Inspector General
โปรงใส สุจริต ยุติธรรม เปนที่ยอมรับของผูบังคับบัญชา
หนวยทหาร กําลังพลของกองทัพบก และประชาชน
สรุปผลการตรวจราชการกรมจเรทหารบก
หวงการตรวจ เดือน ก.ค.๕๖ ตรวจได ๗ หนวย
ผลการตรวจคะแนนอยูในเกณฑดี (คิดเปนรอยละ ๘๐-๘๙)
จํานวน ๔ หนวย ดังนี้
หนวย
หนวยรับการตรวจ

การตรวจกิจการทั่วไป(หนวยใช)
พล.ม.๒ รอ.

พล.ม.๒ รอ. , ส.พัน.๑๒ รอ. , ม.พัน.๑ รอ. , กอง พธ.พล.ม.๒ รอ.

ผลการตรวจคะแนนอยูในเกณฑพอใช (คิดเปนรอยละ ๗๐-๗๙) จํานวน ๓ หนวย ดังนี้
หนวย
หนวยรับการตรวจ
ขส.ทบ.

หมายเหตุ
หมายเหตุ

กรม ขส.รอ. , พัน.ขส.๑ กรม ขส.รอ. , พัน.ขส.๒ (ผสม) กรม ขส.รอ.

การตรวจกิจการทั่วไป(หนวยสนับสนุน)
หวงการตรวจ เดือน ก.ค.๕๖ ตรวจได ๔ หนวย
ผลการตรวจคะแนนอยูในเกณฑดี (คิดเปนรอยละ ๘๐-๘๙) จํานวน ๔ หนวย ดังนี้ มทบ.๒๒ , มทบ.๒๓ , มทบ.๒๔ และ จทบ.ร.อ.

การตรวจสอบและประเมินผลการปลูกฝงและสรางเสริมอุดมการณทหารของ ทบ.
ก
หวงการตรวจ เดือน ก.ค.๕๖ ตรวจได ๔๕ หนวย
๑. ผลการตรวจคะแนนอยูในเกณฑดี (คิดเปนรอยละ ๘๐-๘๙) จํานวน ๓๗ หนวย ดังนี้
หนวย
หนวยรับการตรวจ
ทภ.๑
พล.ป.
นปอ.
พล.ม.๒
ศบบ.
ศป.
ศปภอ.ทบ.
สส.
ยย.ทบ.
วศ.ทบ.
ดย.ทบ.
สพ.ทบ.
ศสร.

ส.พัน.๒๑
พล.ป. , ป.๗๑ , ป.๗๒ , ป.๗๑๑ , ป.๗๑๒ , ป.๗๑๓ , ป.๗๒๑ , ป.๗๒๒ , ป.๗๒๓
นปอ. , พล.ปตอ. , ปตอ.๑ , ปตอ.๒ , ปตอ.พัน.๑ รอ. , ปตอ.พัน.๕ , ปตอ.พัน.๖
กอง พธ.พล.ปตอ. , กอง สพบ.พล.ปตอ. , ส.พัน.๑๓
พล.ม.๒ รอ. , ม.๑ รอ. , ม.พัน.๑ รอ. , ม.พัน.๓ รอ. , ม.พัน.๒๙ รอ.
พัน.บ. , พัน.ปฐบ. , พัน.บร.กบร.ศบบ.
พัน.ป.ศป. , พัน.บร.กบร.ศป.
ศปภอ.ทบ.
กบร.สส.
ยย.ทบ.
วศ.ทบ.
ดย.ทบ.
พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง
พัน.ร.ศสร.

๒. ผลการตรวจคะแนนอยูในเกณฑพอใช (คิดเปนรอยละ ๗๐-๗๙)
หนวย
หนวยรับการตรวจ
นปอ.
พล.ม.๒ รอ.
ขส.ทบ.

หมายเหตุ

จํานวน ๘ หนวย ดังนี้

ปตอ.พัน.๔ , ปตอ.พัน.๗ , พัน.สร.๑๓
ส.พัน.๑๒ รอ. , กอง พธ.พล.ม.๒ รอ.
กรม ขส.รอ. , พัน.ขส.๑ กรม.ขส.รอ. , พัน.ขส.๒ (ผสม)

หมายเหตุ ผลการตรวจดังกลาว จบ.จะไดสรุปรายงานในภาพรวมใหผูบังคับบัญชาทราบตอไป

หมายเหตุ

กรมจเรทหารบก

พล.ต.รณชัย มัญชุสุนทรกุล จก.จบ. นํากําลังพล จบ. รวมพิธีทําบุญตักบาตร ถวายราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
ณ บริเวณดานหนา หอประชุมกิตติขจร และ หองรับรอง ๒๑๒ บก.ทบ.
เมื่อวันที่ ๙ ส.ค.๕๖

พล.ต.รณชัย มัญชุสุนทรกุล จก.จบ. และคณะฯ ตรวจเยี่ยม
การปฏิบัตงิ านของชุดตรวจกิจการทั่วไป (หนวยใช)
ณ ร.๑๓ คายประจักษศิลปาคม และ ร.๑๓ พัน.๑ คายพระยาสุนทรธรรมธาดา
จว.อ.ด.
เมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ ส.ค.๕๖

พ.อ.วรวิทย วรรธนะศักดิ์ รอง จก.จบ.(๑) และคณะ ตรวจเยี่ยม
การปฏิบัติงานของชุดตรวจสายงานสัสดี
ณ สง.สด.จว.ช.น. และ สง.สด.จว.อ.ท.
เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๑ ส.ค.๕๖

พ.อ.สมศักดิ์ สรไชยเมธา รอง จก.จบ.(๒) และคณะฯ ตรวจเยี่ยม
การปฏิบัติงานของชุดตรวจการจัดหา
ณ รร.จปร. และ รพ.รร.จปร. จว.น.ย.
เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ ส.ค.๕๖

พล.ต.รณชัย มัญชุสุนทรกุล จก.จบ. นํากําลังพลและครอบครัว ของ จบ.
รวมกันปลูกตนไม ในกิจกรรม “ครอบครัวตนไม นอมเกลาฯ ถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ”
ณ บริเวณฝายอุทยาน สํานักงานพุทธมณฑล เมื่อวันที่ ๓๐ ส.ค.๕๖

