








ที ่ นร ๑๐๒๒/ว ๖                สำนักงาน ก.พ. 
             ถนนติวานนท ์จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

          ๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง    หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ข้าราชการพลเรือนสามัญปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพ่ิมเตมิ 

เรียน   (กระทรวง กรม จังหวัด) 

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๗.๔/๓๒๖ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 ๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๖ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓  

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติงานภายในที่พัก 
ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี สำหรับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เดินทางกลับมาจาก 
หรือเดินทางผ่าน หรือมีเส้นทางแวะผ่านประเทศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และจำเป็นต้องสังเกตอาการ อยู่ปฏิบัติงานภายในที่พักเป็นเวลา ๑๔ วัน 
โดยไม่ถือเป็นวันลา ให้ทราบและถือปฏิบัติ หากมีความจำเป็น สำนักงาน ก.พ. จะกำหนดหลักเกณฑ์อ่ืนเพ่ิมเติม 
และจะแจ้งให้ทราบต่อไป และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี 
ทีร่ับทราบแนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ กรณีการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของสำนักงาน ก.พ. และให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
ใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณากำหนดแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง หรือกำหนดวิธีปฏิบัติราชการ 
แบบยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี โดยให้คำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งไม่ส่งผลกระทบหรือเกิดผลเสียหายต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการบริหารราชการ
และการบริการประชาชน นั้น 

โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ยังคงเกิดขึ้น
ในหลายพื้นที ่ภายในประเทศ ส่งผลให้มีผู ้ติดเชื ้อเพิ ่มขึ ้น และได้มีข้อกำหนดออกตามความมาตรา ๙  
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมถึงมาตรการทางสาธารณสุข
เพ่ิมเติมเพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังนั้น เพ่ือให้ 
ส่วนราชการมีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม สำนักงาน ก.พ. จึงขอแจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ข้าราชการ
พลเรือนสามัญปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพ่ิมเติม ดังนี้  

๑. การมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติราชการในและนอกสถานที่ตั้ง ในช่วงสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

ส่วนราชการควรให้ความสำคัญกับการมอบหมายข้าราชการให้ปฏิบัติราชการภายในที่พัก  
และลดจำนวนผู้มาปฏิบัติงานภายในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ หากมีเหตุผลความจำเป็นที่ยังคงต้องมอบหมาย 
 

/ ให้ข้าราชการ ... 



 
 

๒  

ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ ณ ส่วนราชการ ก็ให้ใช้รูปแบบการเหลื่อมเวลาทำงาน สลับวันหรือเวลาทำงาน 
เพ่ือลดความแออัดทั้งในช่วงเวลาการเดินทางและช่วงเวลาการทำงาน โดยให้คำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัย 
ของผู้ปฏิบัติงาน กับประสิทธิภาพประสิทธิผลในการบริหารราชการ และการให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ 

๒. กรณีส่วนราชการพิจารณาเห็นว่า อาจมีข้าราชการในสังกัด มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็น
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

๒.๑ หากส่วนราชการเห็นว่า มีข้าราชการในสังกัด มีที่พักอาศัย หรือเป็นผู้เดินทางแวะผ่าน
หรือกลับจากพ้ืนที่เสี่ยงสูง หรือมีเหตุสงสัยว่าอาจเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ หรือเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง 
ในการติดเชื้อ จำเป็นต้องให้กักตัวเพ่ือสังเกตอาการ และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด ให้ส่วนราชการ
พิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการกักตัวภายในที่พักเพ่ือสังเกตอาการ พร้อมกับมอบหมายการปฏิบัติราชการ 
ตามที่เห็นเหมาะสม เป็นเวลา ๑๔ วัน โดยให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นคอยติดตาม กำกับ ดูแล คุณภาพงานและ
คุณภาพชีวิตของข้าราชการอย่างสม่ำเสมอ สำหรับข้าราชการ ให้ถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องพร้อมติดต่อสื่อสารกับ
ผู้เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลาที่ได้รับอนุญาตให้กักตัวและปฏิบัติราชการภายในที่พัก และจะต้องปฏิบัติตาม
มาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

 ๒.๒ เมื่อสิ้นสุดช่วงระยะเวลาการกักตัวเพ่ือสังเกตอาการและการปฏิบัติราชการภายในที่พัก
โดยไม่พบการติดเชื้อ ให้ข้าราชการรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการพร้อมกับส่งมอบหรือรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการในช่วงระยะกักตัวต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น และให้ส่วนราชการพิจารณามอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติ
ราชการในและนอกสถานที่ตั้งตามที่เห็นเหมาะสมต่อไป 

 ๒.๓ อย่างไรก็ตาม หากในช่วงระหว่างการกักตัวและปฏิบัติราชการภายในที่พักแล้ว 
ปรากฎว่า ข้าราชการตรวจพบเชื้อ หรือมีอาการทำให้ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานที่ที่รัฐจัดให้ 
ให้ถือว่า เป็นการสิ้นสุดระยะเวลาการมอบหมายการปฏิบัติราชการภายในที่พัก ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่ตรวจพบเชื้อ 
หรอืวันทีมี่อาการ แล้วแต่กรณี 

๓. กรณีข้าราชการเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
๓.๑ ให้ข้าราชการแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นในทันที พร้อมกับจัดส่งใบลา ตามระเบียบ

สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของขา้ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในโอกาสแรก  

๓.๒ หากข้าราชการได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือสถานที่ที่รัฐจัดให้แล้วเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับจากวันที่ตรวจพบเชื้อ หรือนับจากวันที่มีอาการ แล้วแต่กรณี และต่อมาแพทย์มีคำสั่ง 
ให้กลับไปพักฟ้ืนหรือกักตัวที่บ้านต่อไปอีกเป็นระยะเวลา ๑๔ วัน ตามนัยประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง คำแนะนำ
ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด - 19 (COVID - 19) สำหรับสถานพยาบาล ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ หรือระเบียบอ่ืน
ที่กำหนดเพ่ิมเติม ให้ถือว่า ในช่วงระหว่างการพักฟ้ืนหรือกักตัวที่บ้านเป็นระยะเวลา ๑๔ วันดังกล่าว 
ข้าราชการยังมีสถานะเป็นผู้ป่วย ให้ข้าราชการรายงานการกลับไปพักฟื้นหรือกักตัวที่บ้านตามคำสั่งแพทย์ 
ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น และให้ส่วนราชการดำเนินการให้มีการลาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
การลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕  

/ ๓.๓ เมื่อ ... 



 
 

๓  

   ๓.๓ เมื่อข้าราชการได้รับการรักษาจนหาย หรือครบระยะเวลาการพักฟ้ืนหรือกักตัวที่บ้าน
ตามคำสั่งแพทย์แล้ว ให้ข้าราชการรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น และให้ส่วนราชการ
พิจารณามอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติราชการในและนอกสถานที่ตั้งตามที่เห็นเหมาะสมต่อไป 

๓.๔ สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ 
ผู้ เป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (COVID-19) ให้ผู้บั งคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ของข้าราชการตามผลการปฏิบัติราชการจริง ส่วนการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ถือเป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชา 
ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนที่จะพิจารณาการลาของข้าราชการดังกล่าวเป็นกรณีลาป่วยตามข้อ ๘ (๙) (ค)  
ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนอาจนำ
ผลการวินิจฉัยของแพทย์ ระยะเวลาในการรักษาตัว และข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยของข้าราชการ 
ไปประกอบการพิจารณาได้ตามที่เห็นสมควร รวมทั้งให้นำผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พฤติกรรม  
การมาทำงานและข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้องมาพิจารณาด้วย 

ทั้งนี้ เมื่อมีกรณีตามข้อ ๒.๑ - ๒.๓ และ ข้อ ๓.๑ - ๓.๓ ให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
ที่จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป รวมทั้งหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการด้วย และขอให้
ส่วนราชการแจ้งข้อมูลข้าราชการซึ่งเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หรือประสานกับหน่วยงาน
ด้านสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือดำเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุขหรือข้อกฎหมาย ระเบียบ 
คำสั่ง หรือประกาศที่เก่ียวขอ้ง โดยเคร่งครัด  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถอืปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

    (หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล) 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
 
 
ศูนยป์ระสานการจัดสวัสดิการข้าราชการฯ 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๔๑  ๐ ๒๕๔๗ ๑๘๔๖   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๘๖๘ 







แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว 
 

                                     (เขียนที่)        . 
   วันที่          เดือน          พ.ศ.      . 

 

เรื่อง  ขออนุญาตลา 
 

เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2    
 

ข้าพเจ้า      ตำแหน่ง          . 
อันดับ  สังกัด               .
  ลาป่วย   
ขอลา  ลากิจส่วนตัว    เนื่องจาก            .     
           ลาคลอดบุตร 
ตั้งแต่วันที่      เดือน               พ.ศ.           ถึงวนัที่      เดือน                      พ.ศ.          มีกำหนด วัน 
ข้าพเจ้า ได้ลา  ลาป่วย  ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร ครั้งสุดท้าย  
ตั้งแต่วันที่       เดือน     พ.ศ.           ถึงวันที่      เดือน                     พ.ศ.         มีกำหนด       วัน 
ในระหว่างลาจะติดต่อข้าพเจ้าได้ที่          . 
        หมายเลขโทรศัพท์   .  

 
     (ลงชื่อ      

(    ) 
สถิติการลาในปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.-31 มี.ค.)        

ประเภทการลา ลามาแล้ว ลาครั้งนี ้ รวม  
 
 

ความเห็นผู้บังคับบัญชาชั้นตน้ 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 

ลาป่วย (วันทำการ) (วันทำการ) (วันทำการ) 

    
ลากิจส่วนตวั (วันทำการ) (วันทำการ) (วันทำการ) 

    
ลาคลอดบุตร    

สถิติการลาในปีงบประมาณนี้(1 เม.ย.-30 ก.ย.)             (ลงช่ือ).................................................................. 
ประเภทการลา ลามาแล้ว ลาครั้งนี ้ รวม (.......................................................) 

วัน......./................................./.................. ลาป่วย (วันทำการ) (วันทำการ) (วันทำการ) 

    
ลากิจส่วนตวั (วันทำการ) (วันทำการ) (วันทำการ) 

    
ลาคลอดบุตร    
 

(ลงชื่อ) .................................................ผู้ตรวจสอบ 
(.................................................)   คำสั่ง 

   ตำแหน่ง................................................      อนุญาต   ไม่อนุญาต 
วันที่........../............................../.................         ................................................................ 

................................................................ 
(ลงชื่อ).....................................................   

(………………………   ………………) 
            (ตำแหน่ง).................................................... 

                                                                            วันที่......../........................./................ 


