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๕  

บทที่ ๓ 
การรับการตรวจพิเศษ 

 
 ๑. ทั่วไป  เป็นการตรวจตามค าส่ังของผู้บัญชาการทหารเรือ ซึ่งอาจจะมีการแต่งต้ังนายทหาร
ในสังกัดอื่นมาร่วมเป็นกรรมการด้วย ตามท่ี จร.ทร. เห็นสมควร  การตรวจประเภทนี้ ให้มีพิธีรับรองเช่นเดียวกับ
ผู้บังคับบัญชาของหน่วยนั้น ๆ มาตรวจโดยอนุโลม ตามฐานะยศของประธานกรรมการตรวจราชการ  
ถ้าผู้บังคับบัญชาของหน่วยนั้น มีอาวุโสสูงกว่าประธานกรรมการตรวจราชการ ก็ให้จัดนายทหารในหน่วยนั้น ท่ีมี
อาวุโสต่ ากว่าประธานกรรมการตรวจราชการเป็นผู้รับรองแทน  การตรวจพิเศษนี้ จร.ทร. จะได้เชิญผู้แทนของ
หน่วยรับตรวจเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการก่อนการตรวจทุกครั้ง 
 ๒. การรับรอง  เมื่อประธานกรรมการตรวจราชการ และคณะตรวจราชการ เดินทางถึง
หน่วย หน่วยท่ีมีกองรักษาการณ์ให้เรียกแถวกองรักษาการณ์ท าความเคารพ เมื่อประธานกรรมการตรวจ
ราชการ และคณะตรวจราชการ เดินทางไปบริเวณท่ีหน่วยแถวรับฟังโอวาท ผู้ควบคุมแถวก าลังพลของหน่วย
รับตรวจส่ัง “ท้ังหมดแถวตรง”  ใหห้ัวหน้าหน่วย/ผู้แทนหน่วยรับตรวจ (กรณีท่ีหัวหน้าหน่วยรับตรวจมีอาวุโส
สูงกว่าประธานกรรมการตรวจราชการ ให้หน่วยรับตรวจจัดผู้แทนท่ีมีอาวุโสต่ ากว่าประธานกรรมการตรวจ
ราชการ เป็นผู้ให้การรับรอง)  มารายงานตนเองและรายงานบัญชีพลต่อประธานกรรมการตรวจราชการ   
หน.หน่วยรับตรวจ/ผู้แทน ฯ เชิญประธานกรรมการตรวจราชการ ขึ้นแท่นรับการเคารพ (คณะตรวจราชการ 
จะจัดแถวหน้ากระดานด้านหลังแท่นรับการเคารพ)  จากนั้น ประธานกรรมการตรวจราชการ จะกล่าวให้โอวาท
แก่ก าลังพล เมื่อกล่าวให้โอวาทจบ  หน.หน่วยรับตรวจ/ผู้แทนฯ รายงาน  “ช่ือหน่วย  พร้อมรับตรวจ”  ประธาน
กรรมการตรวจราชการจะกล่าว “ต่อไปเป็นการตรวจวินัยส่วนบุคคล”  แล้ว หน.หน่วยรับตรวจ/ผู้แทนฯ เชิญ 
ประธานกรรมการตรวจราชการ เข้าห้องรับรอง หลังจากนั้นจะเป็นการตรวจวินัยส่วนบุคคล (งดการบรรเลง
เพลงมหาฤกษ์)  โดยรองประธานกรรมการตรวจราชการ หลังจากเสร็จส้ินการตรวจวินัยส่วนบุคคล  เฉพาะผู้ท่ี
เกี่ยวข้องเข้าห้องประชุม เมื่อท่ีประชุมฯ พร้อม เลขานุการฯ จะเป็นผู้เรียนเชิญ ประธานกรรมการตรวจ
ราชการ (ห้องรับรองกับห้องประชุมฯควรจัดแยกจากกัน) 
 ๓. การแต่งกายของก าลังพลของหน่วยรับตรวจ 
  ๓.๑ หน่วยในที่ต้ังปกติ 
   ๓.๑.๑ หัวหน้าหน่วยหรือผู้แทนท่ีให้การรับรอง แต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๑ 
   ๓.๑.๒ ก าลังพลท่ีเหลือ 
    ๓.๑.๒.๑ นายทหารสัญญาบัตร และพันจ่า (ชาย)  แต่งกายเครื่องแบบ
หมายเลข ๔  จ่า (ชาย) และพลทหาร  แต่งกายเครื่องแบบกะลาสี สีกากี  ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 
(ชาย) แต่งกายชุดปฏิบัติงาน (เว้นวันท่ี ทร. ส่ังการให้แต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ ให้ปฏิบัติตามท่ี ทร.ส่ังการ) 
    ๓.๑.๒.๒ นายทหารสัญญาบัตร และพันจ่า (หญิง) แต่งกายเครื่องแบบ
หมายเลข ๔  จ่า (หญิง) และลูกจ้างประจ า  พนักงานราชการ (หญิง)  แต่งกายเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน (เว้นวันท่ี 
ทร.ส่ังการให้แต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ ให้ปฏิบัติตามท่ี ทร. ส่ังการ) 
 ๔. ล าดับการตรวจราชการ 
  ๔.๑ การตรวจวินัยส่วนบุคคล  ประธานตรวจวินัยส่วนบุคคล จะขึ้นแท่นรอรับรายงาน  
ผู้ควบคุมแถวก าลังพลของหน่วยรับตรวจ ส่ัง “ท้ังหมดแถวตรง”  และ รายงานต่อหัวหน้าตรวจวินัยส่วนบุคคล 
ว่า “ช่ือหน่วย พร้อมรับตรวจ” แล้วส่ังก าลังพลของหน่วย “ตามระเบียบพัก”  หัวหน้าตรวจวินัยส่วนบุคคล ส่ัง 
“ท้ังหมดแถวตรง” รายงานกับประธานตรวจวินัยส่วนบุคคล ว่า “หน่วยพร้อมรับตรวจ” ประธานตรวจวินัย
ส่วนบุคคล ส่ัง “เริ่มตรวจ” หัวหน้าตรวจวินัยส่วนบุคคล จะช้ีแจงการตรวจวินัยส่วนบุคคล และเชิญ
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๖  

คณะกรรมการเริ่มตรวจ   คณะตรวจกรรมการตรวจวินัยฯ จะแยกเข้าตรวจตามกลุ่มช้ันยศ (ก าลังพลต้ังแต่  
ช้ันยศ น.ต.ลงมา / ก าลังพลช้ันยศ น.ท.ขึ้นไป หัวหน้าตรวจวินัยส่วนบุคคลจะเป็นผู้ส่ังให้พักแถว)  เมื่อตรวจ
วินัยในแต่ละช้ันยศเรียบร้อย  จะเป็นการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า โดย หน.ตรวจวินัยส่วนบุคคล จะเป็นผู้
ส่ังการในภาพรวม เมื่อฝึกจบ หน.ตรวจวินัยส่วนบุคคล จะรายงานต่อประธานตรวจวินัยส่วนบุคคล ว่า “ตรวจ
วินัยส่วนบุคคลเรียบร้อย”  หลังจากนั้น ประธานตรวจวินัยส่วนบุคคล  กล่าวสรุปผลการตรวจวินัยส่วนบุคคล 
เป็นการเสร็จส้ินการตรวจวินัยส่วนบุคคล  ส าหรับการตรวจวินัยส่วนบุคคล จะแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ 
   ๔.๑.๑ ส่วนท่ี ๑ คือ การตรวจเครื่องแบบเครื่องแต่งกาย  โดยกรรมการตรวจ
ราชการจาก จร.ทร.จะเป็นผู้ตรวจ   
   ๔.๑.๒ ส่วนท่ี ๒ คือ การฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า โดยจะเป็นการตรวจ
เกี่ยวกับการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าของกองทัพเรือ หน.ตรวจวินัยส่วนบุคคลจาก จร.ทร.จะเป็นผู้ส่ังการใน
ภาพรวมต้ังแต่การส่ังจัดแถว และการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าประกอบด้วย ๕ ท่า ได้แก่ ท่าตรง  ท่าพัก (พัก                    
พักตามระเบียบ พักตามสบาย)  ท่าแสดงการเคารพ ท่าหันอยู่กับท่ี และท่าถอดหมวกสวมหมวก 
  ๔.๒ การบรรยายสรุป  ให้หน่วยจัดโต๊ะเป็นรูปตัว U  หน่วยรับตรวจนั่งคนละด้านกับ
คณะตรวจราชการ จร.ทร. ถ้าเป็นไปได้ให้จัดจอส าหรับฉายโปรเจคเตอร์ ๒ จอ โดยคณะตรวจ ฯ จะน าเครื่อง
ฉายไปเอง ๑ เครื่อง เตรียมหัวข้อบรรยายสรุป คือ ภารกิจ การจัดหน่วย สถานภาพก าลังพล วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง  รวมท้ังท่ีมาของปัญหา และแนวทาง
การแก้ปัญหาของหน่วย  การบรรยายสรุปจะใช้เวลาประมาณ ๑๐ - ๑๕ นาที หลังจากนั้นจะเป็นการแยก
ตรวจตามสาขา ขอให้หน่วยจัดเจ้าหน้าท่ีรับตรวจตามสาขาท่ีหน่วยมีการปฏิบัติงาน โดยให้เจ้าหน้าท่ีท่ีหน่วยรับ
ตรวจจัดไว้ พากรรมการไปยังพื้นท่ีรับตรวจ จะใช้เวลาในการตรวจตามสาขาต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของ
หน่วย  หลังจากนั้นจะเป็นการตรวจสถานีดับเพลิง เมื่อการตรวจสถานีดับเพลิงเสร็จส้ิน จะเป็นการแถลงผล
การตรวจราชการ (ก าหนดเวลาในการแถลงผลการตรวจราชการนั้น เลขานุการฯ จะเป็นผู้แจ้งต่อท่ีประชุม) ให้
หน่วยรับตรวจจัดก าลังพลท่ีเกี่ยวข้องเข้ารับฟังการแถลงผลการตรวจจากคณะตรวจราชการ จร.ทร.  และเมื่อ
เสร็จส้ินการตรวจราชการ หน่วยไม่ต้องส่ังก าลังพลท้ังหมดของหน่วย เพื่อแถวส่งคณะตรวจราชการ จร.ทร.แต่
อย่างใด 
  ๔.๓ การรายงานผลการแก้ไขจากการตรวจราชการ  หลังจากหน่วยได้รับส าเนาสรุป
รายงานผลการตรวจหน่วยของ จร.ทร. แล้ว ขอให้หน่วยด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง และรายงานผลการแก้ไข
ถึง จร.ทร.ภายใน ๔๕ วัน นับจาก ทร.รับทราบรายงานผลการตรวจราชการ 

    


