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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ            กพ.ทบ.        (กองการเตรียมพลฯ    โทร.๐ ๒๒๙๗ ๗๑๔๐)        
ที ่      กห  ๐๔๐๑/๑๓๗๗                         วันที ่       ๑๖ เม.ย. ๖๓                          
เรื่อง ขออนุมัติพัฒนาแนวทางการจัดกำลังพลปฏิบัติราชการในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ         
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

เรียน    ผบ.ทบ. 

อ้างถึง หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ กห ๐๔๐๑/๑๐๘๘ ลง ๒๔ มี.ค. ๖๓ 

   ๑. กพ.ทบ. ขออนุมัติพัฒนาแนวทางการจัดกำลังพลปฏิบัติราชการในห้วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดฯ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
    ๑.๑ การจัดกำลังพลปฏิบัติราชการ 
     ๑.๑.๑ กำลังพลที่ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับหน่วยตั้งแต่ระดับ
กองร้อยอิสระขึ้นไป และหัวหน้าฝ่ายอำนวยการตั้งแต่ระดับ หน.แผนก/ฝ่าย (ชั้นยศ พ.ท.) ขึ้นไป           
ให้ปฏิบัติราชการ ณ ท่ีตั้งปกติของหน่วย (Work at office) โดยไม่จัดผลัดสลับกันปฏิบัติราชการ 
     ๑.๑.๒ กำลังพลนอกเหนือจากข้อ ๑.๑.๑ สามารถจัดผลัดสลับกันปฏิบัติราชการ 
ณ ที่ตั้งปกติของหน่วย (Work at office) และท่ีพักอาศัย (Work from home) ได้ตามความเหมาะสม
และไม่ส่งผลกระทบเสียหายต่อทางราชการ ดังนี้ 
      ๑.๑.๒.๑ ให้หน่วยในสังกัด ทบ. พิจารณาปรับการทำงานโดยแบ่งกำลังพล
ตามข้อ ๑.๑.๒ เป็น ๒ ผลัด โดยแต่ละผลัดสลับกันปฏิบัติราชการ ณ ที่ตั้งปกติของหน่วย (Work at office) 
และทีพั่กอาศัย (Work from home) ในลักษณะสัปดาหเ์ว้นสัปดาห ์(รวมวันเสาร์-อาทิตย์) โดยปฏิบัติราชการ 
ณ ที่ตั้งปกติของหน่วย ๑ สัปดาห์ จากนั้นให้ปฏิบัติราชการ ณ ที่พักอาศัย ๑ สัปดาห์ สลับกันไป  
      ๑.๑.๒.๒ เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในช่วงปิดภาคการศึกษาของบุตรกำลังพล 
ในกรณีที่จำเป็น กำลังพลตามข้อ ๑.๑.๒ สามารถนำบุตรมาที่ทำงานได้ในห้วงที่ต้องปฏิบัติราชการ ณ 
ที่ตั้งปกติของหน่วย (Work at office)   
    ๑.๒ การกำกับดูแลกำลังพลที่ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work from home)  
     ๑.๒.๑ การรายงานตัวเพ่ือปฏิบัติงาน โดยให้กำลังพลแต่งกายชุดสุภาพ แสดงตน
ต่อผู้บังคับบัญชาผ่านระบบแอปพลิเคชัน LINE หรือระบบอื่น ๆ ตามที่หน่วยพิจารณาตามความเหมาะสม 
ในเวลา ๐๘๓๐ และ ๑๓๐๐ ทุกวันที่ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work from home) สำหรับห้วงเวลา
ราชการอืน่ ๆ  ให้สามารถดำรงการตดิตอ่สื่อสารจากผู้บังคับบัญชาไดต้ลอดเวลา กรณีมีการประชุมที่เป็นทางการ 
กำลังพลยังคงแต่งกายชุดสุภาพร่วมการประชุมผ่านระบบ Video Teleconference หรือตามที่            
ส่วนราชการกำหนด (กำลังพลที่ปฏิบัติราชการ ณ ที่พักอาศัย ให้แต่งกายชุดสุภาพในทุกกรณี) 
     ๑.๒.๒ ให้ ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแลกำลังพลที่ปฏิบัติราชการ ณ ที่พักอาศัย 
(Work from home) ด้วยวิธีการตามข้อ ๑.๒.๑ เท่านั้น ทั้งนี้ หากตรวจพบกำลังพลมีการเคลื่อนย้าย
ข้ามจังหวัดในห้วงที่ปฏิบัติราชการ ณ ที่พักอาศัย โดยมิได้รับอนุญาต กำลังพลดังกล่าวจะได้รับโทษสถานหนัก 
    ๑.๓ ให้ ผบ.หน่วย ริเริ่ม/เพ่ิมมาตรการจัดสวัสดิการให้กับกำลังพล โดยเฉพาะ           
กำลังพลชั้นผู้น้อยตามขีดความสามารถของหน่วยตามความเหมาะสม 
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ด่วนที่สุด 
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   ๒. ผบ.ทบ. กรุณาอนุมัติกำหนดแนวทางการจัดกำลังพลปฏิบัติราชการในห้วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) รายละเอียดตามอ้างถึง โดยมี           
แนวทางการปฏิบัติที่สำคัญ ดังนี้ 
    ๒.๑ กำลังพลที่ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับหน่วยตั้งแต่ระดับกองร้อยอิสระ
ขึ้นไป และหัวหน้าฝ่ายอำนวยการตั้งแต่ระดับ หน.แผนก/ฝ่าย (ชั้นยศ พ.ท.) ขึ้นไป ให้ปฏิบัติราชการ ณ 
ที่ตั้งปกติของหน่วย (Work at office) โดยไม่จัดผลัดสลับกันปฏิบัติราชการ 
    ๒.๒ กำลังพลนอกเหนือจากข้อ ๒.๑ สามารถจัดผลัดสลับกันปฏิบัติราชการ ณ           
ที่ตั้งปกติของหน่วย (Work at office) และที่พักอาศัย (Work from home) ได้ตามความเหมาะสมและ
ไม่ส่งผลกระทบเสียหายต่อทางราชการ ดังนี้ 
     ๒.๒.๑ ในระยะที่ ๒ ของการแพร่ระบาด : ให้หน่วยในสังกัด ทบ. พิจารณาปรับ
การทำงานโดยแบ่งกำลังพลตามข้อ ๒.๒ เป็น ๒ ผลัด โดยแต่ละผลัดสลับกันปฏิบัติราชการ ณ ที่ตั้งปกติ
ของหน่วย (Work at office) และที่พักอาศัย (Work from home) 
     ๒.๒.๒ ในระยะที่ ๓ ของการแพร่ระบาด : ให้หน่วยในสังกัด ทบ. พิจารณาปรับ
การทำงานโดยแบ่งกำลังพลตามข้อ ๒.๒ เป็น ๓ ผลัด โดยแต่ละผลัดสลับกันปฏิบัติราชการ ณ ที่ตั้งปกติ
ของหน่วย (Work at office) และที่พักอาศัย (Work from home) เพ่ือลดความแออัดของกำลังพล ณ 
ที่ตั้งปกติให้มากขึ้น 
   ๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้ว เพื่อให้กำลังพลและหน่วยทหาร มีแนวทางการปฏิบัติราชการ
ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ท่ีเหมาะสม 
สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการมากยิ่งขึ้น จึงเห็นควร
อนุมัติพัฒนาแนวทางการจัดกำลังพลปฏิบัติราชการในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และแจ้งให้หน่วยที่เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือให้หน่วยยึดถือเป็นกรอบ      
ในการปฏิบตัใิห้เปน็ไปในแนวทางเดียวกันต่อไป  
   ๔. ข้อเสนอ เห็นควรดำเนินการดังนี้  
    ๔.๑ กรุณาอนุมัติพัฒนาแนวทางการจัดกำลังพลปฏิบัติราชการในห้วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามข้อ ๑  
    ๔.๒ ให้ นขต.ทบ. ปฏิบัติตามแนวทางการจัดกำลังพลปฏิบัติราชการในห้วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้เป็นไปตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด 
    ๔.๓ ให้ สบ.ทบ. สำเนาให้ นขต.ทบ. จนถึงระดับกองร้อยอิสระ    

   จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔ 
ทั้งนี้ อยู่ในอำนาจของ ผบ.ทบ. 
 
 
      (ลงชื่อ)   พล.ท. อยุทธ ์ ศรีวิเศษ 
                                                                             ( อยุทธ์  ศรวีิเศษ ) 
                                                                                 จก.กพ.ทบ.  
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        เรียน ผบ.ทบ. 

         - เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๔ 
          
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

(ลงชื่อ)  พล.ท. คธายุทธ์  เสาวคนธ ์
                 ( คธายุทธ์  เสาวคนธ ์) 
                      รอง เสธ.ทบ.(๑) 
                       ๑๖ เม.ย. ๖๓ 

(ลงชื่อ)                 ราชการ 
        ( ธีรวัฒน์  บุณยะวฒัน์ )  

       เสธ.ทบ. 
       เม.ย. ๖๓ 

(ลงชื่อ)  พล.อ. สุนัย  ประภูชะเนย ์
       ( สุนัย  ประภูชะเนย ์) 
                    ผช.ผบ.ทบ.(๑) 
                    ๑๖ เม.ย. ๖๓ 

(ลงชื่อ)  พล.อ. อภิรชัต ์ คงสมพงษ ์
        ( อภริัชต ์ คงสมพงษ ์) 

      ผบ.ทบ. 
  ๑๗  เม.ย. ๖๓ 

- อนมุัตติามเสนอในข้อ ๔ 

(ลงชื่อ)  พล.อ. ณฐัพล  นาคพาณิชย์           
       ( ณัฐพล  นาคพาณิชย ์)  

             รอง ผบ.ทบ. 
  ๑๖ เม.ย. ๖๓ 

สำเนาถูกต้อง 

(ลงชื่อ)  พ.อ. เทพฤทธิ์  รฐัฤทธิธ์ำรง 
                ( เทพฤทธิ์  รัฐฤทธิธ์ำรง ) 
                           รอง ผอ.กอง กพ.ทบ. 
                               ๑๗ เม.ย. ๖๓ 

 

 


