
 

 

     

 
 
 

            
                                 

          
                                 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  ๗ หน่วย 
               

ผลการตรวจคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี (คิดเป็นร้อยละ ๘๐-๘๙)  จ านวน  ๗ หน่วย  ดังนี้ 
หน่วย หน่วยรับการตรวจ หมายเหตุ 

ทบ. สก.ทบ.,สห.ทบ. และ ยศ.ทบ.  
มทบ.๓๖ รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง  
ทภ.๓ มทบ.๓๖   
ทภ.๔ ทภ.๔ และ มทบ.๔๑   

 
 
 
                                                 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.  

สรุปผลการตรวจราชการกรมจเรทหารบก 
ห้วงเดือน ม.ค.๕๙ – มี.ค.๕๙ 

ฉบับท่ี ๕๐ เดอืน มี.ค.๕๙ 

การตรวจกิจการทั่วไป 
ก 
 

การตรวจกิจการสายงานสัสดีและเรือนจ าทหาร 
ก 
 

การตรวจการจัดหา 
ก 
 



 

 

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 
     
 
 
              
 
 
                             
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   

 

 

 

การตรวจพิเศษ  
ก 
 



โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร ก าลังพลของกองทัพบก และประชาชน 

กรมจเรทหารบก 
INSPECTOR GENERAL DEPARTMENT 

ภาพกิจกรรม เดือน มี.ค. ๕๙ 

 พล.ต.สมศกัดิ ์สรไชยเมธา จก.จบ. เปน็ประธานในพิธปีระดบัเครือ่งหมายชัน้ยศ ใหแ้กน่ายทหารสญัญาบตัร จบ. ทีไ่ดร้บัการเลือ่นยศ 
สูงขึ้น จ านวน ๑ นาย ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๒ มี.ค. ๕๙ 

 พล.ต.สมศักดิ์ สรไชยเมธา จก.จบ. และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการตรวจ ของนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารจเร 
กองทัพบก รุ่นที่ ๒๖ และนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ณ มทบ.๑๗ และ ร.๒๙ พัน.๑ จว.ก.จ. เมื่อวันที่ ๒ มี.ค. ๕๙ 

 พล.ต.สมศกัดิ ์สรไชยเมธา จก.จบ. เปน็ประธานในพิธปีระดบัแหนบพระมหาวชริาวธุ ใหแ้กน่ายทหารนกัเรยีนหลกัสตูรนายทหารจเร 
กองทัพบก รุน่ที ่๒๖ และ นายทหารนักเรยีนหลกัสูตรนายทหารจเรกองทัพบก ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์รุน่ที ่๒ ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๙ 
ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๔ มี.ค. ๕๙ 

 พล.ต.สมศกัดิ ์สรไชยเมธา จก.จบ. เปน็ประธานในพิธ ีปดิการศกึษาหลกัสตูรนายทหารจเรกองทพับก รุน่ที ่๒๖ และหลกัสตูรนายทหารจเร 
กองทัพบก ผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส ์รุน่ที ่๒ ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๙ ณ ห้องประชมุ สปช.ทบ.(๑) ชัน้ ๕ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรงัสรรค)์ 
เมื่อวันที่ ๔ มี.ค. ๕๙ 



โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร ก าลังพลของกองทัพบก และประชาชน 

กรมจเรทหารบก 
INSPECTOR GENERAL DEPARTMENT 

ภาพกิจกรรม เดือน มี.ค. ๕๙ 

 พล.ต.สมศักดิ์ สรไชยเมธา จก.จบ. เป็นประธาน ในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร เจ้าหน้าที่รับตรวจกิจการจเร รุ่นที่ ๖ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม สปช.ทบ.(๑) ชั้น ๕ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค. ๕๙ 

 พล.ต.สมศักดิ์ สรไชยเมธา จก.จบ. เป็นประธานในการจัดการแข่งขันชกมวยการกุศล "ศึกเพชรเกียรติเพชร" โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือหารายได้เป็นสวัสดิการก าลังพล กองทุนการศึกษาบุตร กองทุนช่วยเหลือครอบครัวทุพพลภาพ ของก าลังพล จบ. ณ สนามมวยเวที 
ลุมพินี รามอินทรา เมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค. ๕๙ 

 พล.ต.สมศักดิ์  สรไชยเมธา จก.จบ. เป็นประธานการแข่งขันฟุตบอล เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง ครู /อาจารย์ 
และนายสิบนักเรียน หลักสูตรเจ้าหน้าที่รับตรวจกิจการจเร รุ่นที่ ๖ ณ สนามฟุตบอล ร.๑ พัน.๓ รอ. เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค. ๕๙ 

 พล.ต.สมศักดิ์ สรไชยเมธา จก.จบ. และคณะ ตรวจเยี่ยมการตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. ประจ าปี ๒๕๕๙ 
ต่อกองทุนที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยในพ้ืนที่ ทภ.๓ ได้แก่ มทบ.๓๓, ร.๗, รพศ.๕, รพศ.๕ พัน.๑ และ รพศ.๕ พัน.๒  
เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๕  มี.ค. ๕๙ 

  

 พล.ต.สมศกัดิ ์สรไชยเมธา จก.จบ. น าก าลงัพล จบ.รว่มพิธลีงนาม 
ต่อสัญญากรมธรรม์ประกันชีวิตทหาร กรมธรรม์ภัยสงคราม, พิทักษ์พล 
และ พิทักษ์พลพิเศษกองทัพบก กับ บริษัท ไทยประกันชีวิต จ ากัด 
(มหาชน) ณ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค. ๕๙ 



โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร ก าลังพลของกองทัพบก และประชาชน 

กรมจเรทหารบก 
INSPECTOR GENERAL DEPARTMENT 

ภาพกิจกรรม เดือน มี.ค. ๕๙ 

 พล.ต.สมศักดิ์ สรไชยเมธา จก.จบ. เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่รับตรวจกิจการจเร รุ่นที่ ๖ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม สปช.ทบ.(๑) อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค. ๕๙ 

 พ.อ.ประธาน นลิพัฒน ์รอง จก.จบ.(๑) และคณะ ตรวจเยี่ยมและรบัฟงัการบรรยายสรปุผลการฝึกปฏบิตัิการรับตรวจกจิการทัว่ไป 
และมอบแนวทางการปฏิบัติให้กับนายสิบนักเรียน หลักสูตรเจ้าหน้าที่รับตรวจกิจการจเร รุ่นที่ ๖ ณ ร.๑ พัน.๓ รอ. เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค. 

 พ.อ.ประธาน นิลพัฒน์ รอง จก.จบ.(๑) และคณะ 
เยีย่มอาการเจบ็ปว่ย พ.อ.นมิิตร เบญจนาค ผูต้รวจราชการ จบ. 
ตามนโยบายการดแูลสวสัดกิารก าลงัพลของ ทบ. ณ อาคารเฉลมิพระเกยีรติ 
รพ.รร.๖ เขตราชเทวี กทม. เมื่อวันที่ ๗ มี.ค. ๕๙ 

 พ.อ.ประธาน นิลพัฒน์ รอง จก.จบ.(๑) พร้อมคณะ ฯ ท าการตรวจเยี่ยม การฝึกปฏิบัติการรับตรวจกิจการทั่วไป  ของนายสิบ 
นักเรียนหลักสูตรเจ้าหน้าที่รับตรวจกิจการจเร รุ่นที่ ๖ ณ ร.๑ พัน.๓ รอ. เมื่อ ๒๒ มี.ค. ๕๙ โดยมีหน่วย ร.๑ พัน.๓ รอ. ให้การสนับสนุน 
ก าลังพล สถานที่ และยุทโธปกรณ์ในการฝึก ฯ  



โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร ก าลังพลของกองทัพบก และประชาชน 

กรมจเรทหารบก 
INSPECTOR GENERAL DEPARTMENT 

ภาพกิจกรรม เดือน มี.ค. ๕๙ 

 พล.ต.สมศักดิ์ สรไชยเมธา จก.จบ. มอบหมายให้ คุณจีราภรณ์ นิลพัฒน์ รองประธานชมรมแม่บ้าน จบ.(๑) น าสมาชิกชมรม 
แม่บ้าน จบ. เดินทางไปเยี่ยมครอบครัวก าลังพล และช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวที่มีความต้องการพิเศษ ของก าลังพล จบ .  
จ านวน ๔ ครอบครัว ณ ที่พักอาคารสวัสดิการเกียกกาย, สามเสน, บ้านพักเขตลาดพร้าว และเขตทวีวัฒนา ในโครงการช่วยเหลือ  
บดิา มารดา ทีพิ่การทพุพลภาพ ของก าลงัพล เพ่ือตอบสนองการด าเนนิกจิกรรม ของสมาคมแมบ่า้นทหารบก เมือ่วนัอาทติยท์ี ่๒๐ มี.ค. ๕๙ 

  
 พล.ต.สมศกัดิ ์สรไชยเมธา จก.จบ. มอบหมายให ้คณุจรีาภรณ ์นลิพัฒน ์ภรรยา รอง จก.จบ.(๑) 
เปน็หวัหนา้คณะผูแ้ทนชมรมแมบ่า้นกรมจเรทหารบก รว่มงานแถลงขา่วการออกรา้นสมาคมแม่บา้น 
ทหารบกในงานกาชาดปี ๒๕๕๙ และรว่มบริจาคเงนิสนับสนุนการออกร้านสมาคมแม่บ้านทหารบก 
เมื่อ ๒๔ มี.ค. ๕๙ เวลา ๑๔๐๐ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กทม.  

 พ.อ.ประธาน นิลพัฒน์ รอง จก.จบ.(๑) พร้อมคณะ 
เดินทางไปตรวจเยี่ยมการตรวจ ของชุดตรวจกิจการทั่วไป จบ. 
พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการศึกษาวิธีการตรวจของนายสิบนักเรียน 
หลักสูตรเจ้าหน้าที่รับตรวจกิจการจเรรุ่นที่ ๖  ณ ม.พัน.๑๑ รอ. 
อ.เมือง จว.ส.บ. เมื่อ ๓๐ มี.ค. ๕๙ 

 พ.อ ประธาน นิลพัฒน์ รอง จก.จบ.(๑) พร้อมคณะฯ 
ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ม.พัน.๑๑ รอ. ในการตรวจสอบ 
และประเมนิผลการพฒันาคุณภาพชวีติก าลงัพลและประสทิธภิาพ
หน่วยทหาร ทบ. ณ ที่ท าการชุมชน ม.พัน.๑๑ รอ. อ.เมือง 
จว.ส.บ. เมื่อ ๓๐ มี.ค. ๕๙ 

  

 พ.อ. ประธาน นิลพัฒน์ รอง จก.จบ.(๑) เป็นประธานในพิธี 
มอบแหนบพระมหาวชิราวุธกรมจเรทหารบก ให้กับนายสิบนักเรียน 
หลักสูตรเจ้าหน้าที่รับตรวจกิจการจเร รุ่นที่ ๖ ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า 
ชั้น ๔ อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค. ๕๙  

 พ.อ.อรชัย บุญสุขจิตเสรี รอง จก.จบ.(๒) เป็นผู้แทน จก.จบ. 
น าคณะนายสิบนักเรียน หลักสูตรเจ้าหน้าที่รับตรวจกิจการจเร รุ่นที่ ๖ 
ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง ณ ส านักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต 
กทม. เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค. ๕๙ 
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