
กรมจเรทหารบก 
INSPECTOR GENERAL DEPARTMENT 

ภาพกิจกรรม เดือน พ.ย. - ธ.ค.๕๗  

โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทหาร ก าลังพลของกองทัพบก และประชาชน 

พล.ต.สมศักดิ์ สรไชยเมธา จก.จบ. และคณะนายทหาร จบ. ร่วมลงนามถวายพระพร 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ ๕ ธ.ค.๕๗ 

พล.ต.สมศักดิ์ สรไชยเมธา จก.จบ. น าข้าราชการ จบ. เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพ่ือเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน 
ของหน่วยที่มีที่ตั้งใน บก.ทบ. โดยมี ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธี ณ ห้อง ๒๒๑ บก.ทบ. เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค.๕๗ 

พ.อ.ประธาน  นิลพัฒน์ รอง จก.จบ. เป็นผู้แทน จก.จบ. รว่มพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติถวายเป็น 
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธ.ค.๕๗  

ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๕๗ โดยมี พล.อ.ปรีชา  จันทร์โอชา ผช.ผบ.ทบ. เป็นประธาน  

พล.ต.สมศักดิ์  สรไชยเมธา จก.จบ. เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา และน าก าลังพล จบ. ถวายสักการะน้อมร าลึกถึง 
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงเป็นจเรทัพบกพระองค์แรก เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า 

ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า ชั้น ๔ จบ. อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย.๕๗ 
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พล.ต.สมศักดิ์  สรไชยเมธา จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับแหนบพระมหาวชิราวุธ ให้แก่ข้าราชการ จบ. และผู้กระท าคุณประโยชน์ 
ให้แก่ ทบ. รวมถึงผู้ที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ จบ. เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า ชั้น ๔ จบ. 

อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย.๕๗ 

พล.ต.สมศักดิ์  สรไชยเมธา จก.จบ. และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ พล.ท.สาธิต  พิธรัตน์ มทภ.๓ พร้อมบรรยายพิเศษ และ 
มอบนโยบายผู้บัญชาการทหารบก ให้กับก าลังพล ทภ.๓ เกี่ยวกับการรับตรวจกิจการสายงานจเร ณ สโมสรบันเทิงทัพ  

ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จว.พ.ล. เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๑ พ.ย.๕๗ 

พล.ต.สมศักดิ์ สรไชยเมธา จก.จบ. และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ พล.ต.พัฒนา  มาตร์มงคล ผบ.จทบ.ช.ร. ณ ค่ายเม็งรายมหาราช  
จว.ช.ร. และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดตรวจการจัดหา จบ. ต่อหน่วย จทบ.ช.ร. เมื่อวันที่ ๑๘ - ๑๙ พ.ย.๕๗ 

พล.ต.สมศักดิ์ สรไชยเมธา จก.จบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ก าลังพล จบ. ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น                             
จ านวน ๑ นาย ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า ชั้น ๔ จบ. อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) เมื่อวันที่ ๙ ธ.ค.๕๗ 
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พล.ต.สมศักดิ์ สรไชยเมธา จก.จบ. และคณะฯ ร่วมพิธีกระท าสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของ นศท. ประจ าปี ๒๕๕๗                      
โดยมี ผบ.ทบ. เป็นประธาน ณ ลานเอนกประสงค์ ทภ.๑ ใน ร.๑๑ รอ. เมื่อวันที่ ๑๑ ธ.ค.๕๗ 

พล.ต.สมศักดิ์  สรไชยเมธา จก.จบ. มอบหมายให้คุณ จีราภรณ์  นิลพัฒน์ รองประธานชมรมแม่บ้าน จบ. น าสมาชิกแม่บ้าน จบ. 
น าเงินทุนยังชีพที่ได้รับโอนจากสมาคมแม่บ้านทหารบก ไปมอบให้กับคู่สมรสของก าลังพล จบ.ที่ทุพพลภาพ ทั้งนี้ เป็นการสอดคล้อง 

กับงานส าคัญเร่งด่วน ๑๒ ประการ ของ ผบ.ทบ. ด้านการดูแลสวัสดิการก าลังพลชั้นผู้น้อย เกี่ยวกับการดูแลบุตรและคู่สมรส 
ที่มีความต้องการพิเศษ ณ อาคารที่พักสวัสดิการ ทบ. (ส่วนกลาง) พ้ืนที่สามเสน เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย.๕๗ 

พ.อ.ประธาน  นิลพัฒน์ รอง จก.จบ. เป็นประธานในการประชุมพิจารณาการจัดท าหัวข้อและแนวทางการตรวจสอบและ   
ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตก าลังพลและครอบครัว และประสิทธิภาพหน่วยทหารกองทัพบกประจ าปี ๒๕๕๘  

เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย.๕๗ (ครั้งที่ ๑) และ วันที่ ๒๖ พ.ย.๕๗ (ครั้งที่ ๒) ณ ห้องประชุม จบ. (ชั้น ๔) โดยมีผู้แทนหน่วยจาก  
กพ.ทบ., ยศ.ทบ., สห.ทบ., สก.ทบ. และ สธน.ทบ. เข้าร่วมประชุม  


