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คำ�นำ�

 การทำาหน้าที่ตรวจราชการและสืบสวนสอบสวนของกรมจเรทหารบก เป็น 
การช่วยเหลือผู้บัญชาการทหารบก ในการควบคุม กำากับดูแลหน่วย ตลอดจนกำาลังพล 
ให้ปฏิบัติราชการและปฏิบัติตนด้วยความสุจริต ถูกต้อง และยุติธรรม ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลโดยรวมของกองทัพบกทางตรง และ/หรือทางอ้อมต่อไป

 อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจำากัดในเรื่องจำานวนเจ้าหน้าที่ งบประมาณ และเวลา 

ทำาให้การทำาหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร กล่าวคือ การตรวจราชการกว่าจะ 

ครบวงรอบตรวจหน่วยเดิมประมาณ ๓ ปีข้ึนไป ส่วนการสืบสวนสอบสวนก็มีความล่าช้า 

เพราะต้องทำาหลายกรณีพร้อมกัน

 คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร จัดทำาขึ้นเพื่อให้ความรู้ในการตรวจราชการ 

และการสืบสวนสอบสวนแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการ 

พิเศษ ฝ่ายอำานวยการ จนถึงผู ้บังคับบัญชา ใช้ในการทำางานหรือควบคุมกำากับ 

ดูแล ซึ่งจะช่วยบรรเทาข้อจำากัดของกรมจเรทหารบกได้ทางหนึ่ง โดยจัดทำาเป็น ๔ เล่ม 

ได้แก่

 เล่ม ๑ การตรวจกิจการท่ัวไป ในเร่ืองส่ิงอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ สายส่ือสาร

และสายพลาธิการ สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ สายพลาธิการ และสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕

 เล่ม ๒ การตรวจกิจการท่ัวไป ในเร่ืองการบริการกำาลังพล การรักษาความปลอดภัย 

และการเลี้ยงดูทหาร ยานพาหนะในและนอกอัตรา อาวุธประจำากาย ประจำาหน่วยและ

เครื่องควบคุมการยิง มาตรการประหยัดพลังงาน

 เล่ม ๓ การตรวจการจัดหา ในเรื่องการซื้อและจ้างโดยวิธีตกลงราคา การซื้อ 

และจ้างโดยวิธีสอบราคา การซ้ือและจ้างโดยวิธีประกวดราคา การซ้ือและจ้างโดยวิธีพิเศษ  

การซื้อและจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ และการซื้อและจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์

และงานก่อสร้าง (งานสนาม)

 เล่ม ๔ เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน ในเรื่องกฎหมายที่ควรรู้ และการตรวจ

กิจการทั่วไป ในเรื่องกิจการเรือนจำาทหาร กิจการสายงานสัสดี

Issue-1.indd   3 12/11/2559   19:39:04



 ท้ังน้ีเน้ือหาท้ังการตรวจกิจการท่ัวไปและการตรวจการจัดหา ประกอบด้วยเร่ือง 

ที่ตรวจ หัวข้อและรายการที่ตรวจของเรื่องนั้น ๆ พร้อมกับอ้างอิงหลักฐานและเนื้อหา 

ไว้ด้วยกัน เพิ่มเติมด้วยข้อบกพร่องที่พบบ่อย เพื่อให้หน่วยเพิ่มความระมัดระวัง 

ในรายการนั้น ๆ ยิ่งขึ้น 

 กรมจเรทหารบก หวังเป็นอย่างย่ิงว่า คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเรจะเป็น

ประโยชน์และอำานวยความสะดวกทั้งแก่ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ 

ทั่วไปได้ใช้ในการศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ และอ้างอิง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

เป็นไปด้วยความถูกต้อง แม่นยำา และเป็นมาตรฐานเดียวกัน หากมีข้อควรแก้ไข 

หรือข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น กรมจเรทหารบกยินดีน้อมรับ  

เพื่อนำาไปปรับปรุงในโอกาสต่อไป

กรมจเรทหารบก

พฤศจิกายน ๒๕๕๙

Issue-2.indd   4 10/11/2559   14:00:19



๑

๗

๖๕

๑๕๑

๒๘๑





กล่าวทั่วไป

๑.  ประวัติความเป็นมา
	 กิจการจเรทหารบก	 :	 	 เริ่มขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 
จุฬาลงกรณ์	 พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 พระองค์ได้ทรงจัดตั้ง	 “จเรทัพบก”	 ขึ้นเป็น 
ครั้งแรก	 เมื่อวันที่	 ๖	 พฤษภาคม	 ร.ศ.๑๑๒	 (พ.ศ.๒๔๔๖)	 และได้ทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ	 แต่งตั้งให้	 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช	 เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ	 สยามมกุฎ 
ราชกุมาร	ทรงรับตำาแหน่ง	“จเรทัพบก”	มีหน้าที่ตรวจราชการทหารทั่วไป	และพระองค์
ทรงดำารงตำาแหน่งนี้ตลอดมาจนเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเฉลิมพระปรมาภิไธยว่า	
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ	 พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ในปี	 ร.ศ.๑๒๙	
(พ.ศ.๒๔๕๓)	ซึ่งนับได้ว่าทรงเป็นจเรทัพบกเป็นพระองค์แรก	และนับได้ว่าพระองค์ท่าน
เป็นต้นกำาเนิดของกิจการจเรและกรมจเรทหารบกสืบมาตราบจนทุกวันนี้
๒.  วิสัยทัศน์
	 กรมจเรทหารบก	 เป็นหน่วยตรวจราชการและสืบสวนสอบสวนท่ีมีประสิทธิภาพ 
มีความโปร่งใส	 สุจริต	 ยุติธรรม	 เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา	 หน่วยทหาร	 กำาลังพล
ของกองทัพบก	และประชาชน
๓. ภารกิจ
	 ๓.๑	 ดำาเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการ	 สืบสวนและสอบสวน	 ในเรื่องที่
เกี่ยวกับประสิทธิภาพและราชการของหน่วยต่าง	ๆ	ของกองทัพบก
	 ๓.๒	สืบสวนสอบสวน	และพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์	และการร้องเรียนที่เกี่ยว
กับราชการ	หรือทหาร	หรือข้าราชการกองทัพบก
๔. ภารกิจแถลงใหม่
	 ๔.๑	ดำาเนินการการตรวจราชการเพื่อให้การปฏิบัติงานหน่วยเป็นไปด้วย
ความถูกต้อง	ประหยัด	มีประสิทธิภาพ	และสมประโยชน์ต่อทางราชการ
	 ๔.๒	ดำาเนินการสืบสวนสอบสวนด้วยความโปร่งใส	เป็นธรรม	เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริง
เสนอผู้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้องและทันเวลา
	 ๔.๓	พัฒนาบุคลากรในสายงานจเร	และผู้ที่เกี่ยวข้อง	ให้มีความรู้ความสามารถ
ในหน้าที่ที่ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	มีคุณธรรม	และอุดมการณ์
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๕. การจัด

กรมจเรทหารบก
      
   
       แผนกการเงิน

กองธุรการ        กองแผน            กองตรวจกิจการท่ัวไป    กองตรวจการจัดหา     กองสืบสวนสอบสวน

แผนกสารบรรณ

แผนกบริการ

แผนกธรุการและกำาลงัพล

แผนกแผน

แผนกงบประมาณ

แผนกวิชาการ

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนกวิเคราะห์และประเมินค่า แผนกวิเคราะห์และประเมินค่า แผนกพิจารณารายงานและคำาร้อง

แผนกสืบสวนสอบสวนแผนกตรวจการจัดซ้ือ

แผนกตรวจการจัดจ้าง

แผนกตรวจกิจการทั่วไป

แผนกตรวจกิจการส่งกำาลังบำารุง

๖. นโยบายของผู้บังคับบัญชา : ยึดถือตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการตรวจใน
หน้าที่นายทหารจเร พ.ศ. ๒๕๕๒ และสนองตอบต่อเจตนารมณ์ และการสั่งการของ 
ผบ.ทบ. ดังนี้
 ๖.๑ การปฏิบัติงานในหน่วยทุกระดับของ ทบ. ต้องยึดถือ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
และสายการบังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด 
 ๖.๒ การรักษาคลังอาวุธยุทโธปกรณ์ หน่วยท่ีมีคลังอาวุธให้ ผบ.หน่วย ตรวจตรา 
ระมัดระวัง ดูแลคลังฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เรียบร้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
คลังกระสุน และวัตถุระเบิด เพื่อให้เกิดความปลอดภัย รวมถึงการรักษาปรนนิบัติบำารุง
ยุทโธปกรณ์ภายในหน่วยให้มีสภาพที่ดี พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจ และไม่มีการรั่วไหล 
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ซึ่งจะต้องไม่เกิดขึ้นใน ทบ. หากมีข้อบกพร่องและมีการสูญหาย เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
รวมท้ังผู้บังคับบัญชาตามลำาดับช้ัน จะต้องรับผิดชอบทางวินัย ทางคดีอาญา และทางคดีแพ่ง 
 ๖.๓ ให้ผู้บังคับหน่วยกวดขันให้กำาลังพลตรวจสอบสมุดประวัติของตนเอง  
ให้เรียบร้อย ทันสมัย เพ่ือสิทธิของกำาลังพล รวมท้ังดูแลสิทธิต่าง ๆ ท่ีกำาลังพลจะได้รับ 
กรณีที่การดำาเนินการด้านสิทธิกำาลังพลล่าช้าให้แจ้งกำาลังพลได้รับทราบโดยเร็ว  
เพื่อป้องกันการร้องเรียน
 ๖.๔ ให้ผู้บังคับหน่วยได้มีการพัฒนาปรับปรุงหน่วยของตนเอง ให้สมกับเป็น 
หน่วยทหารท่ีมีเกียรติและศักด์ิศรี เพ่ือให้เป็นท่ียอมรับจากส่วนราชการอ่ืนและประชาชน
 ๖.๕ ให้หน่วยที่มีคลังสิ่งอุปกรณ์อยู่ในความรับผิดชอบได้มีการบริหารจัดการ
ภายในคลังสิ่งอุปกรณ์ให้เรียบร้อยโดยจัดทำารายการการส่งคืนสิ่งอุปกรณ์ รวมทั้งสำารวจ
ตรวจสอบสิ่งอุปกรณ์ใดไม่ได้ใช้งาน หมดอายุ และไม่จำาเป็นต้องจัดหามาเพิ่มเติมให้
งดเว้นการจัดหา และสิ่งอุปกรณ์ใดที่ขาดแคลนก็ให้ดำาเนินการเข้าวงรอบการจัดหามา 
ทดแทนใหม่
 ๖.๖ หน่วยที่ได้รับการประเมินผลการตรวจอยู ่ในระดับต่ำ�ในปีที ่ผ่านมา  
จะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงโดยด่วน การตรวจทุกหน่วยจะต้องมีผลการประเมินไม่ต่ำ�
กว่าร้อยละ ๘๐
 ๖.๗ ให้หน่วยของ ทบ. นำามาตรการประหยัดใน ทบ. มาใช้อย่างเป็นรูปธรรม 
โดยเฉพาะการส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก 
 ๖.๘ การจัดหาสิ่งอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ ให้คำานึงถึงความต้องการใน 
การใช้งานของหน่วยใช้ ทั้งด้านชนิดและจำานวนที่สอดคล้องกับความจำาเป็นและ
ความสิ้นเปลืองในการใช้งาน การจัดซื้อจัดจ้างต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม  
เกิดประโยชน์ต่อกองทัพบกอย่างแท้จริง
 ๖.๙ การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำาการ และการปลด
ทหารกองประจำาการ ให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องดำาเนินการด้วยความถูกต้อง ยุติธรรม และ
โปร่งใส 
 ๖.๑๐ ให้ผู้บังคับหน่วยทุกระดับดำาเนินการช่วยเหลือดูแลสวัสดิการของกำาลังพล
ชั้นผู้น้อยและดำาเนินการด้านสิทธิกำาลังพลอย่างจริงจัง เพื่อให้คุณภาพชีวิตของกำาลังพล 
และครอบครัวดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
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 ๖.๑๑ การบริหารกองทุนชุมชนของ ทบ. เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเกิด
ประโยชน์ต่อกำาลังพลอย่างแท้จริง
 ๖.๑๒ ให้ ทภ. กวดขัน กำากับดูแล กรณีกำาลังพลนำาอาวุธ กระสุนของทาง
ราชการออกไปภายนอก ทบ. และมอบหมายให้ จบ. ทำาการสุ่มตรวจว่ามีอาวุธ กระสุน
หายไปหรือไม่
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๔๓.๓, ๔๓.๓.๑, ๔๔, ๔๔.๔ ๔๕, 
๔๖, ๔๗ และ ๔๘
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 ข้อ ๔๓.๓ การส�ารวจพิเศษ

  ๔๓.๓.๑ เมื่อมีเหตุที่จะต้องท�าการส�ารวจอัน

เนื่องมาจากกรณีใดกรณีหนึ่ง ตามที่กล่าวในข้อ ๔๒.๓  

ให้ผู้รับผิดชอบโดยตรง รายงานอนุมัติท�าการส�ารวจต่อ 

ผู้มีอ�านาจสั่งส�ารวย
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71

บัญชีคุม ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจ�าหน่าย 

สิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๗ ลง ๓๑ ม.ค. ๕๗
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79



80



81

ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ 

ประเภท ๒ และ๔ พ.ศ.๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๒๑, 

๒๒, ๒๒.๑, ๒๒.๑.๑, ๒๒.๑.๒ และข้อ๒๒.๑.๕

 ข้อ ๒๒ วิธีปฏิบัติในการยืมสิ่งอุปกรณ์

 ข้อ ๒๒.๑ หน่วยใช้

  ๒๒.๑.๑ ท�ารายงานขอยืมสิ่งอุปกรณ์เป็นลาย

ลักษณ์อักษรเสนอตามสายการส่งก�าลัง ในรายงานให้แจ้ง

เหตุผล และรายละเอียดในการใช้สิ่งอุปกรณ์ให้ชัดเจนพอ 

ทีจ่ะเป็นข้อมลูในการพจิารณาตกลงใจของผูม้อี�านาจสัง่ให้
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ยืมได้ ทั้งนี้ ให้ก�าหนดวันส่งคืนในรายงานด้วย

  ๒๒.๑.๒ ท�าใบเบิกตาม ๑๘.๕ แนบไปพร้อม

กับรายงาน

  ๒๒.๑.๕ เมื่อมีการโยกย้ายหรือเปล่ียน

ต�าแหน่งผู้เบิกยืม ให้แจ้งยกเลิกใบเบิกเดิม พร้อมกับ 

ท�าใบเบิกยืมเสนอขึ้นไปใหม่

ค�าสั่งกองทัพบก ที่ ๓๘๖/๒๕๔๓ ลง ๒๔ ก.ค. ๔๓ 

เรื่อง อนุมัติให้ยืมสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๒ และ ๔ ระหว่าง

หน่วยขึ้นตรง ข้อ ๒, ๓, ๔, ๕ และ๖
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 ข้อ ๕ ในกรณผีูบ้งัคบับญัชาชัน้ผูบ้ญัชาการกองพลหรอื

เทียบเท่าขึ้นไป ที่ได้รับมอบอ�านาจให้สั่งการในนาม 

ผบ.ทบ. ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราวให้  

รอง ผู้ช่วย หรือเสนาธิการ ซึ่งท�าการแทน ผู้รักษาราชการ 

หรือรักษาราชการแทน มีอ�านาจรับค�าสั่ง ผบ.ทบ.ได้ด้วย 

ลงนาม ท�าการแทน หรือรักษาราชการแทน หรือรักษา

ราชการแทน ผู ้บังคับบัญชาชั้นผู ้บัญชาการกองพล 

หรือเทียบเท่าขึ้นไป แล้วแต่กรณีตามความจ�าเป็น

 ข้อ ๖ เมื่อผู้บัญชาการกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป 

อนุมัติให้หน่วยขึ้นตรงของตนยืมสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ 

และ ๔ ระหว่างหน่วยแล้ว ให้รายงานผ่านกรมยุทธบริการ

ทีร่บัผดิชอบส่ิงอปุกรณ์ เพือ่รายงานให้ทบ. (ผ่าน กบ.ทบ.) 

ทราบทันที
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 ๓๔.๒.๑ .๖ ถ้ ามี สิ่ งอุปกรณ์ช� า รุ ด

หรือสูญหาย ให้ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย 

การจ�าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลง ๓๑ ม.ค. ๕๗
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