
 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ       กพ.ทบ.  (กองบริการก าลังพลฯ โทร. ๐ ๒๒๙๗ ๘๐๖๔, ๙๘๐๖๔)    
ที่    กห ๐๔๐๑/๔๒๖๕ วันที่     ๒๑    ธ.ค. ๖๓  
เรื่อง ขออนุมัติก าหนดแนวทางการปฏิบัติของก าลังพล ทบ. ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)   

เรียน ผบ.ทบ. 

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

ส่ิงที่ส่งมาด้วย   หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ กห ๐๔๐๑/๒๓๐๖ ลง ๓๐ มิ.ย. ๖๓ 

  ๑. กพ.ทบ. ขออนุมัติก าหนดแนวทางการปฏิบัติของก าลังพล ทบ. ในห้วงสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังนี้ 

๑.๑ ให้ก าลังพลงดเดินทางไปยังพื้นที่เส่ียงต่อการติดเช้ือ ยกเว้นมีความจ าเป็นยิ่งต่อ
การปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ต้องประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับอนุมัติจาก ผบ.หน่วยระดับ
กองพลขึ้นไป 

๑.๒ ก าลังพลและครอบครัว รวมทั้งทหารกองประจ าการ และทหารใหม่ที่กลับจาก
ลาพัก ซึ่งเดินทางไปยังพื้นที่เส่ียงต่อการแพร่ระบาดของโรคและพื้นที่ (ล็อกดาวน์) ให้ปฏิบัติราชการ/กักตัว  
ณ ที่พักอาศัยเป็นระยะเวลา ๑๔ วัน นับตั้งแต่วันที่ เดินทางกลับจากพื้นที่ เ ส่ียง  ส าหรับกรณีของ 
ทหารกองประจ าการและทหารใหม่ ให้แยกกักตัวในพื้นที่ที่หน่วยก าหนด เพื่อสังเกตอาการ พร้อมทั้ง
ปฏิบัติตามมาตรการของ พบ. อย่างเคร่งครัด  
  ๑.๓ ให้หน่วยก าหนดมาตรการควบคุมก าลังพลกรณีเดินทางออกนอกพื้นที่เขต
จังหวัด โดยพิจารณาตามความเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาด ทั้งนี้ หากไม่มีความจ าเป็นให้
หลีกเล่ียงการเดินทางออกนอกพื้นที่เขตจังหวัด  
  ๑.๔ งดการจัดกิจกรรมเป็นส่วนรวมที่อาจส่งผลต่อการแพร่ระบาด รวมถึงห้าม  
ก าลังพลเดินทางไปยังสถานที่แออัด ซึ่งเส่ียงต่อการแพร่ระบาด/ติดเช้ือ  ทั้งนี้ กรณีที่มีความจ าเป็นต้อง 
จัดกิจกรรมเป็นส่วนรวมจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด 
  ๑.๕ ให้หน่วยเตรียมการจัดก าลังพลปฏิบัติราชการตามแนวทางการจัดก าลังพล
ปฏิบัติราชการในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามอ้างถึง 
โดยสามารถปฏิบัติได้เมื่อส่ัง 
  ๑.๖ ให้ สก.ทบ. ซึ่งก ากับดูแลพื้นที่พักอาศัยของ ทบ. ส่วนกลาง ก าหนดมาตรการ 
ในการเข้า-ออก พื้นที่พักอาศัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
ตามความเหมาะสม 
  ๑.๗ ให้ พบ. ก าหนดแนวทางการปฏิบัติของหน่วย/ก าลังพล และครอบครัว รวมถึง
ซักซ้อมความเข้าใจ และเน้นย้ ามาตรการในการป้องกันเพื่อเตรียมความพร้อม/ป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
  ๑.๘ กรณีมีก าลังพล หรือครอบครัวติดเช้ือ ซึ่งต้องกักตัว หรือเข้ารับการรักษา ณ รพ. 
ให้รายงานด่วนถึง ทบ. (ผ่าน กพ.ทบ.) โดยเร็วที่สุด 

- ส าเนา - 
 ด่วนที่สุด 

 



 
- ๒ - 

 
  ๑.๙ ให้หน่วย/ก าลังพล ติดตามประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงาน   
ที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติตามค าชี้แจง/ค าแนะน าอย่างเคร่งครัด 
  ๑.๑๐ ให้ นขต.ทบ. และหน่วยรองที่มี รร.ทบอ. และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ใน     
ความรับผิดชอบด าเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแนวทาง         
การบริหารจัดการส าหรับโรงเรียนเอกชน เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส    
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย อย่างเคร่งครัด 

 ๒. ข้อเท็จจริง 
  ๒.๑ ผบ.ทบ. อนุมัติ ให้ก าหนดแนวทางการจัดก าลังพลปฏิบัติราชการในห้วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) รายละเอียดตามอ้างถึง  

             ๒.๒  กระทรวงสาธารณสุขแถลงการณ์ เมื่อ ๑๙ ธ.ค. ๖๓ เร่ืองการแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของ จังหวัดสมุทรสาคร โดยพบมีผู้ติดเช้ือสะสมในจังหวัด 
รวม ๕๔๘ ราย ทั้งนี้กว่าร้อยละ ๙๐ เป็นผู้ติดเช้ือที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยมาก จึงประกาศ 
ขอความร่วมมือให้ประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร งดเดินทางออกนอกจังหวัด เพื่อเป็นการควบคุม 
การแพร่ระบาดของโรคในคร้ังนี้ และนอกจากนี้ยังพบผู้ติดเช้ือในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง ซึ่งมีประวัติเดินทางไป
ยังพื้นที่แพร่ระบาดของ จังหวัดสมุทรสาคร 
  ๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้วเห็นว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร มีแนวโน้มขยายไปยังพื้นที่อื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อก าลังพลของ ทบ. และครอบครัว ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
อันจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการของ ทบ. จึงเห็นควรให้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติของก าลังพล ทบ. 
ตามข้อ ๑ 
 ๔. ข้อเสนอ เห็นควรด าเนินการดังนี้ 
  ๔.๑ อนุมัติให้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติของก าลังพล ทบ. ในห้วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามข้อ ๑   
  ๔.๒ ให้ นขต.ทบ. ยึดถือปฏิบัต ิอย่างเคร่งครัด                         
  ๔.๓ ส าเนาให้ สง.ผู้บังคับบัญชา และ นขต.ทบ. ทราบ เพื่อพิจารณาด าเนินการ     
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

 จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔ 
ทั้งนี้ อยู่ในอ านาจของ ผบ.ทบ. 
 
                 
                                                   (ลงช่ือ)  พล.ท. มานัสชัย  ศรีประจันทร์ 
                                                                   (มานัสชัย  ศรีประจันทร์) 
                                                           จก.กพ.ทบ. 

  

 



 
- ๓ - 

 
 

 

 ส าเนาถูกต้อง 
            (ลงช่ือ)  พ.ท.หญิง ทวิพร  คูส าราญ 
                         (ทวิพร  คูส าราญ) 
           หน.กพ.ทบ. 
          ๒๓ ธ.ค. ๖๓ 
 

เรียน ผบ.ทบ. 
 - เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๔ 
 
 
 (ลงช่ือ)  พล.ท. อยุทธ์  ศรีวิเศษ 
          (อยุทธ์  ศรีวิเศษ) 
           รอง เสธ.ทบ.(๑) 
    ๒๒ ธ.ค. ๖๓ 

- อนุมัติตามเสนอในข้อ ๔ 
 
 
(ลงช่ือ)  พล.อ. ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท ้
         (ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้) 
          ผบ.ทบ. 
       ๒๒ ธ.ค. ๖๓ 

(ลงช่ือ)        ราชการ 
 (ธีรวัฒน์  บุณยะวัฒน์) 
     รอง ผบ.ทบ. 
     ๒๒ ธ.ค. ๖๓ 

(ลงช่ือ)  พล.อ. วรเกียรติ  รัตนานนท์ 
         (วรเกียรติ  รัตนานนท์) 
        เสธ.ทบ. 
     ๒๒ ธ.ค. ๖๓ 

(ลงช่ือ)  พล.อ. พรศักดิ์  พูลสวัสด์ิ 
         (พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์) 
   ผช.ผบ.ทบ.(๑) 
    ๒๒ ธ.ค. ๖๓ 


