
 

 
 

          
    ห้ วงการตรวจ เดือน พ.ย.๕๖  ตรวจได้  ๓๐  หน่วย                

    ผลการตรวจคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี (คิดเป็นร้อยละ ๘๐-๘๙)    จ านวน  ๓๐  หน่วย  ดังนี้ 
หน่วย หน่วยรับการตรวจ หมายเหตุ 

นสศ. นสศ.(บก.และ ร้อย.บก.) และ ส.พัน.๓๕  
พบ. รพ.อปร. และ พัน.นนส.รร.สร.พบ.  
ศสพ. ศสพ., กอง พธ.สกอ.ศสพ. และ พัน.รพศ.ศสพ.  
พล.๑ รอ. ร.๓๑ รอ., ร.๓๑ พัน.๑ รอ., ร.๓๑ พัน.๒ รอ., ร.๓๑ พัน.๓ รอ., ป.พัน.๑๑ รอ. และ พัน.สร.๑ พล.๑ รอ.  
พล.ร.๓ พล.ร.๓ (บก.และร้อย นขต.บก.), ม.พัน.๘, ป.พัน.๓, ช.พัน.๓, ส.พัน.๓, กอง สพบ.พล.ร.๓ และ กอง พธ.

พล.ร.๓ 
 

บชร.๒ บชร.๒, พัน.สบร.๒๒ บชร.๒, พัน.ซบร.๒๒ บชร.๒, พัน.ขส.๒๒ บชร.๒, พัน.สร.๒๒ บชร.๒ และ    
พัน.สพ.กระสุน ๒๒ บชร.๒ 

 

มทบ.๒๑ มทบ.๒๑ และ พัน.ร.มทบ.๒๑  
มทบ.๑๓ มทบ.๑๓  
ป.๑ รอ. ป.พัน.๓๑ รอ.  

          

                                                                                  

   

ห้วงการตรวจ     เดือน พ.ย.๕๖   ตรวจได้ ๓๗  หน่วย 
๑. ผลการตรวจคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี (คิดเป็นร้อยละ ๘๐-๘๙) จ านวน  ๓๑  หน่วย  ดังนี้ 

    หน่วย หน่วยรับการตรวจ หมายเหตุ 
พบ. รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์  
สส. พัน.นร.รร.ส.สส.และ พัน.ส.ซบร.เขตหลัง  
สพ.ทบ. ผ.๖ คส.สพ.ทบ.  
พล.ช. ช.พัน.๖๐๒ และ ช.พัน.๑๑๑  
กช. พัน.นร.รร.ช.กช.  
ศร. ศร.พัน.๑, ศร.พัน.๒ และ พัน.นร.กบร.ศร.  
พล.ร.๙ ร.๙ พัน.๑, ร.๙ พัน.๒, ร.๒๙, ร.๒๙ พัน.๓ , ม.พัน.๑๙, ป.๙, ป.พัน.๑๙, ป.พัน.๑๐๙, ช.พัน.๙,           

ส.พัน.๙, กรม สน.พล.ร.๙ และ พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.๙ 
 

จทบ.ร.บ. จทบ.ร.บ.  
มทบ.๑๕ มทบ.๑๕  
ช.๑ รอ. ช.พัน.๕๒  
ร.๑๑ รอ. ร.๑๑ พัน.๓ รอ.  
ส.๑ ส.๑ (บก.และร้อย บก.), ส.๑ พัน.๑๐๑ และ ส.๑ พัน.๑๐๒  
รร.นส.ทบ. กรม นร.รร.นส.ทบ. และ กบร.นร.รร.นส.ทบ.  

 

สรุปผลการตรวจราชการกรมจเรทหารบก 
 

การตรวจกิจการทั่วไป 
 

การตรวจสอบและประเมินผลการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหารของ ทบ. 
ก 
 

ฉบับท่ี ๒๖ เดือน ม.ค.๕๗ 



 ๒. ผลการตรวจคะแนนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ (คิดเป็นร้อยละ ๗๐-๗๙)      จ านวน  ๖  หน่วย  ดังนี้ 
    หน่วย หน่วยรับการตรวจ หมายเหตุ 

ขกท. พัน.ขกท.  
พบ. รพ.ค่ายธนะรัชต์  
ศร. พัน.นนส.กรม นร.รร.ร.ศร.  
ศสร. กบร.รร.กสร.ศสร.  
ศสพ. พัน.นร.จจ.สอ.  
พล.ร.๙ พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.๙          

                
  

  ห้วงการตรวจ     เดือน พ.ย.๕๖   ตรวจได้   ๓๒  หน่วย 
๑.ผลการตรวจคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี (คิดเป็นร้อยละ ๘๐-๘๙) จ านวน ๒๒  หน่วย ดังนี้ 

    หน่วย หน่วยรับการตรวจ หมายเหตุ 
พล.ร.๙ ร.๑๙ พัน ๑, ร.๒๙, ร.๒๙ พัน.๓, ป.๙, ป.พัน.๙, ป.พัน.๑๙, ช.พัน.๙, ส.พัน.๙, กรม สน.พล.ร.๙,       

และ พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.๙ 
 

ศร. ศร.พัน ๑, ศร.พัน ๒ และ พัน.บร.กบร.ศร.  
สพ.ทบ. ผ.๖ คส.สพ.ทบ.  
สส. พัน.ส.ซบร.เขตหลัง  
พบ. รพ.ค่ายธนะรัชต์  
กช. พัน.นร.รร.ช.กช.          
ช.๑ รอ. ช.พัน.๕๒          
ส.๑ ส.๑ พัน.๑๐๒          
ศสร. กบร.รร.กสร.ศสร.          
มทบ.๑๕ มทบ.๑๕          
ช.๑๑๑ ช.พัน.๑๑๑  

๒. ผลการตรวจคะแนนอยู่ในเกณฑ์พอใช้  (คิดเป็นร้อยละ ๗๐-๗๙)   จ านวน   ๑๐   หน่วย   ได้แก ่จทบ.ร.บ.    
ร.๙ พัน.๒, ม.พัน.๑๙, พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.๙, ช.พัน.๖๐๒, ส.๑, ส.๑ พัน.๑๐๑, กรม นร.รร.นส.ทบ., และ 
พัน.นร.รร.ส.สส. และ พัน.ขกท. 
    

  ห้วงการตรวจ     เดือน ต.ค.๕๖   ตรวจได้   ๕  หน่วย 
๑. ผลการตรวจคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก (คิดเป็นร้อยละ ๙๐)  จ านวน  ๔  หน่วย  ได้แก่ พบ. , รพ.รร.๖, กช. 

และ รพ.ค่ายภาณุรังษี 
๒. ผลการตรวจคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี (คิดเป็นร้อยละ ๘๐-๘๙) จ านวน ๑  หน่วย คือ จทบ.รบ. 
 

ห้วงการตรวจ     เดือน ต.ค.๕๖   ตรวจได้  ๔   หน่วย 
  ผลการตรวจคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี  (คิดเป็นร้อยละ ๘๐-๘๙   )  จ านวน  ๔  หน่วย  ได้แก่ สง.สด.จว.น.ฐ.  

สง.สด.จว.ร.บ., สง.สด.จว.ส.ส. และ สด.อ.สวนผึ้ง 
 

ห้วงการตรวจ  เดือน ต.ค.๕๖   ตรวจได้  ๑ หน่วย 
ผลการตรวจคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  ) คือ  รจ.จทบ.ร.บ.   

หมายเหตุ   ผลการตรวจดังกล่าว จบ.จะได้สรุปรายงานในภาพรวมให้ผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป 

การตรวจการจัดหา 
ก 
 

การตรวจสายงานสัสดี  
ก 
 

การตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. 
ก 
 

เรือนจ าทหาร 
ก 
 



";(1 1.1. ~l'lvll lfl'J s m 'J1Jm1f1'\~~f11'J~m1tJ eJ -:ln'W (ill~h tJiJm'lJ~ 1 b~m~~'V'l'Wflll~~
"U "U "U

Iill'Wl'1~'lJ~f11'JtJeJ -:ln'W(illlVfn1.1nltl-:l'V'l~ l'W Vfl -:lb~eJ'W D.fl.crb - ~.fl .ctmJ

ru VlihVfeJ -:I'V'l'J~1J1'JiJ'lJmm~h ofr'W ~ 1.1fl.Vl1.1. (i1~ll'W-r-:l?i'J'Jfi)

";(I 1.1.11il'l11 'WVl'W. Vltlfl?i(9l'J'WltJVlVll'J";(I b'JfleJ -:lVl'V'l1.1fl 1'1f1'\~ll'l -:ll'W
"U "U

~~Di\'ru.vi 'J.6 ru 'W'J I'l. bb~~VlI'1'W l'1mnll'l 'V'l 'J ~b'lJ (9I 'V'l'Wl~~ i1-:1 flm 'J l ~'J l 'lJl 'J~Vl ll Vl l 'J,
d Q.J d

b~m'W Vl l!:J~ ~.fl.ctmJ

'V'l~ .(91 .'JruoUtJ i1ru'lJ?i'WVl'Jfl~ ";(I fl.";(I 1.1. btJ 'W'lJ 'J ~Dl 'W~ eJ1.1 '1J eJ-:I '1Jlrul'W b~m11 Vl -r1.1
<U 'l 'l 'I <U

1.1 (9I 'JoVl 'Jl 'lJ f11 'J ";(I 1.1.1Vfn1.1nltl-:l'V'l~ ";(1 1.1. ru VlihVfeJ-:I 'V'l 'J ~1J1 'J iJ'lJmfl~1 ofr'W ~,
Q.J Q.J ({ d Q.J d

1.1fl .Vl1.1. (~~ll'W'J -:I?i'J'Jfl) b~m'W Vl GlO Hfl .ctmJ

fleJ -:lVl'W'lJ~'lJ'WVlVll'J 1.1fl ru 1'1~. ~ltJeJ~I'1'J, H'if'W.GlGl 'JeJ., ";(IVl1.1.?i.1.1. bb~ ~ H~ 'JeJ., ,
2.1 Q.J d

Vl l-:ll 'W Vl l!:JmJ - l!:J~ ~.fl.ctmJ

'V'l~.(9I .'JruoUtJ i1ru'lJ?i'WVl'Jfl~ ";(Ifl .";(I 1.1. 'l11nltl-:l'V'l~~1~vll1.1ruml tJi\'(9I(9I1Vll'J
<U'l'l 'I 'I <U

bb~ 'V'l 'J ~ il f1'\~?i -:l~ bb~~ l'1mn'lJ 'Jd~1'11?i(9l1'V'l'J~'V'lVlD'J 'lJVleJ -:lrll ru lI'l1(91'Ji)(9I'J1VltJ 1 'Jl~
, , "U

biieJl'W~ sno ~.fl .ctmJ ( (9I'J -:ln1.1l'W'V'l'J~ u 'J~ Glct ~l b~ eJ'W ~ (l!:J) tJ~~ b~-:I)

nS:JJ~tS'll1'JfJ1S'lJn

'V'l~ .(9I .'HUoUtJ i1t1J~~'WVl'J~~ ";(I fl. ";(I 1.1. bb~~ fl ru~ (9I 'J l ";(l b~mJf11 'J 'lJll1.1~-:ll'W'1JeJ -:I~I'l(9l'Jl";(l?ieJ1.1

bb~ ~'lJ 'J ~ bJJw;.m f11 'J'lJ~fl~ -:I bb~ ~?i~l-:l b?i~~ eJ l'l ~ f11 'J ruVlVl l 'J Vl1.1. bb~ ~ (9I 'J l ";(l f11'J1'11 b'W 'W-:l l 'W
"U ,


	ฉบับที่ ๒๖ เดือน ม.ค.๕๗
	ม.ค.57

