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กรมฝ่ายเสนาธิการ 

กรมฝ่ายกิจการพิเศษ 

กรมฝ่ายยุทธบริการ 

กพ.ทบ. พิจารณาอนุมัติยศ พ.ท. 
และปรับย้าย ร.ต.- พ.ต. ข้าม 
ทภ. 

ความเห็นชอบ 

ออกค าสั่ง(ร.ต.-พ.ต.) ในพ้ืนที่ ทภ. 
และหน่วยระดับ พล.ท. 

กองพล, มทบ., บชร., พล.พัฒนา 

และหน่วยเทียบเท่า 



ล าดับ

ดูแลการปรับย้ายมายัง จบ. เพือ่พิจารณาอนุมัติ

เหมือนสายงานวิทยาการ เป็นสายงานสัสดี และการเงิน

โดยให้ ทภ. เป็นหน่วยดูแลภาพรวมในหน่วย และก ากับ

๑.๒ การพิจารณาการบังคับบัญชา และการย้ายก าลังพล  - เพือ่ให้เอกภาพการบังคับบัญชา และพัฒนาความก้าวหน้าของ

และสายงานจเร โดย จบ. จะพิจารณาปรับย้ายในภาพรวม บุคลากร

ต าแหน่งในอัตรา น.จเร ทุกหน่วยต้อง จบหลักสูตร 

นายทหารจเร ทบ.

 - ผจร.ทภ. ควรเพิม่ประจ าแผนก, อัตรา

 - หน่วยระดับกรมฝ่ายยุทธบริการ, กรมฝ่ายเสนาธิการ, 

กรมฝ่ายกิจการพิเศษ กองพล, มทบ.กรม., กองพัน จัดให้มี

บัญชาของหน่วยงานในสายงาน ชุดตรวจพิเศษและจัดชุดตรวจไปประจ าหน่วยแล้วให้หน่วย ความพร้อม

ต่างๆ เพิม่อัตรา และคุณสมบัติ ดังนี้  - ท าให้มีมาตราฐานการปฏิบัติงานสูงขึ้น

แบบฟอร์มสรุปผลการสัมมนา กลุ่มที ่๑
ประเด็น แนวทาง/ข้อเสนอแนะ เหตุผล

๑. การปรับปรุงโครงสร้างการจัดและการบังคับ ๑.๑ ปรับอัตราของ จบ. ให้ลดลงเหลือเฉพาะกอง,  - เพือ่ให้การตรวจสายงานจเรทัว่ถึงท าให้หน่วยมีประสิทธิภาพ



ล าดับ

๒.

กองพลโดยแต่งต้ังหน่วยระดับกรมกองพันเป็นคณะ

กรรมการในการตรวจ

 - การตรวจในหน่วยในพืน้ที ่ทภ. ให้ด าเนินการตรวจใน  - เพือ่ให้กองทัพภาครับผิดชอบในพืน้ที ่ทภ. และกองพล

พืน้ทีรั่บผิดชอบในพืน้ที ่ทภ. และกองพลก็รับผิดชอบในพืน้ที่ รับผิดชอบในพืน้ทีก่ารตรวจของหน่วยเอง

 - การตรวจเน้นผลสัมฤทธิ ์มากกว่าด้านเอกสาร  - เพือ่ได้เห็นผลจากการปฏิบัติจริงและเป็นมาตรฐานการตรวจ

เป็นแนวทางเดียวกัน

รายละเอียดโดยไม่ต้องตีความ และสามารถปฏิบัติได้จริง

 - เพือ่ให้เป็นมาตรฐานในการตรวจเป็นแนวทางเดียวกัน

ซ้ าซ้อนและขัดแย้งกัน

 - การก าหนดหัวข้อคุณภาพชีวิตฯ ให้ชัดเจน ก าหนด

สายงานจเร มีความซ้ าซ้อนและขัดแย้งกับระเบียบ ค าส่ัง

ข้อบังคับ การตรวจกิจการทัว่ไป ควรก าหนดหัวข้อไม่ให้

มาตรฐานในการตรวจเป็นแนวทางเดียวกัน สายงานจเร

รับมอบของหน่วยรับตรวจ หน่วยรับตรวจเป็นไปตามระเบียบ ค าส่ัง ขอ้บังคับ ทีก่ าหนดอยู่แล้ว

 - นโยบายในเร่ืองการตรวจคุณภาพชีวิตฯ เพือ่ให้เป็น - เพือ่ให้เป็นมาตรฐานในการตรวจเป็นแนวทางเดียวกัน

แบบฟอร์มสรุปผลการสัมมนา กลุ่มที ่๑
ประเด็น แนวทาง/ข้อเสนอแนะ เหตุผล

การปรับปรุงแนวทางการตรวจราชการ  - มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ และปริมาณการทีไ่ด้  - มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ และปริมาณงานทีไ่ด้รับของ



ล าดับ

๓.

แบบฟอร์มสรุปผลการสัมมนา กลุ่มที ่๑

ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง เป็นตามระเบียบที่

ก าหนดและเป็นกรอบในการวางแผนการด าเนินงานต่อไป

 ให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน

 - การจัดการความรู้ของผู้ตรวจและรับตรวจเหตุผล  - เพือ่เป็นมาตรฐานเดียวกันในการตรวจและรับตรวจ เพือ่ให้การ

ระดับ ทภ. ลงไป 

 - มีการจัดการสอบมาตรฐาน น.จเร ประจ าปี  - เพือ่เพิม่มาตรฐานและรองรับการปรับเปล่ียนขอ้บังคับของ ทบ.

แบบฟอร์มสรุปผลการสัมมนา กลุ่มที ่๑
ประเด็น แนวทาง/ข้อเสนอแนะ เหตุผล

การพัฒนาความรู้และทักษะการตรวจราชการ  - ให้นายทหารจเรของหน่วยเรียนหลักสูตร นายทหารจเร  - เพือ่เพิม่ทักษะให้ก าลังพล ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ทุกนาย และเพิม่การเรียนเฉพาะสายงานให้กับหน่วย 



ล าดับ
๔.

แบบฟอร์มสรุปผลการสัมมนา กลุ่มที ่๑

เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

นายทหารจเรมีความสมบูรณ์อยู่แล้ว และให้ปรับระเบียบ ทันสมัย และสามารถปฏิบัติได้

ทบ. ว่าด้วยการตรวจในหน้าทีน่ายทหารจเร ปี ๒๕๕๒ ให้

และการสืบสวนสอบสวนควรมีการปรับปรุง ทันสมัย และสามารถปฏิบัติได้

อะไรบ้าง

 - ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการสอบสวนสืบสวนในหน้าที่  - เพือ่ให้สอดคล้องกับระเบียบค าส่ัง ข้อบังคับให้เป็นปัจจุบัน

แบบฟอร์มสรุปผลการสัมมนา กลุ่มที ่๑
ประเด็น แนวทาง/ข้อเสนอแนะ เหตุผล

ระเบียบ/ค าส่ัง ทีเ่กี่ยวข้องกับการตรวจราชการ - ควรปรับปรุงโครงสร้างตามระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการ  - เพือ่ให้สอดคล้องกับระเบียบค าส่ัง ข้อบังคับให้เป็นปัจจุบัน

ตรวจ ในหน้าทีน่ายทหารจเรปี ๒๕๕๒ เป็นไปตามแนวทาง

ปัจจุบัน



ล าดับ
๕.

ระบบโปรแกรม Application ,e-mail การรายงานผ่าน 

ข้อมูลหลักฐานในการปฏิบัติงานและการรับตรวจ

 - การส่งข้อมูลเกี่ยวกับภาพจะต้องมีความชัดเจน มี

หมายเลขรหัส จดบันทึกวันเวลา สถานที ่บันทึกเทป ไว้เป็น

โดยผู้ทีจ่ะเข้าถึงชั้นความลับมีรหัสผ่าน มีค าส่ังเกี่ยวกับการ

เข้าถึงชั้นความลับ

VDO Call

 - การรายงานติดต่อประสานงานทาง line กลุ่ม link 

ในด้านการตรวจเรียบร้อยแล้ว

 - ระหว่างการตรวจและหลังการตรวจ รายงานเอกสาร 

ดังนี้ 

 - ก่อนการตรวจโดย จบ. ได้จัดท าข้อมูลระเบียบปฏิบัติ

การตรวจราชการอย่างไร ระหว่างการตรวจ หลังการตรวจ โดยมีช่องทางการติดต่อกับการรักษาความปลอดภัยด้านเอกสารให้เกิดความเชื่อถือ 

หน่วยต่าง ๆ เช่น จบ. หน่วย ทบ., กองพล, กรม, กองพัน ตลอดจนสามารถเก็บไว้เป็นหลักฐานได้

แบบฟอร์มสรุปผลการสัมมนา กลุ่มที ่๑
ประเด็น แนวทาง/ข้อเสนอแนะ เหตุผล

การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุน  - การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนก่อนการตรวจ  - เพือ่ให้การตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็ว ถูกต้อง


