
 

 
 

          
    ในห้ วงที่ผ่านมา ตรวจได้  ๒๖  หน่วย                

    ผลการตรวจคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี (คิดเป็นร้อยละ ๘๐-๘๙)    จ านวน  ๒๖  หน่วย  ดังนี้ 
หน่วย หน่วยรับการตรวจ หมายเหตุ 

ทภ.๑ มทบ.๑๑, จทบ.ส.บ., พัน.ร.มทบ.๑๑ และ พัน.สห.๑๑   
ทภ.๒ มทบ.๒๒, จทบ.ส.ร., จทบ.บ.ร., ร.๖, ร.๑๖, ร.๖ พัน.๑, ร.๖ พัน.๒, ร.๖ พัน.๓, ร.๑๖ พัน.๒, ร.๑๖ พัน.๓, 

ร.๒๓ พัน.๓, ร.๒๓ พัน.๔ และ ป.พัน.๖ 
 

สพ.ทบ. กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. และ รง.ซย.กรซท.ศซส.สพ.ทบ.  
ขส.ทบ. กรม ขส.รอ., พัน.ขส.๑ กรม ขส.รอ., พัน.ขส.๒ (ผสม) กรม ขส.รอ.และ กบบ.ศคย.ทบ.  
วศ.ทบ. ร้อย.วศ.๑  
สส. กบร.สส.  
นปอ. ศปภอ.ทบ.๑  

                                                            

 

                                                               ในห้วงที่ผ่านมา ตรวจได้  ๔  หน่วย    

ผลการตรวจคะแนนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ (คิดเป็นร้อยละ ๗๐-๗๙)    จ านวน  ๔  หน่วย  ดังนี้ 
หน่วย หน่วยรับการตรวจ หมายเหตุ 

ทภ.๑ กรม ทพ.๑๒ และ กรม ทพ.๑๓  
ทภ.๓  กรม ทพ.๓๑ และ กรม ทพ.๓๒  

                                     
 

 
   ในหว้งที่ผ่านมา ตรวจได้  ๑๘  หน่วย 
  ผลการตรวจคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี (คิดเป็นร้อยละ ๘๐-๘๙) จ านวน  ๑๘  หน่วย  ดังนี้ 
หน่วย หน่วยรับการตรวจ หมายเหตุ 

ทภ.๑ จทบ.ส.บ. และ รพ.ค่ายอดิศร  
สพ.ทบ. กวรบ.สพบ.ทบ. และ รง.ซย.กรซท.ศซส.สพ.ทบ.  
ศม. กรม นร.รร.ม.ศม. และ พัน.นนส.กรม นร.รร.ม.ศม.  
พล.ม.๒ รอ. ม.๔ รอ., ม.๕ รอ., ม.พัน.๕ รอ., ม.พัน.๑๑ รอ., ม.พัน.๑๗ รอ., ม.พัน.๒๐ รอ., ม.พัน.๒๓ รอ., ม.พัน.๒๔ รอ., 

ม.พัน.๒๕ รอ., ม.พัน.๒๗ รอ., และ พัน.ซบร.กรม สน.พล.ม.๒ รอ. 
 

นปอ. ศปภอ.ทบ.๑  

 

 

 

สรุปผลการตรวจราชการกรมจเรทหารบก 
 

การตรวจกิจการทั่วไป 
 

การตรวจสอบและประเมินผลการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหารของ ทบ. 
ก 
 

ฉบับท่ี ๒๘ เดือน มี.ค.๕๗ 

การตรวจกิจการทั่วไปหน่วยทหารพราน 
 



 
-๒- 

 

                 
             ในหว้งที่ผ่านมา ตรวจได้  ๑๗  กองทุน 
 

๑.ผลการตรวจคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี (คิดเป็นร้อยละ ๘๐-๘๙) จ านวน  ๑๑  กองทุน ดังนี้ 
หน่วย หน่วยรับการตรวจ หมายเหตุ 

สพ.ทบ. กวรบ.สพ.ทบ. และ กอง สพบ.ศอ.สพ.ทบ.  
ทภ.๑ รพ.ค่ายอดิศร  
พล.ม.๒ รอ. ม.๕ รอ., ม.พัน.๑๑ รอ., ม.พัน.๑๗ รอ., ม.พัน.๒๐ รอ., ม.พัน.๒๓ รอ., ม.พัน.๒๔ รอ. และ ม.พัน.๒๗ รอ.  
นปอ. ศปภอ.ทบ.๑  

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

ทภ.๑ จทบ.ส.บ.  
ศม. พัน.นนส.กรม นร.รร.ม.ศม.  
พล.ม.๒ รอ. ม.๔ รอ., ม.พัน.๕ รอ., ม.พัน.๒๕ รอ. และ พัน.ซบร.กรม สน.พล.ม.๒ รอ.  

    

            ในหว้งที่ผ่านมา ตรวจได้  ๒  หน่วย 
 

 ๑. ผลการตรวจคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดมีาก (คิดเป็นร้อยละ ๙๐)    จ านวน  ๑  หน่วย  ดังนี ้
หน่วย หน่วยรับการตรวจ หมายเหตุ 

ทภ.๑ รพ.ค่ายนวมินทราชินี  
 

๒. ผลการตรวจคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี (คิดเป็นร้อยละ ๘๐-๘๙) จ านวน ๑  หน่วย ดังนี ้ 
หน่วย หน่วยรับการตรวจ หมายเหตุ 

ทภ.๑ มทบ.๑๔  
 

                                           ในหว้งที่ผ่านมา ตรวจได้  ๕   หน่วย 

 ผลการตรวจคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี  (คิดเป็นร้อยละ ๘๐-๘๙)  จ านวน  ๕  หน่วย  ดังนี้  
หน่วย หน่วยรับการตรวจ หมายเหตุ 

ทภ.๑ สง.สด.จว.น.บ.   
ทภ.๒ สง.สด.จว.น.ค. และ สง.สด.จว.บ.ก.  
ทภ.๓ สง.สด.จว.น.ว. และ สง.สด.จว.อ.น.  

 
          
 
 

หมายเหตุ   ผลการตรวจดังกล่าว จบ.จะได้สรุปรายงานในภาพรวมให้ผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป 

     
 

การตรวจการจัดหา 
ก 
 

การตรวจสายงานสัสดี  
ก 
 

การตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. 
ก 
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