
             

 

กรมจเรทหารบก 
กอง : ตรวจกิจการทั่วไป 
แผนก : ตรวจกิจการทั่วไป 

ฉบับท่ี 1 แก้ไขครั้งท่ี 2 
แก้ไขวันท่ี 15/05/2563 

วันท่ีจัดทำ :  18/05/2563 
หมายเลขควบคุมเอกสาร : วันท่ีเริ่มใช้ :  
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง 
การจัดทำแผนการตรวจสอบ 
การบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. 
ประจำปี 2563 

ผู้อนุมัติ  
ผู้บริหารสูงสุดด้าน
การจัดการความรู้ 
(CKO) 

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

 
1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้มีคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำแผนการตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. 
ประจำปี 2563 
    1.2 เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการทำงานโดยสามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานเป็นผู้จัดทำแผนการ
ตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. ประจำปี และใช้เป็นคู่มือสำหรับผู้บังคับบัญชาในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของผูจ้ัดทำแผน 

2. ขอบเขต 
    คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำแผนการตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. ประจำปี 2563 ได้
รวบรวมระเบียบกองทัพบก คำสั่ง คู่มือ และนโยบายที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดทำแผน 

3. คำจำกัดความ 
    3.1 คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. ประจำปี 2563 ประกอบด้วยคณะกรรมการฯ 
จำนวน 6 นาย แบ่งเป็น 3 ชุดตรวจๆ ละ ๒ นาย โดยเชิญผู้แทนหน่วยที่มีรายชื่อในคณะกรรมการฯ และผู้แทน
จาก สทบ. เข้าร่วมเป็นกรรมการ มีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะและเผยแพร่ให้ความรู้แก่หน่วย/กองทุนชุมชน ทบ. 
ในเรื่องการบริหารงานกองทุนฯ และตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ให้เป็นไปตามที่ ทบ. 
และระเบี ยบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน เมืองแห่ งชาติฯ กำหนด โดยร่วมเดินทางไปกับ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและประสิทธิภาพหน่วยทหาร ทบ.
ประจำปี 2563   
    3.2 การดำเนินการตรวจสอบ ให้ความเร่งด่วนในการเข้าตรวจกับกองทุนฯ ที่ตรวจพบปัญหาข้อขัดข้องใน
การบริหารงานกองทุนฯ เม่ือปี 2562 ที่ผ่านมาเป็นลำดับแรก โดยเริ่มตรวจกองทุนฯ ของหน่วยในพ้ืนที่ ทภ.1, 
ทภ.2, ทภ.3 และทภ.4 ตามแผนการตรวจของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 
    3.3 หน่วยรับตรวจ ได้แก่ นขต.ทบ. ถึงระดับกองพลหรือเทียบเท่า ที่มีกองทุนฯ อยู่ในความรับผิดชอบ  

4. หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
    4.1 ผอ.กตป.จบ. : ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนการตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. ประจำปี 
 4.2 นายทหารจเรประจำ จบ. : ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนการตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. 
ประจำปี 
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
     5.1 ศึกษาพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 , ระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2551 , ระเบียบคณะกรรมการกองทุนชุมชนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดต้ังและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ,
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนชุมชนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดต้ังและบริหารกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555, ระเบียบ คำสั่ง คู่มือ ผลการตรวจที่ผ่านมา ระเบียบ 
ทบ. และนโยบาย ทบ. ที่เก่ียวข้อง 
     5.2 วางแผนการตรวจกองทุนชุมชน ทบ. และการใช้งบประมาณ 
  5.3 ขออนุมัติแนวทางการตรวจ และคำสั่งการตรวจกองทุนชุมชน ทบ. ประจำปี ขออนุมัติ ผบ.ทบ.(ผ่าน กพ.ทบ.) 
  5.4 ขอรับการสนับสนุนคณะกรรมการจากหน่วยที่เก่ียวข้อง และจัดชุดตรวจ 
  5.5 ฝึกและสาธิตการตรวจให้กับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 
  5.6 ส่งเอกสารแจ้งเตือนหน่วย/กองทุนชุมชน ทบ. รับตรวจ ให้ทราบถึงการเข้าตรวจกองทุนชุมชน ทบ. 
และขอรับการสนับสนุนจากหน่วยที่เก่ียวข้อง 
  5.7 ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลกองทุนชุมชน ทบ. ตามที่กำหนด 
  5.8 สรุปผลการตรวจและรายงานให้ ผบ.ทบ.(ผ่าน กพ.ทบ.) ทราบ ตามที่กำหนด 
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6. แผนผังกระบวนการปฏิบัติ (Work Flow) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/7. ความเสี่ยง... 

 

เริ่มต้น 

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

ตรวจกองทุนชุมชน ทบ. 

สิ้นสุด 

วางแผนการตรวจกองทุนชุมชน ทบ. และการใช้งบประมาณ 

ขอรับการสนับสนุนคณะกรรมการจากหน่วยที่เก่ียวข้อง และจัดชุดตรวจ 

ขออนุมัติแนวทางการตรวจและคำสั่งการตรวจ 

ฝึกและสาธิตการตรวจให้กับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 

ส่งเอกสารแจ้งเตือนกองทุนชุมชน ทบ. รับตรวจ 

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

ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค สาเหตุ 
แนวทางในการแก้ไขพัฒนา/

มาตรการป้องกัน 
- ตรวจกองทุนชุมชน ทบ. ได้ไม่
ครบตามแผน 

- หน่วยติดภารกิจ 
- เกิดภัยธรรมชาติ 
- เกิดโรคระบาดรุนแรง 

- 

8. ระบบการติดตามประเมินผล 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

- การวางแผนการตรวจกองทุนชุมชน ทบ. และการใช้
งบประมาณเป็นไปตามแผนนโยบาย 
- กองทุนชุมชน ทบ. ได้รับการตรวจ 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 พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 
      10.2 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2551 
 10.3 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนชุมชนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดต้ังและบริหาร
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 
 10.4 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนชุมชนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดต้ังและบริหาร
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555   
      10.5 คำสั่ง ทบ. ที่ 1265/55 ลง 30 ต.ค. 55 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานกองทุน
ชุมชน ทบ. 
 10.6 หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห 0401/30378 ลง 29 ต.ค. 62 เรื่อง ขออนุมัติออกคำสั่ง เรื่องการ
ตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. และแนวทางการตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. 
ประจำปี 2563 
 10.7 คำสั่ง ทบ. ที่ 413/2562 ลง 8 พ.ย. 62 เรื่องการตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. 
ประจำปี 2563 
 10.8 นโยบาย ทบ. ที่เก่ียวข้อง (หากมีเพ่ิมเติม) 

/11. ภาคผนวก... 
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11. ภาคผนวก 
 11.1 พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 
      11.2 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2551  
 11.3 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนชุมชนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดต้ังและบริหาร
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 
 11.4 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนชุมชนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดต้ังและบริหาร
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555   
      11.5 คำสั่ง ทบ. ที่ 1265/55 ลง 30 ต.ค. 55 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานกองทุน
ชุมชน ทบ. 
 11.6 หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห 0401/30378 ลง 29 ต.ค. 62 เรื่อง ขออนุมัติออกคำสั่ง เรื่องการ
ตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. และแนวทางการตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. 
ประจำปี 2563 
 11.7 คำสั่ง ทบ. ที่ 413/2562 ลง 8 พ.ย. 62 เรื่องการตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. 
ประจำปี 2563 
 11.8 นโยบาย ทบ. ที่เก่ียวข้อง (หากมีเพ่ิมเติม) 

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. 

 


