ฉบับที่ ๕๕ เดือน ส.ค. ๕๙

สรุปผลการตรวจราชการกรมจเรทหารบก
ห้วงเดือน มิ.ย. ๕๙ – ส.ค. ๕๙
การตรวจกิจการทั่วไป ในห้วงที่ผ่านมา ตรวจได้ ๖๐ หน่วย
ก
ผลการตรวจคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี (คิดเป็นร้อยละ ๘๐-๘๙) จานวน ๖๐ หน่วย ดังนี้
หน่วย

หน่วยรับการตรวจ

พลพัฒนา ๔
พล.ร.๒ รอ.
พล.ร.๔

กรมพัฒนา ๔ และ พัน.พัฒนา ๔
ส.พัน.๒ พล.ร. ๒ รอ., ร. ๒พัน.๑ รอ., ป.พัน.๑๒ รอ. และ ร้อย.บ.พล.ร.๒ รอ.
ร.๑๔, ร.๑๔ พัน.๑, ร.๑๔ พัน.๒, ร.๑๔ พัน.๓, ส.พัน.๔, พัน.สร.๔, ร.๔ พัน.๓, ป.พัน.๑๐๔, ร.๔ พัน.๑,
ช.พัน.๔ และ ป.พัน.๔
ร.๒๕, ร.๒๕ พัน.๑, ร.๒๕ พัน.๒, ร.๒๕ พัน.๓, ป.พัน.๒๕, ร.๑๕ พัน.๑, ร.๑๕ พัน.๔, พัน.สร.๕, ช.พัน.๕,
ป.พัน.๑๕, ม.พัน.๑๖, ร.๑๕ พัน.๒, ป.๕, ป.พัน.๑๐๕, ป.พัน.๕ และ ร.๕ พัน.๒
นฝ.นศท.มทบ.๒๕
นฝ.นศท.มทบ.๒๖
พัน.บร.กบร.ศร., พัน.นนส. กรม นร.รร.ร.ศร. และ พัน.นร.จจ.สอ.
รร.กสร.ศสร.
กวรบ.สพ.ทบ. และ รง.ซย.กรซท.ศซส.สพ.ทบ.
ส.๑, ส.๑ พัน.๑๐๑, ส.๑ พัน.๑๐๒, พัน.ส.ซบร.เขตหลัง และ พัน.นร.รร.ส.สส.
ศปภอ.ทบ.๑ และ ศปภอ.ทบ.๔
มทบ.๒๒, มทบ.๒๕ และ มทบ.๒๖
มทบ.๓๑๐ และ มทบ.๓๑
มทบ.๔๑, มทบ.๔๒, มทบ.๔๔, มทบ.๔๕, พล.ร.๕, พลพัฒนา ๔ และ ส.พัน.๒๔

พล.ร.๕
มทบ.๒๕
มทบ.๒๖
ศร.
ศสร.
สพ.ทบ.
สส.
นปอ.
ทภ.๒
ทภ.๓
ทภ.๔

การตรวจการจัดหา
ก

ในห้วงที่ผ่านมา ตรวจได้ ๑๑ หน่วย

ผลการตรวจคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี (คิดเป็นร้อยละ ๘๐-๘๙) จานวน ๖ หน่วย ดังนี้
หน่วย
หน่วยรับการตรวจ
ทบ.
นรด.
นรด.
ศสร.
นปอ.
ทภ.๑
ทภ.๒

หมายเหตุ

ศปภอ.ทบ.

ทภ.๑
ทภ.๒ และ บชร.๒

หมายเหตุ

ผลการตรวจคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก (คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป) จานวน ๕ หน่วย ดังนี้
หน่วย
หน่วยรับการตรวจ
มทบ.๓๕
มทบ.๒๙
ทภ.๒
ทภ.๓

รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา
มทบ.๒๔ และ มทบ.๒๙
มทบ.๓๕

การตรวจกิจการสายงานสัสดีและเรือนจาทหาร
ก

ในห้วงที่ผ่านมา ตรวจได้ ๔ หน่วย

ผลการตรวจคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก (คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป) จานวน ๔ หน่วย ดังนี้
หน่วย
หน่วยรับการตรวจ

ทภ.๒

หมายเหตุ

สง.สด.จว.ส.ร., สง.สด.จว.บ.ร., สง.สด.จว.ช.ย. และ สง.สด.จว.ข.ก.

หมายเหตุ ผลการตรวจดังกล่าว จบ.จะได้สรุปรายงานในภาพรวมให้ผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป

หมายเหตุ
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หน้า ๑

พล.ต.สมศักดิ์ สรไชยเมธา จก.จบ. นากาลังพล จบ. ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เพือ่ ถวายความจงรักภักดี
และถวายพระพร ให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัย ที่สมบูรณ์แข็งแรง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ ๓ ส.ค. ๕๙

พล.ต.สมศักดิ์ สรไชยเมธา จก.จบ. นากาลังพลร่วมถวายความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชัน้ ๒ บก.ทบ. และร่วมพิธไี ถ่ชวี ติ โคกระบือ
ถวายเป็นพระราชกุศล ณ ลานพืน้ ทีด่ า้ นล่างหน้าอาคาร ๒ บก.ทบ. เมือ่ วันที่ ๑๑ ส.ค. ๕๙ โดยมี พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ. เป็นประธาน

พล.ต.สมศักดิ์ สรไชยเมธา จก.จบ. นากาลังพลร่วมทาบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเปิด บก.ทบ. ครบรอบปีที่ ๓๐ ณ บริเวณ
หน้าห้องประชุมกิตติขจร และพิธีบาเพ็ญกุศล พร้อมกับพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่กาลังพลดีเด่น เมื่อวันที่ ๒๙ ส.ค. ๕๙ โดยมี
พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ. เป็นประธาน
โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร กาลังพลของกองทัพบก และประชาชน
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หน้า ๒

พล.ต.สมศักดิ์ สรไชยเมธา จก.จบ. พร้อมคณะ ร่วมงานวันสถาปนา ๔ หน่วยงาน ( กพ.ทบ., กบ.ทบ., สบ.ทบ. และ สลก.ทบ. )
ครบรอบปีที่ ๖๔ ณ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ. เมื่อวันที่ ๔ ส.ค. ๕๙ โดยมี พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ. เป็นประธาน

พล.ต.สมศักดิ์ สรไชยเมธา จก.จบ. พร้อมคณะ ร่วมงานวันพระราชทานกาเนิด รร.จปร. ครบรอบปีที่ ๑๒๙ และร่วมงานรั้วแดง
กาแพงเหลือง ประจาปี ๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ ส.ค. ๕๙

พล.ต.สมศักดิ์ สรไชยเมธา จก.จบ. พร้อมคณะ ร่วมงานวันสถาปนา ยศ.ทบ. ครบรอบปีที่ ๑๒๑ ณ ยศ.ทบ. ถ.เทอดดาริ เขตดุสิต
กทม. เมื่อวันที่ ๙ ส.ค. ๕๙ โดยมี พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ. เป็นประธาน
พล.ต.สมศักดิ์ สรไชยเมธา จก.จบ. พร้อมคณะ ร่วมงานวันสถาปนา
สพ.ทบ. ครบรอบปีที่ ๑๑๔ ณ สพ.ทบ. เขตดุสิต กทม. เมื่อวันที่ ๑๙ ส.ค. ๕๙

พล.ต.สมศักดิ์ สรไชยเมธา จก.จบ. มอบใบประกาศนียบัตรให้กับกาลังพลดีเด่น ประจาเดือน มิ.ย. - ส.ค. ๕๙ ณ ห้องประชุม จบ.
ชั้น ๔ บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๒ ส.ค. ๕๙
โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร กาลังพลของกองทัพบก และประชาชน
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พล.ต.สมศักดิ์ สรไชยเมธา จก.จบ. เป็นประธานในพิธปี ระดับเครือ่ งหมายชัน้ ยศ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร จบ. ทีไ่ ด้รบั การเลือ่ นยศ
สูงขึ้น จานวน ๒ นาย ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จบ. ชั้น ๔ บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๑๘ ส.ค. ๕๙

พล.ต.สมศักดิ์ สรไชยเมธา จก.จบ. นากาลังพล จบ. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจาปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ ณ ลานรอบ
อาคารสวัสดิการ เกียกกาย เมื่อ ๓๑ ส.ค. ๕๙

พ.อ.ประธาน นิลพัฒน์ รอง จก.จบ.(๑) พร้อมคณะ ฯ เข้าคานับ พล.ร.ต.ชัชชัย โพธิพรรค รน. จก.จร.ทร. และร่วมเป็นเกียรติ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กรมจเรทหารเรือ ครบรอบปี่ที่ ๙๙ ณ กรมจเรทหารเรือ อาคาร ๕ พระราชวังเดิม เมื่อ ๑ ส.ค. ๕๙

พ.อ.ประธาน นิลพัฒน์ รอง จก.จบ.(๑) พร้อมคณะ ฯ เป็นผู้แทน คตร.ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามสัญญา และพิธีลงนามข้อตกลง
คุณธรรม ณ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ถนนพระราม ๔ คลองเตย กทม. เมื่อ ๒ ส.ค. ๕๙
โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร กาลังพลของกองทัพบก และประชาชน
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หน้า ๔

พ.อ.ประธาน นิลพัฒน์ รอง จก.จบ.(๑) นากาลังพล จบ. เข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพร่างกายนายทหารสัญญาบัตร ประจาปี
๒๕๕๙ ณ ร.๑ พัน.๑ รอ. เมือ่ วันที่ ๓ ส.ค. ๕๙

พ.อ.ประธาน นิลพัฒน์ รอง จก.จบ.(๑) พร้อมข้าราชการสังกัด จบ. ร่วมพิธีอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร โดยมี รมว.กห. เป็นประธาน ฯ เมื่อวันที่ ๘ ส.ค.๕๙
พ.อ.ประธาน นิลพัฒน์ รอง จก.จบ.(๑) ร่วมพิธเี ปิดงาน “วันภูมปิ ญ
ั ญานักรบไทย”
ประจาปี ๒๕๕๙ ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) โดยมี เสธ.ทบ. เป็นประธานฯ เมื่อวันที่
๒๔ ส.ค. ๕๙

พ.อ.ประธาน นิลพัฒน์ รอง จก.จบ.(๑) พร้อมคณะ ฯ เป็นผู้แทน คตร.ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการ
พัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ - ๒๕๖๐) ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ณ โรงแรมโนโวเทล
สุวรรณภูมิ ห้องสุวรรณภูมิ A และ B จว.ส.ป. โดยมี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ เป็นประธาน
โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร กาลังพลของกองทัพบก และประชาชน
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พ.อ.ประธาน นิลพัฒน์ รอง จก.จบ.(๑) พร้อมคณะ ฯ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันมวยชิงชนะเลิศ ทบ. ประจาปี ๒๕๕๙ ณ สนามมวย
เวทีลุมพินี รามอินทรา โดยมี ผช.ผบ.ทบ.(๒) เป็นประธานใน เมื่อวันที่ ๒๕ ส.ค. ๕๙

พ.อ.ประธาน นิลพัฒน์ รอง จก.จบ.(๑) นากาลังพล จบ. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการรณรงค์สง่ เสริมความรู้และทัศนคติที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการพนัน เพื่อป้องกันการติดการพนันในเยาวชนและประชาชน ณ สนามฟุตบอล ม.พัน ๓ รอ. เมื่อวันที่ ๓๑ ส.ค. ๕๙

พ.อ.ประธาน นิลพัฒน์ รอง จก.จบ.(๑) เป็นผู้แทน จก.จบ. ให้การต้อนรับและรับฟังผลสรุปของการตรวจของชุดตรวจสอบภายใน
จาก สตน.ทบ. ในโอกาสทีช่ ดุ ตรวจเดินทางมาตรวจหน่วยตามวงรอบ ณ ห้องประชุม จบ. ชัน้ ๔ บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) เมือ่ วันที่ ๒ ก.ย. ๕๙
พ.อ.อรชัย บุญสุขจิตเสรี รอง จก.จบ.(๒) จัดการพัฒนาบุคลากรแก่ผตู้ รวจ
และกาลังพลภายในหน่วย (Unit School) ประจาปี ๒๕๕๙ ในห้วงวันที่ ๒๒ - ๒๕
ส.ค. ๕๙ ณ กองตรวจการจัดหา กรมจเรทหารบก
โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร กาลังพลของกองทัพบก และประชาชน

