
 

 
 
 
 

          
                                 ในหวงที่ผานมา ตรวจได  ๘  หนวย 

ผลการตรวจคะแนนอยูในเกณฑด ี(คิดเปนรอยละ ๘๐-๘๙)  จํานวน  ๘  หนวย  ดังนี้ 
หนวย หนวยรับการตรวจ หมายเหตุ 

ทภ.๓ จทบ.พ.ล. และ พล.พัฒนา ๓  
จทบ.พ.ล. รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
พล.ร.๒ รอ. ช.พัน.๒ รอ.  
พล.ร.๑๑ ร.๑๑๑ พัน.๑, ร.๑๑๑ พัน.๒, ร.๑๑๒ พัน.๑ และ ร.๑๑๒ พัน.๒  

 
 

    
       ในหวงที่ผานมา ตรวจได  ๒  หนวย 
 

ผลการตรวจคะแนนอยูในเกณฑดี (คิดเปนรอยละ ๘๐-๘๙ )  จํานวน  ๒  หนวย ดังนี้  
หนวย หนวยรับการตรวจ หมายเหตุ 

ทภ.๒ กรม ทพ.๒๓ และ กรม ทพ.๒๖   

     
 

 
                             ในหวงที่ผานมา ตรวจได  ๕  หนวย 

 ผลการตรวจคะแนนอยูในเกณฑดมีาก (คิดเปนรอยละ ๙๐ ขึ้นไป)  จํานวน  ๕  หนวย ดังนี้  
หนวย หนวยรับการตรวจ หมายเหตุ 

ทบ. สสน.บก.ทบ.  
ทภ.๒ จทบ.ส.น .และ จทบ.น.พ.     
จทบ.ส.น. รพ.คายกฤษณสีวะรา  
จทบ.น.พ. รพ.คายพระยอดเมืองขวาง  

               
 
 
 
 
 

        หมายเหตุ   ผลการตรวจดังกลาว จบ.จะไดสรุปรายงานในภาพรวมใหผูบังคับบัญชาทราบตอไป 

สรุปผลการตรวจราชการกรมจเรทหารบก 

การตรวจการจัดหา 

ฉบับที่ ๓๙ เดอืน เม.ย.๕๘ 

การตรวจกิจการทั่วไป 

การตรวจกิจการทั่วไปหนวยทหารพราน         



กรมจเรทหารบก 
INSPECTOR GENERAL DEPARTMENT 

ภาพกิจกรรม เดือน เม.ย.๕๘ 

โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร ก าลังพลของกองทัพบก และประชาชน 

พล.ต.สมศักดิ์  สรไชยเมธา จก.จบ. น าก าลังพล จบ. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เม.ย.๕๘ โดยมีกิจกรรมร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องจัดเลี้ยง ๒๒๑  

อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ., พิธีไถ่ชีวิตโค กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล ณ ห้องรับรอง ๓๒๑ และบริเวณด้านล่าง อาคาร ๒  
โดยมี พล.อ.อุดมเดช  สีตบุตร ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธีฯ และน าก าลังพล จบ. ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล  

ณ ห้องรับรอง ๒๑๒ และ ๒๑๓ ชั้น ๑ บก.ทบ. เมื่อวันที่ ๒ เม.ย.๕๘ 

พล.ต.สมศักดิ์  สรไชยเมธา จก.จบ. น าผู้บังคับบัญชา และ หน.นขต.จบ. ร่วมลงนามถวายพระพร  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ ๒ เม.ย.๕๘ 

พ.อ.ประธาน  นิลพัฒน์ รอง จก.จบ. น าก าลังพล จบ. รดน้ าขอพร พล.ต.สมศักดิ์  สรไชยเมธา จก.จบ. เนื่องในกิจกรรมวันสงกรานต์ 
ประจ าปี ๒๕๕๘ ณ ห้องเรียน จบ. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย.๕๘ 



โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร ก าลังพลของกองทัพบก และประชาชน 

พล.ต.สมศักดิ์  สรไชยเมธา จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่นายทหารประทวน จบ. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น  
ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า ชั้น ๔ จบ. อาคาร บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๑ เม.ย.๕๘  

พล.ต.สมศักดิ์  สรไชยเมธา จก.จบ. เป็นประธานด าเนินการจับสลากหน่วยรับการตรวจสอบและประเมินผล 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตก าลังพลและครอบครัว และประสิทธิภาพหน่วยทหาร ทบ. ประจ าปี ๒๕๕๘  

ณ หอประชุมเสนาปฏิพัทธ์ ยศ.ทบ. เมื่อวันที่ ๒๙ เม.ย.๕๘ 

กรมจเรทหารบก 
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ภาพกิจกรรม เดือน เม.ย.๕๘ 

พล.ต.สมศักดิ์  สรไชยเมธา จก.จบ. น าข้าราชการ จบ. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ ประจ าปี ๒๕๕๘ ภายใน บก.ทบ.  
ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ โดยมี พล.อ.อุดมเดช  สีตบุตร ผบ.ทบ. เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๑๖ เม.ย.๕๘  

พล.ต.สมศักดิ์  สรไชยเมธา จก.จบ. มอบให้ พล.ต.อัชฌา คงสมบูรณ์ หน.ชุดตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิต ฯ ชุดที่ ๑ 
และ พ.อ.ประธาน นิลพัฒน์ รอง จก.จบ. ด าเนินการจับสลากหน่วยรับการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ก าลังพลและครอบครัว และประสิทธิภาพหน่วยทหาร ทบ. ประจ าปี ๒๕๕๘ ณ ทภ.๔ เมื่อวันที่ ๒๑ เม.ย.๕๘ 
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