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แผนปฏิบัติราชการของ กรมจเรทหารบก ประจำปีงบประมาณ 2563 
1. ภาพรวม 

 1.1 วิสัยทัศน์ 
  กรมจเรทหารบก เป็นหน่วยตรวจราชการ และสืบสวนสอบสวนที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม 
เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยทหารกำลังพลของกองทัพบก และประชาชน 

 1.2 พันธกิจ 
  1.2.1 ตรวจราชการ เพ่ือให้การปฏิบัติงานของหน่วยในกองทัพบก เป็นไปด้วยความถูกต้อง ประหยัด มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลต่อทางราชการ 
 1.2.2 สืบสวนสอบสวน ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เพ่ือให้ข้อเท็จจริงเสนอผู้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้อง  
และทันเวลา 
 1.2.3 พัฒนาบุคลากรในสายงานจเร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ ความสามารถในหน้าที่ที่ทันสมัย สอดคล้อง 
กับสภาวการณ์ปัจจุบัน มีคุณธรรม และอุดมการณ์ 

 1.3 วัตถุประสงค์มูลฐาน 
 1.3.1 เพ่ือพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ให้มีความปลอดภัยสูงสุดและได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ 
 1.3.2 เพ่ือให้กองทัพบกมีความพร้อมในการเผชิญกับภัยคุกคามทางทหาร 
 1.3.3 เพ่ือสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เชื่อมั่นในสถาบันหลักของชาติ และป้องกันยาเสพติด 
รวมทั้งภัยคุกคามอ่ืนๆ ให้เกิดความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 

 1.3.4 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู ่ของกำลังพลและครอบครัว ตลอดจน
ประชาชน อีกทั้งช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากสาธารณภัยต่างๆ 

 1.3.5 เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจของกำลังพลในเรื่องความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการทหาร 
กับต่างประเทศ  

 1.3.6 เพ่ือสร้างความไว้วางใจ ความเชื่อมั่นจากประชาชน และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการ
ปฏิบัติงานของหน่วย 

2. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ กรมจเรทหารบก มี 6 เรื่อง ประกอบด้วย  
 2.1 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุดและได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ 
  2.1.1 เป้าหมาย 
   2.1.1.1 สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุด 
   2.1.1.2 กำลังพลและครอบครัวมีจิตสำนึกหวงแหนในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
   2.1.1.3 สถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ถูกจาบจ้วงล่วงละเมิด 
  2.1.2 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
   2.1.2.1 จำนวนกำลังพลที่เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือแสดงออกถึงการเทิดทูนสถาบัน  เป็นไป
ตามแผนที่กำหนด (ร้อยละ 80) 
   2.1.2.2 จำนวนบุคคลที่มีพฤติกรรมละเมิด/หมิ่นสถาบันฯ ถูกพิสูจน์ทราบและดำเนินคดีตามกฎหมาย 
(ร้อยละ 90) 
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 2.1.3 แนวทางการพัฒนา 
  2.1.3.1 เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยใช้ศักยภาพของ จบ. อย่างเต็มขีดความสามารถ 
  2.1.3.2 ปกป้องพิทักษ์มิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 2.1.4 กิจกรรม/โครงการสำคัญ 
  2.1.4.1 กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
  2.1.4.2 กิจกรรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยใช้เครื่องมือของ จบ. 
  2.1.4.3 กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันพระ ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
 2.2 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมของกองทัพเพื่อการป้องกันประเทศ 
 กองทัพบกมีความพร้อมในการเผชิญภัยคุกคามทางทหาร และให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงสถานภาพความพร้อมรบ
ของหน่วย 
  2.2.1 เป้าหมาย 
   2.2.1.1 กรมจเรทหารบกมีโครงสร้างที่เหมาะสม อ่อนตัว และทันสมัย 
   2.2.1.2 กรมจเรทหารบกมีความพร้อมทั้งด้านกำลังพล การฝึกศึกษา และแผนการปฏิบัติ 
   2.2.1.3 กองทัพบกมีความพร้อมในการเผชิญกับภัยคุกคามทางทหาร 
  2.2.2 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
   2.2.2.1 ปรับปรุงโครงสร้างของกรมจเรทหารบก ให้มีความอ่อนตัว และทันสมัย เป็นไปตามแผนที่กำหนด  
   2.2.2.2 การเตรียมความพร้อมของกำลังพล และการพัฒนาระบบการฝึกศึกษา เป็นไปตามแผนที่กำหนด 
   2.2.2.3 ตรวจราชการและประเมินผลความพร้อมรบหน่วยต่างๆ ในกองทัพบก 
 2.2.3 แนวทางการพัฒนา 
  2.2.3.1 การปรับปรุงโครงสร้างของกรมจเรทหารบก 
  2.2.3.2 การฝึกอบรมพัฒนากำลังพลในสายงานจเร 
  2.3.3.3 การพัฒนาการตรวจในหน้าที่นายทหารจเร ในเรื่องการตรวจกิจการทั่วไป การตรวจการจัดหา 
การตรวจสายงานสัสดีและเรือนจำทหาร และการตรวจกิจการที่ได้รับมอบหมาย  
 2.2.4 กิจกรรม/โครงการสำคัญ 
  2.2.4.1 โครงการปรับปรุงโครงสร้างของกรมจเรทหารบก 
  2.2.4.2 การศึกษา/อบรม 
   - การศึกษาหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก 
   - การอบรมหลักสูตรกิจการจเรสำหรับนายทหารใหม่ 
  2.2.4.3 โครงการสัมมนาวิชาการสายงานจเร 
  2.2.4.4 โครงการพัฒนาระบบการตรวจราชการ 
  2.2.4.5 กิจกรรมการตรวจกิจการทั่วไป 
  2.2.4.6 กิจกรรมการตรวจการจัดหา 
  2.2.4.7 กิจกรรมการตรวจสายงานสัสดีและเรือนจำทหาร 
  2.2.4.8 กิจกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและประสิทธิภาพหน่วยทหาร 
กองทัพบก 
  2.2.4.9 กิจกรรมการตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน กองทัพบก  
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 2.3 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจการรักษาความม่ันคงภายใน 
 การสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจการรักษาความมั่นคงภายในครอบคลุมภัยคุกคามที่ไม่ใช่ทางทหาร ได้แก่  
ความแตกแยกของคนในชาติ และปัญหายาเสพติด 
  2.3.1 เป้าหมาย 
   2.3.1.1 ประชาชนมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในสถาบันหลักของชาติไม่เกิดความแตกแยกแบ่งฝ่าย 
ทางการเมือง 
   2.3.1.2 สถานการณ์ภายในประเทศมีความสงบเรียบร้อยและมีความมั่นคง รวมทั้งประชาชนมีความเข้าใจ
ในภัยคุกคามต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศ และมีภูมิคุ้มกัน รวมทั้งร่วมมือกับส่วนราชการ 
ในการแจ้งเบาะแสถึงการกระทำดังกล่าว 
   2.3.1.3 การกระทำผิดที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อย และผู้ดำเนินการ 
ถูกจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมาย 
  2.3.2 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
   2.3.2.1 ระดับความสำเร็จของกำลังพล ครอบครัว และประชาชน ในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
เป็นไปตามแผนที่กำหนด 
   2.3.2.2 การรับรู้ภัยคุกคามของยาเสพติดให้กำลังพลและครอบครัว เป็นไปตามแผนที่กำหนด 
   2.3.2.3 ระดับความสำเร็จในการป้องกันยาเสพติดและภัยคุกคามอ่ืนๆ ของกำลังพล และครอบครัว  
และได้รับการฝึกอบรมเป็นไปตามแผนที่กำหนด 
 2.3.3 แนวทางการพัฒนา 
  2.3.3.1 สนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของกำลังพล ครอบครัว และประชาชน 
  2.3.3.2 สนับสนุนการป้องกันภัยคุกคามต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประเทศ 
  2.3.3.3 สนับสนุนการป้องกันยาเสพติดและภัยคุกคามอ่ืนๆ การบังคับใช้กฎหมายต่อภัยคุกคามที่ส่งผล
ต่อความมั่นคงภายใน และความสงบเรียบร้อยของประเทศ 
 2.3.4 กิจกรรม/โครงการสำคัญ 
  2.3.4.1 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ผ่านสื่อโซเชียลของหน่วย 
  2.3.4.2 โครงการหน่วยทหารและหมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว  
  2.3.4.3 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ในการป้องกันยาเสพติด 
 2.4 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน 
  การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน ประกอบด้วยงาน 2 ส่วน ได้แก่ (1) การสนับสนุน
การพัฒนาประเทศ และ (2) การช่วยเหลือประชาชน 
  การสนับสนุนการพัฒนาประเทศ มีความมุ่งหมายเพ่ือช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริมส่วนราชการพลเรือน 
และภาคเอกชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการเป็นอยู่ของกำลังพล ครอบครัว และประชาชนให้ดีขึ้น 
รวมถึงการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคง ที่มุ่งขจัดและแก้ไขปัญหาความม่ันคงในพ้ืนที่ หรือพ้ืนที่ที่อาจก่อให้เกิดปัญหา
ความมั่นคงได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ภัยคุกคาม และสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ โดยน้อมนำยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ต่างๆ ต่อไป 
  การช่วยเหลือประชาชน มีความมุ่งหมายเพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ เข้าให้การช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริม
ฝ่ายพลเรือนในการช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากภัยพิบัติต่างๆ ทั้งในยามปกติและยามวิกฤต 
 
 



หน้า 4 จาก 5 
 

  2.4.1 เป้าหมาย 
   2.4.1.1 กำลังพล ครอบครัว และประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความพร้อมเผชิญปัญหา  
และภัยคุกคามความม่ันคงได้เหมาะสม และสอดคล้องกับบริบท 
   2.4.1.2 การช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริมส่วนราชการพลเรือนและภาคเอกชน ในการช่วยเหลือประชาชน 
ที่ประสบภัยพิบัติเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันเวลา และทันต่อสถานการณ์ 
  2.4.2 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
   2.4.2.1 ความพึงพอใจของกำลังพล ครอบครัว และประชาชน ชุมชน ส่วนราชการพลเรือน ภาคเอกชน 
ในการดำเนินการช่วยเหลือประชาชน ให้มีความม่ันคงปลอดภัย เป็นไปตามแผนที่กำหนด 
   2.4.2.2 การบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการช่วยประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ ความพึงพอใจ
ของส่วนราชการ พลเรือน ภาคเอกชน และหน่วยที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนที่กำหนด 
 2.4.3 แนวทางการพัฒนา 
  2.4.3.1 การสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
  2.4.3.2 การช่วยเหลือประชาชน  
 2.4.4 กิจกรรม/โครงการสำคัญ 
  - โครงการจิตอาสาพระราชทาน 
 2.5 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การเสริมสร้างความร่วมมือด้านการทหารกับต่างประเทศ 
  สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ การเสริมสร้างความร่วมมือด้านการทหารกับต่างประเทศ ให้กำลังพล ครอบครัว 
และประชาชน มีความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายต่างประเทศ  
  2.5.1 เป้าหมาย 
   - กำลังพล ครอบครัว และประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ งานด้านความสัมพันธ์  
และความร่วมมือด้านการทหารกับต่างประเทศ 
  2.5.2 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
   - การประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข่าวสารความสัมพันธ์ และความร่วมมือด้านการทหารกับต่างประเทศ 
เป็นไปตามแผนที่กำหนด 
 2.5.3 แนวทางการพัฒนา 
  - สนับสนุนงานประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการทหารกับต่างประเทศ 
 2.5.4 กิจกรรม/โครงการสำคัญ 
  - กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการทหารกับต่างประเทศ 
 2.6 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรในการป้องกันประเทศ 
  การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรในการป้องกันประเทศ ยึดหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ หลักนิติธรรม  
ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ ความคุ้มค่า และหลักคุณธรรม เพ่ือความมีประสิทธิผลมุ่งสู่ความเป็น
ธรรมาภิบาล รวมทั้งยึดถือแนวทางดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยการปฏิบัติต่อกลุ่มเป้าหมายสำคัญ ได้แก่กลุ่มประชาชนทั่วไป  
และหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งต้องการความเชื่อถือ น่าเชื่อมั่นจากกองทัพบก , กลุ่มประชาชนที่มีความเดือดร้อน  
ซึ่งต้องการให้กองทัพบกช่วยเหลือ, รัฐบาลซึ่งต้องการกองทัพที่มีประสิทธิภาพและช่วยเหลือรัฐบาลในการปฏิบัติ
ภารกิจต่างๆ และกำลังพลของกองทัพบก ซึ่งต้องการสวัสดิการที่ดีมีความมั่นคง ก้าวหน้า ในอาชีพ และการจัดการ
กำลังพลด้วยระบบคุณธรรม 
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  2.6.1 เป้าหมาย 
   2.6.1.1 ประชาชนสามารถขอรับการสนับสนุนจากหน่วยได้ตามขีดความสามารถ 
   2.6.1.2 การบริหารด้านกำลังพลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส 
   2.6.1.3 ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน มีความไว้วางใจ เชื่อมั่น ส่งเสริมต่อภาพลักษณ์
ความน่าเชื่อถือของกองทัพบก 
  2.6.2 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
   2.6.2.1 ระดับความพึงพอใจของประชาชนและกำลังพล ที่ได้รับจากการปฏิบัติภารกิจของกองทัพบก 
และระยะเวลาในการศึกษาอบรมการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลในหลักสูตรสายงานจเร เป็นไปตามแผน 
ที่กำหนด  
   2.6.2.2 การปรับย้ายกำลังพลตามระบบคุณธรรม ระบบการปลดถ่ายกำลังพล และความพึงพอใจ 
ของกำลังพล ต่อระบบสวัสดิการกำลังพล เป็นไปตามแผนที่กำหนด 
   2.6.2.3 ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วย การต่อต้าน
การทุจริตของกองทัพบก ระดับความพึงพอใจของกำลังพลต่อการใช้งบประมาณของกองทัพบก เป็นไปตามแผน 
ที่กำหนด 
 2.6.3 แนวทางการพัฒนา 
  2.6.3.1 การพัฒนาการบริหารจัดการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองทัพบก 
  2.6.3.2 การพัฒนาการบริหารจัดการด้านกำลังพล 
  2.6.3.3 การพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณ 
 2.6.4 กิจกรรม/โครงการสำคัญ 
  2.6.4.1 กิจกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
  2.6.4.2 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
 
 
 
 
 


