
  
 

                Inspector  General 
โปร่งใส  สุจริต  ยตุธิรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคบับัญชา         

หน่วยทหาร กําลังพลของกองทพับก และประชาชน 
       

  
  

การตรวจกิจการท่ัวไป (หนว่ยใช้) การตรวจกิจการท่ัวไป (หนว่ยใช้) 
ห้วงเดือน ก.พ.๕๖ และ เม.ย.๕๖ ทําการตรวจหน่วย  จํานวน ๑๕ หน่วย ผลการตรวจ ห้วงเดือน ก.พ.๕๖ และ เม.ย.๕๖ ทําการตรวจหน่วย  จํานวน ๑๕ หน่วย ผลการตรวจ 

คะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี จํานวน ๑๓ หน่วย  ได้แก่ ร.๔, ร.๔ พัน.๒, ช.พัน.๔, ช.พัน.๙, ผ.๓ คส.สพ.ทบ., ม.พัน.๑๙, ส.๑ พัน.๑๐๑,          
ส.๑ พัน.๑๐๒, พล.ร.๑๑, ร.๑๑๑ พัน.๒, ร.๑๑๑, ช.พัน.๒ รอ.และ ร.๑๑๒ พัน.๑ 

คะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี จํานวน ๑๓ หน่วย  ได้แก่ ร.๔, ร.๔ พัน.๒, ช.พัน.๔, ช.พัน.๙, ผ.๓ คส.สพ.ทบ., ม.พัน.๑๙, ส.๑ พัน.๑๐๑,          
ส.๑ พัน.๑๐๒, พล.ร.๑๑, ร.๑๑๑ พัน.๒, ร.๑๑๑, ช.พัน.๒ รอ.และ ร.๑๑๒ พัน.๑ 

คะแนนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ จํานวน ๒ หน่วย ได้แก่ ส.๑ และ พัน.ส.ซบร.เขตหลัง    คะแนนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ จํานวน ๒ หน่วย ได้แก่ ส.๑ และ พัน.ส.ซบร.เขตหลัง    
การตรวจกิจการท่ัวไป (หนว่ยสนับสนุน) การตรวจกิจการท่ัวไป (หนว่ยสนับสนุน) 

ห้วงเดือน มี.ค. - เม.ย.๕๖ ทําการตรวจจํานวน ๔ หน่วย ผลการตรวจ ห้วงเดือน มี.ค. - เม.ย.๕๖ ทําการตรวจจํานวน ๔ หน่วย ผลการตรวจ 
คะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี จํานวน ๓ หน่วย  ได้แก่ มทบ.๑๔, จทบ.น.น.และ มทบ.๔๒ คะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี จํานวน ๓ หน่วย  ได้แก่ มทบ.๑๔, จทบ.น.น.และ มทบ.๔๒ 
คะแนนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ จํานวน ๑ หน่วย ได้แก่ บชร.๑ คะแนนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ จํานวน ๑ หน่วย ได้แก่ บชร.๑ 

การตรวจสอบและประเมินการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหารของ ทบ. การตรวจสอบและประเมินการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหารของ ทบ. 
ห้วงเดือน ก.พ.๕๖ – มี.ค.๕๖ ทําการตรวจหน่วย จํานวน ๑๐๘ หน่วย ผลการตรวจดังนี้ ห้วงเดือน ก.พ.๕๖ – มี.ค.๕๖ ทําการตรวจหน่วย จํานวน ๑๐๘ หน่วย ผลการตรวจดังนี้ 

หน่วย นขต.ทบ.(ส่วนกลาง) จํานวน ๒๒ หน่วย หน่วย นขต.ทบ.(ส่วนกลาง) จํานวน ๒๒ หน่วย 
คะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี จํานวน ๑๑ หน่วย  ได้แก่ ม.พัน.๒๒, ม.พัน.๒๐ รอ.,  ม.พัน.๒๔ รอ., กอง สพย.ศอ.สพ.ทบ., พัน.นนส.กรม 

นร.รร.ม.ศม., ม.๔ รอ., ม.๕ รอ., ม.พัน.๕ รอ., พัน.ซบร.กรม สน.พล.ม.๒ รอ.,         
ม.พัน.๒๕ รอ. และ กรซย.ศอ.สพ.ทบ.  

คะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี จํานวน ๑๑ หน่วย  ได้แก่ ม.พัน.๒๒, ม.พัน.๒๐ รอ.,  ม.พัน.๒๔ รอ., กอง สพย.ศอ.สพ.ทบ., พัน.นนส.กรม 
นร.รร.ม.ศม., ม.๔ รอ., ม.๕ รอ., ม.พัน.๕ รอ., พัน.ซบร.กรม สน.พล.ม.๒ รอ.,         
ม.พัน.๒๕ รอ. และ กรซย.ศอ.สพ.ทบ.  

คะแนนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ จํานวน ๑๑ หน่วย  ได้แก่ จทบ.ส.บ.,รพ.ค่ายอดิศร, กรม นร.รร.ม.ศม., พัน.บร.กบร.ศม., พัน.นพศ.กรม นร.รร.ม.ศม., 
ม.พัน.๑๗ รอ., ม.พัน.๒๓ รอ., ม.พัน.๒๗ รอ., ม.พัน.๑๑ รอ., กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. และ 
ศปภอ.ทบ.๑  

คะแนนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ จํานวน ๑๑ หน่วย  ได้แก่ จทบ.ส.บ.,รพ.ค่ายอดิศร, กรม นร.รร.ม.ศม., พัน.บร.กบร.ศม., พัน.นพศ.กรม นร.รร.ม.ศม., 
ม.พัน.๑๗ รอ., ม.พัน.๒๓ รอ., ม.พัน.๒๗ รอ., ม.พัน.๑๑ รอ., กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. และ 
ศปภอ.ทบ.๑  

หน่วยในพื้นที ่ทภ.๒ จํานวน ๔๗ หน่วย หน่วยในพื้นที ่ทภ.๒ จํานวน ๔๗ หน่วย 
คะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี จํานวน ๔๐ หน่วย ได้แก่ มทบ.๒๑, พล.ร.๓, ส.พัน.๓,  ป.พัน.๓, บชร.๒, พัน.ขส.๒๒ บชร.๒, จทบ.บ.ร., 

มทบ.๒๒, ร.๖, พล.พัฒนา ๒, ช.๒, ร.๒๓ พัน.๑, พัน.สร.๓, ช.พัน.๓, พัน.ร.มทบ.๒๑, 
ร.๓ พัน.๓, พัน.สพ.กระสุน ๒๒ บชร.๒, ป.พัน.๑๐๓, พัน.สบร.๒๒ บชร.๒, ร.๒๓ พัน.๔, 
จทบ.ส.ร., ร.๖ พัน.๒, ร.๖ พัน.๓, กรมพัฒนา ๒, ช.พัน.๒๐๑, ป.พัน.๒๓, รพ.ค่ายสุรนารี, 
ม.พัน.๘, ส.พัน.๒๒, ป.๓, พัน.ซบร.๒๒ บชร.๒, พัน.สร.๒๒ บชร.๒, รพ.ค่ายสมเด็จ
เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก, ร.๒๓ พัน.๓, ร.๖ พัน.๑, พัน.พัฒนา ๒, ช.พัน.๒๐๒, ร.๒๓, 
ศปภอ.ทบ.๒ และ ผ.๕ คส.สพ.ทบ. 

คะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี จํานวน ๔๐ หน่วย ได้แก่ มทบ.๒๑, พล.ร.๓, ส.พัน.๓,  ป.พัน.๓, บชร.๒, พัน.ขส.๒๒ บชร.๒, จทบ.บ.ร., 
มทบ.๒๒, ร.๖, พล.พัฒนา ๒, ช.๒, ร.๒๓ พัน.๑, พัน.สร.๓, ช.พัน.๓, พัน.ร.มทบ.๒๑, 
ร.๓ พัน.๓, พัน.สพ.กระสุน ๒๒ บชร.๒, ป.พัน.๑๐๓, พัน.สบร.๒๒ บชร.๒, ร.๒๓ พัน.๔, 
จทบ.ส.ร., ร.๖ พัน.๒, ร.๖ พัน.๓, กรมพัฒนา ๒, ช.พัน.๒๐๑, ป.พัน.๒๓, รพ.ค่ายสุรนารี, 
ม.พัน.๘, ส.พัน.๒๒, ป.๓, พัน.ซบร.๒๒ บชร.๒, พัน.สร.๒๒ บชร.๒, รพ.ค่ายสมเด็จ
เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก, ร.๒๓ พัน.๓, ร.๖ พัน.๑, พัน.พัฒนา ๒, ช.พัน.๒๐๒, ร.๒๓, 
ศปภอ.ทบ.๒ และ ผ.๕ คส.สพ.ทบ. 

คะแนนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ จํานวน ๗ หน่วย ได้แก่ กอง สพบ.พล.ร.๓, ป.พัน.๖, รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน, กอง พธ.พล.ร.๓, กสษ.๒ กส.ทบ., 
ปตอ.พัน.๒ และ ศสท.กส.ทบ. 

คะแนนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ จํานวน ๗ หน่วย ได้แก่ กอง สพบ.พล.ร.๓, ป.พัน.๖, รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน, กอง พธ.พล.ร.๓, กสษ.๒ กส.ทบ., 
ปตอ.พัน.๒ และ ศสท.กส.ทบ. 

หน่วยในพ้ืนท่ี ทภ.๔ จํานวน ๓๙ หน่วย  หน่วยในพ้ืนท่ี ทภ.๔ จํานวน ๓๙ หน่วย  
คะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี จํานวน ๑๒ หน่วย  ได้แก่ ศปภอ.ทบ.๔, ร.๒๕, ร.๑๕ พัน.๒, มทบ.๔๒, พล.ร.๕, ป.พัน.๑๕, ป.๕, ร.๑๕ พัน.๔, 

ร.๕ พัน.๑, ช.พัน.๕, ร.๑๕ และ ร.๕  
คะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี จํานวน ๑๒ หน่วย  ได้แก่ ศปภอ.ทบ.๔, ร.๒๕, ร.๑๕ พัน.๒, มทบ.๔๒, พล.ร.๕, ป.พัน.๑๕, ป.๕, ร.๑๕ พัน.๔, 

ร.๕ พัน.๑, ช.พัน.๕, ร.๑๕ และ ร.๕  
คะแนนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ จํานวน ๒๗ หน่วย  ได้แก่ ส.พัน.๒๔, ช.พัน.๔๐๑, พัน.พัฒนา ๔, ม.พัน.๑๖, พัน.ซบร.๒๔ บชร.๔, พัน.สบร.๒๔ บชร.๔, 

จทบ.ช.พ., มทบ.๔๑, ร.๒๕ พัน.๓, กรมพัฒนา ๔, ป.พัน.๕, กอง สพบ.พล.ร.๕,  
ส.พัน.๕, พัน.สพ.กระสุน ๒๔ บชร.๔, จทบ.ท.ส., ร.๒๕ พัน.๒, ป.พัน.๑๐๕, ช.พัน.๔๐๒, 
พล.พัฒนา ๔, ร.๕ พัน.๒, ร.๑๕ พัน.๑, กอง พธ.พล.ร.๕, บชร.๔, พัน.ขส.๒๔ บชร.๔, 
พัน.สร.๕, ร.๒๕ พัน.๑ และ ป.พัน.๒๕ 

คะแนนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ จํานวน ๒๗ หน่วย  ได้แก่ ส.พัน.๒๔, ช.พัน.๔๐๑, พัน.พัฒนา ๔, ม.พัน.๑๖, พัน.ซบร.๒๔ บชร.๔, พัน.สบร.๒๔ บชร.๔, 
จทบ.ช.พ., มทบ.๔๑, ร.๒๕ พัน.๓, กรมพัฒนา ๔, ป.พัน.๕, กอง สพบ.พล.ร.๕,  
ส.พัน.๕, พัน.สพ.กระสุน ๒๔ บชร.๔, จทบ.ท.ส., ร.๒๕ พัน.๒, ป.พัน.๑๐๕, ช.พัน.๔๐๒, 
พล.พัฒนา ๔, ร.๕ พัน.๒, ร.๑๕ พัน.๑, กอง พธ.พล.ร.๕, บชร.๔, พัน.ขส.๒๔ บชร.๔, 
พัน.สร.๕, ร.๒๕ พัน.๑ และ ป.พัน.๒๕ 

 หมายเหตุ ผลการตรวจดังกล่าว จบ. ได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเรียบร้อยแล้ว  หมายเหตุ ผลการตรวจดังกล่าว จบ. ได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเรียบร้อยแล้ว 

สรุปผลการตรวจราชการกรมจเรทหารบก



                                             
 

กิจกรรมกรมจเรทหารบก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
 

พล.อ. ประยุทธ ์จันทร์โอชา ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธี เนื่องในวันสถาปนา จบ. ครบรอบปีที่ ๑๑๐ ณ ห้องเรียน จบ. 
รวมทัง้เป็นประธานในพิธเีปิดหอ้งอเนกประสงค์และศูนย์การเรียนรู้ จบ.  ณ  ห้องพระบารมีปกเกล้า 

 ชั้น ๔  บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์)  เมื่อวันที่ ๗ พ.ค.๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 

พล.ท.สุชาติ หนองบัว ผช.เสธ.ทบ.ฝกพ. เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการสายงานจเร ประจําปี ๒๕๕๖ 
เร่ือง การประเมินศักยภาพการบริหารงานกองทุนชุมชนทหารและการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหาร ทบ. เพ่ือมุ่งสู่ผลสัมฤทธ์ิ 

ณ ห้องประชุมชั้น ๕ สปช.ทบ. 
เม่ือวันที่ ๒๑ พ.ค.๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พล.ต. รณชัย มัญชุสุนทรกุล จก.จบ.และคณะฯ ตรวจเย่ียม
การปฏิบัติของชุดตรวจสายงานสัสดีและเรือนจํา  

พล.ต. รณชัย มัญชุสุนทรกุล จก.จบ.และคณะฯ ตรวจเย่ียม
การปฏิบัติของชุดตรวจการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหาร

กองทัพบก และตรวจการดําเนินงานกองทุนชุมชนทหาร  
ณ  นสศ. ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี  

เม่ือวันที่ ๑๕ พ.ค.๕๖ 

ณ  จทบ.ส.ฏ. และ สง.สด.จว.ส.ฏ.  
เม่ือวันที่ ๒๘-๒๙ พ.ค.๕๖ 

 


