
 

 
 

          
    ในห้ วงที่ผ่านมา ตรวจได้  ๑๗  หน่วย                

    ผลการตรวจคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี (คิดเป็นร้อยละ ๘๐-๘๙)    จ านวน  ๑๒  หน่วย  ดังนี้ 
หน่วย หน่วยรับการตรวจ หมายเหตุ 

นสศ. พล.รพศ.๑ (บก.และร้อย บก.), รพศ.๑, รพศ.๒, รพศ.๓, รพศ.๑ พัน.๑, รพศ.๑ พัน.๒, รพศ.๒ พัน.๑ 
และ รพศ.๒ พัน.๒ 

 

พล.พัฒนา ๒ พล.พัฒนา ๒ (บก.และร้อย บก.), ช.๒, ช.พัน.๒๐๑ และ ช.พัน.๒๐๒  
   ผลการตรวจคะแนนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ (คิดเป็นร้อยละ ๗๐-๗๙)    จ านวน  ๕  หน่วย  ดังนี้ 
หน่วย หน่วยรับการตรวจ หมายเหตุ 

พล.ร.๓ พัน.สร.พล.ร.๓  
พล.พัฒนา ๒ กรม พัฒนา ๒ และ พัน.พัฒนา ๒  
กส.ทบ. กสษ.๒ กส.ทบ.  
สพ.ทบ. ผ.๕ คส.สพ.ทบ.  

                                                             

 

                                                               ในห้วงที่ผ่านมา ตรวจได้  ๓  หน่วย    

ผลการตรวจคะแนนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ (คิดเป็นร้อยละ ๗๐-๗๙)    จ านวน  ๓  หน่วย  ดังนี้ 

       หน่วย หน่วยรับการตรวจ หมายเหตุ 
ทภ.๑ กรม ทพ.๑๔  
ทภ.๓  กรม ทพ.๓๕ และ กรม ทพ.๓๖  

                                     
 

 
   ในหว้งที่ผ่านมา ตรวจได้  ๓๙  หน่วย 
๑. ผลการตรวจคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี (คิดเป็นร้อยละ ๘๐-๘๙) จ านวน  ๒๘  หน่วย  ดังนี้ 

    หน่วย หน่วยรับการตรวจ หมายเหตุ 
พล.ร.๕ พล.ร.๕ (บก.และร้อย บก.), ร.๕, ร.๑๕, ร.๒๕, ร.๕ พัน.๑, ร.๕ พัน.๒, ร.๑๕ พัน.๒, ร.๑๕ พัน.๔,           

ม.พัน.๑๖, ป.๕, ป.พัน.๕, ป.พัน.๑๕, ป.พัน.๒๕, ช.พัน.๕ และ ส.พัน.๕ 
 

พล.พัฒนา ๔ พล.พัฒนา ๔ (บก.และร้อย บก.) ช.พัน.๔๐๑, ช.พัน.๔๐๒, กรมพัฒนา ๔ และ พัน.พัฒนา ๔  
บชร.๔ พัน.ซบร.๒๔ บชร.๔, พัน.สบร.๒๔ บชร.๔ และ พัน.ขส.๒๔ บชร.๔  
ทภ.๔ มทบ.๔๑, มทบ.๔๒, จทบ.ช.พ., จทบ.ส.ฎ. และ จทบ.ท.ส.  

 

 
 

สรุปผลการตรวจราชการกรมจเรทหารบก 
 

การตรวจกิจการทั่วไป 
 

การตรวจสอบและประเมินผลการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหารของ ทบ. 
ก 
 

ฉบับท่ี ๒๗ เดือน ก.พ.๕๗ 

การตรวจกิจการทั่วไปหน่วยทหารพราน 
 



 
-๒- 

 

 ๒. ผลการตรวจคะแนนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ (คิดเป็นร้อยละ ๗๐-๗๙)      จ านวน  ๑๑  หน่วย  ดังนี้ 
    หน่วย หน่วยรับการตรวจ หมายเหตุ 

ทภ.๔ ส.พัน.๒๔  
พล.ร.๕ ร.๒๕ พัน.๒, ร.๒๕ พัน.๓, ป.พัน.๑๐๕, กอง พธ.พล.ร.๕, พัน.สร.๕ และ กอง สพบ.พล.ร.๕  
มทบ.๔๒ ศฝ.นศท.มทบ.๔๒  
บชร.๔ บชร.๔ (บก.และร้อย บก.) และ พัน.สพ.กระสุน ๒๔ บชร.๔  
พบ. รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร  

                
  

  ในหว้งที่ผ่านมา ตรวจได้  ๑๓  กองทุน 
๑.ผลการตรวจคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี (คิดเป็นร้อยละ ๘๐-๘๙) จ านวน  ๘  กองทุน ดังนี้ 

    หน่วย หน่วยรับการตรวจ หมายเหตุ 
พล.ร.๕ ร.๑๕ พัน.๒, ป.พัน.๕ และ ป.พัน ๑๕  
พล.พัฒนา ๔ ช.พัน.๔๐๑  
บชร.๔ พัน.ซบร.๒๔ บชร.๔  
ทภ.๔ มทบ.๔๑ และ จทบ.ช.พ.  
พบ. ร.พ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร  

๒. ผลการตรวจคะแนนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ (คิดเป็นร้อยละ ๗๐-๗๙)  จ านวน   ๕  กองทุน ดังนี้ 
    หน่วย หน่วยรับการตรวจ หมายเหตุ 

พล.ร.๕ พล.ร.๕ (บก.และร้อย บก.) และ ม.พัน.๑๖  
พล.พัฒนา ๔ พล.พัฒนา ๔ (บก.และร้อย บก.)  
ทภ.๔ มทบ.๔๒ และ จทบ.ส.ฎ.  

    

 

  ในหว้งที่ผ่านมา ตรวจได้  ๖  หน่วย 
๑. ผลการตรวจคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก (คิดเป็นร้อยละ ๙๐) จ านวน  ๕  หน่วย  ได้แก่  มทบ.๒๓ , มทบ.๒๔ 

รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา , รพ.ค่ายประจักษณ์ศิลปาคม และ รพ.ค่ายศรีพัชรินทร 
๒. ผลการตรวจคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี (คิดเป็นร้อยละ ๘๐-๘๙) จ านวน ๑  หน่วย คือ  จทบ.ส.น. 
 

ในหว้งที่ผ่านมา ตรวจได้  ๑   หน่วย 
  ผลการตรวจคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี  (คิดเป็นร้อยละ ๘๐-๘๙)  จ านวน  ๑  หน่วย  ได้แก่ สง.สด.จว.อ.บ. 
 

ในหว้งที่ผ่านมา ตรวจได้  ๑ หน่วย 
ผลการตรวจคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  (คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป) คือ  รจ.มทบ.๒๒ 

หมายเหตุ   ผลการตรวจดังกล่าว จบ.จะได้สรุปรายงานในภาพรวมให้ผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป 

     
 

การตรวจการจัดหา 
ก 
 

การตรวจสายงานสัสดี  
ก 
 

การตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. 
ก 
 

เรือนจ าทหาร 
ก 
 


