
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ            กพ.ทบ.        (กองการเตรียมพลฯ    โทร.๐ ๒๒๙๗ ๗๑๔๐)        
ที ่      กห  ๐๔๐๑/๑๐๘๘                          วันที ่          ๒๔ มี.ค. ๖๓                          
เรื่อง ขออนุมัติกำหนดแนวทางการจัดกำลังพลปฏิบัติราชการในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ         
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

เรียน    ผบ.ทบ. 

อ้างถึง ๑. ประกาศสำนักงาน ก.พ. ลง ๒๐ มี.ค. ๖๓ เรื่อง แนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 ๒. นโยบาย หรือสั่งการของ ผบ.ทบ. ที่เกี่ยวข้องในโอกาสต่าง ๆ 
 ๓. หนังสือ ทบ. ด่วนที่สุด ที่  กห ๐๔๐๑/๔๗๑ ลง ๑๙ มี.ค. ๖๓ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ 

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
 ๔. เอกสารศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิ น กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข   

เรื่อง คาดการณ์ระบาดและมาตรการในระยะที่ ๓ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙    
 ๕. เอกสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลง ๑๗ ก.พ. ๖๓ เรื่อง คำแนะนำการป้องกัน

ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สำหรับการฝึกทางทหารนานาชาติ 
 ๖. เอกสารกระทรวงสาธารณสุข ลง ๔ มี.ค. ๖๓ เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา ๒๐๑๙ สำหรับค่ายทหาร   

สิง่ที่ส่งมาด้วย   แนวทางการจัดกำลังพลปฏิบัติราชการในหว้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

   ๑. กพ.ทบ. ขออนุมัติกำหนดแนวทางการจัดกำลังพลปฏิบัติราชการในห้วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยมี
วัตถุประสงค์และขอบเขตการปฏิบัติ ดังนี้ 
    ๑.๑ วัตถุประสงค์  
     ๑.๑.๑ เพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจในสถานการณ์ที่ถูกต้อง ในลักษณะ
ของการสร้างความตระหนัก แต่ไม่ตื่นตระหนก 
     ๑.๑.๒ เพ่ือกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของกำลังพลในหน่วยทหารของ ทบ. 
ในการป้องกันการติดเชื้อ และการแพร่ระบาดของโรค 
    ๑.๒ ขอบเขต : กำหนดการจัดกำลังพลปฏิบัติราชการในห้วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ใช้ครอบคลุมกับทุกหน่วยในสังกัดกองทัพบก 
โดยมีแนวทางการปฏิบัติที่สำคัญ ดังนี้ 
     ๑.๒.๑ กำลังพลที่ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับหน่วยตั้งแต่ระดับ
กองร้อยอิสระขึ้นไป และหัวหน้าฝ่ายอำนวยการตั้งแต่ระดับ หน.แผนก/ฝ่าย (ชั้นยศ พ.ท.) ขึ้นไป           
ให้ปฏิบัติราชการ ณ ท่ีตั้งปกติของหน่วย (Work at office) โดยไม่จัดผลัดสลับกันปฏิบัติราชการ 
     ๑.๒.๒ กำลังพลนอกเหนือจากข้อ ๑.๒.๑ สามารถจัดผลัดสลับกันปฏิบัติ
ราชการ ณ ที่ตั้งปกติของหน่วย (Work at office) และท่ีพักอาศัย (Work at home) ได้ตามความ
เหมาะสมและไม่ส่งผลกระทบเสียหายต่อทางราชการ ดังนี้ 

- สำเนา - 

ด่วนที่สุด 



 

 
      ๑.๒.๒.๑ ในระยะที่ ๒ ของการแพร่ระบาด (ตรวจพบผู้ป่วยที่ไม่ได้
เดินทางมาจากตา่งประเทศมอีาการป่วย แต่ทราบที่มาของการติดเชื้อ และสามารถจัดการได้) : ให้หน่วย
ในสังกัด ทบ. พิจารณาปรับการทำงานโดยแบ่งกำลังพลตามข้อ ๑.๒.๒ เป็น ๒ ผลัด โดยแต่ละผลัด
สลับกันปฏิบัติราชการ ณ ที่ตั้งปกติของหน่วย (Work at office) และที่พักอาศัย (Work at home) 
      ๑.๒.๒.๒ ในระยะที่ ๓ ของการแพร่ระบาด (ตรวจพบผู้ป่วยซึ่งไม่ทราบ
ต้นตอที่มาของการติดเชื้อ และมีการเพ่ิมจำนวนมากขึ้น ) : ให้หน่วยในสังกัด ทบ. พิจารณาปรับการ
ทำงานโดยแบ่งกำลังพลตามข้อ ๑.๒.๒ เป็น ๓ ผลัด โดยแต่ละผลัดสลับกันปฏิบัติราชการ ณ ท่ีตั้งปกติ
ของหน่วย (Work at office) และที่พักอาศัย (Work at home) เพ่ือลดความแออัดของกำลังพล ณ ที่ตั้ง
ปกติให้มากขึ้น 
     ๑.๒.๓ ทั้งนี้ ให้แต่ละหน่วยในสังกัด ทบ. พิจารณากำหนดกำลังพลปฏิบัติ
ราชการ ณ ที่ตั้งปกติของหน่วย (Work at office) และมอบหมายงานให้กำลังพลท่ีปฏิบัติราชการ ณ         
ที่พักอาศัย (Work at home) ตามความเหมาะสม โดยต้องไม่ส่งผลเสียหายต่อทางราชการ 

   ๒. ข้อเท็จจริง 
  ๒.๑ ตามอ้างถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดแนวทางให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยให้
ปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำงาน เพ่ือความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ก.พ.     
  ๒.๒ ตามอ้างถึง ๒ ผบ.ทบ. ได้กรุณาสั่งการในโอกาสต่าง ๆ โดยเป็นการเน้นย้ำและ
กำหนดมาตรการปฏิบัติของหน่วยทหารของกองทัพบก กำลังพลและครอบครัว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทั้งนี้ ทบ. ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น รายละเอียดตามอ้างถึง ๓ 
  ๒.๓ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้มีคำแนะนำต่าง ๆ ในการป้องกันและควบคุม 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในส่วนที่เกี่ยวข้องด้านการทหาร รายละเอียดตามอ้างถึง 
๔-๖ สรุปได้ดังนี้ 
   ๒.๓.๑ ในค่ายทหาร จะต้องมีการเตรียมความพร้อมของหน่วย การให้ความรู้ 
แก่บุคลากร การเฝ้าระวังผู้ป่วยในค่ายทหาร รวมถึงการป้องกันและควบคุมโรค 
   ๒.๓.๒ ในการจัดการฝึกที่มีการรวมกันของคนหมู่มาก ผู้จัดการฝึกต้องเตรียม
ความพร้อมในการจัดการคัดกรอง การป้องกันและควบคุมที่เข้มงวดและมีประสิทธิภาพ อันจะทำให้
ผู้เข้าร่วมการฝึกมีความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสฯ ทั้งนี้ หากผู้จัดการฝึกได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้เข้ารับการฝึก
มีประวัติหรือเดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาด ให้เลื่อนการฝึกนี้ออกไปก่อน 
 ๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้ว เพ่ือให้กำลังพลและหน่วยทหารของ ทบ. มีแนวทางการ
ปฏิบัติราชการในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรอนุมัติกำหนดแนวทางการจัดกำลังพลปฏิบัติราชการในห้วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
และแจ้งให้หน่วยที่เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือให้หน่วยใช้สำหรับยึดถือเป็นกรอบในการปฏิบัติให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกันต่อไป   
 
 

- ๒ - 



 

 

   ๔. ข้อเสนอ เห็นควรดำเนินการดังนี้  
    ๔.๑ กรุณาอนุมัติกำหนดแนวทางการจัดกำลังพลปฏิบัติราชการในห้วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามข้อ ๑  
    ๔.๒ ให้ นขต.ทบ. ปฏิบัติตามแนวทางการจัดกำลังพลปฏิบัติราชการในห้วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้เป็นไปตามที่กำหนด รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยอย่างเคร่งครัด  
    ๔.๓ สำเนาให้ สง.ผู้บังคับบัญชา, กรม ฝสธ., กรมฝ่ายกิจการพิเศษ, กรมฝ่ายยุทธบริการ 
และ นขต.ทบ. ทราบ เพ่ือพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป     

   จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔ 
ทั้งนี้ อยู่ในอำนาจของ ผบ.ทบ. 
 
 
     (ลงชือ่) พล.ท. อยุทธ์  ศรวีเิศษ 
                                                                               ( อยุทธ ์ ศรีวเิศษ ) 
                                                                                    จก.กพ.ทบ.  

 
 

 
             เรียน ผบ.ทบ. 

         - เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)  พล.ท. คธายุทธ์  เสาวคนธ ์
                 ( คธายุทธ์  เสาวคนธ ์) 
                      รอง เสธ.ทบ.(๑) 
                        ๒๔ มี.ค. ๖๓ 

(ลงชื่อ)  พล.อ. ธีรวฒัน์  บณุยะวฒัน ์
        ( ธีรวัฒน์  บุณยะวฒัน์ )  

       เสธ.ทบ. 
   ๒๔ มี.ค. ๖๓ 

(ลงชื่อ)  พล.อ. สนุัย  ประภชูะเนย ์
        ( สนุัย  ประภูชะเนย์ ) 
                      ผช.ผบ.ทบ.(๑) 
                      ๒๔ มี.ค. ๖๓ 

(ลงชื่อ)           ราชการ 
  ( ณัฐพล  นาคพาณิชย ์)  

        รอง ผบ.ทบ. 
   มี.ค. ๖๓ 

- อนมุัตติามเสนอในข้อ ๔ 

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

      ผบ.ทบ. 
  ๒๕ มี.ค. ๖๓ 

สำเนาถูกต้อง 

(ลงชื่อ)  พ.อ. เทพฤทธิ์  รฐัฤทธิธ์ำรง 
                ( เทพฤทธิ์  รัฐฤทธิธ์ำรง ) 
                           รอง ผอ.กอง กพ.ทบ. 
                                ๒๕ มี.ค. ๖๓ 

- ๓ - 



 

 
การจัดกำลังพลปฏิบตัิราชการในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
--------------------------- 

 เพ่ือให้กำลังพลและหน่วยทหารของ ทบ. มีแนวทางการจัดกำลังพลปฏิบัติราชการ
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงได้กำหนดการจัดกำลังพลปฏิบัติราชการ สำหรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังนี้ 

๑. วัตถุประสงค์ 
 ๑.๑ เพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจในสถานการณ์ที่ถูกต้อง ในลักษณะของการ
สร้างความตระหนัก แต่ไม่ตื่นตระหนก 
 ๑.๒ เพ่ือกำหนดแนวทางในการปฏิบัติสำหรับกำลังพล ทั้งระดับบุคคล และระดับ
หน่วยทหาร ในการป้องกันการติดเชื้อ และการแพร่ระบาดของโรค ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 ๒. ขอบเขต 
  แนวทางการจัดกำลังพลปฏิบัติราชการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค          
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ใช้ครอบคลุมกับทุกหน่วยในสังกัด ทบ.  
 ๓. ข้อมูลทั่วไป 
  เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เป็นกลุ่มของเชื้อไวรัสที่สามารถก่อให้ เกิด 
โรคทางเดินหายใจในคน ซึ่งเพิ่งมีการค้นพบใหม่ โดยพบครั้งแรกที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ในช่วงปลายปี ๒๕๖๒ สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ผ่านสารคัดหลั่ง เช่น การไอ 
จาม สัมผัสน้ำมูก น้ำลาย ฯลฯ ซึ่งผู้ที่ติดเชื้อจะมีอาการไข้ร่วมกับอาการทางเดินหายใจ หอบ และมีประวัติ
การเดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการประกาศเป็นพ้ืนที่การระบาดภายใน ๑๔ วัน ก่อนเริ่มมีอาการป่วย 
  เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มีลักษณะการแพร่ระบาด ๓ ระยะ คือ ระยะที่หนึ่ง 
หมายถึง ไม่มีผู้ป่วยในประเทศไทย ผู้ป่วยที่ตรวจพบมาจากต่างประเทศ ระยะที่สอง หมายถึง ตรวจพบผู้ป่วย
ที่ไม่ได้เดินทางมาจากต่างประเทศมีอาการป่วย แต่ทราบที่มาของการติดเชื้อ และสามารถจัดการได้  
ส่วนระยะที่สาม หมายถึง ตรวจพบผู้ป่วยซึ่งไม่ทราบต้นตอที่มาของการติดเชื้อ และมีการเพ่ิมจำนวนมากขึ้น 
  สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันใกล้จะเข้าสู่ระยะที่สาม เนื่องจากในห้วงเวลา
ที่ผ่านมา ตรวจพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากการทำกิจกรรมร่วมกัน และในกิจกรรมเหล่านั้ น ไม่สามารถ 
หาแหล่งกำเนิดหรือที่มาของการแพร่เชื้อได้อย่างชัดเจน จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมการรับมือกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดในระยะที่สามอย่างจริงจังตั้งแต่บัดนี้ 
 ๔. การปฏิบัติ 
  ๔.๑ การจัดกำลังพลปฏิบัติงาน 
   ๔.๑.๑ กำลังพลที่ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับหน่วยตั้งแต่ระดับ
กองร้อยอิสระขึ้นไป และหัวหน้าฝ่ายอำนวยการตั้งแต่ระดับ  หน.แผนก/ฝ่าย (ชั้นยศ พ.ท.) ขึ้นไป             
ให้ปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ทำงานตามปกติ โดยไม่จัดผลัดสลับกันปฏิบัติราชการ เพ่ือให้มีความเป็น
เอกภาพในการบังคับบัญชาและการตกลงใจ  
 
 
 



 

 
   ๔.๑.๒ กำลังพลนอกเหนือจากข้อ ๔.๑.๑ ให้สามารถจัดผลัดสลับกันปฏิบัติ
ราชการ ณ ท่ีตั้งปกติของหน่วย (Work at office) และที่พักอาศัย (Work at home) ได้ตามความ
เหมาะสมและไม่ส่งผลกระทบเสียหายต่อทางราชการ ดังนี้  
    ๔.๑.๒.๑ ในระยะที่ ๒ ของการแพร่ระบาด (ตรวจพบผู้ป่วยที่ไม่ได้
เดินทางมาจากตา่งประเทศมอีาการป่วย แต่ทราบที่มาของการติดเชื้อ และสามารถจัดการได้) : ให้หน่วย
ในสังกัด ทบ. พิจารณาปรับการทำงานโดยแบ่งกำลังพลตามข้อ ๔.๑.๒ เป็น ๒ ผลัด โดยแต่ละผลัด
สลับกันปฏิบัติราชการ ณ ที่ตั้งปกติของหน่วย (Work at office) และที่พักอาศัย (Work at home) 
    ๔.๑.๒.๒ ในระยะที่ ๓ ของการแพร่ระบาด (ตรวจพบผู้ป่วยซึ่งไม่ทราบ
ต้นตอที่มาของการติดเชื้อ และมีการเพ่ิมจำนวนมากขึ้น) : ให้หน่วยในสังกัด ทบ. พิจารณาปรับการ
ทำงานโดยแบ่งกำลังพลตามข้อ ๔.๑.๒ เป็น ๓ ผลัด โดยแต่ละผลัดสลับกันปฏิบัติราชการ ณ ที่ตั้งปกติ
ของหน่วย (Work at office) และที่ พักอาศัย (Work at home) เพ่ือลดความแออัดของกำลังพล       
ณ ที่ตั้งปกติให้มากขึ้น 
   ๔.๑.๓ ทั้งนี้ ให้แต่ละหน่วยในสังกัด ทบ. พิจารณากำหนดกำลังพลปฏิบัติ
ราชการ ณ ที่ตั้งปกติของหน่วย (Work at office) และมอบหมายงานให้กำลังพลที่ปฏิบัติราชการ      
ณ ที่พักอาศัย (Work at home) ตามความเหมาะสม โดยต้องไม่ส่งผลเสียหายต่อทางราชการ  
   ๔.๑.๔ หน่วยที่มีภารกิจในการใช้กำลัง หรือหน่วยที่มีภารกิจในการปฏิบัติ
หน้าที่ เวร ยาม หรือรักษาการณ์ ให้พิจารณาแบ่งกำลังพลปฏิบัติงานที่หน่วย (Work at office) และที่
พักอาศัย (Work at home) ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อภารกิจของหน่วย และไม่
ส่งผลกระทบเสียหายต่อทางราชการ 
   ๔.๑.๕ จำนวนวันปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งปกติของหน่วย (Work at office) และ
การปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work at home) ให้หน่วยพิจารณากำหนดได้ตามความเหมาะสมของ
ภาระงานและสถานการณ์ 
  ๔.๒ การกำกับดูแลกำลังพลที่ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work at home)  
   ๔.๒.๑ กำลังพลที่ปฏิบัติงานที่พักอาศัย (Work at home) จะต้องตระหนักรู้
และเข้าใจว่าเป็นการเปลี่ยนสถานท่ีปฏิบัติงาน อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) ไม่ใช่เป็นวันหยุดราชการ กำลังพลต้องทราบว่าแต่ละวันตนเองจะต้องปฏิบัติงาน
ประจำหรืองานที่ได้รับมอบหมาย และต้องมีวินัยที่จะปฏิบัติงานนั้นให้สำเร็จลุล่วงทันตามระยะเวลาที่
กำหนด โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
    ๔.๒.๑.๑ การรายงานตัวเพ่ือปฏิบัติงาน โดยแต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการ 
แสดงตนต่อผู้บงัคับบัญชาผ่านระบบแอปพลิเคชัน LINE หรือระบบอื่น ๆ ตามท่ีหน่วยพิจารณาตามความ
เหมาะสม  ในเวลา ๐๘๐๐ และ ๑๖๐๐ ทุกวันที่ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work at home) สำหรับ
ห้วงเวลาราชการอื่น ๆ ให้ดำรงการติดต่อสื่อสารจากผู้บังคับบัญชาตลอดเวลา โดยผู้บังคับบัญชา           
จะสามารถสุ่มตรวจการปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา กรณีมีการประชุมที่เป็นทางการ ให้กำลังพลดังกล่าว
แต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการร่วมการประชุมผ่านระบบ Video Teleconference หรือตามที่                 
ส่วนราชการกำหนด  
 
 
 

- ๒ - 



 

 
    ๔.๒.๑.๒ ให้ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work at home) ในช่วงเวลา
ราชการ ๐๘๐๐ - ๑๖๐๐ โดยหลีกเลี่ยงการออกจากบ้านโดยไม่มีเหตุผลที่จำเป็นโดยเด็ดขาด เพ่ือให้
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work at home) โดยให้คำนึงถึงความ
ปลอดภัยของตนเอง ครอบครัว และรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค          
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และพร้อมกลับมาปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งปกติของหน่วย (Work at 
office) เมื่อได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา 
    ๔.๒.๑.๓ กรณีมี เหตุจำเป็น ไม่สามารถปฏิบัติงาน  ณ ที่ พักอาศัย  
(Work at home) ในห้วงระยะเวลาที่กำหนดได้ หรือมีความจำเป็นต้องเดินทางไปต่างจังหวัด ให้กำลังพล
ดังกล่าวยึดถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการลาอย่างเคร่งครัด 
   ๔.๒.๒ ให้ นขต.ทบ. และหน่วยดำเนินการดังนี้ 
    ๔.๒.๒.๑ วางแผน ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
โดยจัดทำแผนงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติภารกิจ และไม่ส่งผล
กระทบเสียหายต่อทางราชการ  
    ๔.๒.๒.๒ กำหนดเครื่องมือที่เหมาะสมในการติดต่อสื่อสาร การควบคุม
การปฏิบัติงานของกำลังพลที่ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work at home) หรือการประชุมติดตามการ
ปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของเอกสาร ตามมาตรการรักษาความลับของทางราชการ          
ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
    ๔.๒.๒.๓ ติดตามและเฝ้าระวังกำลังพลของหน่วยที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือ        
มีโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อฯ มากเป็นพิเศษ ท้ังในและนอกเวลาราชการ ได้แก่ กำลังพลที่ทำงานพิเศษ
นอกเวลาราชการ เช่น การขับรถรถยนต์รับจ้างสาธารณะ หรือการค้าขายตามสถานที่ต่าง ๆ เป็นต้น 
    ๔.๒.๒.๔ หากพบว่ากำลังพลในสังกัดมีความเสี่ยง หรือเข้าข่ายติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้รายงานผู้บังคับบญัชาโดยตรงทราบทนัที และให้ไปเข้ารับการตรวจ
คัดกรอง และเฝ้าระวังโรค ณ รพ.รร.๖ หรือ รพ.และสถานพยาบาลอื่น ๆ ที่มีมาตรฐานในการตรวจคัดกรอง 
และเฝ้าระวังเทียบเท่ากับ รพ.รร.๖  
  ๔.๓ มาตรการทางการปกครอง ลงทัณฑ์ และวินัย 
   ๔.๓.๑ กำลังพลผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการที่กำหนดไว้ข้างต้น              
ถอืว่าเป็นการกระทำผิดวินัยตามกฎหมายตามระเบียบที่กำหนด 
   ๔.๓.๒ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้องกำกับดูแลให้กำลังพลผู้ที่ปฏิบัติงาน ณ           
ที่พักอาศัย (Work at home) ตามแนวทางที่กำหนด และให้ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบ แบบธรรมเนียมทหาร 
และกฎหมาย หากกำลังพลดังกลา่วกระทำผิดวินัยทหาร หรือกฎหมาย ในห้วงเวลาราชการ (๐๘๐๐ - ๑๖๐๐) 
ผู้บังคับบัญชาโดยตรง ๒ ระดับ จะต้องรับผิดชอบในการกระทำความผิดของผู้ใต้บังคับบัญชาดังกล่าว 

…………………………………………………………….. 
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