ฉบับที่ ๒๖ เดือน ม.ค.๕๗

สรุปผลการตรวจราชการกรมจเรทหารบก
ห้
การตรวจกิ
จการทั่วไป

วงการตรวจ เดือน พ.ย.๕๖ ตรวจได้ ๓๐ หน่วย

ผลการตรวจคะแนนอยูใ่ นเกณฑ์ดี (คิดเป็นร้อยละ ๘๐-๘๙) จานวน ๓๐ หน่วย ดังนี้
หน่วย
หน่วยรับการตรวจ
นสศ.
พบ.
ศสพ.
พล.๑ รอ.
พล.ร.๓
บชร.๒
มทบ.๒๑
มทบ.๑๓
ป.๑ รอ.

หมายเหตุ

นสศ.(บก.และ ร้อย.บก.) และ ส.พัน.๓๕
รพ.อปร. และ พัน.นนส.รร.สร.พบ.
ศสพ., กอง พธ.สกอ.ศสพ. และ พัน.รพศ.ศสพ.
ร.๓๑ รอ., ร.๓๑ พัน.๑ รอ., ร.๓๑ พัน.๒ รอ., ร.๓๑ พัน.๓ รอ., ป.พัน.๑๑ รอ. และ พัน.สร.๑ พล.๑ รอ.
พล.ร.๓ (บก.และร้อย นขต.บก.), ม.พัน.๘, ป.พัน.๓, ช.พัน.๓, ส.พัน.๓, กอง สพบ.พล.ร.๓ และ กอง พธ.
พล.ร.๓
บชร.๒, พัน.สบร.๒๒ บชร.๒, พัน.ซบร.๒๒ บชร.๒, พัน.ขส.๒๒ บชร.๒, พัน.สร.๒๒ บชร.๒ และ
พัน.สพ.กระสุน ๒๒ บชร.๒
มทบ.๒๑ และ พัน.ร.มทบ.๒๑
มทบ.๑๓
ป.พัน.๓๑ รอ.

การตรวจสอบและประเมินผลการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหารของ ทบ.
ก
ห้วงการตรวจ เดือน พ.ย.๕๖ ตรวจได้ ๓๗ หน่วย
๑. ผลการตรวจคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี (คิดเป็นร้อยละ ๘๐-๘๙) จานวน ๓๑ หน่วย ดังนี้
หน่วย
หน่วยรับการตรวจ
พบ.
สส.
สพ.ทบ.
พล.ช.
กช.
ศร.
พล.ร.๙
จทบ.ร.บ.
มทบ.๑๕
ช.๑ รอ.
ร.๑๑ รอ.
ส.๑
รร.นส.ทบ.

รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์
พัน.นร.รร.ส.สส.และ พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
ผ.๖ คส.สพ.ทบ.
ช.พัน.๖๐๒ และ ช.พัน.๑๑๑
พัน.นร.รร.ช.กช.
ศร.พัน.๑, ศร.พัน.๒ และ พัน.นร.กบร.ศร.
ร.๙ พัน.๑, ร.๙ พัน.๒, ร.๒๙, ร.๒๙ พัน.๓ , ม.พัน.๑๙, ป.๙, ป.พัน.๑๙, ป.พัน.๑๐๙, ช.พัน.๙,
ส.พัน.๙, กรม สน.พล.ร.๙ และ พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.๙
จทบ.ร.บ.
มทบ.๑๕
ช.พัน.๕๒
ร.๑๑ พัน.๓ รอ.
ส.๑ (บก.และร้อย บก.), ส.๑ พัน.๑๐๑ และ ส.๑ พัน.๑๐๒
กรม นร.รร.นส.ทบ. และ กบร.นร.รร.นส.ทบ.

หมายเหตุ

๒. ผลการตรวจคะแนนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ (คิดเป็นร้อยละ ๗๐-๗๙)
หน่วย
หน่วยรับการตรวจ
ขกท.
พบ.
ศร.
ศสร.
ศสพ.
พล.ร.๙

จานวน ๖ หน่วย ดังนี้
หมายเหตุ

พัน.ขกท.
รพ.ค่ายธนะรัชต์
พัน.นนส.กรม นร.รร.ร.ศร.
กบร.รร.กสร.ศสร.
พัน.นร.จจ.สอ.
พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.๙

การตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ.
ก ตรวจได้ ๓๒ หน่วย
ห้วงการตรวจ เดือน พ.ย.๕๖
๑.ผลการตรวจคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี (คิดเป็นร้อยละ ๘๐-๘๙) จานวน ๒๒ หน่วย ดังนี้
หน่วย
หน่วยรับการตรวจ
พล.ร.๙
ศร.
สพ.ทบ.
สส.
พบ.
กช.
ช.๑ รอ.
ส.๑
ศสร.
มทบ.๑๕
ช.๑๑๑

หมายเหตุ

ร.๑๙ พัน ๑, ร.๒๙, ร.๒๙ พัน.๓, ป.๙, ป.พัน.๙, ป.พัน.๑๙, ช.พัน.๙, ส.พัน.๙, กรม สน.พล.ร.๙,
และ พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.๙
ศร.พัน ๑, ศร.พัน ๒ และ พัน.บร.กบร.ศร.
ผ.๖ คส.สพ.ทบ.
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
รพ.ค่ายธนะรัชต์
พัน.นร.รร.ช.กช.
ช.พัน.๕๒
ส.๑ พัน.๑๐๒
กบร.รร.กสร.ศสร.
มทบ.๑๕
ช.พัน.๑๑๑

๒. ผลการตรวจคะแนนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ (คิดเป็นร้อยละ ๗๐-๗๙) จานวน ๑๐ หน่วย ได้แก่ จทบ.ร.บ.
ร.๙ พัน.๒, ม.พัน.๑๙, พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.๙, ช.พัน.๖๐๒, ส.๑, ส.๑ พัน.๑๐๑, กรม นร.รร.นส.ทบ., และ
พัน.นร.รร.ส.สส. และ พัน.ขกท.

การตรวจการจัดหา
ห้วงการตรวจ
เดือน ต.ค.๕๖ ตรวจได้ ๕ หน่วย
ก

๑. ผลการตรวจคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก (คิดเป็นร้อยละ ๙๐) จานวน ๔ หน่วย ได้แก่ พบ. , รพ.รร.๖, กช.
และ รพ.ค่ายภาณุรังษี
๒. ผลการตรวจคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี (คิดเป็นร้อยละ ๘๐-๘๙) จานวน ๑ หน่วย คือ จทบ.รบ.

การตรวจสายงานสัสดี
ก
ห้วงการตรวจ
เดือน ต.ค.๕๖ ตรวจได้ ๔ หน่วย
ผลการตรวจคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี (คิดเป็นร้อยละ ๘๐-๘๙ ) จานวน ๔ หน่วย ได้แก่ สง.สด.จว.น.ฐ.
สง.สด.จว.ร.บ., สง.สด.จว.ส.ส. และ สด.อ.สวนผึ้ง

เรือนจาทหาร
ก
ห้วงการตรวจ
เดือน ต.ค.๕๖ ตรวจได้ ๑ หน่วย
ผลการตรวจคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ) คือ รจ.จทบ.ร.บ.
หมายเหตุ ผลการตรวจดังกล่าว จบ.จะได้สรุปรายงานในภาพรวมให้ผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป
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