
 

 

 

 

 

สรุปผลการตรวจในหน้าท่ีนายทหารจเร ประจ าปี ๒๕๕๖  
        จบ.ได้จัดชุดตรวจราชการเข้าท าการตรวจหน่วยใน ทบ. ประจ าปี ๒๕๕๖ เพื่อให้หน่วยมีความพร้อมรบ ท้ังด้านการเตรียมก าลัง
และการใช้ก าลัง สามารถปฏิบัติตามพันธกิจและนโยบายของ ทบ.ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยสามารถสรุปผล      
การตรวจประจ าปี ๒๕๕๖ ได้ดังนี้ 

๑. การตรวจกิจการทั่วไป :   ตรวจได้   ๑๔๗ หน่วย คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๔๑ 
โดยมีผลการตรวจ ดังน้ี 
 ๑.๑ เกณฑ์ ดีมาก จ านวน      -   หน่วย  
 ๑.๒ เกณฑ์ ดี  จ านวน  ๑๑๘ หน่วย  
 ๑.๓ เกณฑ์พอใช้ จ านวน    ๒๑ หน่วย  
 ๑.๔ ตรวจแนะน า จ านวน      ๘ หน่วย  
                              
 
 
  
 
 

๒. การตรวจการจัดหา : เป้าหมายการตรวจ จ านวน ๖๑ หน่วย   ตรวจได้   ๖๒ หน่วย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๑.๖๓ 
โดยมีผลการตรวจ ดังน้ี 
 
 ๑.๑ เกณฑ์ ดีมาก  จ านวน     ๘    หน่วย  
 ๑.๒ เกณฑ์ ดี   จ านวน    ๔๒  หน่วย  
 ๑.๓ เกณฑ์พอใช้  จ านวน      ๙  หน่วย  
 ๑.๔ เกณฑ์ไม่พอใช้ จ านวน      ๓  หน่วย  

                    
 
 
 
 
 
 

๓. การตรวจสายงานสัสดีและเรือนจ าทหาร  
    ๓.๑ สายงานสัสดี   ตรวจได้   ๑๕  หน่วย  คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๔๘  

  ๓.๒ เรือนจ าทหาร  ตรวจได้   ๑๒  หน่วย  คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓  
 ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดี ทุกหน่วย  
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