
 

 
 
 
 

          
                                 ในห้วงที่ผ่านมา ตรวจได้  ๙  หน่วย 

ผลการตรวจคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี (คิดเป็นร้อยละ ๘๐-๘๙)  จ านวน  ๙  หน่วย  ดังนี้ 
หน่วย หน่วยรับการตรวจ หมายเหตุ 

กส.ทบ. พัน.สต.กส.ทบ. และ กสษ.๓ กส.ทบ.  
ทภ.๓ พล.ร.๗, ร.๗ พัน.๑, ร.๑๗ พัน.๒, พัน.พัฒนา ๓ และ ร้อย.ฝรพ.๓   
นสศ. รพศ.๕ และ รพศ.๕ พัน.๑  

    
                             ในหว้งที่ผ่านมา ตรวจได้  ๗  หน่วย 

 ผลการตรวจคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก (คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป)  จ านวน  ๓  หน่วย ดังนี้  
หน่วย หน่วยรับการตรวจ หมายเหตุ 

ทบ. กช.  
ทภ.๒ รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน และ รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก  

ผลการตรวจคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี  (คิดเป็นร้อยละ ๘๐-๘๙)  จ านวน  ๔  หน่วย  ดังนี้ 
หน่วย หน่วยรับการตรวจ หมายเหตุ 

ทภ.๑ มทบ.๑๔ และ รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์  
ทภ.๒ จทบ.ส.ร. และ จทบ.บ.ร.  

 
                                                 ในหว้งที่ผ่านมา ตรวจได้  ๔  หน่วย 
 

 
ผลการตรวจคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี  (คิดเป็นร้อยละ ๘๐-๘๙)  จ านวน  ๔  หน่วย  ดังนี้ 
หน่วย หน่วยรับการตรวจ หมายเหตุ 

ทภ.๒ สง.สด.จว.ย.ธ., สง.สด.จว.ศ.ก., สง.สด.จว.อ.ด. และ สง.สด.จว.น.ภ.  
 
 

      ในห้วงที่ผ่านมาตรวจได้  ๒  หน่วย 

 จัดชุดตรวจพิเศษ เพื่อตรวจติดตามผลตามสั่งการของผู้บังคับบัญชา 

หน่วย หน่วยรับการตรวจ หมายเหตุ 
ทภ.๔ ร.๑๕ พัน.๔ และ ม.พัน.๑๖  

 
 

        หมายเหตุ   ผลการตรวจดังกล่าว จบ.จะได้สรุปรายงานในภาพรวมให้ผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป 

สรุปผลการตรวจราชการกรมจเรทหารบก 
 

การตรวจการจัดหา 
ก 
 

ฉบับท่ี ๔๐ เดอืน พ.ค.๕๘ 

การตรวจกิจการทั่วไป 
ก 
 

การตรวจกิจการสายงานสัสดีและเรือนจ าทหาร 
ก 
 การตรวจกิจการสายงานสัสดี

สัสดี  
ก 
 

การตรวจพิเศษ  
ก 
 



กรมจเรทหารบก 
INSPECTOR GENERAL DEPARTMENT 

ภาพกิจกรรม เดือน พ.ค.๕๘ 

โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร ก าลังพลของกองทัพบก และประชาชน 

พล.ต.สมศักดิ์ สรไชยเมธา จก.จบ. น าก าลังพล จบ. ประกอบพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าหน่วย  
เนื่องในวันสถาปนา จบ. ครบรอบปีที่ ๑๑๒ ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๖ พ.ค.๕๘ 

พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธี เนื่องในวันสถาปนา จบ. ครบรอบปีที่ ๑๑๒ ณ จบ.  
ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) โดยมี พล.ต.สมศักดิ์ สรไชยเมธา จก.จบ. ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๖ พ.ค. ๕๘ 

พล.ต.สมศักดิ์ สรไชยเมธา จก.จบ. น าก าลังพล จบ. พร้อมครอบครัว ทัศนศึกษา  
ณ สถานพักฟ้ืนและพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ แห่งที่ ๒ อ.หัวหิน จว.ป.ข. เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๑ พ.ค.๕๘ 

ทั้งนี้เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจและสวัสดิการให้กับก าลังพล จบ. 

พล.ต.สมศักดิ์ สรไชยเมธา จก.จบ. พร้อมคณะ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์การจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์ ณ รร.นส.ทบ. อ.หวัหนิ จว.ป.ข. 
เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ค. ๕๘ โดยมี พล.อ.อุดมเดช สีตะบุตร ผบ.ทบ. เป็นประธานฯ  



โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร ก าลังพลของกองทัพบก และประชาชน 

กรมจเรทหารบก 
INSPECTOR GENERAL DEPARTMENT ภาพกิจกรรม เดือน พ.ค.๕๘ 

พล.ต.สมศักดิ์ สรไชยเมธา จก.จบ.พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการด าเนินการตรวจหน่วยของคณะกรรมการตรวจสอบ 
และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ และคณะกรรมการการตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ.ประจ าปี ๒๕๕๘  

ณ ป.๑ รอ. และ พัน.ร.มทบ.๑๑  เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค. ๕๘  

พล.ต.สมศักดิ์ สรไชยเมธา จก.จบ. เป็นประธานด าเนินการจับสลากหน่วยรับการตรวจสอบและประเมินผล 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตก าลังพลและครอบครัว และประสิทธิภาพหน่วยทหาร ทบ. ประจ าปี ๒๕๕๘ ในส่วนของ ทภ.๓ ณ บก.ทภ.๓ 

ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๘ พ.ค.๕๘ 

พล.ต.สมศักดิ์  สรไชยเมธา จก.จบ. มอบหมายให้ พล.ต.อัชฌา คงสมบูรณ์ หน.ชุดตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิต ฯ 
ชุดที่ ๑ เป็นผู้แทน จก.จบ. พร้อม พ.อ.ประธาน นิลพัฒน์ รอง จก.จบ. ด าเนินการจับสลากหน่วยรับการตรวจสอบ 

และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตก าลังพล และครอบครัว และประสิทธิภาพหน่วยทหาร ทบ. ประจ าปี ๒๕๕๘  
ณ ทภ.๒ เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค.๕๘  

พล.ต.สมศักดิ์ สรไชยเมธา จก.จบ. 
เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ก าลังพล จบ. ดีเด่น 

และใบประกาศเกียรติคุณแก่ก าลังพล จบ. ที่ศึกษานอกหน่วย 
และได้ผลคะแนนสอบเป็นล าดับที่ ๑  ณ ห้องประชุม จบ. ชั้น ๔  

อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค. ๕๘ 

พล.ต.สมศักดิ์ สรไชยเมธา จก.จบ.เป็นประธานในพิธี 
มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของก าลังพล จบ. ประจ าปี ๒๕๕๘  

ณ ห้องเรียน จบ. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) 
 เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค. ๕๘ 
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