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้ตรวจวินัยกำลังพลภายใน บก.ทบ. และหน่วยพ้ืนที่มัฆวานรังสรรค์ จัดจากหน่วย จบ. (หน.ชุด), 
ขว.ทบ. (๑ นาย), สห.ทบ. (๒ นาย) และ สสน.บก.ทบ. (๑ นาย)  
 3.2 กำลังพล/ผู้รับตรวจ หมายความว่า กำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพ้ืนที่ บก.ทบ. และหน่วยพ้ืนที่
มัฆวานรังสรรค์ 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 4.1 ผอ.กผน.จบ. : ผู้รับผิดชอบ การจัดทำคำสั่งแต่งต้ังชุดตรวจเฉพาะกิจของ บก.ทบ. และหน่วยพ้ืนที่
มัฆวานรังสรรค์  
    4.2 หน.ชุดตรวจเฉพาะกิจ : ผู้รับผิดชอบในการกำหนดแผนการตรวจวินัยกำลังพลและรายงานผลการตรวจ 
พร้อมทั้งสรุปผลการตรวจประจำเดือน 
 
 
 

/5. ขั้นตอน… 
 
 



- 2 - 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
    5.1 ขอรับการสนั บสนุ นผู้แทนหน่ วย เพ่ือแต่งต้ังชุดตรวจเฉพาะกิจ ของ บก.ทบ. และหน่วย พ้ืนที่  
มัฆวานรังสรรค์ โดยทำหนังสือขอรับการสนับสนุนนายทหารสัญญาบัตรจากหน่วยจาก ขว.ทบ. จำนวน 1 นาย, 
สห.ทบ. จำนวน 2 นาย (นายทหารสัญญาบัตรชาย 1 นาย, นายทหารสัญญาบัตรหญิง 1 นาย), สสน.บก.ทบ.  
จำนวน 1 นาย ในส่วน จบ. ให้ รอง ผอ.กผน.จบ. หรือผู้แทนจาก นขต.จบ. เป็น หน.ชุด  
    5.2 ร่างคำสั่งแต่งต้ังและเสนอขออนุมัติคำสั่งแต่งต้ังชุดตรวจเฉพาะกิจของ บก.ทบ. และหน่วยพ้ืนที่  
มัฆวานรังสรรค์ โดย จก.จบ. เป็นผู้อนุมัติคำสั่ง และสำเนาให้หน่วยที่เก่ียวข้องทราบ 
 5.3 หน.ชุดตรวจ กำหนดแผนการตรวจฯ และแจ้งให้ชุดตรวจเฉพาะกิจฯ ทราบ  
 5.4 ชุดตรวจเฉพาะกิจ ทำการตรวจวินัยกำลังพลภายใน บก.ทบ. และหน่วยพ้ืนที่มัฆวานรังสรรค์ 
 5.5 รายงานผลการตรวจวินัย (รายครั้ง) ให้ จก.จบ. ทราบ  
 5.6 รวบรวมผลการตรวจวินัย (รายครั้ง) ในวงรอบเดือนนั้นๆ สรุปผลการตรวจวินัยประจำเดือนของ 
กำลังพลหน่วยในพ้ืนที่ บก.ทบ. รายงานให้ ผบ.ทบ.(ผ่าน กพ.ทบ.) ในส่วนกำลังพลของ สปช.ทบ. รายงานให้ 
ปช.ทบ. ทราบ (ตัดรายชื่อกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่นอก บก.ทบ. และนอกหน่วยพ้ืนที่มัฆวานรังสรรค์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/6. แผนผัง… 
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6. แผนผังกระบวนการปฏิบัติ (Work Flow) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

/7. ความเสี่ยง… 

 

ร่างคำสั่งแต่งต้ังชุดตรวจเฉพาะกิจของ บก.ทบ. และหน่วยพ้ืนที่มัฆวานรังสรรค์ 

เริ่มต้น 

ทำหนังสือขอรับการสนับสนุนผู้แทนหน่วยเป็นชุดตรวจเฉพาะกิจฯ 

(ขว.ทบ., สห.ทบ. และ สสน.บก.ทบ.) 

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 

เสนอขออนุมัติคำสั่ง
แต่งต้ังชุดตรวจเฉพาะกิจ

ฯ 

 

สำเนาคำสั่งฯ ให้หน่วยทราบ (ขว.ทบ., สห.ทบ. และ สสน.บก.ทบ.) 

 

หัวหน้าชุดตรวจฯ กำหนดแผนการตรวจวินัยกำลังพล 

ครบ 1 เดือน 

ยังไม่ครบเดือน 

 

ชุดตรวจเฉพาะกิจฯ ทำการตรวจวินัยกำลังพล 

รายงานผลการตรวจวินัยประจำเดือน 
ให้ ผบ.ทบ. (ผ่าน กพ.ทบ.) และ ปช.ทบ. ทราบ 

สิ้นสุด 

รายงานผลการตรวจวินัย (รายครั้ง) 
ให้ จก.จบ. ทราบ 

 

ตรวจวินัยกำลังพล 

ครบ 1 เดือน 
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7. ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขพัฒนา/มาตรการป้องกัน 

ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค สาเหตุ 
แนวทางในการแก้ไขพัฒนา/

มาตรการป้องกัน 

1. ผบ.หน่วย ของหน่วยที่ให้การ
สนับสนุนกำลังพล เป็นชุดตรวจ
เฉพาะกิจฯ ไม่ทราบการปฏิบัติ 
ของกำลังพล 

มีการเปลี่ยนแปลง ผบ.หน่วย  
ของหน่วยทีใ่ห้การสนับสนุนกำลังพล
เป็นชุดตรวจเฉพาะกิจฯ 

 

ทำหนังสือแจ้ง ผบ.หน่วย ท่านใหม่ 
และขอรับกา รสนับสนุ น ผู้แทน
หน่วย เป็นชุดตรวจเฉพาะกิจ 

2. กำลังพลภายใน บก.ทบ. ที่
กระทำผิดวินัย มักหลบหลีก 
การตรวจ 

กำหนดจุดตรวจและเวลาซ้ำๆ เปลี่ยนแปลง หมุนเวียนจุดตรวจ
และเปลี่ย นแปลงเวลาการตรวจ
เพ่ิมขึ้น 

8. ระบบการติดตามประเมินผล 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

1. การจัดทำคำสั่งแต่งต้ังชุดตรวจเฉพาะกิจของ บก.ทบ. 
และหน่วยพ้ืนที่มัฆวานรังสรรค์ เป็นไปตามแผนที่กำหนด 

จัดทำคำสั่งเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อชุดตรวจ 
หรือแบบฟอร์มรายงานหรือหัวข้อการตรวจ  

2. การรายงานผลการตรวจวินัยประจำสัปดาห์ สรุปรายงานผลการตรวจให้ จก.จบ. ทราบ ภายในวัน
จันทร์ของสัปดาห์ถัดไป 

3. การรายงานผลการตรวจวินัยประจำเดือน สรุปรายงานผลการตรวจวินัยประจำเดือนให้ ผบ.ทบ.
(ผ่าน กพ.ทบ.) ทราบ ภายในสัปดาห์แรกของเดือน
ถัดไป 

9. หน่วยที่เก่ียวข้อง : แผนกแผน กองแผน กรมจเรทหารบก 
 9.1 พ.ท. นรงฤทธิ์ 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 กฎกระทรวง (พ.ศ. 2542) ออกตามความใน พ.ร.บ.เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบ
ทหารบก ฉบับที่ 80 ลง 9 พ.ย. 42 
 10.2 พ.ร.บ.วินัยทหาร พ.ศ. 2476 
 10.3 คำแนะนำในเรื่อง นิสัยและมารยาทสำหรับทหารบก พ.ศ. 2502 ภาคที่ 1 สำหรับทหารทั่วไปที่ต้องปฏิบัติ 
 10.4 คำสั่ง กห (คำสั่งชี้แจง) ที่ 7/6124 ลง 13 มี.ค. 2497 เรื่อง การแต่งกายของทหาร  
 10.5 คำสั่ง กห (คำสั่งชี้แจง) ที่ 69/6144 ลง 13 มี.ค. 2497 เรื่อง การแต่งเครื่องแบบทหาร 
 
 

/10.6 ประกาศ… 
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 10.6  ประกาศกองทัพบก เรื่อง การใช้หมวกป้ องกันศีรษะ (หมวกนิรภัย) ในก ารขับขี่  และโดยสาร
รถจักรยานยนต์ ลง 16 ก.พ. 36 และ หนังสือ กพ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0401/9125 ลง 13 มิ.ย. 59  
 10.7 คำสั่ง กห ที่ 88/34 ลง 1 ก.พ. 34 เรื่อง การแต่งกายเครื่องแบบและไว้ทรงผมของทหารหญิง 
 10.8 ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างกองทัพบก พ.ศ. 2520 ลง 4 เม.ย. 20  
 10.9 วิทยุราชการทหาร กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห 0401/1321 ลง 9 พ.ย. 55  เรื่อง ให้กวดขันวินัยและ
แสดงความเคารพ 
 10.10 หนังสือ ขว.ทบ. ที่ กห 0402/4738 เรื่อง แนวทางการสำรวจ/ตรวจสอบ และให้คำแนะนำด้านการ
รักษาความปลอดภัยหน่วยทหาร ลง 5 ส.ค. 56 
 10.11 ระเบียบ ขว.ทบ. ว่าด้วยบัตรผ่านบุคคล บัตรผ่านยานพาหนะ พ้ืนที่กองบัญชาการกองทัพบก  
พ.ศ. 2550 ลง 10 ก.ย. 50 

11. ภาคผนวก 
 11.1 หนังสือขออนุมัติหลักการจัดต้ังชุดตรวจเฉพาะกิจของ บก.ทบ. และหน่วยพ้ืนที่มัฆวานรังสรรค์ 
 11.2 หนังสือขอรับการสนับสนุนผู้แทนหน่วยเป็นผู้ตรวจของชุดตรวจเฉพาะกิจของ บก.ทบ. และหน่วย
พ้ืนที่มัฆวานรังสรรค์ 
 11.3 หนังสือขออนุมัติคำสั่งแต่งต้ังชุดตรวจเฉพาะกิจของ บก.ทบ. และหน่วยพ้ืนที่มัฆวานรังสรรค์ 
 11.4 คำสั่งแต่งต้ังชุดตรวจเฉพาะกิจของ บก.ทบ. และหน่วยพ้ืนที่มัฆวานรังสรรค์ 
   11.4.1 รายชื่อชุดตรวจเฉพาะกิจของ บก.ทบ. และหน่วยพ้ืนที่มัฆวานรังสรรค์ 
   11.4.2 แผนการตรวจ 
   11.4.3 หัวข้อการตรวจวินัย 
   11.4.4 แบบฟอร์มสรุปผลการตรวจประจำสัปดาห์ 
   11.4.5 แบบฟอร์มการรายงานชุดตรวจเฉพาะกิจของ บก.ทบ. และหน่วยพ้ืนที่มัฆวานรังสรรค์ 
 11.5 หนังสือส่งสำเนาคำสั่งแต่งต้ังชุดตรวจเฉพาะกิจของ บก.ทบ. และหน่วยพ้ืนที่มัฆวานรังสรรค์ 
 11.6 หนังสือรายงานสรุปผลการตรวจประจำสัปดาห์ 
 11.7 หนังสือรายงานสรุปผลการตรวจประจำเดือน 

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

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

/14. ผู้ทบทวน… 

 
 

14. ผู้ทบทวน 
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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. 

 


