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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     กพ.ทบ.   (กองการเตรยีมพลฯ    โทร.๐ ๒๒๙๗ ๗๑๔๐, ๙๗๑๓๘)                         .       
ที ่      กห  ๐๔๐๑/๑๑๔๐                          วันที ่     ๓๐ มี.ค. ๖๓                               .                         
เรื่อง  ขออนุมัติให้ข้าราชการทหารหญิง ลูกจ้างประจำหญิง ลูกจ้างชั่วคราวหญิง พนักงานราชการหญิง  
  และ อส.ทพ.หญิง ที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ ปฏิบัติราชการ ณ ที่พักอาศัย ในห้วงสถานการณ์             
  การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  

เรียน    ผบ.ทบ. 

อ้างถึง ๑. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ กห ๐๔๐๑/๑๐๗๓ ลง ๒๓ มี.ค. ๖๓ 
 ๒. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ กห ๐๔๐๑/๑๐๘๘ ลง ๒๔ มี.ค. ๖๓ 
 ๓. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการลา พ.ศ. ๒๕๕๖  

   ๑. กพ.ทบ. ขออนุมัติให้ข้าราชการทหารหญิง ลูกจ้างประจำหญิง ลูกจ้างชั่วคราวหญิง 
พนักงานราชการหญิง และ อส.ทพ.หญิง ที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ ปฏิบัติราชการ ณ ที่พักอาศัย ในห้วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อให้หน่วยยึดถือปฏิบัติ
ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ      

   ๒. ข้อเท็จจริง 
  ๒.๑ ตามอ้างถึง ๑ ผบ.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติออกคำสั่ง ทบ. กำหนดระเบียบการปฏบิตัิ
ประจำสำหรับกำลังพลและหน่วยทหารของ ทบ. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในสถานการณ์ที่ถูกต้อง และ
เพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติสำหรับกำลังพล ทั้งระดับบุคคลและระดับหน่วยทหาร ในการป้องกัน
การติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งเพ่ือสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์ และมี
ความรับผิดชอบต่อทั้งตนเองและผู้อื่น 
  ๒.๒ ตามอ้างถ ึง ๒ ผบ.ทบ. ได้กร ุณาอนุม ัต ิกำหนดแนวทางการจัดกำลังพล         
ปฏิบัติราชการในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)         
สรุปได้ดังนี้ 
   ๒.๒.๑ กำลังพลที่ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ผู ้บังคับหน่วยตั้งแต่ระดับ
กองร้อยอิสระขึ้นไป และหัวหน้าฝ่ายอำนวยการตั้งแต่ระดับ หน.แผนก/ฝ่าย (ชั้นยศ พ.ท.) ขึ้นไป           
ให้ปฏิบัติราชการ ณ ที่ตั้งปกติของหน่วย โดยไม่จัดผลัดสลับกันปฏิบัติราชการ 
   ๒.๒.๒ กำลังพลนอกเหนือจากข้อ ๒.๒.๑ สามารถจัดผลัดสลับกันปฏิบัติราชการ 
ณ ที่ตั้งปกติของหน่วยและที่พักอาศัยได้ตามความเหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบเสียหายต่อทางราชการ 
ดังนี้ 
    ๒.๒.๒.๑ ในระยะที่ ๒ ของการแพร่ระบาด (ตรวจพบผู้ป่วยที่ไม่ได้
เดินทางมาจากต่างประเทศมีอาการปว่ย แต่ทราบที่มาของการติดเชื้อ และสามารถจัดการได้) : ให้หน่วย
ในสังกัด ทบ. พิจารณาปรับการทำงานโดยแบ่งกำลังพลตามข้อ ๒.๒.๒ เป็น ๒ ผลัด โดยแต่ละผลัด
สลับกันปฏิบัติราชการ ณ ที่ตั้งปกติของหน่วยและที่พักอาศัย  
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ด่วนที่สุด 
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    ๒.๒.๒.๒ ในระยะที่ ๓ ของการแพร่ระบาด (ตรวจพบผู้ป่วยซึ่งไม่ทราบ
ต้นตอที่มาของการติดเชื้อ และมีการเพิ่มจำนวนมากขึ้น) : ให้หน่วยในสังกัด ทบ. พิจารณาปรับการ
ทำงานโดยแบ่งกำลังพลตามข้อ ๒.๒.๒ เป็น ๓ ผลัด โดยแต่ละผลัดสลับกันปฏิบัติราชการ ณ ที่ตั้งปกติ
ของหน่วยและที่พักอาศัย เพื่อลดความแออัดของกำลังพล ณ ที่ตั้งปกติให้มากขึ้น  
   ๒.๒.๓ ทั้งนี้ ให้แต่ละหน่วยในสังกัด ทบ. พิจารณากำหนดกำลังพลปฏิบัติราชการ 
ณ ที่ตั้งปกติของหน่วย และมอบหมายงานให้กำลังพลที่ปฏิบัติราชการ ณ ที่พักอาศัย ตามความเหมาะสม 
โดยต้องไม่ส่งผลเสียหายต่อทางราชการ  
  ๒.๓ ตามอ้างถึง ๓ ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการลา พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้กำหนดหลักเกณฑ์          
ในการลาคลอดบุตร เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
   ๒.๓.๑ การลาคลอดบุตรให้ลาได้ ๙๐ วัน โดยได้รับเงินเดือน และไม่ต้องมี
ใบรับรองแพทย์ ทั้งนี้ สามารถจะลาในวันที่คลอด ก่อนหรือหลังวนัที่คลอดบุตรก็ได้ แต่เมื่อรวมวันลาแลว้
ต้องไม่เกิน ๙๐ วัน 
   ๒.๓.๒ การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใด ซึ่งยังไม่ครบกำหนดวันลา
ของการลาประเภทนั้น ให้ถือว่าการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และให้นับเป็นการลาคลอดบุตรตั้งแต่วันเริ่ม
ลาคลอดบุตร      
 ๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้ว ดังนี้ 
  ๓.๑ การที่ ทบ. ได้อนุมัติออกคำสั่ง ทบ. กำหนดระเบียบการปฏิบัติประจำสำหรับ
กำลังพลและหน่วยทหารของ ทบ. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) และกำหนดแนวทางการจัดกำลังพลปฏิบัติราชการในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามอ้างถึง ๑ และ ๒ นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้
และความเข้าใจในสถานการณ์ที่ถกูตอ้งและกำหนดแนวทางในการปฏิบัตงิานของกำลังพลในหนว่ยทหาร
ของ ทบ. ในการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคเพื่อให้หน่วยยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน  
  ๓.๒ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มีแนวโน้มที่รุนแรงและแพร่กระจายเป็นวงกว้างมากขึ้น กอปรกับ ทบ.      
มีกำลังพลบางส่วนที่เป็นข้าราชการทหารหญิง ลูกจ้างประจำหญิง ลูกจ้างชั่วคราวหญิง พนักงานราชการหญิง 
และ อส.ทพ.หญิง ที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ ซึ่งถือเป็นกำลังพลกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง มีโอกาสที่จะติดเชื้อ
และเกิดผลกระทบที่รุนแรงทั้งต่อตัวกำลังพลและทารกในครรภ์มากกว่ากำลังพลประเภทอื่น ๆ  
  ๓.๓ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ         
ไม่ส่งผลเสียหายต่อทางราชการ และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงเห็นควรให้ข้าราชการทหารหญิง 
ลูกจ้างประจำหญิง ลูกจ้างชั่วคราวหญิง พนักงานราชการหญิง และ อส.ทพ.หญิง ที่อยู่ระหว่างการ
ตั้งครรภ์ ปฏิบัติราชการ ณ ที่พักอาศัย ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ โดยให้หน่วยต้นสังกัด ควบคุมและกำกับดูแล
กำลังพลดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ยังคงมีสิทธิในการลาคลอดบุตรได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน
ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการลา พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามอ้างถึง ๓  
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   ๔. ข้อเสนอ เห็นควรดำเนินการดังนี้  
    ๔.๑ กรุณาอนุมัติให้ข้าราชการทหารหญิง ลูกจ้างประจำหญิง ลูกจ้างชั่วคราวหญิง 
พนักงานราชการหญิง และ อส.ทพ.หญิง ที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ ปฏิบัติราชการ ณ ที่พักอาศัย ในห้วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพ่ือให้หน่วยยึดถือปฏิบัติให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกันต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ตามข้อ ๑ 
    ๔.๒ ให้ นขต.ทบ. ยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างเคร่งครัด 
    ๔.๓ ให้ สบ.ทบ. สำเนาให้ นขต.ทบ. ที่มีข้าราชการทหารหญิง ลูกจ้างประจำหญิง 
ลูกจ้างชั่วคราวหญิง พนักงานราชการหญิง และ อส.ทพ.หญิง ปฏิบัติราชการอยู่ จนถึงระดับกองร้อยอิสระ 

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

 
 

        เรียน ผบ.ทบ. 

         - เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

       เสธ.ทบ. 
   ๓๐ มี.ค. ๖๓ 

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

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

             รอง ผบ.ทบ. 
   ๓๐ มี.ค. ๖๓ 

 

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

      ผบ.ทบ. 
  ๓๑ มี.ค. ๖๓ 

 

- อนมุัตติามเสนอในข้อ ๔ 

สำเนาถูกต้อง 

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


