
             

 

กรมจเรทหารบก 
กอง : ตรวจกิจการทั่วไป 
แผนก : ตรวจกิจการทั่วไป 

ฉบับท่ี 1 แก้ไขครั้งท่ี 5 
แก้ไขวันท่ี 15/05/2563 

วันท่ีจัดทำ :  15/05/2563 
หมายเลขควบคุมเอกสาร : วันท่ีเริ่มใช้ :  
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง 
การตรวจสิ่งอุปกรณ์ประเภท 5 

ผู้อนุมัติ  
ผู้บริหารสูงสุดด้าน
การจัดการความรู้ 
(CKO) 

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

 
1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้ผู้ตรวจราชการมีคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจสิ่งอุปกรณ์ประเภท 5 
    1.2 เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการทำงานโดยสามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานเป็นผู้ตรวจราชการ
ใหม่ และใช้เป็นคู่มือสำหรับผู้บังคับบัญชาในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการ 
    1.3 เพ่ือเป็นข้อมูลสำหรับใช้ในการพัฒนาการตรวจสิ่งอุปกรณ์ประเภท 5 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. ขอบเขต 
    คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจสิ่งอุปกรณ์ประเภท 5 ได้รวบรวมระเบียบกองทัพบก คำสั่งที่ เก่ียวข้อง 
หัวข้อการตรวจกิจการทั่วไป เพ่ือให้ผู้ตรวจราชการได้ศึกษาเป็นแนวทางในการตรวจ ตลอดจนมีความรู้  ความ
พร้อม ม่ันใจในการตรวจหน่วย เพ่ือความถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

3. คำจำกัดความ 
    3.1 นายทหารจเร หมายความว่า นายทหารสัญญาบัตรที่ มีตำแหน่งหรือทำการแทน รักษาราชการ รักษา
ราชการแทน ในตำแหน่งตามอัตรากำลังพลสายงานจเร กับให้หมายรวมถึง นายทหารสัญญาบัตรที่บรรจุอยู่ใน
กรมจเรทหารบกและมีคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจราชการ รวมทั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่นายทหารจเรด้วย 
    3.2 ผู้ปฏิบัติหน้าที่นายทหารจเร หมายความว่า นายทหารสัญญาบัตรในหน่วยระดับกองร้อยหรือเทียบเท่า
ขึ้นไป ที่ไม่มีอัตรานายทหารนายทหารจเร ซ่ึงได้รับการแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าที่นายทหารจเรของหน่วย ตาม
อนุมัติ ผบ.ทบ. ท้ายหนังสือ กพ.ทบ. ที ่ต่อ กห 0401/32647 ลง 13 พ.ย. 49 หรือ นายทหารสัญญาบัตรที่
ได้รับการแต่งต้ังให้ทำการตรวจหรือช่วยทำการตรวจ  
    3.3 ผูต้รวจราชการ หมายความว่า ผู้ตรวจราชการของกรมจเรทหารบก ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าตรวจหน่วย 
ตามแผนการตรวจประจำปี ของกรมจเรทหารบก 
    3.4 การตรวจ หมายความว่า การสอบถาม การสำรวจ การสอบสวน และการพิจารณาผลของกิจการนั้น  ๆ 

4. หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 4.1 ผอ.กตป.จบ. : ผู้รับผิดชอบการตรวจการส่งสิ่งอุปกรณ์ประเภท 5 
 4.2 หน.จบ. : ผู้รับผิดชอบการจัดทำคู่มือการตรวจสิ่งอุปกรณ์ประเภท 5 

 5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
     5.1 รวมรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติในการตรวจ ได้แก่ ระเบียบกองทัพบก คำสั่งที่ เก่ียวข้อง หัวข้อ
การตรวจกิจการทั่วไป 
 

                                                                                                /5.2 อบรม... 
 
 



อบรมชี้แจง/  
ให้ความรู้ 
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    5.2 จัดการอบรมชี้แจงแนะนำความรู้แก่ผู้ตรวจราชการที่มาปฏิบัติงานใหม่ เพ่ือเป็นแนวทางในการตรวจ 
สิ่งอุปกรณ์ประเภท 5 มีความพร้อม ม่ันใจในการตรวจหน่วย เพ่ือความถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

6. แผนผังกระบวนการปฏิบัติ (Work Flow) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/7. ความเสี่ยง... 

 

 

เริ่มต้น 

รวบรวมข้อมูล/ ระเบียบ/ คำสั่งที่เก่ียวข้อง 

ตรวจหน่วยทหาร 

สิ้นสุด 

   ระเบียบ/ คำส่ังเปล่ียนแปลง 
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7. ความเส่ียง/ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขพัฒนา/มาตรการป้องกัน 

ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค สาเหตุ 
แนวทางในการแก้ไขพัฒนา/

มาตรการป้องกัน 
- ผู้ตรวจราชการไม่พร้อมใน
การตรวจ  

- ผู้ตรวจราชการไม่มีความพร้อม 
ในการตรวจราชการเนื่องจาก การตรวจ 
ไม่ตรงกับเหล่าสายวิทยาการ 

- ผู้ตรวจได้รับการอบรม ให้ความรู้ 
ความเข้าใจ ในเรื่องที่ทำการตรวจ 
 

8. ระบบการติดตามประเมินผล 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

- ผู้ตรวจราชการมีความรู้ ด้านวิชาการเก่ียวกับการ
ตรวจกิจการจเร 
- ความพึงพอใจของหน่วยทหารที่ได้ รับการตรวจ
ราชการ 
 

- ผู้ตรวจราชการผ่านการทดสอบความรู้ด้านวิชาการ
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
- หน่วยรับการตรวจ มีความพึงพอใจต่อการเข้า ตรวจ 
และการให้คำแนะนำของผู้ตรวจราชการไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 80 
- ไม่มีข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะจากหน่วยที่รับ
ตรวจ เก่ียวกับความรู้  การให้คำแนะนำ ตลอดจน
แนวทางในการตรวจของผู้ตรวจราชการ 
 

 

9. หน่วยท่ีเก่ียวข้อง : แผนกตรวจกิจการท่ัวไป กองตรวจกิจการท่ัวไป กรมจเรทหารบก 
    9.1 พ.ท.หญิง หงสรถ  เบญจจินดา   ตำแหน่ง หน.จบ. โทร.ทบ.98850 
 9.2 จ.ส.อ. รัตนชัย   เฉลิมพันธ์ ตำแหน่ง เสมียน จบ. โทร.ทบ.98850 

10. ระเบียบ/คำส่ังท่ีเก่ียวข้อง 
      10.1 ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ 5 พ.ศ. 2542 
      10.2 ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการเก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิด พ.ศ. 2545 
      10.3 ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการตรวจในหน้าที่นายทหารจเร พ.ศ. 2552 
 10.4 คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร เล่ม 1  

11. ภาคผนวก 
  11.1 ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการตรวจในหน้าที่นายทหารจเร พ.ศ. 2552 
  11.2 หัวข้อการตรวจกิจการทั่วไปเรื่อง การส่งกำลัง สป.5 

12. ข้อมูลผู้จัดทำ 
     - พ.ท.หญิง หงสรถ  เบญจจินดา ตำแหน่ง หน.จบ. โทร.ทบ.98850 

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

/14. ผู้ทบทวน... 
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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. 

 


