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ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ
กพ.ทบ.
(กองการเตรียมพลฯ โทร.๐ ๒๒๙๗ ๗๑๔๐)
ที่ กห ๐๔๐๑/๒๗๙๑
วันที่ ๑๔ ส.ค. ๖๓
เรื่อง ขออนุมัติกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัว/ญาติทหารใหม่ และการดำเนินการอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ในห้วงการส่งทหารกองประจำการเข้าหน่วย เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรการป้องกัน
และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
เรียน ผบ.ทบ.
อ้างถึง ๑. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ กห ๐๔๐๑/๔๐๖๐ ลง ๑๖ ต.ค. ๖๑
๒. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ กห ๐๔๐๑/๑๑๘๕ ลง ๓๑ มี.ค. ๖๓
๓. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ กห ๐๔๐๑/๒๐๔๙ ลง ๑๑ มิ.ย. ๖๓
๔. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๕๓ ง ลง ๓๐ มิ.ย. ๖๓
๕. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๗๔ ง ลง ๓๑ ก.ค. ๖๓
๑. กพ.ทบ. ขออนุมัติกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัว/ญาติทหารใหม่
และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในห้วงการส่งทหารกองประจำการเข้าหน่วย เพื่อให้สอดคล้องตาม
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) รวมถึง
เพือ่ ให้หน่วยได้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑.๑ การจัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัว/ญาติทหารใหม่
๑.๑.๑ ห้วงเวลาการจัดกิจกรรม ฯ : วันส่งทหารกองประจำการเข้าหน่วย ตั้งแต่
ทหารใหม่ ผลัดที่ ๑/๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
๑.๑.๒ รูปแบบการจัดกิจกรรม ฯ : กำหนดจัดกิจกรรมฯ ตั้งแต่พื้นที่แรกของการ
ดำเนินการส่งทหารกองประจำการเข้าหน่วย โดยมีการดำเนินการที่สำคัญดังนี้
๑.๑.๒.๑ ที่ว่าการอำเภอ/ศาลากลางจังหวัด
๑.๑.๒.๑ (๑) จัดสถานที่พักคอยให้กับครอบครัว/ญาติทหารใหม่
โดยกำหนดสถานที่ให้เหมาะสม อากาศถ่ายเทสะดวก และกำหนดให้มีมาตรการควบคุม คัดกรอง
และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามคำแนะนำของ สธ. อย่างเคร่งครัด เช่น การสวมหน้ากากผ้า/
หน้ากากอนามัย, การบริการแอลกอฮอล์เจล, การจัดที่นั่งในลักษณะเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เป็นต้น
๑.๑.๒.๑ (๒) แนะนำขั้นตอนการส่งทหารกองประจำการเข้าหน่วย
ให้ทหารใหม่และครอบครัว/ญาติทหารใหม่ได้รับทราบ ตั้งแต่การมารายงานตัวที่ตำบลนัดหมาย (ที่ว่าการ
อำเภอ) จนเข้ารายงานตัวที่หน่วยรับการบรรจุ รวมทั้งชี้แจงสิทธิที่ทหารกองประจำการจะได้รับระหว่าง
การรับ - ส่งทหารกองประจำการเข้าหน่วย
๑.๑.๒.๑ (๓) ให้ มทบ. ในพื้นที่รับผิดชอบ จัดยานพาหนะมารับ
ครอบครัว/ญาติทหารใหม่ที่มีความประสงค์เดินทางไป มทบ. เพื่อสังเกตการณ์การแบ่งสรรทหารกองประจำการ
เข้าหน่วย โดยกำหนดให้มีมาตรการควบคุม คัดกรอง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามคำแนะนำ
ของ สธ. อย่างเคร่งครัด เช่น การสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย, การบริการแอลกอฮอล์เจล เป็นต้น

-๒๑.๑.๒.๒ มทบ.
๑.๑.๒.๒ (๑) จั ด สถานที่ พั ก คอยพร้ อ มบริ ก ารอาหารและ
เครื่องดื่ม ให้กับครอบครัว/ญาติทหารใหม่ รวมทั้งจัดนิทรรศการ/จัดแสดงศักยภาพของหน่วยตามความเหมาะสม
โดยกำหนดสถานที่ให้เหมาะสม อากาศถ่ายเทสะดวก และกำหนดให้มีมาตรการควบคุม คัดกรอง และ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามคำแนะนำของ สธ. อย่างเคร่งครัด เช่น การสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย,
การบริก ารแอลกอฮอล์ เจล, การจั ด ที่ นั่ งในลั กษณะเว้น ระยะห่ างระหว่างบุ คคล, การจัด เครื่อ งดื่ ม
ในลักษณะใช้แล้วทิ้ง เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะร่วมกัน เป็นต้น
๑.๑.๒.๒ (๒) แจ้งความคืบหน้าของการดำเนินการส่งทหารฯ
ให้ครอบครัว/ญาติทหารใหม่รับทราบอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะหน่วยและที่ อยู่ของหน่วยที่ทหารใหม่
เข้ารับการบรรจุ
๑.๑.๒.๒ (๓) เน้ น ย้ ำ ความสำคั ญ และความจำเป็ น ของ
ทหารกองประจำการต่อประเทศชาติ เพื่อให้ครอบครัว/ญาติทหารใหม่เกิดความรู้สึกภูมิใจที่มีส่วนในการ
ทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติ รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว/ญาติทหารใหม่ เช่น การเชิญชวน
มาสัมภาษณ์ เพื่อแสดงความรู้สึกที่บุตรหลานเสียสละเข้ารับใช้ประเทศชาติเป็นทหารกองประจำการ
๑.๑.๒.๒ (๔) ให้ ห น่ วยฝึ กทหารใหม่ จัด ยานพาหนะมารั บ
ครอบครัว /ญาติ ท หารใหม่ ไปส่ งที่ ห น่ วยฝึ ก ทหารใหม่ เพื่ อ สั งเกตการณ์ ก รรมวิ ธีก ารรั บ ทหารใหม่
โดยกำหนดให้มีมาตรการควบคุม คัดกรอง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามคำแนะนำของ สธ.
อย่างเคร่งครัด เช่น การสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย, การบริการแอลกอฮอล์เจล เป็นต้น
๑.๑.๒.๓ หน่วยฝึกทหารใหม่
๑.๑.๒.๓ (๑) จั ด สถานที่ พั ก คอยพร้ อ มบริ ก ารอาหารและ
เครื่องดื่ม ให้กับครอบครัว/ญาติทหารใหม่ โดยกำหนดสถานที่ให้เหมาะสม อากาศถ่ายเทสะดวก และ
กำหนดให้มีมาตรการควบคุม คัดกรอง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามคำแนะนำของ สธ.
อย่างเคร่งครัด เช่น การสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย , การบริการแอลกอฮอล์เจล, การจัดที่นั่งใน
ลักษณะเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล, การจัดเครื่องดื่มในลักษณะใช้แล้วทิ้ง เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะ
ร่วมกัน เป็นต้น
๑.๑.๒.๓ (๒) นำครอบครัว/ญาติทหารใหม่ ร่วมสังเกตการณ์
กรรมวิธีการรับทหารใหม่ และเยี่ยมชมอาคาร สถานที่ต่าง ๆ ของหน่วยฝึกทหารใหม่ เช่น โรงนอน โรงเลี้ยง
และห้องน้ำ เป็นต้น โดยกำหนดให้มีมาตรการควบคุม คัดกรอง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ตามคำแนะนำของ สธ. อย่างเคร่งครัด เช่น การหลีกเลี่ยงการยื นในลักษณะเป็ นกลุ่ม จำนวนมาก
ในระหว่างการสังเกตการณ์/การเยี่ยมชม เป็นต้น
๑.๑.๒.๓ (๓) ชี้แ จงระบบการฝึ ก ทหารใหม่ ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ๖ สัปดาห์, สิทธิทหารกองประจำการ,
การศึ ก ษาต่ อ ระหว่ างอยู่ ในกองประจำการและการฝึ ก อาชี พ ก่ อ นปลดประจำการ รวมทั้ ง โอกาส
ความก้าวหน้าในการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน
๑.๑.๒.๓ (๔) เชิญชวนครอบครัว/ญาติทหารใหม่ ร่วมกิจกรรม
เยี่ย มญาติ ท หารใหม่ ห ลังจบการฝึก ทหารใหม่ ฯ ๖ สัป ดาห์ เพื่ อ ร่วมแสดงความยิน ดี กั บ ทหารใหม่ ,
รับทราบพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงของทหารใหม่ , ชมการแสดงความสามารถของทหารใหม่ และรับตัว
ทหารใหม่กลับพักบ้านหลังจบการฝึกฯ

-๓๑.๑.๒.๓ (๕) ให้ ห น่ ว ยฝึ ก ทหารใหม่ จั ด ยานพาหนะไปส่ ง
ครอบครัว/ญาติทหารใหม่ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารในพื้นที่ หรือปมคมนาคมสำคัญ หลังจบกิจกรรมฯ
โดยกำหนดให้มีมาตรการควบคุม คัดกรอง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามคำแนะนำของ สธ.
อย่างเคร่งครัด เช่น การสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย, การบริการแอลกอฮอล์เจล เป็นต้น
๑.๑.๓ บริหารจัดการพื้นที่การจัดกิจกรรมฯ ให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรค
ต่อกระบวนการส่งทหารกองประจำการเข้าหน่วย โดยเฉพาะ มทบ. ที่มีการคัดกรองทหารกองประจำการ
เพื่อสนับสนุนให้กับหน่วยที่ปฏิบัติภารกิจพิเศษ ทั้งนี้ ต้องกำหนดให้มีมาตรการควบคุม คัดกรอง และ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามคำแนะนำของ สธ. อย่างเคร่งครัด
๑.๒ การส่ งทหารข้ ามเขตพื้ น ที่ ทภ. : ให้ ด ำเนิ น การตามปกติ ภายใต้ ม าตรการ
ควบคุม คัดกรอง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามคำแนะนำของ สธ. อย่างเคร่ งครัด เช่น
การให้ ทหารกองประจำการสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย และการเว้นระยะห่างระหว่างบุค คล
ในระหว่างการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
๑.๓ การดำเนิ น กรรมวิธี รับทหารใหม่เข้าหน่ว ย : ให้ ดำเนินการตามปกติ ภายใต้
มาตรการควบคุม คัดกรอง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามคำแนะนำของ สธ. อย่างเคร่งครัด
เช่น การให้ทหารกองประจำการสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย , การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
ในระหว่างการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง, การจัดเตรียมสถานที่ รวมพล/ฝึกอบรม ที่มีอากาศ
ถ่ายเทสะดวก, การใช้ช้อน/ส้อม แก้วน้ำส่วนตัวและถาดหลุมในการรับประทานอาหาร เป็นต้น
๒. ข้อเท็จจริง
๒.๑ ตามอ้างถึง ๑ ผบ.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติแนวทางการจัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัว/
ญาติทหารใหม่ ในห้วงการส่งทหารกองประจำการเข้าหน่วย ตั้งแต่ทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๒๕๖๑ เป็นต้นไป
เพื่อให้ครอบครัว/ญาติทหารใหม่ เกิดความมั่นใจต่อสภาพความเป็นอยู่และระบบการฝึกทหารใหม่ของ ทบ.
และเพื่อลดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากสังคม เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยระหว่างการฝึก โดยเฉพาะ
ปัญหาการบาดเจ็บหรือการสูญเสียระหว่างการฝึก รวมถึงเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ ทบ.
๒.๒ ตามอ้างถึง ๒ และ ๓ ผบ.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติกำหนดและปรับปรุงแนวทางการ
ตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อให้ สอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และเป็นไปตามมาตรการ
ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดฯ ของรัฐบาลและ สธ. ตามห้วงเวลา
๒.๓ ตามอ้างถึง ๔ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ข้อกำหนด (ฉบับที่ ๑๑) โดยอาศัย
อำนาจตามความในมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
มาตรา ๑๑ แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงออกข้อกำหนดเป็นการทั่วไป
และข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการ เช่น การเปิดเรียนและรูปแบบการเรียนการสอนในโรงเรียน สถาบันการศึกษา
หรือมหาวิทยาลัยต่าง ๆ, การเปิดดำเนินการสถานที่และกิจกรรมต่าง ๆ, การขนส่งสาธารณะ, มาตรการ
ป้องกัน โรค และการรักษาความเรีย บร้อยตามมาตรการป้องกันโรค เป็นต้น เพื่อเป็นการผ่อนคลาย
มาตรการตามข้อกำหนดต่าง ๆ เป็นระยะที่ ๕ และเพือ่ ให้ประชาชนสามารถทำกิจกรรมได้ตามแนวชีวิตวิถีใหม่
รวมถึงเพื่อให้การดำเนินชีวิตของประชาชนเป็นไปด้วยความปลอดภัย

-๔๒.๔ ตามอ้างถึง ๕ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ข้อกำหนด (ฉบับที่ ๑๓) โดยอาศัย
อำนาจตามความในมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
มาตรา ๑๑ แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงออกข้อกำหนดเป็นการทั่วไป
และข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการ ในการบังคับใช้มาตรการป้องกันโรค โดยให้เจ้าของหรือผู้ดูแลรับผิดชอบ
สถานที่ กิจกรรม และกิจการต่าง ๆ จัด ให้มีม าตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด และให้
ผู้ใช้บริการหรือเข้าไปยังสถานที่หรือร่วมทำกิจกรรมเช่นว่านั้นสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากทางเลือก
เว้นระยะห่างทางสังคม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด และต้องยอมรับ
การกักกันตามระยะเวลาและในสถานที่ที่รัฐกำหนดสำหรับผู้อยู่ในข่ายต้องรับการกักกัน
๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้วเห็นว่า การขออนุมัติกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมต้อนรับ
ครอบครัว/ญาติทหารใหม่ และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในห้วงการส่งทหารกองประจำการเข้าหน่วย
ตามข้อ ๑ เป็นการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา ในการสร้างการรับรู้ และ
ความมั่นใจให้กับครอบครัว/ญาติทหารใหม่ เกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่และระบบการฝึกทหารใหม่ของ ทบ.
มาตรฐานความปลอดภั ยระหว่างการฝึก โดยเฉพาะปัญหาการบาดเจ็บหรือการสูญเสียระหว่างการฝึก
รวมถึงเพื่ อสร้างภาพลักษณ์ ที่ ดีให้ กับ ทบ. ตามข้อ ๒.๑ ซึ่งเป็ นการดำเนินการต่ อเนื่องภายหลังจากที่
ทหารกองเกินเหล่านี้ ได้ ผ่านกระบวนการตรวจเลื อกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
มาเรียบร้อยแล้ว โดย ทบ. ได้กำหนดส่งทหารกองประจำการเข้าหน่วยในวันที่ ๑ และ ๓ ก.ย. ๖๓ ตามข้อ ๒.๒
โดยยังคงไว้ซึ่งการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อฯ ด้วยการลดความคับคั่งและความแออัด ในการใช้พื้ นที่
สาธารณะทั้งภายในสำนักงานและระบบขนส่งสาธารณะ ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดฯ ของรัฐบาล และ ทบ. ตามแนวชีวิตวิถีใหม่ อย่างเคร่งครัด ตามข้อ ๒.๓ และ ๒.๔
จึ ง ถื อ ว่ ามี ค วามเหมาะสม และเห็ น ควรอนุ มั ติ ก ำหนดแนวทางการจั ด กิ จ กรรมต้ อ นรับ ครอบครัว/
ญาติทหารใหม่ และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในห้วงการส่งทหารกองประจำการเข้าหน่วย เพื่อให้
สอดคล้องตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
รวมทั้งแจ้งให้ นขต.ทบ. ทราบ เพื่อให้หน่วยยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันต่อไป
๔. ข้อเสนอ เห็นควรดำเนินการดังนี้
๔.๑ กรุณาอนุมัติกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัว/ญาติทหารใหม่
และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในห้วงการส่งทหารกองประจำการเข้าหน่วย เพื่อให้สอดคล้องตาม
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามข้อ ๑
๔.๒ ให้ สบ.ทบ. สำเนาให้ นขต.ทบ. จนถึงระดับกองร้อยอิสระ
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔
ทั้งนี้ อยู่ในอำนาจของ ผบ.ทบ.
(ลงชื่อ) พล.ท. อยุทธ์ ศรีวิเศษ
( อยุทธ์ ศรีวิเศษ )
จก.กพ.ทบ.

-๕-

- อนุมัตติ ามเสนอในข้อ ๔
(ลงชื่อ) พล.อ. อภิรชั ต์ คงสมพงษ์
( อภิรัชต์ คงสมพงษ์ )
ผบ.ทบ.
๒๐ ส.ค. ๖๓

(ลงชื่อ) พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์
( ณัฐพล นาคพาณิชย์ )
รอง ผบ.ทบ.
๑๘ ส.ค. ๖๓

สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ. เทพฤทธิ์ รัฐฤทธิธ์ ำรง
( เทพฤทธิ์ รัฐฤทธิธ์ ำรง )
รอง ผอ.กอง กพ.ทบ.
๒๑ ส.ค. ๖๓

เรียน ผบ.ทบ.
- เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๔
(ลงชื่อ) พล.ท. คธายุทธ์ เสาวคนธ์
( คธายุทธ์ เสาวคนธ์ )
รอง เสธ.ทบ.(๑)
๑๗ ส.ค. ๖๓
(ลงชื่อ) พล.อ. ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์
( ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ )
เสธ.ทบ.
๑๗ ส.ค. ๖๓
(ลงชื่อ) พล.อ. - ราชการ ( สุนัย ประภูชะเนย์ )
ผช.ผบ.ทบ.(๑)
ส.ค. ๖๓

