
 
 

 

ค ำสั่งกองทัพบก 

ที ่  ๔๘๖/ ๒๕๖๐ 

เรื่อง   กำรตรวจในหน้ำที่นำยทหำรจเร ประจ ำปี ๒๕๖๑ 
----------------------------- 

( ส ำเนำ ) 
 

 เพ่ือให้กำรตรวจในหน้ำที่นำยทหำรจเร  ประจ ำปี ๒๕๖๑ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
เหมำะสม ฉะนั้นอำศัยอ ำนำจหน้ำที่ตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรตรวจในหน้ำที่นำยทหำรจเร พ.ศ.๒๕๕๒ 
และ ค ำสั่ง ทบ. ที่ ๓๑๙/๒๕๕๗ เรื่อง กำรมอบอ ำนำจสั่งกำรในนำม ผบ.ทบ. ลง ๑ ต.ค.๕๗ จึงให้ก ำหนดแนวทำง 
กำรตรวจไว้ดังนี้ 

๑. เจตนำรมณ์ และกำรสั่งกำรของ ผบ.ทบ.  
๑.๑ ให้ ผบ.หน่วย ก ำกับดูแลหน่วยและผู้ใต้บังคับบัญชำให้เป็นไปตำมแนวควำมคิด 

“งำนได้ผล  คนเป็นสุข” ร่วมกันแก้ไขปัญหำ/อุปสรรคของกำรท ำงำน และตระหนักถึงหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ที่มีต่อประเทศชำติ 

๑.๒ กำรปฏิบัติงำนในหน่วยทุกระดับของ ทบ.ต้องยึดถือ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ  
สำยกำรบังคับบัญชำอย่ำงเคร่งครัด  

๑.๓ กำรดูแลสวัสดิกำรก ำลั งพล ให้ทุกหน่ วย เอำใจใส่ดูแลสวัสดิกำรก ำลั งพล            
และครอบครัวอย่ำงใกล้ชิด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งก ำลังพลชั้นผู้น้อย โดยเน้นย้ ำเรื่องกำรด ำรงชีวิตอย่ำงพอเพียง
เพ่ือลดปัญหำด้ำนหนี้สิน 

๑.๔ ให้ทุกหน่วยก ำกับดูแลและกวดขันวินัยของก ำลังพลอย่ำงเคร่งครัด ไม่ให้มีกำร
กระท ำผิดหรือทุจริตอันจะสร้ำงควำมเสียหำยต่อภำพลักษณ์ ชื่อเสียง และควำมเชื่อถือของประชำชนที่มีต่อ 
ทบ.  

๑.๕ กำรรักษำควำมปลอดภัยทำงด้ำนเอกสำร ให้หน่วยเน้นย้ ำก ำลังพลในกำรรักษำควำม 
ปลอดภัยด้ำนเอกสำรที่มีชั้นควำมลับให้เป็นไปตำมระเบียบมิให้รั่วไหลไปสู่ภำยนอก หำกมีข้อบกพร่อง
เจ้ำหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบรวมทั้งผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้นต้องรับผิดชอบ   

๑.๖ ให้ทุกหน่วยกวดขัน ดูแล คลัง สป. ให้มีควำมรัดกุม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งอำวุธ กระสุน 
และยุทโธปกรณ์พิเศษไม่ให้มีกำรรั่วไหล/สูญหำย หรือถูกน ำไปใช้ก่อเหตุ โดยจะต้องมีหลักฐำนกำรใช้ที่ชัดเจน
กำรดูแลคลัง สป. ในห้วงฤดูร้อน ขอให้หน่วยจัดระบบให้รัดกุมเพ่ือป้องกันเหตุระเบิดหรืออัคคีภัย โดย
เจ้ำหน้ำที่ต้องดูแลและเอำใจใส่อย่ำงจริงจัง 

๑.๗ กำรปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำนต่อ สป.๕ ของ ทบ. ให้ กบ.ทบ. ด ำเนินกำรให้มี
ควำมทันสมัยและบรรลุผลส ำเร็จให้ได้ มีกำรจัดระเบียบและควบคุม สป.๕ อย่ำงเป็นระบบ และพ้ืนที่ส่วนกลำง
ที่เก็บรวบรวมกระสุนต้องเพียงพอและมีควำมปลอดภัย ทั้งนี้ หน่วยใช้จะต้องมีมำตรกำรเก็บรักษำอำวุธ
ยุทโธปกรณ์ มีกำรตรวจสอบอย่ำงต่อเนื่อง ไม่ปล่อยปละละเลยหรือให้มีกำรรั่วไหลสู่ภำยนอก หำกเกิดประเด็น
หรือปัญหำอันเก่ียวเนื่องกับอำวุธยุทโธปกรณ์ของหน่วยและท ำให้ ทบ. เสื่อมเสีย ผบ.หน่วย ต้องรับผิดชอบ 

๑.๘ ให้ทุกหน่วยเตรียมก ำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ในกำรช่วยเหลือประชำชนตำมภัยพิบัติ
ที่เกิดขึน้ในทุกโอกำส 
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๑.๙ หน่วยทหำรพรำน มีควำมส ำคัญต่อกำรสนับสนุนกำรด ำเนินภำรกิจของ ทบ. ให้ทุก
กองทัพภำคดูแลหน่วยทหำรพรำน อย่ำงใกล้ชิด ทั้งที่ปฏิบัติงำนใน จชต. และพ้ืนที่ชำยแดน ให้มีควำมรู้สึก   
ถึงควำมเป็นหนึ่งในเจ้ำหน้ำที่หลักของรัฐมีกำรเสนอแนะข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ ฝึก เพ่ิมพูนทักษะและ
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่  พร้อมทั้ งพัฒนำให้มีศักยภำพส ำหรับน ำมำช่วยเหลืองำนมวลชน 
นอกเหนือจำกงำนทำงยุทธวิธีได้ 

     ๑.๑๐ กำรจัดหำยุทโธปกรณ์ ให้เร่งด ำเนินกำรและมีกำรพิจำรณำตำมขั้นตอน หน่วยต้อง
ให้ควำมส ำคัญในเรื่องกำรดูแลยุทโธปกรณ์ มีโรงเก็บที่เหมำะสม มีกำรใช้งำนอย่ำงคุ้มค่ำ เพ่ือลดควำมจ ำเป็น
ในกำรจัดหำยุทโธปกรณ์ในอนำคต 

     ๑.๑๑ ให้ส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งรัดกำรด ำเนินกำรโครงกำรก่อสร้ำงของ ทบ. ทุกโครงกำร 
 ๑.๑๒ กำรตรวจเลือกทหำรกองเกินเข้ำเป็นทหำรกองประจ ำกำรและกำรปลดทหำรกอง
ประจ ำกำร ให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรด้วยควำมถูกต้อง ยุติธรรม โปร่งใส และต้องไม่มีกำรร้องเรียน
เรื่องทุจริตโดยเด็ดขำด โดยเน้นย้ ำเจ้ำหน้ำที่ในสำยงำนสัสดีไม่ให้เข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับกำรทุจริตในทุกกรณี  
 ๑.๑๓ กำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนในเรือนจ ำทหำร ให้ มทภ. และ ผบ.มทบ. ตรวจสอบ
กำรปฏิบัติงำนในเรือนจ ำทหำรให้เป็นไปตำมระเบียบที่ก ำหนดไว้ ไม่ให้มีสิ่งผิดกฎหมำยหรือยำเสพติด รวมถึง
กำรท ำร้ำยร่ำงกำย 
 ๑.๑๔ ให้ผู้บังคับหน่วยทุกระดับด ำเนินกำรช่วยเหลือดูแลสวัสดิกำรของก ำลังพลชั้นผู้น้อย
และด ำเนินกำรด้ำนสิทธิก ำลังพลอย่ำงจริงจัง เพ่ือให้คุณภำพชีวิตของก ำลังพลและครอบครัวดีขึ้นอย่ำงเป็น
รูปธรรมและยั่งยืน 
 ๑.๑๕ กำรบริหำรกองทุนชุมชนของ ทบ. ให้ด ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใสและเกิด
ประโยชน์ต่อก ำลังพลอย่ำงแท้จริง  
 ๑.๑๖ ให้หน่วยริเริ่มสร้ำงสรรค์กิจกรรม หรือ โครงกำรที่เป็นประโยชน์กับก ำลังพล โดย
ปรับให้มีควำมสอดคล้องเหมำะสมกับแต่ละหน่วย 
 ๑.๑๗ หน่วยที่ได้รับกำรประเมินผลกำรตรวจอยู่ในระดับต่ ำในปีที่ผ่ำนมำจะต้องมีกำร
แก้ไขปรับปรุงโดยด่วน กำรตรวจทุกหน่วยจะต้องมีผลกำรประเมินไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๘๐ 

๒. นโยบำยกำรตรวจ ยึดถือตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรตรวจในหน้ำที่นำยทหำรจเร    
พ.ศ.๒๕๕๒  และ สั่งกำรของ ผบ.ทบ.  

๒.๑ กรอบแนวควำมคิดในกำรปฏิบัติ 
๒.๑.๑ ตรวจสอบและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยรับตรวจ เพ่ือให้       

กำรปฏิบัติรำชกำร มีประสิทธิภำพ ประหยัด คุ้มค่ำ โปร่งใส และควบคุมดูแลรักษำอำวุธยุทโธปกรณ์ให้อยู่            
ในสภำพพร้อมรบ  

๒.๑.๒ เสริมสร้ำงก ำลังพลให้เป็นผู้มีควำมรู้สำมำรถปฏิบัติตำมหน้ำที่ มีวินัย และ
อุดมกำรณ์ทำงทหำร ยึดถือ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และสำยกำรบังคับบัญชำอย่ำงเคร่งครัด 

๒.๑.๓ น ำนโยบำยและสั่งกำรของผู้บังคับบัญชำไปเผยแพร่ให้หน่วยรับตรวจยึดถือ
และปฏิบัติ  
 ๒.๒ กำรด ำเนินกำร : จัดชุดตรวจรำชกำร จบ. เข้ำท ำกำรตรวจสอบและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ของหน่วยใน ทบ. ให้ครบทุกหน่วยตำมวงรอบที่ก ำหนดเพ่ือน ำผลกำรตรวจ รำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ    
และเป็นฐำนข้อมูลในกำรด ำเนินกำรของหน่วยที่เก่ียวข้อง 
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๓. เรื่องท่ีท ำกำรตรวจ 
๓.๑ กำรตรวจทั่วไป  

๓.๑.๑ กำรตรวจกิจกำรทั่วไป 
๓.๑.๑.๑ วัตถุประสงค์ 

๓.๑.๑.๑ (๑) เพ่ื อ ให้ หน่ วยทหำรใน  ทบ . มีภ ำพลักษณ์ ที่ ดี          
มีกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส มีประสิทธิภำพ ผู้บังคับหน่วยดูแลก ำลังพล ยุทโธปกรณ์ กำรรักษำควำมปลอดภัยที่ตั้ง 
และกำรปฏิบัติงำน ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ มีควำมพร้อมรบ 

๓.๑.๑.๑ (๒) เพ่ือให้หน่วยรับตรวจสำมำรถน ำผลกำรตรวจ     
ของนำยทหำรจเรไปพัฒนำหน่วยได้อย่ำงมีประสิทธิผล และสะท้อนภำพควำมพร้อม ในกำรปฏิบัติงำน      
ของแต่ละหน่วยตำมควำมเป็นจริงแก่ผู้บังคับบัญชำ 

๓.๑.๑.๑ (๓) เพ่ือให้ก ำลังพลของ ทบ. มีควำมพร้อมที่จะปฏิบัติงำน 
สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงถูกต้องตำมหลักรำชกำร มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่  ดูแลและปรนนิบัติ           
บ ำรุงยุทโธปกรณ์อย่ำงถูกต้อง ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีอุดมกำรณ์ทำงทหำร มีควำมจงรักภักดีต่อสถำบันชำติ 
ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ และเคร่งครัดในระเบียบวินัย 

๓.๑.๑.๑ (๔) เพ่ือให้ผู้บังคับหน่วยดูแลสิทธิต่ำงๆ ที่ก ำลังพล
จะต้องได้รับในทุกๆ กรณีอย่ำงครบถ้วนและรวดเร็ว เพ่ือป้องกันกำรร้องเรียนในกรณีท่ีมีกำรด ำเนินกำรล่ำช้ำ 

๓.๑.๑.๑ (๕)  เพ่ื อ ให้ ผู้ บั งคั บห น่ วยก ำกั บ ดู แล  ต รวจต รำ 
ระมัดระวังกำรเก็บรักษำอำวุธ ที่อยู่ ในควำมรับผิดชอบให้เรียบร้อย รวมถึงกำรรักษำปรนนิบัติบ ำรุง
ยุทโธปกรณ์ภำยในหน่วยให้มีสภำพที่ดี พร้อมที่จะปฏิบัติภำรกิจและไม่มีกำรรั่วไหล 

๓.๑.๑.๑ (๖) เพ่ือให้ผู้บังคับหน่วย ก ำกับดูแล ตรวจสอบยำนพำหนะ
ของหน่วยให้อยู่ในสภำพที่พร้อมใช้งำน และมีกำรปรนนิบัติบ ำรุงอย่ำงถูกต้องตำมระเบียบค ำสั่งที่เก่ียวข้อง 

๓.๑.๑.๒ ท ำกำรตรวจในเรื่อง 
๓.๑.๑.๒ (๑) กำรปฏิบัติตำมมำตรกำรประหยัดใน ทบ. 
๓.๑.๑.๒ (๒) กำรบริกำรก ำลังพล กำรรักษำควำมปลอดภัย และ  

กำรเลี้ยงดูทหำร 
๓.๑.๑.๒ (๓) กำรส่งก ำลัง สป.๒ และ ๔ สำย พธ.  
๓.๑.๑.๒ (๔) กำรส่งก ำลัง สป.๕ 
๓.๑.๑.๒ (๕) อำวุธประจ ำกำย ประจ ำหน่วย และเครื่องควบคุมกำรยิง 
๓.๑.๑.๒ (๖) ยำนพำหนะในและนอกอัตรำ 

๓.๑.๑.๓ กำรตรวจกิจกำรทั่วไปหน่วยทหำรพรำน ท ำกำรตรวจในเรื่อง 
๓.๑.๑.๓ (๑) ยำนพำหนะในและนอกอัตรำ 
๓.๑.๑.๓ (๒) กำรบริกำรก ำลังพลและกำรรักษำควำมปลอดภัย 
๓.๑.๑.๓ (๓) อำวุธประจ ำกำย ประจ ำหน่วย กระสุน และวัตถุระเบิด 

๓.๑.๒ กำรตรวจกำรจัดหำ 
๓.๑.๒.๑ วัตถุประสงค์ 

๓.๑.๒.๑ (๑) เพ่ือให้หน่วยสำมำรถด ำเนินกรรมวิธีจัดหำได้ถูกต้อง
ตำมระเบียบ และค ำสั่งของทำงรำชกำร อย่ำงมีประสิทธิภำพมุ่งเน้นตรวจสอบที่ผลกำรจัดหำ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง 
และมีคุณภำพตำมที่ก ำหนด และบรรลุประสิทธิผลในกำรจัดหำ  



- ๔ - 
 

๓.๑.๒.๑ (๒) เพ่ือให้กำรใช้จ่ำยงบประมำณท่ีได้รับกำรจัดสรรเป็นไป
ตำมแผนกำรปฏิบัติงำน เกิดกำรประหยัด มีควำมคุ้มค่ำ โปร่งใส มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล และ
ตรวจสอบได ้    

๓.๑.๒.๒ ท ำกำรตรวจในเรื่อง 
๓.๑.๒.๒ (๑) กำรซื้อและกำรจ้ำงโดยวิธีตกลงรำคำ 
๓.๑.๒.๒ (๒) กำรซื้อและกำรจ้ำงโดยวิธีสอบรำคำ 
๓.๑.๒.๒ (๓) กำรซื้อและกำรจ้ำงโดยวิธีกำรพัสดุด้วยวิธีกำร     

ทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction)  
๓.๑.๒.๒ (๔) กำรซื้อและกำรจ้ำงโดยวิธีพิเศษ 
๓.๑.๒.๒ (๕) กำรซื้อและกำรจ้ำงโดยวิธีกรณีพิเศษ 
๓.๑.๒.๒ (๖) กำรจัดหำพัสดุดว้ยวธิีตลำดอิเลก็ทรอนิกส์ (e-market) 
๓.๑.๒.๒ (๗) กำรจัดหำพัสดุด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding) 
     ๓.๑.๒.๒ (๘)  กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงโดยวิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป 
     ๓.๑.๒.๒ (๙) กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงโดยวิธีคัดเลือก 
     ๓.๑.๒.๒ (๑๐) กำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

๓.๑.๓ กำรตรวจสำยงำนสัสดีและเรือนจ ำทหำร 
๓.๑.๓.๑ กำรตรวจสำยงำนสัสดี 

 ๓.๑.๓.๑ (๑) วัตถุประสงค์ 
๓.๑.๓.๑ (๑.๑) เพ่ือป้องปรำมกำรทุจริตกำรตรวจ

เลือกทหำรกองเกินเข้ำกองประจ ำกำรในแต่ละปี 
๓.๑.๓.๑ (๑.๒) เพ่ือป้องปรำมกำรน ำบุคคลต่ำงด้ำว 

มำลงบัญชีทหำรกองเกิน 
 ๓.๑.๓.๑ (๒) ท ำกำรตรวจในเรื่อง 
 ๓.๑.๓.๑ (๒.๑) กำรจัดท ำยอดเฉลี่ ยของจังหวัด    
เพ่ือส่งให้ มทบ.  
  ๓.๑.๓.๑ (๒.๒) กำรลงวันรับหมำยเรียกของอ ำเภอ
และจังหวัด 
  ๓.๑.๓.๑ (๒.๓) กำรส่ง สด.๒ ของอ ำเภอไปยังจังหวัด  
  ๓.๑.๓.๑ (๒.๔) ผลกำรตรวจเลือกในแต่ละปี โดย
ก ำหนดคนเป็นจ ำพวก กำรแจ้งป่วย กำรจ ำหน่ำยด้วยเหตุต่ำงๆ 
  ๓.๑.๓.๑ (๒.๕) กำรร้องคณะกรรมกำรชั้นสูงภำยหลัง
กำรตรวจเลือก 

๓.๑.๓.๒  กำรตรวจเรือนจ ำทหำร   
       ๓.๑.๓.๒ (๑) วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้เรือนจ ำทหำรปฏิบัติตำม
ระเบียบค ำสั่ง ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่ำงถูกต้อง ผู้ถูกคุมขังได้รับกำรดูแลอย่ำงดีถูกหลักสิทธิมนุษยชน มีแพทย์
ท ำกำรตรวจโรคเป็นประจ ำ มีอำหำรถูกต้องตำมหลักโภชนำกำร สะอำดและมีกำรรักษำควำมปลอดภัยที่ดี   
 ๓.๑.๓.๒ (๒) ท ำกำรตรวจในเรื่อง 
 ๓.๑.๓.๒ (๒.๑) กำรรับส่งหนำ้ที่ของ ผบ.เรือนจ ำ 
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    ๓.๑.๓.๒ (๒.๒) กำรปฏิบัติของเจ้ำหน้ำที่เรือนจ ำ 
กำรรักษำควำมปลอดภัยเรือนจ ำ  และสิทธิก ำลังพลของผู้ต้องขัง  
    ๓.๑.๓.๒ (๒.๓) กำรสุขำภิบำลเรือนจ ำ  
    ๓.๑.๓.๒ (๒.๔) กำรปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง      
 ๓.๑.๔ กำรตรวจกิจกำรที่ได้รับมอบหมำย  
 ๓.๑.๔.๑ กำรตรวจสอบและประเมินผลกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตก ำลังพลและ
ครอบครัวและประสิทธิภำพหน่วยทหำรกองทัพบก (จัดท ำค ำสั่งแยก)  
 ๓.๑.๔.๒ กำรตรวจกำรบริหำรงำนกองทุนชุมชน ทบ. (จัดท ำค ำสั่งแยก)  

๓.๒ กำรตรวจพิเศษ  
๓.๒.๑  วัตถุประสงค์ 

๓.๒.๑.๑ เพ่ือทรำบข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม หรือติดตำมผลกำรตรวจในเรื่อง    
กำรตรวจกิจกำรทั่วไป, กำรตรวจกำรจัดหำ, กำรตรวจสังเกตกำรณ์กำรตรวจรับพัสดุ และกำรตรวจงำนก่อสร้ำง     
(งำนสนำม) ว่ำหน่วยได้ด ำเนินกำรโดยสุจริต เปิดเผยและเที่ยงธรรม เป็นไปตำมนโยบำยของ ทบ. โดยพิจำรณำ     
ถึงคุณภำพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้  รำคำ และค ำนึงถึงประโยชน์ระยะยำวของหน่วยและ ทบ. ที่จะได้รับ                 
จำกกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวหรือไม่ 

๓.๒.๑.๒ ตรวจตำมสั่งกำรของผู้บังคับบัญชำ เพ่ือป้องกันควำมเสียหำยที่อำจ
เกิดข้ึน รวมถึงสำมำรถรำยงำนข้อเท็จจริงเฉพำะเรื่อง ให้ผู้บังคับบัญชำรับทรำบ 

๓.๒.๑.๓ ให้หน่วยต่ำงๆ  ใน ทบ. ใช้จ่ำยงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรในลักษณะ
ประหยัด คุ้มค่ำ โปร่งใส เป็นไปตำมแผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่ก ำหนดไว้ 

๓.๒.๒ ท ำกำรตรวจในเรื่อง 
๓.๒.๒.๑  กำรตรวจสังเกตกำรณ์กำรตรวจรับพัสดุ  
๓.๒.๒.๒ กำรตรวจงำนก่อสร้ำง (งำนสนำม)  
๓.๒.๒.๓ กำรตรวจตำมสั่งกำรของผู้บังคับบัญชำ 

๓.๓ กำรตรวจแนะน ำ : เป็นกำรสำธิตกำรตรวจด้วยกำรอบรมชี้แจง แนะน ำเพ่ือให้   
กำรตรวจในหน้ำที่นำยทหำรจเรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย เหมำะสม รวมทั้งสอดคล้องกับกำรตรวจของ จบ. 
(จัดท ำค ำสั่งแยก)  

๔. กำรปฏิบัติ 
๔.๑ แนวควำมคิดในกำรปฏิบัติ  

๔.๑.๑ กำรตรวจทั่วไป 
๔.๑.๑.๑ กำรตรวจกิจกำรทั่วไป : จะท ำกำรตรวจให้ครบทุกหน่วยในรอบ ๒ - ๓ ปี  

๔.๑.๑.๑ (๑) จัดชุ ดตรวจกิจกำรทั่ ว ไป  จ ำนวน  ๓  ชุด  คื อ        
ชุดตรวจกิจกำรทั่วไป ๒ ชุด และชุดตรวจกิจกำรทั่วไปหน่วยทหำรพรำน โดยชุดตรวจกิจกำรทั่วไป จะท ำกำร
ตรวจหน่วยในพ้ืนที่ ทภ.๑ - ๔ และ นขต.ทบ. ชุดตรวจกิจกำรทั่วไปหน่วยทหำรพรำนจะแยกตรวจ ทั้งนี้ 
เพ่ือให้กำรตรวจด ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง และท ำกำรตรวจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยท ำกำรสุ่มตรวจ        
หน่วยรับตรวจ ตำมผนวก ก และ หน่วยทหำรพรำน ตำมผนวก ข  

๔.๑.๑.๑ (๒) กำรตรวจจะให้ควำมส ำคัญ ในเรื่องต่ำงๆ ดังนี้    
กำรส่งก ำลัง สป.๕, อำวุธประจ ำกำย ประจ ำหน่วยและเครื่องควบคุมกำรยิง, กำรส่งก ำลัง สป.๒ และ ๔ สำย พธ., 
กำรบริกำรก ำลังพล กำรรักษำควำมปลอดภัยและกำรเลี้ยงดูทหำร , ยำนพำหนะในและนอกอัตรำ และ        
กำรปฏิบัติตำมมำตรกำรประหยัดใน ทบ. 
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๔.๑.๑.๑ (๓) ล ำดับควำมเร่งด่วนกำรตรวจให้กับหน่วยพร้อมรบ
ระดับ ๑ หน่วยที่ว่ำงเว้นจำกกำรตรวจมำนำน (๓ ปีขึ้นไป) เป็นล ำดับแรก หน่วยตำมนโยบำยผู้บังคับบัญชำ หน่วยที่
มีแผนจะออกปฏิบัติรำชกำรสนำม ในปีงบประมำณถัดไป หน่วยที่กลับจำกปฏิบัติรำชกำรสนำมในปีงบประมำณที่ผ่ำน
มำ หน่วยที่มีผลกำรตรวจพบข้อบกพร่องซ้ ำและผลกำรตรวจในครั้งที่ผ่ำนมำอยู่ในเกณฑ์ต่ ำตำมล ำดับ 

๔.๑.๑.๑ (๔) หน่วยรับตรวจและก ำหนดกำรตรวจที่แน่นอน ให้ จบ. 
แจ้งหน่วยรับทรำบก่อนที่ชุดตรวจ จบ. เดินทำงเข้ำพ้ืนที่หรือขณะที่ชุดตรวจ จบ. ด ำเนินกำรตรวจในพ้ืนที่
ใกล้เคียงแล้วแต่กรณี ส ำหรับหน่วยที่ไม่สำมำรถรับกำรตรวจได้ จบ. จะพิจำรณำเป็นกำรตรวจแนะน ำ       
เพ่ือช่วยเหลือหน่วยในกำรตรวจสอบโดยจะไม่ประเมินผล 

๔.๑.๑.๒  กำรตรวจกำรจัดหำ : ท ำกำรตรวจหน่วยระดับกองพลหรือเทียบเท่ำ
ขึ้นไปโดยจะสุ่มตรวจกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มีวงเงินสูง รวมถึงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงยุทโธปกรณ์หลักและยุทโธปกรณ์ส ำคัญ          
หำกตรวจพบว่ำหน่วยใดมีข้อบกพร่องจ ำนวนมำก หรือผลกำรประเมินค่ำอยู่ในเกณฑ์ไม่พอใช้ จะท ำกำรตรวจ
ติดตำมผลหรือตรวจซ้ ำในวำระท่ีเหมำะสม โดยจัดชุดตรวจดังนี้ 

๔.๑.๑.๒ (๑) ชุดตรวจกำรจัดหำที่ ๑ : ท ำกำรตรวจกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
ของหน่วยทั่วไป โดยจะท ำกำรตรวจให้ครบทุกหน่วยภำยในระยะเวลำ ๒ ปี ทั้งนี้จะมุ่งเน้นถึงประสิทธิผลของ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นส ำคัญ  

๔.๑.๑.๒ (๒) ชุดตรวจกำรจัดหำที่ ๒ : ท ำกำรตรวจกรมฝ่ำยยุทธบริกำร
และโรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำฯ โดยจะท ำกำรตรวจตำมวงรอบทุก ๓ เดือน ส ำหรับหน่วย กช., กส.ทบ. และ   
วศ.ทบ. จะท ำกำรตรวจตำมวงรอบทุก ๖ เดือน และจะมีกำรประเมินผลกำรตรวจในรอบสุดท้ำยของ
ปีงบประมำณ 
 ๔.๑.๑.๓ กำรตรวจสำยงำนสัสดีและเรือนจ ำทหำร เป็นกำรประเมินผล           
กำรตรวจสำยงำนสัสดี และเรือนจ ำทหำร มุ่งเน้นกำรป้องปรำมกำรทุจริต ในกำรตรวจเลือกทหำรกองเกิน    
เข้ำกองประจ ำกำร และให้เรือนจ ำทหำรปฏิบัติตำมระเบียบค ำสั่ง ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่ำงถูกต้อง    
 ๔.๑.๑.๔ กำรตรวจกิจกำรที่ได้รับมอบหมำย จัดก ำลังพลเข้ำร่วมกำรปฏิบัติ 
หรือสนับสนุนกำรปฏิบัติ หรือจัดชุดตรวจสนับสนุนกำรปฏิบัติ แล้วแต่กรณี  

๔.๑.๒ กำรตรวจพิเศษ 
๔.๑.๒.๑ กำรตรวจพิเศษกิจกำรทั่วไป จัดเป็นชุดตรวจพิเศษเฉพำะเรื่องตำม

นโยบำยของผู้บังคับบัญชำ 
๔.๑.๒.๒ กำรตรวจงำนก่อสร้ำง (งำนสนำม) จัดเป็นชุดตรวจพิเศษตรวจสอบ

กำรปฏิบัติงำนทั้งของผู้ว ่ำจ้ำงและผู้รับจ้ำงโดยมุ่งเน้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้ควบคุมงำนรวมไปถึงกำรก่อสร้ำง   
ที่หน่วยด ำเนินกำรเองและงำนซ่อมแซม ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติด้วย   

๔.๑.๒.๓ กำรตรวจสังเกตกำรณ์กำรตรวจรับพัสดุ จะตรวจกำรด ำเนิน
กรรมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ทั้งที่อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร ระหว่ำงกำรตรวจรับพัสดุ และกำรส่งมอบพัสดุ     
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

๔.๑.๒.๔ กำรสืบสวนสอบสวน ด ำเนินกำรสืบสวนสอบสวนในเรื่องที่ได้รับ
กำรร้องเรียน ร้องทุกข์ เรื่องตำมสั่งกำรของผู้บังคับบัญชำ และผลกำรตรวจของ จบ. 

๔.๑.๓ กำรตรวจแนะน ำ  : ท ำกำรตรวจแนะน ำก่อนกำรตรวจจริง โดยจัดชุดตรวจ
แนะน ำ จ ำนวน ๓ ชุด เดินทำงไปท ำกำรตรวจแนะน ำเพ่ือให้ควำมรู้กับเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องในระดับผู้ปฏิบัติที่
จะต้องรับตรวจจำก จบ. ณ ที่ตั้งหน่วยที่เป็นศูนย์กลำงให้ครอบคลุมแต่ละภูมิภำค ทั้งหน่วยรับตรวจ ที่อยู่ในแผน   
กำรตรวจกิจกำรทั่วไป ปี ๒๕๖๑ และหน่วยที่มีผลกำรตรวจอยู่ในเกณฑ์ต่ ำในปีที่ผ่ำนมำและเพ่ิมเติมกำรตรวจ
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แนะน ำในเรื่อง กำรตรวจกำรจัดหำ งำนก่อสร้ำง (งำนสนำม) และกำรตรวจเรือนจ ำทหำร โดยท ำกำรอบรม
แนะน ำและสำธิตกำรปฏิบัติเพ่ือซักซ้อมควำมเข้ำใจ ลดควำมผิดพลำดในกำรปฏิบัติให้กับเจ้ำหน้ำที่รับตรวจ
ของหน่วย         

๔.๒ กำรด ำเนินกำรตรวจ  
๔.๒.๑ ก่อนท ำกำรตรวจ หน.ชุดตรวจเข้ำพบผู้บังคับหน่วย หรือผู้รับผิดชอบ เพ่ือชี้แจง 

นโยบำย ก ำหนดกำร และหัวข้อกำรตรวจ เพ่ือให้ผู้บังคับหน่วยรับทรำบ และให้ชุดตรวจประชุมชี้แจงเจ้ำหน้ำที่รับกำรตรวจ
ให้ทรำบถึง นโยบำย ก ำหนดกำร และหัวข้อกำรตรวจ ตลอดจนเรื่องอ่ืน  ๆที่เห็นสมควรเพ่ือให้กำรด ำเนินกำรตรวจเป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย  

๔.๒.๒ ท ำกำรตรวจ ตำมเรื่องที่ก ำหนด เมื่อตรวจพบข้อบกพร่องให้พิจำรณำและระบุ
ด้วยว่ำเกิดจำกหน่วยด ำเนินกำรไม่ได้ หรือไม่ได้ด ำเนินกำร แล้วน ำมำบันทึกในแบบบันทึกผลกำรตรวจของ
นำยทหำรจเร (ทบ.๑๐๕-๐๐๙)  

๔.๒.๓ กำรชี้แจงหน่วยเมื่อตรวจพบข้อบกพร่อง ให้ระบุอย่ำงชัดเจนว่ำ จะแก้ไข
ข้อบกพร่องอย่ำงไร โดยยึดถือ ระเบียบ, ค ำสั่ง หรือแบบธรรมเนียมเป็นแนวทำง พึงละเว้นกำรตีควำมหรือใช้
ควำมเห็นส่วนตัวในทุกกรณี เรื่องที่ผู้ตรวจชี้แจงหน่วยทุกเรื่อง ให้บันทึกลงในแบบบันทึกผลกำรตรวจ   
ของนำยทหำรจเร (ทบ.๑๐๕-๐๐๙) มอบให้กับหน่วยรับตรวจเพื่อเป็นหลักฐำนอ้ำงอิง  

๔.๒.๔ ให้เลขำนุกำรประจ ำชุดตรวจ ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยในเรื่องเกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติกำรตรวจ กำรเตรียมกำรของหน่วย กำรจัดเตรียมเอกสำร หลักฐำน และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกใน
กำรรับตรวจ  

๔.๒.๕ ให้ชุดตรวจ สอบถำมปัญหำข้อขัดข้อง ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของ
หน่วยรับตรวจ รวมถึง ระเบียบ, ค ำสั่ง หรือแบบธรรมเนียมที่ล้ำสมัยหน่วยไม่สำมำรถปฏิบัติได้  เพ่ือเป็นข้อมูล
ปรับปรุงกำรตรวจของ จบ. และเป็นข้อมูลในกำรประชุมร่วมกับ กรมฝ่ำยกิจกำรพิเศษ และกรมฝ่ำยยุทธบริกำร โดยให้
รำยงำนข้อมูลดังกล่ำวภำยหลังเสร็จสิ้นกำรตรวจในแต่ละเดือน  รวมทั้งจัดท ำรำยงำนข้อสังเกตเพ่ิมเติม       
เพ่ือรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ 

๔.๓ หน่วยรับตรวจ  ด ำเนินกำรดังนี้  
๔.๓.๑ ให้ ผบ.หน่วย ออกค ำสั่งให้นำยทหำรจเร หรือผู้ปฏิบัติหน้ำที่นำยทหำรจเร

ด ำเนินกำรตรวจทั่วไปต่อหน่วยตนเองก่อนที่ชุดตรวจของ จบ. จะเข้ำตรวจหน่วย โดยใช้งบประมำณของหน่วย 
และให้ส ำเนำค ำสั่งและสรุปผลกำรตรวจของหน่วย มอบให้กับชุดตรวจ จบ. ในขณะชุดตรวจของ จบ.         
เข้ำท ำกำรตรวจหน่วย 

๔.๓.๒ จัดนำยทหำรสัญญำบัตรที่ปฏิบัติหน้ำที่ฝ่ำยอ ำนวยกำร หรือก ำลังพลที่มีควำม
เหมำะสมและนำยทหำรจเรของหน่วย เข้ำร่วมในกำรตรวจของชุดตรวจ จบ. เพ่ือรับฟังกำรชี้แจงของผู้ตรวจในแต่
ละเรื่องที่ท ำกำรตรวจ และรำยงำนรำยละเอียดที่ผู้ตรวจของ จบ. ได้ชี้แจงให้ผู้บังคับหน่วยของตนทรำบ   

๔.๓.๓ จัดเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบในเรื่องที่ จบ. ท ำกำรตรวจเข้ำรับฟังกำรชี้แจง  
จำกชุดตรวจ จบ. ในวันชี้แจงก่อนกำรตรวจ และสรุปผลกำรตรวจ 

๔.๓.๔ จัดท ำข้อมูลกำรตรวจ และเตรียมเอกสำรที่จะรับตรวจให้ครบถ้วน ตำมที่ จบ. ก ำหนด 
๔.๓.๕ จัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้กับชุดตรวจของ จบ. เช่น สถำนที่ชี้แจงก่อน

กำรตรวจ/สรุปผลกำรตรวจ สถำนที่รับตรวจ และยำนพำหนะน ำตรวจ เป็นต้น                                                                               
๔.๔ ก ำหนดกำรตรวจ 

๔.๔.๑ กำรตรวจกิจกำรทั่วไป  รำยละเอียดตำม ผนวก  ก 
๔.๔.๒ กำรตรวจกิจกำรทั่วไปหน่วยทหำรพรำน รำยละเอียดตำม ผนวก ข 
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๔.๔.๓ กำรตรวจกำรจัดหำ รำยละเอียดตำม ผนวก ค 
๔.๔.๔ กำรตรวจสำยงำนสัสดี และเรือนจ ำทหำร รำยละเอียดตำม ผนวก ง 
๔.๔.๕ กำรตรวจกิจกำรที่ได้รับมอบหมำย 

๔.๔.๕.๑ กำรตรวจสอบและประเมินผลกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตก ำลังพลและ
ครอบครัวและประสิทธิภำพหน่วยทหำรกองทัพบก (จดัท ำค ำสั่งแยก) 

๔.๔.๕.๒ กำรตรวจสอบกำรบริหำรงำนกองทุนชุมชนของ ทบ. (จัดท ำ      
ค ำสั่งแยก)  

๔.๔.๖ กำรตรวจแนะน ำ (จัดท ำค ำสั่งแยก) 
๔.๕ ชุดตรวจ 

๔.๕.๑ กำรตรวจกิจกำรทั่วไป  รำยละเอียดตำม ผนวก จ 
๔.๕.๒ กำรตรวจกิจกำรทั่วไปหน่วยทหำรพรำน รำยละเอียดตำม ผนวก ฉ  
๔.๕.๓ กำรตรวจกำรจัดหำ รำยละเอียดตำม ผนวก ช 
๔.๕.๔ กำรตรวจสำยงำนสัสดีและเรือนจ ำทหำร ผนวก ซ 
๔.๕.๕ กำรตรวจพิเศษ รำยละเอียดตำม ผนวก ด   
๔.๕.๖ กำรตรวจสอบและประเมินผลกำรกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตก ำลังพลและครอบครัว

และประสิทธิภำพหน่วยทหำรกองทัพบก (จัดท ำค ำสั่งแยก) 
๔.๕.๗ กำรตรวจสอบกำรบริหำรงำนกองทุนชุมชนของ ทบ. (จัดท ำค ำสั่งแยก) 
๔.๕.๘ กำรตรวจแนะน ำ (จัดท ำค ำสั่งแยก) 
๔.๕.๙ กำรตรวจกิจกำรที่ได้รับมอบหมำยในเรื่องอ่ืนๆ  (จัดท ำค ำสั่งแยก)   

๕. กำรสนับสนุน 
๕.๑ งบประมำณท่ีใช้ในกำรตรวจรำชกำร  และแนะน ำกำรปฏิบัติงำนในสำยงำนจเร ให้ใช้

งบประมำณของ จบ. กลุ่มงบงำนบริกำรและสวัสดิกำร งบงำนตรวจ สืบสวน และสัมมนำสำยงำน จบ. 
๕.๒ กำรเดินทำงโดยรถยนต์ ให้ ใช้ยำนพำหนะ และ สป .๓ ของ จบ .หรือขอรับ          

กำรสนับสนุนจำก ขส.ทบ., ทภ., มทบ. และหน่วยที่รับตรวจตำมควำมจ ำเป็น โดยให้หน่วยที่ได้รับกำรร้องขอ 
ให้กำรสนับสนุน สป.๓ กับชุดตรวจฯ และให้ จบ.โอน สป.๓ ในเครดิตของตนเองทดแทนให้กับหน่วยที่ให้    
กำรสนับสนุนเมื่อจบภำรกิจ  

๕.๓ ให้ หน.ชุดตรวจ เป็นผู้อ ำนวยกำรเดินทำง ก ำหนดรำยละเอียดในกำรตรวจ และ   
แจ้งให้หน่วยรับตรวจฯ ทรำบล่วงหน้ำ  

๖. ค ำแนะน ำในกำรประสำน 
๖.๑ หน่วยรับตรวจที่ จบ. มีแผนจะเข้ำตรวจ จบ. จะแจ้งให้หน่วยทรำบล่วงหน้ำก่อน

ก ำหนดกำรตรวจอย่ำงน้อย ๓๐ วัน  
๖.๒ หนังสือแจ้งก ำหนดเวลำในกำรตรวจพิเศษ จะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ หรืออำจจะให้

นำยทหำรจเรที่เป็นหัวหน้ำชุดน ำไปเสนอต่อผู้บังคับหน่วยที่รับตรวจก็ได้ 
๖.๓ จบ. จัดผู้ปฏิบัติหน้ำที่  เลขำนุกำรประจ ำชุดตรวจ เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ ในกำรติดต่อ

ประสำนงำนกับหน่วย ในเรื่องเกี่ยวกับ กำรปฏิบัติกำรตรวจ กำรเตรียมกำรของหน่วย กำรจัดเตรียมเอกสำรหลักฐำน
และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรตรวจ  

๖.๔ กำรแสดงตนของผู้ตรวจรำชกำร จบ. จะประดับเครื่องหมำยแสดงตน ตำมระเบียบ ทบ. 
ว่ำด้วยเครื่องหมำยแสดงตนของผู้ตรวจรำชกำร พ.ศ.๒๕๕๕ บริเวณกึ่งกลำงกระเป๋ำข้ำงซ้ำยของเครื่องแบบ
ทหำร 
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๗. กำรของดและกำรงดกำรตรวจ กำรบันทึกผลกำรตรวจ กำรรำยงำนผลกำรตรวจ รวมทั้ง
กำรประเมินค่ำผลกำรตรวจ ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรตรวจในหน้ำที่นำยทหำรจเร พ.ศ.๒๕๕๒ 

๘. กำรเปลี่ยนแปลงกำรตรวจให้ จก.จบ. พิจำรณำเปลี่ยนแปลง แก้ไขรำยละเอียดเกี่ยวกับ
เจ้ำหน้ำที่ชุดตรวจ เรื่องที่ท ำกำรตรวจ ก ำหนดกำรตรวจ และหน่วยรับตรวจได้ตำมควำมเหมำะสม แล้วแจ้งให้
หน่วยที่เก่ียวข้องทรำบ 
 ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 สั่ง    ณ    วันที่    ๒๔    สิงหำคม   พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  
             รับค ำสั่ง ผบ.ทบ. 
    
          ( ลงชื่อ ) พล.ต. สมศักดิ์  สรไชยเมธำ 
       ( สมศักดิ์  สรไชยเมธำ ) 
                                                                               จก.จบ. 
จบ. 
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