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การตรวจกิจการทั่วไป (หน่วยสนับสนุน และ กรม ทพ.) 

การตรวจการจัดหา การตรวจสายงานสัสดีและเรือนจ า 

 
 

                Inspector  General 
โปร่งใส  สุจริต  ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา              

หน่วยทหาร ก าลังพลของกองทัพบก และประชาชน 
    

การตรวจในหนา้ที่นายทหารจเร ประจ าปี ๒๕๕๖ 

 ตามค าส่ัง ทบ. ท่ี ๒๘๐/๒๕๕๕ ลง ๒๖ ก.ย.๕๕ เรื่อง การตรวจในหน้าท่ีนายทหารจเร ประจ าปี ๒๕๕๖  จบ.         
มีแผนการตรวจราชการหน่วยต่าง ๆ  ใน ทบ. ดังนี้ 

 
 

  

เดือน พ.ย.๕๕ ท าการตรวจในพื้นที่ จว.ร.บ.  จว.ช.ร., จว.ช.ม. และ       
จว.ม.ส. 

เดือน ธ.ค.๕๕ ท าการตรวจในพื้นที่ กทม., จว.อ.ต., จว.พ.ร., จว.ล.ป. และ 
จว.พ.ล. 

เดือน ม.ค.๕๖ ท าการตรวจในพื้นที่ จว.ก.จ. และ จว.พ.บ. 
เดือน ก.พ.๕๖ ท าการตรวจในพื้นที่ กทม., จว.น.ว., จว.ต.ก. และ จว.ก.จ. 
เดือน เม.ย.๕๖ ท าการตรวจในพื้นที ่จว.ส.ค., จว.ฉ.ช. และ จว.ช.บ. 
เดือน พ.ค.๕๖ ท าการตรวจในพื้นที่ จว.ส.บ. และ จว.ล.บ. 
เดือน ม.ิย.๕๖ ท าการตรวจในพื้นที่ จว.น.ศ., จว.ก.บ., จว.ต.ง., จว.พ.ท., 

จว.ร.น. และ จว.ก.จ. 
เดือน ก.ค.๕๖ ท าการตรวจในพื้นที่ จว.ล.ย., จว.อ.ด.,จว.น.พ., จว.ข.ก., 

จว.ส.น. และ กทม. 
เดือน ส.ค.๕๖ ท าการตรวจในพื้นที่ กทม., จว.ส.ร., จว.บ.ร. และ จว.น.ม. 
เดือน ก.ย.๕๖ ท าการตรวจในพื้นที่ จว.ส.ก., จว.ป.จ. และ จว.ล.บ. 

เดือน พ.ย.๕๕ ท าการตรวจในพื้นที่ จว.พ.บ., จว.ร.บ. และ จว.ก.จ. 
เดือน ธ.ค.๕๕ ท าการตรวจในพื้นที่ จว.น.ว., จว.ต.ก. และ จว.ก.พ. 
เดือน ม.ค.๕๖ ท าการตรวจในพื้นที่ จว.พ.ย., จว.ล.ป., จว.ช.ม., จว.ช.ร. 

และ จว.ม.ส. 
เดือน ก.พ.๕๖ ท าการตรวจในพื้นที่ จว.ล.บ., จว.ส.บ., จว.น.ศ., จว.ส.ฎ. 

และ จว.ช.พ. 
เดือน มี.ค.๕๖ ท าการตรวจในพื้นที ่จว.ช.บ. และ จว.น.น. 
เดือน เม.ย.๕๖ ท าการตรวจในพื้นที ่จว.ส.ข. 
เดือน พ.ค.๕๖ ท าการตรวจในพื้นที่ จว.ล.ย. 
เดือน ม.ิย.๕๖ ท าการตรวจในพื้นที่ จว.ป.จ., จว.ส.ก., จว.พ,.ล., จว.พ.ช., 

จว.ส.น. และ จว.น.พ. 
เดือน ก.ค.๕๖ ท าการตรวจในพื้นที่ จว.ส.ร. จว.บ.ร. และ จว.น.ม. 
เดือน ส.ค.๕๖ ท าการตรวจในพื้นที่ จว.น.ม. 
เดือน ก.ย.๕๖ ท าการตรวจในพื้นที่ จว.ร.อ., จว.อ.บ., จว.ข.ก. และ จว.อ.ด. 

 
 
 

เดือน ต.ค.๕๕ ท าการตรวจในพื้นที่ กทม. และ จว.ล.บ. 
เดือน พ.ย.๕๕ ท าการตรวจในพื้นที่ กทม., จว.ล.ย. และ จว.ก.จ. 
เดือน ธ.ค.๕๕ ท าการตรวจในพื้นที่ กทม., จว.ต.ก. และ จว.น.ว. 
เดือน ม.ค.๕๖ ท าการตรวจในพื้นที่ จว.น.ม. และ จว.น.บ. 
เดือน ก.พ.๕๖ ท าการตรวจในพื้นที่ จว.ล.บ., กทม. และ จว.ก.จ. 
เดือน มี.ค.๕๖ ท าการตรวจในพื้นที่ กทม. และ จว.น.น. 
เดือน เม.ย.๕๖ ท าการตรวจในพื้นที ่จว.ป.ท., กทม. และ จว.ส.ข. 
เดือน พ.ค.๕๖ ท าการตรวจในพื้นที่ จว.บ.ร., กทม. และ จว.ส.บ. 
เดือน ม.ิย.๕๖ ท าการตรวจในพื้นที่ จว.พ.ล. และ จว.น.พ. 
เดือน ก.ค.๕๖ ท าการตรวจในพื้นที่ จว.ส.ร. และ กทม. 
เดือน ส.ค.๕๖ ท าการตรวจในพื้นที่ จว.น.ย., จว.พ.ย. และ กทม. 
เดือน ก.ย.๕๖ ท าการตรวจในพื้นที่ จว.ป.ข. 

เดือน ต.ค.๕๕ ท าการตรวจในพื้นที่ จว.ช.บ. 
เดือน พ.ย.๕๕ ท าการตรวจในพื้นที่ จว.ม.ส. 
เดือน ธ.ค.๕๕ ท าการตรวจในพื้นที่ จว.ส.ข. และ จว.พ.บ. 
เดือน ม.ค.๕๖ ท าการตรวจในพื้นที่ จว.ข.ก. และ จว.ร.อ. 
เดือน ก.พ.๕๖ ท าการตรวจในพื้นที่ จว.น.ศ. 
เดือน พ.ค.๕๖ ท าการตรวจในพื้นที่ จว.พ.ล. 
เดือน ม.ิย.๕๖ ท าการตรวจในพื้นที่ จว.ส.ฎ. 
เดือน ก.ค.๕๖ ท าการตรวจในพื้นที่ จว.ช.พ. และ จว.ก.จ. 
เดือน ส.ค.๕๖ ท าการตรวจในพื้นที่ จว.ส.ร. และ จว.บ.ร. 
 

 
 



 
 
                                            กิจกรรมกรมจเรทหารบก  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

พล.ต.รณชัย มัญชุสุนทรกุล   จก.จบ.    น าก าลังพล จบ.  ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ  
พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลท่ี ๕  บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลท่ี ๕   ณ  บก.ทบ. เน่ืองในงาน
น้อมร าลึกครบรอบ ๑๐๒ ปี วนัสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันท่ี ๒๒ ต.ค.๕๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พล.ต.รณชัย มัญชุสุนทรกุล จก.จบ.และคณะฯ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดตรวจแนะน าท่ีท าการอบรม
เชิงปฏิบัติการ ให้กับหน่วยรับการตรวจฯ ในพื้นท่ี ทภ.๑ และมอบนโยบายการตรวจปี ๒๕๕๖  แก่ผู้เข้ารับการอบรม         
ณ ป.๑ รอ. และ ม.พัน.๓ รอ.  เมื่อวันท่ี ๑๕ ต.ค.๕๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พล.ต.รณชัย มัญชุสุนทรกุล   จก.จบ.  และคณะฯ 
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดตรวจการจัดหา จบ.  
ณ   พบ. เมื่อวันท่ี ๙ ต.ค.๒๕๕๕ 

พลตรี รณชัย มัญชุสุนทรกุล จก.จบ. ให้การต้อนรับ  
พล.ท.ณัฐชัย  ใบเงิน  รอง เสธ.ทบ.  ในโอกาส 
ตรวจเย่ียม จบ.  เมื่อวันท่ี ๙ ต.ค.๕๕ 

 


