
 

 
 
 

          
                                 ในห้วงที่ผ่านมา ตรวจได้  ๑๐  หน่วย 

ผลการตรวจคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี (คิดเป็นร้อยละ ๘๐-๘๙)  จ านวน  ๑๐  หน่วย  ดังนี้ 
หน่วย หน่วยรับการตรวจ หมายเหตุ 

ทภ.๓ จทบ.น.น., จทบ.อ.ต., รพ.ค่ายสุริยพงษ์, รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก, ม.๒, ม.พัน.๗, ม.พัน.๑๐, ม.พัน.๑๒, ม.พัน.๑๕ 
และ ป.พัน.๒๐  

 

    
                             ในหว้งที่ผ่านมา ตรวจได้  ๖  หน่วย 

 ผลการตรวจคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก (คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป)  จ านวน  ๒  หน่วย ดังนี้  
หน่วย หน่วยรับการตรวจ หมายเหตุ 

ทบ. รร.จปร.  
ทภ.๑ รพ.ค่ายนวมินทราชินี  

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

ทภ.๑ มทบ.๑๑, มทบ.๑๔ และ บชร.๑  
รร.จปร. รพ.รร.จปร.  

 
                                                 ในหว้งที่ผ่านมา ตรวจได้  ๕  หน่วย 
 
 
 

ผลการตรวจคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี  (คิดเป็นร้อยละ ๘๐-๘๙)  จ านวน  ๕  หน่วย  ดังนี้ 
หน่วย หน่วยรับการตรวจ หมายเหตุ 

ทภ.๑ สง.สด.จว.จ.บ., หน่วย สด.อ.เมืองจันทบุรี และ หน่วย สด.อ.สอยดาว  
ทภ.๒ สง.สด.จว.ก.ส. และ สง.สด.จว.ม.ค.  

 
 

      ในห้วงที่ผ่านมาตรวจได้  ๔  หน่วย 

 จัดชุดตรวจพิเศษ เพื่อตรวจติดตามผลตามสั่งการของผู้บังคับบัญชา 

หน่วย หน่วยรับการตรวจ หมายเหตุ 
ทภ.๑ พัน.จจ., รพศ.๑ พัน.๒, กอง พธ.พล.๑ รอ. และ กอง สพบ.พล.๑ รอ.  

 
 

        หมายเหตุ   ผลการตรวจดังกล่าว จบ.จะได้สรุปรายงานในภาพรวมให้ผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป 

สรุปผลการตรวจราชการกรมจเรทหารบก 
 

การตรวจการจัดหา 
ก 
 

ฉบับท่ี ๔๑ เดอืน มิ.ย.๕๘ 

การตรวจกิจการทั่วไป 
ก 
 

การตรวจกิจการสายงานสัสดีและเรือนจ าทหาร 
ก 
 การตรวจกิจการสายงานสัสดี

สัสดี  
ก 
 

การตรวจพิเศษ  
ก 
 



กรมจเรทหารบก 
INSPECTOR GENERAL DEPARTMENT 

ภาพกิจกรรม เดือน มิ.ย.๕๘ 

โปรงใส สุจริต ยุติธรรม เปนที่ยอมรับของผูบังคับบัญชา หนวยงานทหาร กําลังพลของกองทัพบก และประชาชน 

พล.ต.สมศักดิ์  สรไชเมธา  จก.จบ. พรอมคณะ ตรวจเยี่ยมชุดตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกําลังพลและครอบครัว 
และประสิทธิภาพหนวยทหาร ทบ. ตอหนวย มทบ.๔๒ และ รพ.คายเสนาณรงค อ.หาดใหญ จว.สงขลา   

เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๖ มิ.ย. ๕๘ 

พล.ต.สมศักดิ์ สรไชยเมธา จก.จบ. เปนประธานในพิธีปดการอบรมหลักสูตรกิจการจเรสําหรับนายทหารใหม  
ณ ป.พัน.๑๐๒ อ.เมือง จว.ป.จ. เมื่อวันที่ ๑๒ มิ.ย. ๕๘  

พล.ต.สมศักดิ์  สรไชยเมธา จก.จบ. เปนประธานดําเนินการจับสลากหนวยรับการตรวจสอบและประเมินผล 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตกําลังพลและครอบครัว และประสิทธิภาพหนวยทหาร ทบ. ประจําป ๒๕๕๘  

ณ หองประชุม บก.นสศ. อ.เมือง จว.ล.บ. เมื่อวันที่ ๘ มิ.ย. ๕๘ 

พล.ต.สมศักดิ์  สรไชยเมธา จก.จบ. เปนประธานดําเนินการจับสลากหนวยรับการตรวจสอบและประเมินผล 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตกําลังพลและครอบครัว และประสิทธิภาพหนวยทหาร ทบ. ประจําป ๒๕๕๘  

ณ หองประชุม รร.ส.สส. กทม. เมื่อวันที่ ๑๗ มิ.ย. ๕๘ 



โปรงใส สุจริต ยุติธรรม เปนที่ยอมรับของผูบังคับบัญชา หนวยงานทหาร กําลังพลของกองทัพบก และประชาชน 

กรมจเรทหารบก 
INSPECTOR GENERAL DEPARTMENT 

ภาพกิจกรรม เดือน มิ.ย.๕๘ 

พล.ต.สมศักดิ์  สรไชยเมธา จก.จบ. เปนประธานดําเนินการจับสลากหนวยรับการตรวจสอบและประเมินผล 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตกําลังพลและครอบครัว และประสิทธิภาพหนวยทหาร ทบ. ประจําป ๒๕๕๘  

ณ บก.กช. อ.เมือง จว.ร.บ. เมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๕๘ 

พล.ต.สมศักดิ์  สรไชยเมธา จก.จบ. เปนประธานในพิธีประดับแหนบพระมหาวชิราวุธ ใหกับขาราชการสังกัด จบ. 
และผูที่สรางคุณประโยชนตอ จบ. ณ หองพระบารมีปกเกลา ชั้น ๔ จบ. เมื่อวันที่ ๒๓ มิ.ย. ๕๘ 

พล.ต.สมศักดิ์  สรไชยเมธา จก.จบ. เปนประธานในพิธีเปดการสัมมนาวิชาการสายงานจเร ประจําป ๒๕๕๘  
ณ หองประชุม สปช.ทบ. ชั้น ๕ อาคาร บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค) เมื่อวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๕๘  

และเปนประธานในพิธีปดการสัมมนา ฯ ณ โรงแรม เมาทเทนบีชพัทยา จว.ช.บ. เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๕๘ 

พล.ต.สมศักดิ์  สรไชยเมธา จก.จบ. รวมคณะ ผช.ผบ.ทบ.(๑) ตรวจเยี่ยมการพัฒนาคุณภาพชีวิตกําลังพลและครอบครัว 
รวมทั้งการดูแลสวัสดิการกําลังพลชั้นผูนอย ในพื้นที่ ศร. และสถานพักฟนพักผอนกองทัพบกสวนสนประดิพัทธ แหงที่ ๑ และ ๒  

ณ อ.หัวหิน จว.ป.ข. เมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๕๘ 
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