
             

 

กรมจเรทหารบก 
กอง : ตรวจกิจการทั่วไป 
แผนก : ตรวจกิจการทั่วไป 

ฉบับท่ี 1 แก้ไขครั้งท่ี 2 
แก้ไขวันท่ี 15/05/2563 

วันท่ีจัดทำ :  18/05/2563 
หมายเลขควบคุมเอกสาร : วันท่ีเริ่มใช้ :  
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง 
การจัดทำแผนการตรวจสอบและ
ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิต
กำลังพลและประสิทธิภาพหน่วย
ทหาร ทบ. 

ผู้อนุมัติ  
ผู้บริหารสูงสุดด้าน
การจัดการความรู้ 
(CKO) 

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

 
1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้มีคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำแผนการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิต
กำลังพลและประสิทธิภาพหน่วยทหาร ทบ. 
    1.2 เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการทำงานโดยสามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานเป็นผู้จัดทำแผนการ
ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและประสิทธิภาพหน่วยทหาร ทบ. และใช้เป็นคู่มือ
สำหรับผู้บังคับบัญชาในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูจ้ัดทำแผน 

2. ขอบเขต 
    คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำแผนการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและ
ประสิทธิภาพหน่วยทหาร ทบ. ได้รวบรวมระเบียบกองทัพบก คำสั่ง คู่มือ และนโยบายที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็น
แนวทางในการจัดทำแผน 

3. คำจำกัดความ 
    3.1 คณะกรรมการอำนวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ประกอบด้วย ผช.ผบ.ทบ.(สายงานกำลังพล) เป็น
ประธานกรรมการ, รอง เสธ.ทบ.(สายงานกำลังพล) และ จก.กพ.ทบ. เป็นรองประธานกรรมการ, ผู้บังคับหน่วย
และผู้แทนหน่วยที่เก่ียวข้อง เป็นกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย อำนวยการ ควบคุม และ
กำกับดูแลหน่วยใน ทบ. ให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและประสิทธิภาพหน่วยทหาร ทบ. ให้เป็นไปตาม
นโยบายของ ทบ. รวมทั้งเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
    3.2 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ประกอบด้วย 3 ชุดตรวจ มีอำนาจ
หน้าที่ในการดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ การให้คำแนะนำในการปฏิบัติต่าง ๆ 
กับหน่วยเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่ ทบ. กำหนด 
  3.2.1 คณะกรรมการระดับ ทบ. จำนวน 3 ชุด ชุดละ 5 นาย ( หน.ชุดตรวจ จำนวน 1 นาย, คณะกรรมการ
ตรวจคุณภาพชีวิต จำนวน 2 นาย, คณะกรรมการตรวจ สป.3 จำนวน 1 นาย และคณะกรรมการตรวจ สป.5 
จำนวน 1 นาย ) 
  3.2.2 คณะกรรมการระดับหน่วย ให้หน่วยระดับกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป แต่งต้ังคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลฯ ของหน่วย ทำการตรวจสอบและประเมินผลหน่วยที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
    3.3 หน่วยรับตรวจ ได้แก่ หน่วยระดับกรม และกองพันหรือเทียบเท่าที่มีทหารกองประจำการ  

4. หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
    4.1 ผอ.กตป.จบ. : ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล
และประสิทธิภาพหน่วยทหาร ทบ. 
 

/4.2 น.จร.ประจำ จบ.... 
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  4.2 นายทหารจเรประจำ จบ. : ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนา
คุณภาพชีวิตกำลังพลและประสิทธิภาพหน่วยทหาร ทบ. 

 5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
     5.1 ศึกษาระเบียบ คำสั่ง คู่มือ ผลการตรวจที่ผ่านมา และนโยบาย ทบ. ที่เก่ียวข้อง 
     5.2 วางแผนการตรวจหน่วยและการใช้งบประมาณ 
  5.3 ขออนุมัติแนวทางการตรวจ และคำสั่งการตรวจหน่วยประจำปี ขออนุมัติ ผบ.ทบ.(ผ่าน กพ.ทบ.) 
  5.4 ขอรับการสนับสนุนคณะกรรมการจากหน่วยที่เก่ียวข้อง และจัดชุดตรวจ 
  5.5 ฝึกและสาธิตการตรวจให้กับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 
  5.6 ส่งเอกสารแจ้งเตือนหน่วยรับตรวจให้ทราบถึงการเข้าตรวจหน่วย และขอรับการสนับสนุนจากหน่วย  
ที่เก่ียวข้อง 
  5.7 ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลหน่วยตามที่กำหนด 
  5.8 สรุปผลการตรวจและรายงานให้ ผบ.ทบ.(ผ่าน กพ.ทบ.) ทราบ ตามที่กำหนด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/7. ความเสี่ยง... 

 

เริ่มต้น 

ศึกษาระเบียบ/คำสั่ง/คู่มือ/ผลการตรวจที่ผ่านมา/
นโยบาย ทบ. ที่เก่ียวข้อง 

ตรวจหน่วยทหาร 

สิ้นสุด 

วางแผนการตรวจหน่วยและการใช้งบประมาณ 

ขอรับการสนับสนุนคณะกรรมการจากหน่วยที่เก่ียวข้อง และจัดชุดตรวจ 

ขออนุมัติแนวทางการตรวจและคำสั่งการตรวจ 

ฝึกและสาธิตการตรวจให้กับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 

ส่งเอกสารแจ้งเตือนหน่วยรับตรวจ 

สรุปผลการตรวจและรายงานให้ ผบ.ทบ.(ผ่าน กพ.ทบ.) 
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7. ความเส่ียง/ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขพัฒนา/มาตรการป้องกัน 

ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค สาเหตุ 
แนวทางในการแก้ไขพัฒนา/

มาตรการป้องกัน 
- ตรวจหน่วยได้ไม่ครบตามแผน - หน่วยติดภารกิจ 

- เกิดภัยธรรมชาติ 
- เกิดโรคระบาดรุนแรง 

- 

8. ระบบการติดตามประเมินผล 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

- การวางแผนการตรวจหน่วยและการใช้งบประมาณ
เป็นไปตามแผนนโยบาย 
- หน่วยได้รับการตรวจ ร้อยละ 100 ตามแผน 
 

- ไม่มีการส่งคืนงบประมาณ 
- ไม่มีการขอรับเพียง 
- มีการตรวจเยี่ยมโดยผู้บังคับบัญชา (5 ครั้ง/ปี) 
- มีการประชุมมอบนโยบายและสั่งการ รวมทั้ง
รับทราบผลการตรวจ ตลอดจนปัญหาข้อขัดข้องและ
ข้อเสนอแนะ (4 ครั้ง/ปี) 
 

9. หน่วยท่ีเก่ียวข้อง : กองตรวจกิจการท่ัวไป กรมจเรทหารบก 
    9.1 กองตรวจกิจการทั่วไป กรมจเรทหารบก โทร.ทบ.98850 
 9.2 กองแผน กรมจเรทหารบก โทร.ทบ.98840 
 9.3 กองธุรการ กรมจเรทหารบก โทร.ทบ.98800 
 9.4 กรมกำลังพลทหารบก โทร.ทบ.98066 
 9.5 กรมการขนส่งทหารบก โทร.ทบ.94660 

10. ระเบียบ/คำส่ังท่ีเก่ียวข้อง 
      10.1 คู่มือการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัวของกองทัพบก พ.ศ. 2560 
      10.2 หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ ต่อ กห 0401/32451 วันที่ 27 พ.ย. 62 เรื่อง ขออนุมัติออกคำสั่งการ
ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและประสิทธิภาพหน่วยทหาร ทบ. รวมทั้งกำหนด
แนวทางการตรวจสอบ ประจำปี 2563 
      10.3 คำสั่ง ทบ. ที่ 452/62 ลง 29 พ.ย. 62 เรื่องการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิต
กำลังพลและประสิทธิภาพหน่วยทหาร กองทัพบก รวมทั้งกำหนดแนวทางการตรวจสอบ ประจำปี 2563 
 10.4 นโยบาย ทบ. ที่เก่ียวข้อง (หากมีเพ่ิมเติม) 

11. ภาคผนวก 
 11.1 คู่มือการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัวของกองทัพบก พ.ศ. 2560 
 11.2 หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ ต่อ กห 0401/32451 วันที่ 27 พ.ย. 62 เรื่อง ขออนุมัติออกคำสั่งการ
ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและประสิทธิภาพหน่วยทหาร ทบ. รวมทั้งกำหนด
แนวทางการตรวจสอบ ประจำปี 2563  
 

/11.3 คำสั่ง... 
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 11.3 คำสั่ง ทบ. ที่ 452/62 ลง 29 พ.ย. 62 เรื่องการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิต
กำลังพลและประสิทธิภาพหน่วยทหาร กองทัพบก รวมทั้งกำหนดแนวทางการตรวจสอบ ประจำปี 2563 

12. ข้อมูลผู้จัดทำ 
       - พ.อ. สุวัช  สิงห์แก้ว ตำแหน่ง นายทหารจเรประจำ จบ.  โทร.ทบ.98855 

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

14. ผู้ทบทวน 

ผู้ทบทวน ตำแหน่ง ลงนาม 

ท่านที่ 1 ผอ.กตป.จบ.          พ.อ. 

( นฤดล  สุขมา ) 

ผอ.กตป.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. 

 


