
กิจการจเรทหารบกเริ่มขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์                
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้ทรงจัดตั้ง “จเรทัพบก” ขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันท่ี ๖ พฤษภาคม                       
ร.ศ.๑๒๒ (พ.ศ.๒๔๔๖)โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งต้ังให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้า
มหาวชิราวุธสยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับต าแหน่ง“จเรทัพบก”ถือว่าทรงเป็นจเรทหารบกพระองค์
แรก นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๑๑๐ ปีในสมัยเริ่มก่อตั้งนั้น “จเรทัพบก มีหน้าที่เป็นผู้ตรวจและแนะน า
ตักเตือนกรมและกองทหารท่ัวไปให้กระท าตามระเบียบซี่งกรมยุทธนาธิการได้ออกไว้ท้ังด าหริ การ
แก้ไขเพิ่มเติมในสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งทรงเห็นยังบกพร่องอยู่ในกรมและกองทหารท่ัวไป” เมื่อมีการขยาย
ก าลังทหารและจัดตั้งเหล่าทหารต่างๆเพิ่มเติมการก าหนดหน้าที่ของจเรทัพบกได้เพิ่มหน้าที่ในการ 
เรียบเรียงแก้ไขเพิ่มเติมต ารา พิจารณาสังเกตคุณวุฒิของบรรดานายทหารชั้นสัญญาบัตรท้ังปวงเพื่อ
บรรจุลงตามเหล่าและต าแหน่งท่ีเหมาะสมกับปกครองกรมและกองทหารท้ังการรักษาการณ์และการ
รักษาอาวุธสิ่งของต่างๆการฝึกหัดทหารทุกเหล่าหรือการรวมพลการฝึกซ้อมยุทธวิธีและการประลอง
ยุทธ์ การฝึกฝนให้นายทหารท าการน ากองผสมได้ รวมท้ังการตรวจตระเตรียมส าหรับราชการ
สงคราม จะเห็นว่าขอบเขตอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของจเรทัพบกในสมัยแรกเร่ิมนั้นครอบคลุม
ท้ังด้านก าลังพล ด้านยุทธการ ด้านการฝึกศึกษา และด้านการตรวจราชการ ดังนั้น การตรวจราชการ
ของจเรทัพบกจึงครอบคลุมการตรวจทหารเป็นบุคคลในเร่ือง ความรู้ ความสามารถ คุณวุฒิ การ
ปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียม การตรวจการบ ารุงรักษาอาวุธและสิ่งของทาง
ราชการการตรวจการฝึกหัดทหารตามยุทธวิธีของทหารเหล่าต่างๆ(โดยจเรเหล่านั้นๆ)และการตรวจ
การฝึกการปฏิบัติแบบผสมเหล่า (โดยจเรทัพบก) 

เมื่อกองทัพบกได้น ารูปแบบการจัดหน่วยทหารของสหรัฐอเมริกาเป็นต้นแบบในการจัด
หน่วยในกองทัพบก จึงได้มีการแบ่งแยกงานความรับผิดชอบของจเรทัพบกเดิมออกเป็น กรมยุทธ
ศึกษาทหารบกรับผิดชอบงานด้านการฝึกศึกษา การจัดท าต าราและแบบฝึก จัดตั้งกรมฝ่ายเสนาธิการ
รับผิดชอบงานด้านก าลังพล งานด้านยุทธการ และก าหนดให้กรมจเรทหารบกเป็นกรมฝ่ายกิจการ
พิเศษขึ้นตรงต่อกองทัพบกยังคงรับผิดชอบในการตรวจราชการเหมือนเดิมและเพิ่มเติมให้รับผิดชอบ

วิวัฒนาการการตรวจราชการของ 
กรมจเรทหารบกจากอดีตถึงปัจจุบันสู่อนาคต    

กผค.จบ. 



งานสืบสวนสอบสวนท่ีเก่ียวกับราชการ หรือทหาร หรือข้าราชการกองทัพบก การตรวจราชการใน
ยุคนี้จึงเน้นไปท่ีการตรวจการปฏิบัติตามระเบียบแบบธรรมเนียมของก าลังพลและหน่วยทหาร 
รวมท้ังการตรวจการปรนนิบัติบ ารุง การรักษาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้เป็นไปตามท่ีทางราชการก าหนด 
หากพบการกระท าที่  ผิดไปจากระเบียบ แบบธรรมเนียม และผิดไปจากท่ีทางราชการก าหนด จะต้อง
ท าการสืบสวนสอบสวนรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ นอกจากนั้นยังรับผิดชอบในการสืบสวน 
สอบสวน ต่อเร่ืองราวร้องทุกข์และการร้องเรียนท่ีเก่ียวกับราชการ ทหาร หรือข้าราชการกองทัพบก
อีกด้วย 

ต่อมาเมื่อวิวัฒนาการและความเจริญทางด้านวัตถุมีการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ท่ีทันสมัย 
และกองทัพบกจ าเป็นต้องมีการจัดหาเพื่อเพิ่มศักยภาพและความพร้อมรบให้กับหน่วยรวมท้ังการ
พัฒนาทางด้านวิชาการในเรื่องของการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรตามแนวคิดทฤษฎี
สมัยใหม่ต่างๆกองทัพบกถือว่าเป็นองค์กรขนาดใหญ่องค์กรหนึ่งจึงได้มีการน าแนวความคิดการ
บริหารจัดการดังกล่าวมาปรับปรุงรูปแบบการบริหารงานสนองตามนโยบายของรัฐบาล หรือโดย       
ความริเริ่มน ามาพัฒนาปรับใช้ของกองทัพบกเองเช่นการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี   

(Good Governance) , การบริหารงานแบบมุ่งไปสู่ผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management) , การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) การบริหารงานองค์กรแบบมีตัวชี้วัด 
(Balance Scorecard) , การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นต้น ดังนั้นงานการตรวจ
ราชการของกรมจเรทหารบกจึงได้มีการปรับรูปแบบและวิธีการตรวจเพื่อให้สามารถสนองตอบต่อ
การปฏิบัติงานและนโยบายของกองทัพบก มีการเพิ่มเติมประเภทการตรวจท่ีหลากหลายขึ้น เช่น การ
ตรวจการจัดหา การตรวจงานก่อสร้าง (งานสนาม) การตรวจการพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารกอง
ประจ าการซึ่งต่อมาปรับเป็นการตรวจการสร้างเสริมอุดมการณ์ทหาร การตรวจกองทุนชุมชน การ
ตรวจสายงานสัสดีและเรือนจ า การตรวจพิเศษตามสั่งการผู้บังคับบัญชา เหตุนี้ผู้ตรวจราชการของ
กรมจเรทหารบกนอกจากจะต้องเป็น ผู้ท่ีมีความรู้ในเร่ืองระเบียบ แบบธรรมเนียมทางทหารแล้ว ยัง
ต้องเป็นผู้ใฝ่หาความรู้วิทยาการใหม่ๆเพื่อให้สามารถท าการตรวจหน่วยได้อย่างมีประสิทธิผล
รวมท้ังต้องรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเปลี่ยนไป  

จากอดีตถึงปัจจุบันรายงานผลการตรวจราชการของกรมจเรทหารบกท่ีเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
ถือเป็นเอกสารท่ีมีความส าคัญท่ีสามารถบ่งบอกถึงความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานแลบริหาร
หน่วยของผู้บังคับหน่วยรวมท้ังแสดงถึงสถานภาพความพร้อมรบของหน่วยทหารเป็นส่วนรวม



ส าหรับรายงานผลการสืบสวนสอบสวนนั้นสามารถสรุปเป็นภาพรวมในเรื่องขวัญ วินัย และความ
ประพฤติของก าลังพลได้เอกสารรายงานทั้งสองเรื่องดังกล่าวจะเป็นข้อมูลให้ผู้บังคับบัญชาใช้เป็น
ข้อพิจารณาในการเล่ือนยศ เลื่อนต าแหน่ง การย้าย การแต่งต้ัง การบรรจุ รวมท้ังการปลดก าลังพล จึง
ท าให้หน่วยต่างๆในกองทัพบกมีความกร่ิงเกรงต่อการตรวจราชการของกรมจเรทหารบกเป็นอย่าง
มากการเตรียมการรับตรวจกรมจเรทหารบกจึงถือว่าเป็นเร่ืองใหญ่ของหน่วยเหตุเพราะผลการตรวจ
ราชการของกรมจเรทหารบกมีผลต่อผู้บังคับหน่วยและเจ้าหน้าท่ีทุกส่วนท่ีเก่ียวข้องจึงท าให้เกิด
ความพยายามในการปกปิด    กลบเกลื่อนข้อมูลท่ีเป็นจริงต่อผู้ตรวจ หรือความพยายามในการสร้าง
เอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จเพื่อใช้ในการรับตรวจท่ีไม่ตรงกับการปฏิบัติท่ีแท้จริงหรือสถานภาพท่ี
เป็นจริงของหน่วย จึงมีแนวโน้มว่าเมื่อเวลานานขึ้นไปมีการส่งต่อการบังคับบัญชาหน่วยต่อๆกันไป 
การสะสมของปัญหาก็ยิ่งมากขึ้น 

ปัจจุบันเจ้ากรมจเรทหารบก คือ พลตรี รณชัย มัญชุสุนทรกุล ได้ปรับรูปแบบการตรวจ
ราชการของกรมจเรทหารบก โดยก่อนท่ีจะเข้าท าการตรวจราชการกรมจเรทหารบก จะจัดให้มีการ
ตรวจแนะน าเข้าท าการสาธิตการตรวจด้วยการอบรม ชี้แจง แนะน า เพื่อเพิ่มพูน เสริมสร้างความรู้
และซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้กับก าลังพลสายงานจเร และเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับ
ตรวจ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยไม่มีการประเมินผลการปฏิบัติ
ของหน่วยในกรณีท่ีเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องรวมการหลายหน่วยกรมจเรทหารบกจะจัดชุดฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการเคลื่อนท่ีไปท าการตรวจแนะน า ณ หน่วยท่ีเป็นศูนย์กลางและให้หน่วยใกล้เคียงส่ง
ก าลังพลเข้ารับการแนะน าและสอบถามการปฏิบัติจากชุดฝึกอบรมฯได้ ในขั้นการตรวจจริงการ
ปฏิบัติของผู้ตรวจราชการเมื่อตรวจพบข้อบกพร่องของหน่วยและพิจารณาแล้วข้อบกพร่องดังกล่าว
เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือความเข้าใจผิดในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือแบบธรรมเนียมของ
ผู้ปฏิบัติ หรือกระท าผิดโดยมิได้เจตนา ผู้ตรวจราชการจะชี้แจงให้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติท่ีถูกต้อง 
และให้ท าการแก้ไขให้ถูกต้องทันทีและรายงานให้ชุดตรวจราชการทราบโดยไม่บันทึกผลการตรวจ
อย่างเป็นทางการแต่หากผลการตรวจพบข้อบกพร่องอันเกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ก าลังพลผู้ปฏิบัติ ผู้ตรวจจะท าการบันทึกผลการตรวจและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อท าการ
สืบสวนสอบสวนหาผู้กระท าผิดต่อไปจากแนวคิดการตรวจราชการดังกล่าวส่งผลให้หน่วยรับตรวจ
โดยเฉพาะผู้บังคับหน่วยรับตรวจให้ความสนใจและต้องการให้กรมจเรทหารบกเข้าท าการตรวจ
หน่วยของตนซึ่งต่างจากอดีตท่ีมักจะหลีกเลี่ยง(โดยการของดการรับตรวจหรือขอเลื่อนก าหนดการ
ตรวจ)         เนื่องเพราะผู้บังคับหน่วยรับตรวจต่างๆมีความต้องการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ



ผู้ใต้บังคับบัญชาของตนว่าปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎ  ระเบียบ และแบบธรรมเนียมหรือไม่ ส าหรับ
เจ้าหน้าท่ีรับตรวจเองก็มีความสบายใจท่ีจะแสดงเอกสารหรือหลักฐานการปฏิบัติงานที่ตนเองปฏิบัติ
ให้ผู้ตรวจราชการดูเพราะการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบตามสายงานต่างๆของหน่วยใน
ปัจจุบันมักจะยึดถือการปฏิบัติตามกันมาโดยไม่รู้ข้อเท็จจริงว่าท่ีได้ปฏิบัติอยู่นั้นเป็นการปฏิบัติท่ี
ถูกต้องตามที่ทางราชการก าหนดหรือไม่ เมื่อทั้งผู้บังคับหน่วย และเจ้าหน้าท่ีรับตรวจมีความยินดีต่อ
แนวทางการตรวจราชการของกรมจเรทหารบกปัจจุบันดังกล่าว ท าให้ปัญหาท่ีสะสมจากการปฏิบัติท่ี
ไม่ถูกต้องในอดีตของหน่วยต่างๆลดน้อยลง และการปฏิบัติราชการต่างๆมีความถูกต้องตามที่ทาง
ราชการก าหนดมากขึ้น 

ในก้าวต่อไปของการพัฒนาการตรวจราชการเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาของกองทัพบก 
รัฐบาล ประเทศ กลุ่มประชาชาติและโลก ซึ่งจะมีความไร้พรมแดงมากขึ้น การติดต่อสื่อสาร การ
เดินทาง การถ่ายทอดขององค์ความรู้ ทั้งท่ีถูกต้องตามกฎหมายและไม่ถูกต้องตามกฎหมาย จะ
สามารถกระท าได้อย่างสะดวก และรวดเร็วย่ิงขึ้น ทหารและหน่วยทหารซึ่งเป็นหนึ่งในองคาพยพ
ดังกล่าวด้วยย่อมมีการพัฒนาตามไปด้วยท้ังในทางท่ีถูกต้องและไม่ถูกต้อง การพัฒนาไปของ
วิทยาการในทางท่ีไม่ถูกต้องดังกล่าวนี้เองจะเป็นปัญหาให้กรมจเรทหารบกและผู้ตรวจราชการของ
กรมจเรทหารบกต้องติดตาม ศึกษา คิดวิเคราะห์ หาแนวทางในการป้องปราม และต้องรู้เท่าทัน ต่อ
กลโกงทุกรูปแบบท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต หากกรมจเรทหารบกและผู้ตรวจราชการ กรมจเรทหารบก
หยุดนิ่งอยู่กับท่ีย่อมไม่สามารถท าการตรวจราชการได้อย่างประสบผลนอกจากนี้ความเจริญก้าวหน้า
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศย่อมท าให้รูปแบบและวิธีการปฏิบัติงานราชการต้องปรับรูปแบบไป
กฎ ระเบียบ ค าสั่งและแบบธรรมเนียมต้องเปลี่ยนตามความเจริญก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยี กรม
จเรทหารบกและผู้ตรวจราชการกรมจเรทหารบกจะต้องเตรียมการรับการปรับเปลี่ยนแนวทางหรือ
วิธีการตรวจท่ีสอดคล้องกับการปฏิบัติของหน่วยในอนาคตด้วย 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่ากิจการของกรมจเรทหารบกได้มีการพัฒนามาโดยตลอดอย่าง
ต่อเน่ือง ท้ังรูปแบบและหัวข้อการตรวจ ซึ่งได้มีการปรับปรุงแก้ไขเป็นประจ าทุกปีเพื่อให้มีความ
เหมาะสมตามกาลเวลาและสอดคล้องกับนโยบายของผู้บังคับบัญชาทั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากผู้บังคับบัญชา
ชั้นสูงของกองทัพบกท้ังในอดีตและปัจจุบันทุกท่านเห็นความส าคัญและมีความจริงใจท่ีจะพัฒนา
กรมจเรทหารบกให้เป็นหน่วยตรวจราชการ สืบสวน สอบสวนท่ีมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส 
สุจริต ยุติธรรม เป็นท่ียอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยทหารก าลังพลของกองทัพบก   และประชาชน
อย่างแท้จริง ด้วยความดีและคุณประโยชน์ที่ผู้บังคับบัญชาทุกท่านได้มอบไว้ให้กับ กรมจเรทหารบก



นั้น นับว่ามีคุณอนันต์ซึ่งก่อเกิดให้เป็นรากฐานของการพัฒนากรมจเรทหารบกให้เป็นหน่วยตรวจ
ราชการท่ีมีประสิทธิภาพ มีเกียรติ และศักดิ์ศรีสืบไป... 

 


