
 

 
 
 

          
                                 ในห้วงที่ผ่านมา ตรวจได้  ๑๕  หน่วย 

ผลการตรวจคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี (คิดเป็นร้อยละ ๘๐-๘๙)  จ านวน  ๑๕  หน่วย  ดังนี้ 
หน่วย หน่วยรับการตรวจ หมายเหตุ 

ทภ.๑ มทบ.๑๔, ร.๒๑ พัน.๑ รอ., ร.๒๑ พัน.๒ รอ., ร.๒๑ พัน.๓ รอ. และ ป.พัน.๒๑ รอ.  
พล.ม.๒ รอ. ม.๕ รอ., ม.พัน.๒๓ รอ., ม.พัน.๒๔ รอ., ม.พัน.๒๗ รอ. และ พัน.ซบร.กรม สน.พล.ม.๒ รอ.  
ศม. ศม. (บก.ศม.), กรม นร.รร.ม.ศม., พัน.นนส.กรม นร.รร.ม.ศม., พัน.บร.กบร.ศม. และ ม.พัน. ๒๒  

            
                                 ในห้วงที่ผ่านมา ตรวจได้  ๕    หน่วย 

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

ทบ. สบ.ทบ.  
ยศ.ทบ. ยศ.ทบ. และ ศม.  
ทภ.๑ จทบ.สบ. และ รพ.ค่ายอดิศร  

  
                                                 ในหว้งที่ผ่านมา ตรวจได้  ๕  หน่วย 
 
 
 
 

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

ทภ.๑ สง.สด.จว.พ.บ., หน่วย สด.อ.ชะอ า และ หน่วย สด.อ.เมืองเพชรบุรี  
ทภ.๓ สง.สด.จว.ส.ท. และ สง.สด.จว.ก.พ.  

 
 
 

      ในห้วงที่ผ่านมาตรวจได้  ๖  หน่วย 

 จัดชุดตรวจพิเศษ เพื่อตรวจติดตามผลตามสั่งการของผู้บังคับบัญชา 

หน่วย หน่วยรับการตรวจ หมายเหตุ 
ศร. ศร.พัน.๑ และ ศร.พัน.๒  
ทภ.๑ จทบ.ก.จ. และ ร.๙ พัน. ๓  
ทภ.๔ พล.พัฒนา ๔ และ พัน.พัฒนา ๔  

 
 

        หมายเหตุ   ผลการตรวจดังกล่าว จบ.จะได้สรุปรายงานในภาพรวมให้ผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป 

สรุปผลการตรวจราชการกรมจเรทหารบก 
 

ฉบับท่ี ๔๓ เดอืน ส.ค.๕๘ 

การตรวจกิจการทั่วไป 
ก 
 

การตรวจกิจการสายงานสัสดีและเรือนจ าทหาร 
ก 
 

การตรวจกิจการสายงานสัสดี
สัสดี  
ก 
 

การตรวจพิเศษ  
ก 
 

การตรวจการจัดหา 
ก 
 



โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร ก าลังพลของกองทัพบก และประชาชน 

กรมจเรทหารบก 
INSPECTOR GENERAL DEPARTMENT 

ภาพกิจกรรม เดือน ส.ค.๕๘ 

 พล.ต.สมศักดิ์ สรไชยเมธา จก.จบ. น าก าลังพลร่วมถวายความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
เนื่องในวโรกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา วันที่ ๑๒ ส.ค.๕๘ ณ ห้อง ๒๒๑ บก.ทบ. เมื่อวันที่ ๑๑ ส.ค. ๕๘  
โดยมี พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ. เป็นประธาน     

 พล.ต.สมศักดิ์ สรไชยเมธา จก.จบ. ร่วมพิธีรับมอบเสื้อยืดพระราชทานในการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ ส.ค.๕๘ โดยมี พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร 
ผบ.ทบ. เป็นประธาน ณ ห้องจัดเลี้ยง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. เมื่อวันที่ ๖ ส.ค.๕๘ 

 พล.ต.สมศักดิ์ สรไชยเมธา จก.จบ. และคณะ ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส 
มหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ณ พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ ๑๒ ส.ค.๕๘ 



โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร ก าลังพลของกองทัพบก และประชาชน 

กรมจเรทหารบก 
INSPECTOR GENERAL DEPARTMENT 

ภาพกิจกรรม เดือน ส.ค.๕๘ 

 พ.อ.ประธาน นิลพัฒน์ รอง จก.จบ.(๑) เป็นผู้แทน จก.จบ. น าก าลังพล จบ. ร่วมพิธีอุปสมบทของก าลังพลตามโครงการ"อุปสมบท 
เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ "เนื่องในวโรกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 
๘๓ พรรษา วันท่ี ๑๒ ส.ค.๕๘ ณ วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร เมื่อวันท่ี ๑๐ ส.ค.๕๘ โดยมี พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ. เป็นประธาน  

 พล.ต.สมศักดิ์ สรไชยเมธา จก.จบ. น าก าลังพล จบ. ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจ าปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ ณ บริเวณ 
อาคารสวัสดิการกองทัพบก (เกียกกาย) เมื่อวันที่ ๑๓ ส.ค. ๕๘ 

            พล.ต.สมศักดิ์ สรไชยเมธา จก.จบ. พร้อมคณะร่วมพิธีบวงสรวงและมหามังคลาภิเษกพระบรมราชานุเสาวรีย์พระบูรพกษัตริย์  
แห่งสยาม ณ มณฑลพิธีอุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จว.ป.ข. เมื่อวันที่ ๑๙ ส.ค. ๕๘ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
เป็นประธาน  

            พล.ต .สมศั ก ด์ิ  สร ไชยเมธา  จก .จบ.  ร่ วมคณะ พล .อ .ธี รชัย  นาควานิช  ผช.ผบ .ทบ . ( ๑)  เ ดินทางตรวจเยี่ ยม 
การตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตก าลังพลและครอบครัวและประสิทธิภาพหน่วยทหาร ทบ. ณ ค่ายสุริยพงษ์ จทบ.น.น. 
และ ม.พัน.๑๐ โดยมี พล.ต.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผบ.จทบ.น.น. และ ผบ.หน่วยทหารในพื้นที่ให้การต้อนรับ เมื่อวันท่ี ๒๔ ส.ค.๕๘  



โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร ก าลังพลของกองทัพบก และประชาชน 

กรมจเรทหารบก 
INSPECTOR GENERAL DEPARTMENT 

ภาพกิจกรรม เดือน ส.ค.๕๘ 

 พล.ต.สมศักดิ์ สรไชยเมธา จก.จบ. และคณะ ร่วมพิธีมังคลาภิเษกเหรียญที่ระลึกการจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์ ณ พระอุโบสถ 
วัดบวรนิเวศวิหาร ถ.พระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กทม. เมื่อวันที่ ๒๖ ส.ค. ๕๘ โดยมี พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ. 
เป็นประธานในพิธี  

 พล.ต.สมศักดิ์ สรไชยเมธา จก.จบ.  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าแผนการจัดการความรู้ 
ภายในหน่วย ประจ าปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ ส.ค. ๕๘ และได้มอบหมายให้ พ.อ.ประธาน นิลพัฒน์ รอง จก.จบ.(๑) เป็นผู้แทน จก.จบ.  
เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม ฯ เมื่อวันที่ ๒๘ ส.ค. ๕๘ ณ ห้องประชุม ๑ สปช.ทบ. ชัน้ ๕ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์)  

 พล.ต.สมศักดิ์ สรไชยเมธา จก.จบ. น าก าลังพล จบ. ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเปิด บก.ทบ. ครบรอบ 
ปีที่ ๒๙ ณ ลานบริเวณ บก.ทบ. เมื่อวันที่ ๒๘ ส.ค. ๕๘ 

 พล.ต.สมศักดิ์ สรไชยเมธา จก.จบ. และคณะ ร่วมพิธีรับมอบการ์ดขอบคุณพระราชทาน จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม - 
มกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ ๒๘ ส.ค. ๕๘ โดยมี พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธี  
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