
 

 

 

 
 
 

            
                                 

          
                                 ในหว้งที่ผ่านมา ตรวจได้  ๒๐  หน่วย 

ผลการตรวจคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี (คิดเป็นร้อยละ ๘๐-๘๙)  จ านวน  ๒๐  หน่วย  ดังนี้ 
หน่วย หน่วยรับการตรวจ หมายเหตุ 

พล.๑รอ. ร.๑๑พัน.๓รอ. และ ร้อย ฝรพ.๑  
สพ.ทบ. ผ.๖ คส.สพ.ทบ.  
พล.ป. ป.พัน.๗๑๑, ป.พัน.๗๑๓, ป.พัน.๗๒๒ และ ป.พัน.๗๒๓  
กส.ทบ. กษส.๒ กส.ทบ.  
นปอ. ปตอ.พัน.๓  
นสศ. นสศ., ศสพ., รร.สพศ.ศสพ., พัน.รพศ.ศสพ. และ ส.พัน.๓๕  
ทภ.๑ มทบ.๑๕ และ มทบ.๑๖   
ทภ.๒ พลพัฒนา ๒, กรมพัฒนา๒, พัน.พัฒนา๒ และ ช.พัน.๒๐๑  

            
                                 ในหว้งที่ผ่านมา ตรวจได้  ๑๒ หน่วย 

ผลการตรวจคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก (คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป)  จ านวน  ๑  หน่วย ดังนี้  
หน่วย หน่วยรับการตรวจ หมายเหตุ 

ทภ.๒ มทบ.๒๗  
               

ผลการตรวจคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี (คิดเป็นร้อยละ ๘๐-๘๙)  จ านวน  ๑๑ หน่วย  ดังนี้ 
หน่วย หน่วยรับการตรวจ หมายเหตุ 

มทบ.๑๒ รพ.ค่ายจักรพงษ ์  
มทบ.๓๖ รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง  
มทบ.๓๓ รพ.ค่ายกาวิละ  
รร.จปร. รพ.รร.จปร.  
ทภ.๒ มทบ.๒๓   
ทภ.๓ ทภ.๓, มทบ.๓๓, มทบ.๓๖ และ มทบ.๓๙  
ทภ.๔ ทภ.๔ และ มทบ.๔๑   

 
 

สรุปผลการตรวจราชการกรมจเรทหารบก 
ห้วงเดือน พ.ย.๕๘ – ม.ค.๕๙ 

ฉบับท่ี ๔๘ เดอืน ม.ค.๕๙ 

การตรวจกิจการทั่วไป 
ก 
 

การตรวจการจัดหา 
ก 
 



 

 

 
                                                 ในหว้งที่ผ่านมา ตรวจได้  ๘  หน่วย 
ผลการตรวจคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก (คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป)  จ านวน  ๖  หน่วย ดังนี้  
หน่วย หน่วยรับการตรวจ หมายเหตุ 

ทภ.๒ สง.สด.จว.น.ม. และ สง.สด.จว.ร.อ.  
ทภ.๓ สง.สด.จว.ล.ป. และ สง.สด.จว.ช.ม.  
ทภ.๔ สง.สด.จว.ก.บ. และ สง.สด.จว.พ.ง.  

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

ทภ.๔ สง.สด.จว.พ.ท. และ สง.สด.จว.ต.ง.  
 
 
 

      ในห้วงที่ผ่านมาตรวจได้  ๕  หน่วย 

 จัดชุดตรวจพิเศษ เพื่อตรวจติดตามผลตามสั่งการของผู้บังคับบัญชา 

หน่วย หน่วยรับการตรวจ หมายเหตุ 
พล.๑รอ. พัน.สร.๑, ป.พัน.๑๑ รอ. และ ป.พัน.๓๑ รอ.  
พล.ม.๑ ม.พัน.๑๘ และ พัน สร.๘  

 
 หมายเหตุ   ผลการตรวจดังกล่าว จบ.จะได้สรุปรายงานในภาพรวมให้ผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป 
     
 
 
              
 
 
                             
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   

 

 

 

การตรวจกิจการสายงานสัสดีและเรือนจ าทหาร 
ก 
 

การตรวจพิเศษ  
ก 
 



โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร ก าลังพลของกองทัพบก และประชาชน 

กรมจเรทหารบก 
INSPECTOR GENERAL DEPARTMENT 

ภาพกิจกรรม เดือน ม.ค. ๕๙ 

 พล.ต.สมศักดิ์ สรไชยเมธา จก.จบ. ตรวจเยี่ยมรับฟังการแถลงผลและเป็นประธานพิธีปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติกา ร 
เพ่ือพัฒนาระบบราชการของ จบ. ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเมาท์เทนบีช จว.ช.บ. เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๕ ธ.ค. ๕๘ 

 พล.ต.สมศกัดิ ์สรไชยเมธา จก.จบ. เปน็ประธานในพิธอีวยพร เนือ่งในวนัขึน้ปใีหมพ่รอ้มมอบเครือ่งอุปโภค บรโิภคใหแ้กก่ าลงัพล จบ. 
ตามนโยบายการดแูลสวสัดกิารก าลงัพลชัน้ผูน้อ้ย ณ หอ้งพระบารมปีกเกลา้ (ชัน้ ๔) จบ. อาคารมฆัวานรงัสรรค ์เมือ่วนัที ่๒๘ ธ.ค. ๕๘ 

 พล.ต.สมศักดิ์ สรไชยเมธา จก.จบ. ร่วมพิธีสักการะพระชัยมงคลภูมิ ณ ศาลพระชัยมงคลภูมิ บก.ทบ. พร้อมน าก าลังพล จบ. 
ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์ ร.๕ ณ พระบรมราชานุเสาวรีย์ ร.๕ หน้าหอประชุมกิตติขจร บก.ทบ., ร่วมพิธีสงฆ์ 
ณ หอ้ง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชัน้ ๒ บก.ทบ. และพิธถีวายกระท าสตัยป์ฏญิาณตอ่ธงชยัเฉลมิพล ณ ลานเอนกประสงค ์ ทภ.๑ ภายใน ร.๑๑ รอ. 
โดยมี พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค. ๕๙  



โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร ก าลังพลของกองทัพบก และประชาชน 

กรมจเรทหารบก 
INSPECTOR GENERAL DEPARTMENT 

ภาพกิจกรรม เดือน ม.ค. ๕๙ 

 พล.ต.สมศกัดิ ์สรไชยเมธา จก.จบ. เปน็ประธานในพิธเีปดิการศกึษาหลกัสตูรนายทหารจเรกองทพับก รุน่ที ่๒๖ ประจ าปกีารศกึษา  
๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม สปช.ทบ.(๑) ชั้น ๕ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๗ ม.ค. ๕๙ 

 พล.ต.สมศกัดิ ์สรไชยเมธา จก.จบ. เปน็ประธานจดังาน "สงัสรรคป์ใีหม ่๒๕๕๙ กจิกรรมวนัครอบครวั และวนัเดก็ กรมจเรทหารบก" 
ตามนโยบายการดูแลสวัสดิการก าลังพลชั้นผู้น้อย ณ สโมสรกรมการทหารสื่อสาร เมื่อวันที่ ๙ ม.ค. ๕๙ 

 พ.อ.ประธาน นิลพัฒน์ รอง จก .จบ.(๑) พร้อมคณะ เข้าลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว  
สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิพ์ระบรมราชนินีาถ และพระบรมวงศษ์านวุงศท์กุพระองค ์เนือ่งในโอกาสวนัขึน้ปใีหม ่๒๕๕๙ ณ พระบรมมหาราชวงั 
เมื่อวันที่ ๑ ม.ค. ๕๙ 


	ฉบับที่ 45 เดือน ม.ค.๕๙
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