
 

 
 
 

          
                                 ในห้วงที่ผ่านมา ตรวจได้  ๕  หน่วย 

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

ทภ.๑ ร.๒ รอ.,   ม.พัน.๒ พล.ร.๒ รอ.,   ม.พัน.๓๐ พล.ร.๒ รอ.,      
 กอง พธ.พล.ร.๒ รอ.    และ พัน.สร.๒ พล.ร.๒ รอ. 

 

            
                                 ในห้วงที่ผ่านมา ตรวจได้  ๑     หน่วย 

ผลการตรวจคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี (คิดเป็นร้อยละ ๘๐-๘๙)  จ านวน  ๑  หน่วย  ดังนี้ 
หน่วย หน่วยรับการตรวจ หมายเหตุ 

ทบ. นปอ.  
  
                                                 ในหว้งที่ผ่านมา ตรวจได้  ๒  หน่วย 
 
 
 
 

ผลการตรวจคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี  (คิดเป็นร้อยละ ๘๐-๘๙)  จ านวน  ๒   หน่วย  ดังนี้ 
หน่วย หน่วยรับการตรวจ หมายเหตุ 

ทภ.๑ สง.สด.จว.กทม.  และ  สง.สด.จว.ส.ค.  
 
 
 

      ในห้วงที่ผ่านมาตรวจได้  ๒  หน่วย 

 จัดชุดตรวจพิเศษ เพื่อตรวจติดตามผลตามสั่งการของผู้บังคับบัญชา 

หน่วย หน่วยรับการตรวจ หมายเหตุ 
ทภ.๓ ร.๑๔ พัน.๑  และ   ร.๑๔ พัน.๒  

 
 

        หมายเหตุ   ผลการตรวจดังกล่าว จบ.จะได้สรุปรายงานในภาพรวมให้ผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป 

สรุปผลการตรวจราชการกรมจเรทหารบก 
 

ฉบับท่ี ๔๔ เดอืน ก.ย.๕๘ 

การตรวจกิจการทั่วไป 
ก 
 

การตรวจกิจการสายงานสัสดีและเรือนจ าทหาร 
ก 
 

การตรวจกิจการสายงานสัสดี
สัสดี  
ก 
 

การตรวจพิเศษ  
ก 
 

การตรวจการจัดหา 
ก 
 



โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นท่ียอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร ก าลังพลของกองทัพบก และประชาชน 

กรมจเรทหารบก 
INSPECTOR GENERAL DEPARTMENT 

ภาพกิจกรรม เดือน ก.ย. ๕๘ 

 พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตก าลังพล 
และครอบครัวและประสิทธิภาพหน่วยทหารกองทัพบก ประจ าปี ๒๕๕๘ ณ หอประชุมกิตติขจร เมื่อวันท่ี ๗ ก.ย. ๕๘ 

 พล.ต.สมศักด์ิ สรไชยเมธา จก.จบ.พร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยมการตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. 
ณ มทบ.๓๓ และ นขต. ค่ายกาวิละ ต.วัดเกต อ.เมือง จว.ช.ม. เมื่อวันท่ี ๒ ก.ย. ๕๘ โดยมี พล.ต.โกศล ประทุมชาติ ผบ.มทบ.๓๓ 
ให้การต้อนรับ  



โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นท่ียอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร ก าลังพลของกองทัพบก และประชาชน 

กรมจเรทหารบก 
INSPECTOR GENERAL DEPARTMENT 

ภาพกิจกรรม เดือน ก.ย. ๕๘ 

 พล.ต.สมศักด์ิ สรไชยเมธา จก.จบ. เป็นประธานในการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร (ยามปกติ) ประจ าเดือน ก.ย. ๕๘ 
ต่อหน่วยในพื้นท่ี บก.ทบ. เรื่อง "ตามรอยพระยุคลบาท มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็ จ 
พระเจ้าอยู่ห้ว" ณ หอประชุมกิตติขจร บก.ทบ.  เมื่อวันท่ี ๑๖ ก.ย. ๕๘  

 คุณรุ่งรัตน์ สรไชยเมธา ประธานชมรมแม่บ้าน จบ. มอบเงินให้ครอบครัวของก าลังพล จบ. ท่ีทุพพลภาพท้ังนี้เป็นการสอดคล้อง  
กับนโยบายเร่งด่วน   ๑๒   ประการของ    ผบ.ทบ. ด้านการดูแลสวัสดิการของก าลังพลช้ันผู้น้อยเกี่ยวกับการดูแลสมาชิกในครอบครัว 
ท่ีมีความต้องการพิเศษ เมือ่วนัท่ี ๙  ก.ย.  ๕๘     

 พล.ต.สมศักด์ิ สรไชยเมธา จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายช้ันยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตร จบ. ท่ีได้รั บ 
การเล่ือนยศสูงขึ้น จ านวน ๑ นาย ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า ช้ัน ๔ จบ. อาคาร บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันท่ี ๔ ก.ย. ๕๘  

 พล.ต.สมศักด์ิ สรไชยเมธา จก.จบ. น าก าลังพล นายทหารประทวน ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ จบ. ร่วมกิจกรรมชมรม 
นายทหารประทวนลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ จบ. ประจ าปี ๒๕๕๘ ณ รพ.สงฆ์และสถานตากอากาศบางปู เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ย. ๕๘ 



โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นท่ียอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร ก าลังพลของกองทัพบก และประชาชน 

กรมจเรทหารบก 
INSPECTOR GENERAL DEPARTMENT 

ภาพกิจกรรม เดือน ก.ย. ๕๘ 

 พล.ต.สมศักด์ิ สรไชยเมธา จก.จบ. เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายการตรวจในหน้าท่ีนายทหารจเร ประจ าปี ๒๕๕๙  
ณ ห้องประชุม สปช.ทบ.(๑) ช้ัน ๕ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันท่ี ๒๔ ก.ย. ๕๘ 

 พล.ต.สมศักด์ิ สรไชยเมธา จก.จบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการตรวจสอบและประเมินผลการฝึกทบทวนระเบียบวินัยและการฝึก 
ทบทวนวิธีการใช้กระบี่นายทหารสัญญาบัตร จบ. ประจ าปี ๒๕๕๘ ณ บริเวณ ช้ัน ๕ อาคาร บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันท่ี  
๒๓ ก.ย. ๕๘ 



โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นท่ียอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร ก าลังพลของกองทัพบก และประชาชน 

กรมจเรทหารบก 
INSPECTOR GENERAL DEPARTMENT 

ภาพกิจกรรม เดือน ก.ย. ๕๘ 

 พล.ต.สมศักด์ิ สรไชยเมธา จก.จบ. เป็นประธานในพิธีอ าลาชีวิตราชการทหาร ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร จบ.  จ านวน ๔ นาย 
ณ สโมสรนายทหารส่ือสาร สส.  เมื่อวันท่ี ๒๙ ก.ย. ๕๘  

 พล.ต.สมศักด์ิ สรไชยเมธา และคณะ ร่วมในพิธีเทิดเกียรติและอ าลาชีวิตราชการทหารของนายทหารช้ันนายพลปี ๒๕๕๘  
จ านวน ๓๓๒ นาย โดยมี พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงเป็นประธาน  
ณ รร.จปร. เมื่อวันท่ี ๒๙ ก.ย. ๕๘ 

 จบ. จัดก าลังพลร่วมพิธีรับ - ส่งหน้าท่ี ผบ.ทบ. ระหว่าง พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ. กับ พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผช.ผบ.ทบ.  
ณ บริเวณหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบก เมื่อวันท่ี ๓๐ ก.ย. ๕๘ 
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