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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ            กพ.ทบ.        (กองการเตรียมพลฯ    โทร.๐ ๒๒๙๗ ๗๑๔๐)        
ที ่      กห  ๐๔๐๑/๒๓๔๗                          วันที ่        ๒ ก.ค. ๖๓                          
เรื่อง  ขออนุมัติผ่อนปรนมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
  (COVID-19) ของ ทบ. (เพิ่มเติม) 

เรียน    ผบ.ทบ. 

อ้างถึง ๑. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ กห ๐๔๐๑/๑๐๘๘ ลง ๒๔ มี.ค. ๖๓ 
 ๒. หนงัสือ กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ กห ๐๔๐๑/๑๓๗๗ ลง ๑๖ เม.ย. ๖๓ 
 ๓. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ กห ๐๔๐๑/๑๑๔๐ ลง ๓๐ มี.ค. ๖๓ 
 ๔. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ กห ๐๔๐๑/๒๒๐๓ ลง ๒๒ มิ.ย. ๖๓ 
 ๕. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๕๓ ง ลง ๓๐ มิ.ย. ๖๓   

   ๑. กพ.ทบ. ขออนุมัติผ่อนปรนมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของ ทบ. (เพ่ิมเติม) เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและเจตนารมณ์
ของผู้บังคับบัญชา รวมถึงเพ่ือให้หน่วยได้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
    ๑.๑ การจัดกำลังพลปฏิบัติราชการ : จากเดิม ให้หน่วยในสังกัด ทบ. พิจารณาปรับ
การทำงานโดยแบ่งกำลังพลเป็น ๒ ผลัด โดยแต่ละผลัดสลับกันปฏิบัติราชการ ณ ที่ตั้งปกติของหน่วย 
(Work at office) และที่พักอาศัย (Work from home) ในลักษณะสัปดาห์เว้นสัปดาห์ (รวมวันเสาร์-อาทิตย์) 
โดยปฏิบัติราชการ ณ ที่ตั้งปกติของหน่วย ๑ สัปดาห์ จากนั้นให้ปฏิบัติราชการ ณ ที่พักอาศัย ๑ สัปดาห์ 
สลับกันไป เป็น ให้หน่วยในสังกัด ทบ. พิจารณาปรับการทำงาน โดยจัดผลัดสลับกันปฏิบัติราชการ 
ณ ที่ตั้งปกติ และที่พักอาศัย ได้ตามความเหมาะสม  
    ๑.๒ การเหลื่อมเวลาการปฏิบัติงาน : สำหรับกำลังพลที่ปฏิบัติราชการ ณ ที่ตั้งปกติ
ของหน่วย ให้หน่วยในสังกัด ทบ. พิจารณาจัดการปฏิบัติงานเหลือ่มเวลา ได้ตามความเหมาะสม ดังนี้ 
     ๑.๒.๑ จัดแบ่งกำลังพลออกเป็นผลัดตามหน้าที่รับผิดชอบ 
     ๑.๒.๒ เหลื่อมเวลาการปฏิบัติงานของแต่ละผลัดไม่น้อยกว่า ๑ ชม. 
     ๑.๒.๓ กำหนดเวลาการเริ่มปฏิบัติงาน การพักกลางวัน และการสิ้นสุดการปฏิบัติงาน
    ๑.๓ การดำเนินการตามข้อ ๑.๑ และ ๑.๒ อาจพิจารณาดำเนินการในอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือทั้งสองอย่าง ได้ตามความเหมาะสมและบริบทของหน่วย ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงผลกระทบต่อประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ในการบริหารราชการและการบรกิารประชาชน รวมทั้งการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เป็นสำคัญ 
    ๑.๔ การปฏิบัติราชการของทหารหญิงที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ : จากเดิม กำหนดให้ 
ข้าราชการทหารหญิง ลูกจ้างประจำหญิง ลูกจ้างชั่วคราวหญิง พนักงานราชการหญิง และ อส.ทพ.หญิง 
ที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ ปฏิบัติราชการ ณ ที่พักอาศัย เป็น ให้หน่วยในสังกัด ทบ. พิจารณาให้ทหารหญิง
ที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ ปฏิบัติราชการ ณ ที่ตั้งปกติของหน่วย หรือ ณ ที่พักอาศัย ได้ตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความปลอดภัยจากการติดเชื้อฯ ของทหารหญิงและทารกในครรภเ์ป็นสำคัญ
    ๑.๕ การปฏิบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนดมาตรการผ่อนปรนโดยอนุโลม 
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   ๒. ข้อเท็จจริง 
    ๒.๑ ตามอ้างถึง ๑ และ ๒ ผบ.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติกำหนดแนวทางการจัดกำลังพล            
ปฏิบัติราชการในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และกรุณา
อนุมัติพัฒนาแนวทางการจัดกำลังพลปฏิบัติราชการในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ 
และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการมากยิ่งขึ้น โดยมีแนวทางการดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้ 
     ๒.๑.๑ กำลังพลที่ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับหน่วยตั้งแต่ระดับ
กองร้อยอิสระขึ้นไป และหัวหน้าฝ่ายอำนวยการตั้งแต่ระดับ หน.แผนก/ฝ่าย (ชั้นยศ พ.ท.) ขึ้นไป             
ให้ปฏิบัติราชการ ณ ที่ตั้งปกติของหน่วย (Work at office) โดยไม่จัดผลัดสลบักันปฏิบัติราชการ 
     ๒.๑.๒  กำลังพลนอกเหนือจากข้อ ๒.๑.๑ สามารถจัดผลัดสลับกันปฏิบัติราชการ 
ณ ที่ตั้งปกติของหน่วย (Work at office) และที่พักอาศัย (Work from home) ได้ตามความเหมาะสม
และไม่ส่งผลกระทบเสียหายต่อทางราชการ โดยให้หน่วยในสังกดั ทบ. พิจารณาปรับ การทำงานโดยแบง่
กำลังพลเป็น ๒ ผลัด โดยแตล่ะผลัดสลับกันปฏิบัติราชการ ณ ที่ตั้งปกติของหน่วย และที่พักอาศัย ในลักษณะ
สัปดาห์เว้นสัปดาห ์(รวมวันเสาร์-อาทิตย์) โดยปฏิบัติราชการ ณ ที่ตั้งปกติ ของหน่วย ๑ สัปดาห์ จากนั้น
ให้ปฏิบัติราชการ ณ ที่พักอาศัย ๑ สัปดาห์ สลับกันไป 
    ๒.๒ ตามอ้างถึง ๓ ผบ.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติให้ข้าราชการทหารหญิง ลูกจ้างประจำหญิง 
ลูกจ้างชั่วคราวหญิง พนักงานราชการหญิง และ อส.ทพ.หญิง ที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ ปฏิบัติราชการ 
ณ ที่พักอาศัย ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
เพื่อให้หน่วยยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ 
    ๒.๓ ตามอ้างถึง ๔ ผบ.ทบ. กรุณารับทราบแนวทางการปฏิบัติงานนอกที่ตั้งหน่วย
และการเหลื่อมเวลาปฏิบัติงานเพ่ือรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) ของ กห. โดยให้ นขต.กห. และเหล่าทัพ สามารถกำหนดรูปแบบของแนวทางการ
ปฏิบัติงานนอกที่ตั้งหน่วยและการเหลื่อมเวลาปฏิบัติงานเพ่ือรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ            
โรคติดเชื้อฯ ได้ตามความเหมาะสมกับบริบทของหน่วย โดยให้พิจารณาถึงความปลอดภัยของกำลังพล
ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจร้ายแรงอื่น ๆ 
รวมทั้งการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อก่อโรค ด้วยการลดความคับคั่งและความแออัดในการใช้พ้ืนที่
สาธารณะทั้งภายในสำนักงานและระบบขนส่งสาธารณะ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องไม่ส่ง 
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการบริหารราชการ และการบริการประชาชน 
    ๒.๔ ตามอ้างถึง ๕ 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
ป้องกันโรค และการรักษาความเรียบร้อยตามมาตรการป้องกันโรค เป็นต้น เพ่ือเป็นการผ่อนคลาย
มาตรการตามข้อกำหนดต่าง ๆ  เป็นระยะที่ ๕ และเพ่ือใหป้ระชาชนสามารถทำกิจกรรมได้ตามแนวชีวิตวิถีใหม่ 
รวมถึงเพ่ือให้การดำเนินชีวิตของประชาชนเป็นไปด้วยความปลอดภัย 
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   ๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้วเห็นว่า การขออนุมัติผ่อนปรนมาตรการป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของ ทบ. (เพิ่มเติม) ตามข้อ ๑ เป็นการ
ดำเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล, กห. และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ 
ตามห้วงเวลา โดยยังคงไว้ซึ่งการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อฯ ด้วยการลดความคับคั่งและความแออัด           
ในการใช้พ้ืนที่สาธารณะทั้งภายในสำนกังานและระบบขนส่งสาธารณะ รวมทั้งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ในการบริหารราชการและการบริการประชาชน ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดฯ ของรัฐบาล และ ทบ. ตามแนวชีวิตวิถีใหม่ อย่างเคร่งครัด ตามข้อ ๒.๓ และ ๒.๔            
จึงถือว่ามีความเหมาะสม และเห็นควรอนุมัติให้ผ่อนปรนมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของ ทบ. (เพ่ิมเติม) รวมทั้งแจ้งให้ นขต.ทบ. ทราบ 
เพื่อให้หน่วยยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันต่อไป   
   ๔. ข้อเสนอ เห็นควรดำเนินการดังนี้  
    ๔.๑ กรุณาอนุมัติให้ผ่อนปรนมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของ ทบ. (เพิ่มเติม) ดงันี้ 
     ๔.๑.๑ การจัดกำลังพลปฏิบัติราชการ : ให้หน่วยในสังกัด ทบ. พิจารณาปรับ
การทำงาน โดยจัดผลัดสลับกันปฏิบัติราชการ ณ ที่ตั้งปกติ และที่พักอาศัย ได้ตามความเหมาะสม 
     ๔.๑.๒ การเหลื่อมเวลาการปฏิบัติงาน : สำหรับกำลังพลที่ปฏิบัติราชการ ณ ที่ตั้งปกติ
ของหน่วย ให้หน่วยในสังกัด ทบ. พิจารณาจัดการปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา ได้ตามความเหมาะสม ดังนี้ 
      ๔.๑.๒.๑ จัดแบ่งกำลังพลออกเป็นผลัดตามหน้าที่รับผิดชอบ 
      ๔.๑.๒.๒ เหลื่อมเวลาการปฏิบัติงานของแต่ละผลัดไม่น้อยกว่า ๑ ชม. 
      ๔.๑.๒.๓ กำหนดเวลาการเริ่มปฏิบัติงาน การพักกลางวัน และการสิ้นสุด
การปฏบิัติงาน  
     ๔.๑.๓ การดำเนินการตามข้อ ๔.๑.๑ และ ๔.๑.๒ อาจพิจารณาดำเนินการ              
ในอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง ได้ตามความเหมาะสมและบริบทของหน่วย  
     ๔.๑.๔ การปฏิบัติราชการของทหารหญิงที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ : ให้หน่วย
ในสังกัด ทบ. พิจารณาใหท้หารหญิงท่ีอยู่ระหว่างการตัง้ครรภ์ ปฏิบัติราชการ ณ ที่ตั้งปกติของหน่วย 
หรือ ณ ที่พักอาศัย ได้ตามความเหมาะสม  
     ๔.๑.๕ การปฏิบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนดมาตรการผ่อนปรนโดยอนุโลม 
    ๔.๒ ให้ สบ.ทบ. สำเนาให้ นขต.ทบ. จนถึงระดับกองร้อยอิสระ    

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



 
- ๔ - 

 
 
        เรียน ผบ.ทบ. 

         - เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๔ 
          
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

(ลงชื่อ)  พล.ท. คธายุทธ์  เสาวคนธ ์
                 ( คธายุทธ์  เสาวคนธ ์) 
                      รอง เสธ.ทบ.(๑) 
                         ๓ ก.ค. ๖๓ 

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

       เสธ.ทบ. 
     ๓ ก.ค. ๖๓ 

(ลงชื่อ)  พล.อ.     - ราชการ - 
        ( สนุัย  ประภูชะเนย์ ) 
                     ผช.ผบ.ทบ.(๑) 

    ก.ค. ๖๓ 

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

      ผบ.ทบ. 
    ๙ ก.ค. ๖๓ 

- อนมุัตติามเสนอในข้อ ๔ 

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

            รอง ผบ.ทบ. 
   ๘ ก.ค. ๖๓ 

สำเนาถูกต้อง 

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


