
       ผนวก ก ก ำหนดกำรตรวจกิจกำรทั่วไป ชุดที่ ๑ ประจ ำปี ๒๕๖๑ 

ประกอบค ำสั่ง ทบ. ที่  ๔๘๖/๒๕๖๐ ลง ๒๔ ส.ค. ๖๐ 

เดือนปฏิบัติการตรวจ จ านวนวันท าการ หน่วยรับตรวจ ที่ตั้งหน่วย 
๖ -๘ ธ.ค.๖๐  ๓ วัน ๒ คืน - ม.พัน.๒ พล.ร.๒ รอ., ม.พัน.๓๐ พล.ร.๒ รอ., กอง พธ.๒ พล.ร.๒ รอ.  จว.ป.จ. 

๒๕ –๒๘ ธ.ค.๖๐ ๔ วัน ๓ คืน - พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.๒ รอ., พัน.สร.๒ พล.ร.๒ รอ., ร.๒ พัน.๓ รอ. 
- ร.๑๒ พัน.๒ รอ. 

จว.ป.จ. 
จว.ส.ก. 

๘- ๑๒ ม.ค.๖๑  ๕ วัน ๔ คืน - ม.๑ พัน.๑๗ รอ., ม.๔ รอ.(บก.และร้อย.นขต.), ม.๔ พัน.๒๕ รอ. 
ม.๕ พัน.๒๐ รอ. 
- กวรบ.ศอ.สพ.ทบ., รง.ซย.กรซท.ศซส.สพ.ทบ., ศปภอ.ทบ.๑  

จว.ส.บ. 
 

จว.อ.ย. 
๒๒ – ๒๖ ม.ค.๖๑  ๕ วัน ๔ คืน - มทบ.๑๕ (บก.และ ร้อย.นขต.), รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์, นฝ.นศท.มทบ.๑๕ 

ร.๑๑ พัน.๓ รอ., ร้อย.ฝรพ.๑  
จว.พ.บ. 

๔-๑๖ ก.พ.๖๑ ๑๓ วัน ๑๒ คืน - มทบ.๓๙ (บก.และร้อย.นขต.), รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
นฝ.นศท.มทบ.๓๙, พัน.สห.๓๑, ส.พัน.๔, กอง พธ.พล.ร.๔, ป.๔ พัน.๑๐๔  
ศปภอ.ทบ.๓, ร้อย.ปจว.๓, พล.พัฒนา ๓ (บก.และ ร้อย.บก.) กอง สพบ.
พล.ร.๔, ร้อย.ลว.ไกล ๔ 

จว.พ.ล. 

๕ – ๙ มี.ค.๖๑ ๕ วัน ๔ คืน - กรม สน.พล.ร.๙ , ม.พัน.๑๙ พล.ร.๙, ร้อย.สห.สนาม ๒ พัน.สห.๑๒ 
ร.๒๙ (บก.และ ร้อย.นขต.), ร.๒๙ พัน.๑ 

จว.ก.จ. 

๑๘ – ๓๐ มี.ค.๖๑ ๑๓ วัน ๑๒ คืน - มทบ.๓๑ (บก.และ ร้อย.นขต.), รพ.ค่ายจิรประวัติ, ศฝ.นศท.มทบ.๓๑ 
ร.๔ (บก., ร้อย.บก. และ ร้อย.นขต.), ร.๔ พัน.๑, ร.๔ พัน.๒, ป.๔ พัน.๔  
ช.พัน.๔, คลังแสง ๓ คส.สพ.ทบ.  

จว.น.ว. 

๒๓ – ๒๗ เม.ย.๖๑ ๕ วัน ๔ คืน - ศร.(บก.และ ร้อย.นขต.), รพ.ค่ายธนะรัตน์, ศร.พัน.๑, ศร.พัน.๒ 
รร.นส.ทบ.  

จว.ป.ข. 

๖ – ๑๘ พ.ค.๖๑ ๑๓ วัน ๑๒ วัน  - มทบ.๒๓ (บก.และ ร้อย.นขต.), รพ.ค่ายศรีพัชรนิทร, ศฝ.นศท.มทบ.๒๓ 
ม.๖ (บก.และ ร้อย.บก.), ม.๖ พัน.๖, ร.๘ พัน.๓, พล.ม.๓ (บก.และ ร้อย.บก.) 
ม.๗ (บก.และ ร้อย.บก.), ม.๗ พัน.๑๔, ร.๘ พัน.๒ 

จว.ข.ก. 

๓ – ๒๑ มิ.ย.๖๑ ๑๘ วัน ๑๗ คืน -  มทบ.๔๒ (บก. และ ร้อย.นขต.), รพ.ค่ายเสนาณรงค,์ ศฝ.นศท.มทบ.๔๒   
ร.๕ พัน.๓  
- ร.๕ พัน.๒  
- ช.พัน.๔๐๑, ช.พัน.๔๐๒  
- มทบ.๔๑ (บก.และ ร้อย.นขต.), รพ.ค่ายวชิราวุธ, ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ 
พัน.สห.๔๑, ร้อย.ปจว.๔, ร.๑๕ พัน.๒  

จว.ส.ข. 
 

จว.ส.ต. 
จว.พ.ท. 
อ.เมือง 
จว.น.ศ 

๑ – ๑๓ ก.ค.๖๑ ๑๓ วัน ๑๒ คืน - มทบ.๓๒ (บก.และ ร้อย.นขต.), รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี, ศฝ.นศท.มทบ.๓๒ 
ช.พัน.๔ ร้อย.๔  
- มทบ.๓๓ (บก.และ ร้อย.นขต.), รพ.ค่ายกาวิละ, ศฝ.นศท.มทบ.๓๓ 
ร.๗ (บก., ร้อย.บก.และ ร้อย.นขต.), ร.๗ พัน.๑  

จว.ล.ป. 
 

จว.ช.ม. 



เดือนปฏิบัติการตรวจ จ านวนวันท าการ หน่วยรับตรวจ ที่ตั้งหน่วย 
๓๐ ก.ค.-๑๐ ส.ค.๖๑ ๑๒ วัน ๑๑ คืน - มทบ.๓๘ และ นขต, ม.๒ พัน.๑๐, ม.๒ พัน.๑๕  

- ม.พัน.๑๒ พล.ม.๑  
- มทบ.๓๕ และ นขต., ม.๒ (บก., ร้อย.บก.และ ร้อย.นขต.), ม.๒ พัน.๗ 
ป.๒๑ พัน.๒๐ 

จว.น.น. 
จว.พ.ร. 
จว.อ.ต. 

๒๐ – ๒๔ ส.ค.๖๑ ๕ วัน ๔ คืน - ป.๙ (บก.และ ร้อย.บก.), ป.๙ พัน.๑๙, ป.๙ พัน.๑๐๙, ร.๒๙ พัน.๓ 
กสษ.๑ กส.ทบ.   

จว.ก.จ. 

รวม ๑๑๔ วนั ๑๐๑ คืน ๙๔ หน่วย 
   

                                     ตรวจถูกต้อง 

                                                    พ.อ. 
                                                                              ( นุกูล  นรฉันท์ )  
                                                                                ผอ.กผน.จบ. 
                                                                                     ส.ค. ๖๐ 

๒ 


