ฉบับที่ ๓๐ เดือน มิ.ย.๕๗

สรุปผลการตรวจราชการกรมจเรทหารบก
ในห้
การตรวจกิ
จการทั่วไป

วงที่ผ่านมา ตรวจได้ ๒๑ หน่วย

ผลการตรวจคะแนนอยูใ่ นเกณฑ์ดี (คิดเป็นร้อยละ ๘๐-๘๙) จานวน ๒๐ หน่วย ดังนี้
หน่วย
หน่วยรับการตรวจ
ทภ.๓
นปอ.
นรด.
ศร.
พล.ม.๒ รอ.

มทบ.๓๑, จทบ.ต.ก., ป.๔, ร.๑๔ พัน.๑, ม.พัน.๙, ป.พัน.๔, ป.พัน.๑๐๔ และ ส.พัน.๔
นปอ.(บก.และร้อย บก.), ศปภอ.ทบ., ปตอ.๑, ปตอ.พัน.๕, ส.พัน.๑๓ และ กอง สพบ.พล.ปตอ.
รร.กสร.ศสร.
ศร.พัน.๑, ศร.พัน.๒ และ พัน.บร.กบร.ศร.
ส.พัน.๑๒ รอ. และ กอง พธ.พล.ม.๒ รอ.

ผลการตรวจคะแนนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ (คิดเป็นร้อยละ ๗๐-๗๙) จานวน ๑ หน่วย ดังนี้
หน่วย
หน่วยรับการตรวจ
ศร.

หมายเหตุ

หมายเหตุ

บก.ศร.

การตรวจสอบและประเมินผลการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหารของ ทบ.
ก ในห้วงที่ผ่านมา ตรวจได้ ๓๐ หน่วย
ผลการตรวจคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี (คิดเป็นร้อยละ ๘๐-๘๙) จานวน ๓๐ หน่วย ดังนี้
หน่วย
หน่วยรับการตรวจ
ทภ.๑
ทภ.๒

หมายเหตุ

พล.ร.๒ รอ., มทบ.๑๒, มทบ.๑๔, จทบ.ส.ก., บชร.๑, ร.๑๒ พัน.๑ รอ., ร.๑๒ พัน.๒ รอ., ร.๒๑ พัน.๑รอ.
ร.๒๑ พัน.๒ รอ., ป.พัน.๒ รอ., พัน.สร.๒ พล.ร.๒ รอ., ส.พัน.๒ พล.ร.๒ รอ., กอง พธ.พล.ร.๒ รอ.,
พัน.ซบร.๒๑ บชร.๑ และ พัน.สพ.กระสุน ๒๑ บชร.๑
พล.ร.๖, มทบ.๒๒, จทบ.ส.ร., จทบ.บ.ร., จทบ.ร.อ., ร.๖, ร.๑๖, ป.๖, ร.๑๖ พัน.๒, ร.๑๖ พัน.๓,
ร.๒๓ พัน.๓, ป.พัน.๖, ช.พัน.๖, กอง สพบ.พล.ร.๖ และ กอง พธ.พล.ร.๖

การตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. ในห้วงที่ผ่านมา ตรวจได้ ๒๘ กองทุน
ก ดี (คิดเป็นร้อยละ ๘๐-๘๙ ) จานวน ๑๕ กองทุน ดังนี้
๑. ผลการตรวจคะแนนอยู่ในเกณฑ์
หน่วย
ทภ.๑
ทภ.๒

หน่วยรับการตรวจ
พล.ร.๒ รอ., มทบ.๑๒, มทบ.๑๔, ร.๑๒ พัน.๑ รอ., ร.๒๑ พัน.๑ รอ., ป.พัน.๒ รอ. และ พัน.ซบร.๒๑
บชร.๑
มทบ.๒๒, จทบ.ส.ร., จทบ.ร.อ., ร.๖, ป.๖, ร.๑๖ พัน.๒, ร.๑๖ พัน.๓ และ ป.พัน.๖

ผลการตรวจคะแนนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ (คิดเป็นร้อยละ ๗๐-๗๙) จานวน ๑๐ กองทุน ดังนี้
หน่วย
หน่วยรับการตรวจ
ทภ.๑
ทภ.๒

หมายเหตุ

ร.๒๑ พัน.๒ รอ., ส.พัน.๒ พล.ร.๒ รอ. และ พัน.สพ.กระสุน ๒๑ บชร.๑
พล.ร.๖, จทบ.บ.ร., ร.๑๖, ร.๒๓ พัน.๓, ช.พัน.๖, กอง สพบ.พล.ร.๖ และ กอง พธ.พล.ร.๖

หมายเหตุ

-๒ผลการตรวจคะแนนอยู่ในเกณฑ์ยังไม่พอใช้ (ไม่เกินร้อยละ ๗๐) จานวน ๓ กองทุน ดังนี้
หน่วย
หน่วยรับการตรวจ
ทภ.๑

หมายเหตุ

บชร.๑, ร.๒๑ พัน.๓ รอ. และ พัน.สร.พล.ร.๒ รอ.

การตรวจการจัดหา ในห้วงที่ผ่านมา ตรวจได้ ๗ หน่วย
ก ๑. ผลการตรวจคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดมาก
ี (คิดเป็นร้อยละ ๙๐) จานวน ๔ หน่วย ดังนี้
หน่วย
วศ.ทบ.
ทภ.๑
ทภ.๔

หน่วยรับการตรวจ
วศ.ทบ.
รพ.ค่ายจักรพงษ์ และ รพ.ค่ายสุรสิงหนาท
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต

๒. ผลการตรวจคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี (คิดเป็นร้อยละ ๘๐-๘๙) จานวน ๓ หน่วย ดังนี้
หน่วย
หน่วยรับการตรวจ
ทภ.๑
ทภ.๔

หมายเหตุ

หมายเหตุ

จทบ.ส.ก. และ มทบ.๑๒
จทบ.ส.ฏ.

หมายเหตุ ผลการตรวจดังกล่าว จบ.จะได้สรุปรายงานในภาพรวมให้ผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป
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พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธีสงฆ์ เนื่องในวันสถาปนากรมจเรทหารบก ครบรอบปีที่ ๑๑๑
และพิธีมอบแหนบพระมหาวชิราวุธกรมจเรทหารบก รวมทั้งให้โอวาทแก่กาลังพล จบ. ณ จบ. อาคาร บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์)
เมื่อวันที่ ๖ พ.ค.๕๗

พล.ต.รณชัย มัญชุสุนทรกุล จก.จบ. และคณะ ร่วมพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจเรสัมพันธ์
ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา จว.น.ย. เมื่อวันที่ ๑ พ.ค.๕๗ โดยมี พล.ท.นริศ วงศ์สิงห์ จเรทหาร เป็นประธานในพิธี

พล.ต.รณชัย มัญชุสุนทรกุล จก.จบ. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการ จบ. ประจาปี ๒๕๕๗
ณ ห้องเรียน จบ.ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๘ พ.ค.๕๗
โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร กาลังพลของกองทัพบก และประชาชน
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จบ. ฝึกทบทวนระเบียบวินัย กาลังพลของ จบ. ประจาปี ๒๕๕๗ เพือ่ ให้กาลังพลมีระเบียบวินัย มีลักษณะทหารที่ดี เชื่อมั่นในผู้บังคับบัญชา
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ ชั้น ๕ อาคาร บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) ห้วงเดือน มิ.ย.๕๗

จบ. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบราชการ ของ จบ. ประจาปี ๒๕๕๗ ณ โรงแรมไพรม์ไทม์ บูติคโฮม อ.เมือง จว.ช.บ.
เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๗ มิ.ย.๕๗

พล.ต.รณชัย มัญชุสุนทรกุล จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกาลังพลนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน สังกัด จบ.
ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๑๗ มิ.ย.๕๗

โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร กาลังพลของกองทัพบก และประชาชน

