- สาเนาคู่ฉบับ -

กระดาษเขียนข่าว
แบบ สส.๖
สาหรับเจ้าหน้าทีศ่ ูนย์การสือ่ สาร
.

ความเร่งด่วน – ผู้รับปฏิบัติ

ด่ วนที่สุด

ความเร่งด่วน – ผู้รับทราบ

ด่ วนที่สุด

ทบ.๔๖๓-๐๐๗
ที.่ ....................................
.

หมู่วนั - เวลา

คาแนะนา
หมู่/คา
๑๙ เม.ย. ๖๑ ประเภทเอกสาร

จาก กพ.ทบ.

ที่ กห ๐๔๐๑/๔๓๔

ถึงผู้รับปฏิบัติ สลก.ทบ., สสน.บก.ทบ., กพ.ทบ.(กองธุรการ ฯ), ขว.ทบ., ยก.ทบ., กบ.ทบ., กร.ทบ., สปช.ทบ., นรด.,
กง.ทบ., สห.ทบ., สก.ทบ., สตน.ทบ., สวพ.ทบ., สบ.ทบ., จบ., ขส.ทบ., กช., สส., ยย.ทบ., กส.ทบ.,
วศ.ทบ., พธ.ทบ., สพ.ทบ., ยศ.ทบ., รร.จปร., พล.ป., นปอ., ขกท., ศบบ., นสศ., พล.ม.๒ รอ., สธน.ทบ.,
ศซบ.ทบ., ดย.ทบ., ทภ.๑, ทภ.๒, ทภ.๓, ทภ.๔
ผู้รับทราบ
สง.ผบ.ทบ., สง.รอง ผบ.ทบ., สง.ปษ.ทบ., สง.ผช.ผบ.ทบ.(๑), สง.ผช.ผบ.ทบ.(๒), สง.เสธ.ทบ.,
สง.รอง เสธ.ทบ.(๑), สง.รอง เสธ.ทบ.(๒), สง.รอง เสธ.ทบ.(๓), สง.รอง เสธ.ทบ.(๔), สง.รอง เสธ.ทบ.(๕),
สง.ปรมน.ทบ., ฝกพ.ศปก.ทบ., สผพ.กพ.ทบ., สพบ.กพ.ทบ.
ด้ ว ยผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาของ ทบ. มี ค วามห่ ว งใยต่ อ พฤติ ก รรมการแสดงออกของก าลั ง พลในลั ก ษณะ
ที่ไม่เหมาะสม และการกระทาที่ผิดกฎหมาย ส่งผลให้ ทบ. เสื่อมเสียชื่อเสียง ดังนั้น จึงขอให้ผู้บังคับหน่วยดาเนินการ
ดังนี้
๑. เน้ น ย้า ก ากั บดู แ ล ให้ ก าลั ง พลปฏิ บั ติ ต นอยู่ ใ นระเบี ย บวิ นั ยอย่ า งเคร่ งครั ด รวมถึ งห้ามเข้ าไป
ยุ่งเกี่ ยวกั บการกระทาที่ ผิดกฎหมายทุ กกรณี เช่ น การกระทาความผิ ดเกี่ ยวกั บ พ.ร.บ.คอมพิ วเตอร์ ฯ, ท าตั ว เป็ น
ผู้มีอิทธิพล หรือร่วมกับกลุ่มผู้มีอิทธิพล, การเรียกรับผลประโยชน์จ ากการปฏิบัติหน้าที่, การลักลอบขนสินค้าหรือ
จาหน่ายสินค้าหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากร รวมถึงการแสดงออกหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
๒. หากตรวจพบว่ามีกาลังพลของหน่วยกระทาตัวฝ่าฝืนหรือตกเป็นข่าว ให้ผู้บังคับหน่วยดาเนินการ
ด้านวินัยตามอานาจของผู้บังคับบัญชา และผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป ๒ ระดับ ต้องร่วมรับผิดชอบต่อการกระทานั้น
และที่สาคัญจะต้องไม่มีกาลังพลประพฤติหรือปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือขั ดต่อกฎหมาย ซึ่งทาให้ ทบ. เสื่อมเสียชื่อเสียง
เป็นอันขาด

หน้า ๑ ใน ๑ หน้า
วันที่

สาหรับ
พนักงาน

รับ
เมื่อ

อ้างถึงข่าว
จัดประเภทเอกสาร
จัด
ไม่
เวลา ระบบ
เครื่อง
สื่อสาร

ชื่อ
พนักงาน

ชื่อผู้เขียนข่าว
พ.ท. ปิยะภัทร เสนีวงษ์
( ปิยะภัทร เสนีวงษ์ )
หน.กพ.ทบ.

หน่วย กปค.สปบ.กพ.ทบ.
โทร. ๐-๒๒๙๗-๗๑๓๙

วันที่ เวลา ระบบ
รับรองว่าเป็นข่าวราชการ
เครื่อง
ส่ง
ชื่อ (ลงชื่อ) พ.อ .ธราทร ชาญแก่นจันทร์
( ธราทร ชาญแก่นจันทร์ )
สื่อสาร พนักงาน
เสร็จ
นปก.ประจา กพ.ทบ.

ผูอ้ นุมัติข่าว

- สาเ

าคู่ฉบับ -

กระดาษเขียนข่าว

ทบ.๔๖๓-๐๐๗
ที.่ ....................................
.

แบบ สส.๖
สาหรับเจ้าหน้าทีศ่ ูนย์การสือ่ สาร
.

ความเร่งด่วน – ผู้รับปฏิบัติ

ด่ วนที่สุด

ความเร่งด่วน – ผู้รับทราบ

ด่ วนที่สุด

หมู่วนั - เวลา

คาแนะนา
หมู่/คา
๒๕ เม.ย. ๖๑ ประเภทเอกสาร

จาก กพ.ทบ.

ที่ กห ๐๔๐๑/๔๕๐

ถึงผู้รับปฏิบัติ สลก.ทบ., สสน.บก.ทบ., กพ.ทบ.(กองธุรการ ฯ), ขว.ทบ., ยก.ทบ., กบ.ทบ., กร.ทบ., สปช.ทบ., นรด.,
กง.ทบ., สห.ทบ., สก.ทบ., สตน.ทบ., สวพ.ทบ., สบ.ทบ., จบ., ขส.ทบ., กช., สส., ยย.ทบ., กส.ทบ.,
วศ.ทบ., พธ.ทบ., สพ.ทบ., ยศ.ทบ., รร.จปร., พล.ป., นปอ., ขกท., ศบบ., นสศ., พล.ม.๒ รอ., สธน.ทบ.,
ศซบ.ทบ., ดย.ทบ., ทภ.๑, ทภ.๒, ทภ.๓, ทภ.๔
ผู้รับทราบ
สง.ผบ.ทบ., สง.รอง ผบ.ทบ., สง.ปษ.ทบ., สง.ผช.ผบ.ทบ.(๑), สง.ผช.ผบ.ทบ.(๒), สง.เสธ.ทบ.,
สง.รอง เสธ.ทบ.(๑), สง.รอง เสธ.ทบ.(๒), สง.รอง เสธ.ทบ.(๓), สง.รอง เสธ.ทบ.(๔), สง.รอง เสธ.ทบ.(๕),
สง.ปรมน.ทบ., ฝกพ.ศปก.ทบ., สผพ.กพ.ทบ., สพบ.กพ.ทบ.
ด้ ว ยผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาของ ทบ. มี ค วามห่ ว งใยการรั ก ษาระเบี ย บวิ นั ย ของก าลั ง พล และพฤติ ก รรม
ที่ไ ม่เ หมาะสม ดัง นั ้น จึง ขอให้ผู ้บัง คับ บัญ ชาทุก ระดับ ชั ้น เน้น ย้ า กวดขัน และก ากับ ดูแ ลผู ้ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชา
ดังนี้
๑. การปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยโดยเคร่งครัด การแต่งกาย เครื่องประกอบการแต่งกาย ทรงผม
จะต้ องเรี ยบร้ อย ถู กต้ อง รวมถึ งไม่ สมควรแสดงพฤติก รรมที่ไม่เหมาะสม ในทุกกรณี และทุ กสถานที่ เช่น การขับขี่
ยานพาหนะในลักษณะที่ทาให้ผู้อื่น เดือดร้อนหรือได้รับอัน ตราย การเสพเครื่องดองของเมาจนเสีย กริยา การใช้
กิริยาวาจาก้าวร้าวหยาบคาย
๒. การเผยแพร่ ส่งต่อ ข้อมูลหรือข่าวสาร ที่เข้าข่ายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ และการกระทาอื่น ๆ
ที่ผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
ทั้งนี้ หากตรวจพบว่ามีกาลังพลของหน่วยกระทาตัวฝ่าฝืนหรือตกเป็นข่าว ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือ
ขึ้ น ไป ๒ ระดั บ จะต้ องร่ วมรั บผิ ด ชอบต่ อการกระท านั้ น โดยผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาชั้ น เหนื อ กว่ า ด าเนิ นการด้ านวิ นั ย
ตามขอบเขตอ านาจ และให้ มี ผ ลต่ อ การพิ จ าณาบ าเหน็ จ ประจ าปี ด้ว ย ทั้ ง นี้ หากการกระท านั้ น ถื อ เป็ น ความผิ ด
อย่างร้ายแรง หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ให้หน่วยรายงานด่วนถึง ผบ.ทบ. (ผ่าน กพ.ทบ.) โดยทันที และดาเนินการ
แก้ ไ ขปั ญ หาก าลั ง พลโดยรวดเร็ ว และรวมทั้ ง จะต้ อ งไม่ มี ก าลั ง พลของหน่ ว ย ประพฤติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม่ เ หมาะสม
หรือการกระทาที่ผิดกฎหมาย ซึ่งทาให้ ทบ. เสื่อมเสียชื่อเสียงเป็นอันขาด

หน้า ๑ ใน ๑ หน้า
วันที่

สาหรับ
พนักงาน

รับ
เมื่อ

อ้างถึงข่าว
จัดประเภทเอกสาร
จัด
ไม่
เวลา ระบบ
เครื่อง
สื่อสาร

ชื่อ
พนักงาน

ชื่อผู้เขียนข่าว
พ.ท. ปิยะภัทร เสนีวงษ์
( ปิยะภัทร เสนีวงษ์ )
หน.กพ.ทบ.

วันที่ เวลา ระบบ
เครื่อง
ส่ง
ชื่อ
สื
อ
่
สาร
เสร็จ
พนักงาน

หน่วย กปค.สปบ.กพ.ทบ.
โทร. ๐-๒๒๙๗-๗๑๓๙

รับรองว่าเป็นข่าวราชการ
(ลงชื่อ) พ.อ. ธราทร ชาญแก่นจันทร์
( ธราทร ชาญแก่นจันทร์)
นปก.ประจา กพ.ทบ.

ผู้อนุมัติข่าว

กระดาษเขียนข่าว
แบบ สส.๖
สาหรับเจ้าหน้าทีศ่ ูนย์การสือ่ สาร
ความเร่งด่วน – ผู้รับปฏิบัติ
ความเร่งด่วน – ผู้รับทราบ

ด่ วนที่สุด

ด่ วนที่สุด

หมู่วนั - เวลา
๑๑ พ.ค. ๖๑

ทบ.๔๖๓-๐๐๗
ที.่ ....................................
.
คาแนะนา
หมู่/คา
ประเภทเอกสาร

จาก กพ.ทบ.
ที่ กห ๐๔๐๑/๕๑๒
ถึงผู้รับปฏิบัติ สลก.ทบ., สสน.บก.ทบ., กพ.ทบ.(กองธุรการ ฯ), ขว.ทบ., ยก.ทบ., กบ.ทบ., กร.ทบ., สปช.ทบ., นรด.,
กง.ทบ., สห.ทบ., สก.ทบ., สตน.ทบ., สวพ.ทบ., สบ.ทบ., จบ., ขส.ทบ., กช., สส., ยย.ทบ., กส. ทบ.,
วศ.ทบ., พธ.ทบ., สพ.ทบ., ยศ.ทบ., รร.จปร., พล.ป., นปอ., ขกท., ศบบ., นสศ., พล.ม.๒ รอ., สธน.ทบ.,
ศซบ.ทบ., ดย.ทบ., ทภ.๑, ทภ.๒, ทภ.๓, ทภ.๔
ผู้รับทราบ
สง.ผบ.ทบ., สง.รอง ผบ.ทบ., สง.ปษ.ทบ., สง.ผช.ผบ.ทบ.(๑), สง.ผช.ผบ.ทบ.(๒), สง.เสธ.ทบ.,
สง.รอง เสธ.ทบ.(๑), สง.รอง เสธ.ทบ.(๒), สง.รอง เสธ.ทบ.(๓), สง.รอง เสธ.ทบ.(๔), สง.รอง เสธ.ทบ.(๕),
สง.ปรมน.ทบ., ฝกพ.ศปก.ทบ., สผพ.กพ.ทบ., สพบ.กพ.ทบ.
เนื่ องด้วยปัจจุบันยังปรากฏว่ามี กาลังพลของ ทบ. ละเลยต่อการปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
มีความประพฤติไม่เหมาะสม และมีการกระทาความผิดกฎหมาย ดังนั้น จึงขอให้ผู้บังคับหน่วย เน้นย้า กวดขันกากับดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนี้
๑. การใช้ การเข้ าถึงระบบคอมพิวเตอร์ จะต้องไม่ส่งผลให้บุ คคลหรือหน่ วยงานได้รับความเสียหาย เช่ น
การโพสต์ รูปภาพ, คลิปวีดีโอ, การส่งต่อข้อความในลักษณะที่ไม่เหมาะสม, ความลับของทางราชการ และการใช้
สื่อต่าง ๆ ในการกระทาความผิดกฎหมาย ซึ่งการกระทาดังกล่าวเป็นความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
รวมถึงการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น เมาสุราอาละวาด ยิ งปืนในที่สาธารณะ การกระทาตัวเป็นผู้มีอิทธิพล
และเกี่ ย วข้ อ งกั บ สิ่ ง ผิ ด กฎหมายทุ ก กรณี หากตรวจพบว่ า มี ก าลั ง พลของหน่ ว ยกระท าตั ว ฝ่ า ฝื น หรื อ ตกเป็ น ข่ า ว
ทาให้ ทบ. เสื่อมเสียชื่อเสียง ถือเป็นความผิด พ.ร.บ. ว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. ๒๔๗๖ โดยให้ถือว่าเป็นความผิด วินัย
ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
๒. การแสดงความเคารพให้ปฏิบัติตามข้อบังคับทหารว่าด้วยการเคารพ โดยเคร่งครัด การแต่งเครื่องแบบ
จะต้องเรียบร้อยถูกต้อง ทรงผมของทหารชาย ด้านบนความยาวไม่เกิน ๓ ซม. ด้านข้างและด้านหลั งตัดเกรียนขาว
ทหารหญิงห้ ามปล่อยผมยาวติดปกคอเสื้อ, ทาสีผมผิดธรรมชาติ, ถักผม, ผมทรงหางม้า, ผมปิดหน้าผาก ห้ามแต่งหน้ า
ด้วยประการใด ๆ นอกจากการใช้แป้งผัดหน้า และการทาปากซึ่งให้กระทาได้เพียงบาง ๆ เท่านั้น สาหรับลูกจ้างประจา
และพนักงานราชการ ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกัน
กรณีที่กาลังพลกระทาความผิด ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป ๒ ระดับ จะต้องร่วม
รับผิดชอบต่อการกระทานั้น และผู้บังคับหน่วยถือว่าบกพร่องต่อการปฏิบัติหน้าที่ ให้หน่วยรายงานการดาเนินการ
ด้านกาลังพลถึง ทบ. (ผ่าน กพ.ทบ.) เพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป
หน้า ๑ ใน ๑ หน้า
วันที่

สาหรับ
พนักงาน

รับ
เมื่อ

อ้างถึงข่าว
จัดประเภทเอกสาร
จัด
ไม่
เวลา ระบบ
เครื่อง
สื่อสาร

ชื่อ
พนักงาน

ชื่อผู้เขียนข่าว
พ.ท. ปิยะภัทร เสนีวงษ์
( ปิยะภัทร เสนีวงษ์ )
หน.กพ.ทบ.

หน่วย กปค.สปบ.กพ.ทบ.
โทร. ๐-๒๒๙๗-๗๑๓๙

วันที่ เวลา ระบบ
รับรองว่าเป็นข่าวราชการ
พ.อ.ธราทร ชาญแก่นจันทร์
เครื่อง
ส่ง
ชื่อ
(ธราทร ชาญแก่นจันทร์)
สื่อสาร พนักงาน
เสร็จ
นปก.ประจา กพ.ทบ.

ผู้อนุมัติข่าว

