บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
กพ.ทบ. (กองการปกครอง ฯ โทร. ๐ ๒๒๙๗ ๗๑๕๕, ๙๗๑๕๕)
ที่ กห ๐๔๐๑/๘๐๖
วันที่
๖ มี.ค. ๖๐
เรื่อง ขออนุมัติกาหนดแนวทางในการจัดการต้อนรับผู้บังคับบัญชา
เรียน

ผบ.ทบ.

อ้างถึง ๑. ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการจัดกองทหารเกียรติยศ พ.ศ. ๒๕๒๘
๒. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจัดแถวทหารต้อนรับและหมู่ธงเกียรติยศ พ.ศ. ๒๕๔๑
และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕, (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖
๑. กพ.ทบ. ขออนุมัติกาหนดแนวทางในการจัดการต้อนรับ ในกรณีที่มีผู้บังคับบัญชาชั้นสูง
ของ ทบ. เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วย หรือเดินทางไปราชการในพื้นที่ซึ่งมีหน่วยทหารตั้งอยู่ เพื่อให้การปฏิบัติ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นแนวทางเดียวกัน
๒. ผบ.ทบ. ได้กรุณาสั่งการในการประชุมและสั่งการของ ผบ.ทบ. ต่อ ผบ.นขต.ทบ.
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อ ๖ ก.พ. ๖๐ ณ ห้องประชุม ๒๔๑ เรื่องการต้อนรับของหน่วย เมื่อมีผู้บังคับบัญชา
ชั้นสูงของ ทบ. เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วย หรือกรณีเดินทางเพื่อไปขึ้นอากาศยานในพื้นที่ของหน่วย
ให้พิจารณาการจัดคณะต้อนรับเท่าที่จาเป็น เพื่อไม่ให้เป็นภาระหรือกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วย
๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การปฏิบัติในการต้อนรับผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของ ทบ.
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรกาหนดแนวทางการปฏิบัติ และชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจให้ นขต.ทบ.
ทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้
๓.๑ กรณีที่หน่วยจัดกองทหารเกียรติยศ ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับ กห. ฯ ตามอ้างถึง ๑
หรือกรณีจัดแถวทหารต้อนรับและหมู่ธงเกียรติยศ ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ทบ. ฯ ที่อ้างถึง ๒ อย่างเคร่งครัด
๓.๒ การต้ อนรั บและรายงานตั วของคณะผู้ บั งคั บบั ญชาของหน่ วย ในโอกาสแรก
ที่ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงเข้าพื้นที่ของหน่วย ให้ปฏิบัติด้วยความถูกต้องเข้มแข็ง โดยให้มีการซักซ้อมอยู่เสมอ
โดยเริ่มจากการรายงานเหตุการณ์ของนายทหารเวร ต่อด้วยการรายงานตัว ของ ผบ.หน่วยในพื้น ที่
ถ้ามีหลายตาแหน่งให้เรียงลาดับจากผู้มีอาวุโสสูงไปต่าในการต้อนรับครั้งนั้น ทั้งนี้ในการจัดคณะต้อนรับ
และการส่งกลับให้พิจารณาตามความจาเป็นและเหมาะสม ไม่ให้กระทบต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่
หากผู้ใดมีภารกิจสาคัญให้จัดผู้แทนมาต้อนรับแทนได้
๓.๓ กรณี ที่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาชั้ น สู ง เดิ น ทางไปยั ง หน่ ว ยซึ่ ง เป็ น ที่ จ อดอากาศยาน
ให้ ม าต้ อ นรั บ และรายงานตั ว เฉพาะการส่ ง ขึ้ น อากาศยานเที่ ย วไป ส าหรั บ เที่ ย วกลั บ ให้ พิ จ ารณา
ตามความเหมาะสม

-๒๓.๔ ในการเข้าแถวต้อนรับและส่งผู้บังคับบัญชา ของคณะผู้บังคับ หน่วยในพื้น ที่
ให้พิจารณาระยะห่างจากอากาศยานให้เหมาะสม เพื่อให้มีความสง่างามและไม่เป็นอันตราย
๓.๕ การปฏิบัติตามข้อ ๓.๒, ๓.๓ และ ๓.๔ ให้ใช้กับผู้บังคับบัญชาของ ทบ. ในกรณี
เป็นผู้บังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไป ให้ ผบ.หน่วย พิจารณากาหนดเพิ่มเติมให้เหมาะสมตามโอกาสและ
สอดคล้องกับการปฏิบัติภารกิจในขณะนั้น
๔. ข้อเสนอ เห็นควรดาเนินการดังนี้
๔.๑ อนุ มัติ กาหนดแนวทางในการจัด คณะต้อนรับผู้ บังคั บบัญ ชาชั้ นสูง ของ ทบ.
ในปัจจุบัน ตามการพิจารณาในข้อ ๓
๔.๒ กพ.ทบ. ชี้ แ จงแนวทางการปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ๔.๑ แจ้ ง ให้ สง.ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
และ นขต.ทบ. ทราบและถือปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔
ทั้งนี้อยู่ในอานาจของ ผบ.ทบ.

(ลงชื่อ) พล.ท.คธายุทธ์ เสาวคนธ์
( คธายุทธ์ เสาวคนธ์ )
จก.กพ.ทบ.

- อนุมตั ิตามเสนอในข้อ ๔
(ลงชือ่ ) พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท
(เฉลิมชัย สิทธิสาท)
ผบ.ทบ.
๑๗ มี.ค. ๖๐

เรียน ผบ.ทบ.
- เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๔
(ลงชื่อ) พล.ท.สรรชัย อจลานนท์
( สรรชัย อจลานนท์ )
รอง เสธ.ทบ.(๑)
๑๓ มี.ค. ๖๑

(ลงชื่อ) พล.อ.สสิน ทองภักดี
(สสิน ทองภักดี)
เสธ.ทบ.
๑๔ มี.ค. ๖๐
(ลงชื่อ) พล.อ.พิสิทธิ์ สิทธิสาร
(พิสิทธิ์ สิทธิสาร)
รอง ผบ.ทบ.
๑๖ มี.ค. ๖๐
สาเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ.สุชิน ตรงดี
(สุชนิ ตรงดี)
ผอ.กอง กพ.ทบ.
๑๗ มี.ค. ๖๐

(ลงชื่อ) พล.อ.เทพพงศ์ ทิพยจันทร์
(เทพพงศ์ ทิพยจันทร์)
ผช.ผบ.ทบ.(๑)
๑๕ มี.ค. ๖๐

