
             

 

กรมจเรทหารบก 
กอง : ตรวจกิจการทั่วไป 
แผนก : ตรวจกิจการทั่วไป 

ฉบับท่ี 1 แก้ไขครั้งท่ี - 
แก้ไขวันท่ี - 

วันท่ีจัดทำ :  15/05/2563 
หมายเลขควบคุมเอกสาร : วันท่ีเริ่มใช้ :  
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง 
การจัดทำแผนการตรวจกิจการ
ทัว่ไป 

ผู้อนุมัติ  
ผู้บริหารสูงสุดด้าน
การจัดการความรู้ 
(CKO) 

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

 
1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้มีคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำแผนการตรวจกิจการทั่วไป 
    1.2 เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการทำงานโดยสามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานเป็นผู้จัดทำแผนการ
ตรวจกิจการทั่วไป และใช้เป็นคู่มือสำหรับผู้บังคับบัญชาในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูจ้ัดทำแผน 

2. ขอบเขต 
    คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำแผนการตรวจกิจการทั่วไป ได้รวบรวมระเบียบกองทัพบก คำสั่ง คู่มือ 
และนโยบายที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดทำแผน 

3. คำจำกัดความ 
    3.1 การตรวจกิจการทั่วไป หมายถึง การตรวจการปฏิบัติราชการตามภารกิจ ขอบเขต ความรับผิดชอบ 
และหน้าที่ท่ีสำคัญของหน่วย เว้นการตรวจการจัดหา ฝึกศึกษา และกิจการเก่ียวกับนายทหารพระธรรมนูญ  
    3.2 การตรวจแนะนำ หมายถึง การสาธิตการตรวจด้วยการอบรม ชี้แจง แนะนำ เพ่ือเพ่ิมพูน เสริมสร้าง
ความรู้ และซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้กับกำลังพลสายงานจเร และเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีการประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยในกรณีที่
เห็นว่ามีความจำเป็นต้องรวมการหลายหน่วย อาจจัดชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเคลื่อนที่ไปทำการตรวจแนะนำ 
ณ จุดศูนย์กลางของที่ต้ังหน่วยก็ได้ 
    3.3 หน่วยรับตรวจ หมายความว่า ส่วนราชการในสังกัดกองทัพบก ต้ังแต่หน่วยในระดับกองร้อยในระดับ
กองร้อยหรือส่วนราชการอ่ืนใดที่มีฐานะเทียบเท่ากองร้อยขึ้นไป 
 3.4 ผู้รับตรวจ หมายความว่า ผู้บังคับหน่วยทหาร หรือหัวหน้าส่วนราชการผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการหรือบริหารหน่วยรับตรวจ 
 3.5 บันทึกผลการตรวจ หมายความว่า เอกสารบันทึกข้อบกพร่อง และข้อเสนอแนะ ที่ผู้ตรวจจัดทำขึ้น
ภายหลังการตรวจ และมอบให้หน่วยรับตรวจทราบ เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานในการแก้ไข 

4. หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 4.1 ผอ.กตป.จบ. : ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนการตรวจกิจการทั่วไป 
 4.2 หน.จบ. : ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนการตรวจกิจการทั่วไป 

 5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
     5.1 ศึกษาระเบียบ คำสั่ง คู่มือ ผลการตรวจที่ผ่านมา และนโยบาย ทบ. ที่เก่ียวข้อง 
     5.2 วางแผนการตรวจหน่วยและการใช้งบประมาณ 
   

  /5.3 ขออนุมัติ... 
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  5.3 จัดชุดตรวจกิจการทั่วไปจำนวน 2 ชุด และชุดตรวจทหารพรานจำนวน 1 ชุด 
  5.4 ส่งแผนการตรวจและการใช้งบประมาณให้กับ กผน.จบ. เพ่ือออกคำสั่งการตรวจหน่วยประจำปี  
  5.5 ส่งเอกสารแจ้งเตือนหน่วยรับตรวจให้ทราบถึงการเข้าตรวจหน่วย 
  5.6 ออกคำสั่งเดินทาง (ผนวก จ) ไปราชการ 
  5.7 ยืมเงินทดรองจ่ายเดินทางไปราชการ  
  5.8 ดำเนินการตรวจหน่วยตามที่กำหนด 
     5.9 ทำหลักฐานใช้หนี้เงินทดรองจ่ายไปราชการ 
     5.10 รายงานผลการตรวจและประเมินผลการตรวจ นำเรียน ผบ.ทบ.(ผ่าน กพ.ทบ.) ทราบ ตามที่กำหนด 
  5.11 สรุปผลการตรวจประจำปี (ข้อบกพร่อง) จากการตรวจหน่วย ส่ง กผน.จบ. เดือน ก.ย. ของทุกปี 
  5.12 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้ตรวจ หน่วยรับการตรวจที่ขอเลื่อนการตรวจ 
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6. แผนผังกระบวนการปฏิบัติ (Work Flow) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

/7. ความเสี่ยง... 

 

เริ่มต้น 

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

ตรวจหน่วยทหาร 

สิ้นสุด 

วางแผนการตรวจหน่วยและการใช้งบประมาณ 

ส่งเอกสารแจ้งเตือนหน่วยรับตรวจ 

ส่งแผนการตรวจและการใช้งบประมาณให้กับ กผน.จบ. 

ยืมเงินทดรองจ่ายเดินทางไปราชการ 

ออกคำสั่งเดินทาง (ผนวก จ) ไปราชการ 

รายงานผลการตรวจและประเมินผลการตรวจ นำเรียน ผบ.ทบ.(ผ่าน กพ.ทบ.) 

จัดชุดตรวจ 

ทำหลักฐานใช้หนี้เงินทดรองจ่ายไป
ราชการ 

สรุปผลการตรวจประจำปี(ข้อบกพร่อง)  ส่ง กผน.จบ. 
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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  
- มีการประชุมมอบนโยบายและสั่งการ รวมทั้ง
รับทราบผลการตรวจ ตลอดจนปัญหาข้อขัดข้องและ
ข้อเสนอแนะ  
 

 

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 

10. ระเบียบ/คำส่ังท่ีเก่ียวข้อง 
      10.1 ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการตรวจในหน้าที่นายทหารจเร พ.ศ. 2552 
      10.2 คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร เล่ม 1-2 

11. ภาคผนวก 
 11.1 ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการตรวจในหน้าที่นายทหารจเร พ.ศ. 2552  
 11.2 คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร เล่ม 1-2   

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. 

 


