ด่ที่ ลปวนที
สุ
ด
๐๐๑7.5/ว 14532

ศาลากลางจังหวัดลําปาง
ถนนวชิราวุธดําเนิน ลป ๕๒๐๐๐
11 มิถุนายน 2564

เรื่อง

หลักเกณฑและแนวทางสําหรับใหขาราชการพลเรือนสามัญปฏิบัติราชการในชวงการแพรระบาดของ .
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม

เรียน หัวหนาสวนราชการในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค และนายอําเภอทุกอําเภอ
อางถึง หนังสือจังหวัดลําปาง ดวนที่สุด ที่ ลป 0017.5/ว 6124 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563
สิ่งที่สงมาดวย สําเนาหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1022/ว 6 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564

จํานวน 1 ชุด

ตามที่ จั ง หวั ด ลํ า ปาง ได แ จ ง หลั กเกณฑ ของสํ านั กงาน ก.พ. สํ าหรั บให ข าราชการปฏิ บั ติ งาน
ภายในที่พัก ตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับมาตรการระยะเรงดวนดานการปองกันโรค/สุขภาพ สําหรับ
การแกไขปญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาเพื่อใหสวนราชการถือปฏิบัติ รายละเอียด
ตามที่อางถึง นั้น
เพื่อใหสวนราชการมีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในชวงการแพรระบาด
ของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19) สํ า นัก งาน ก.พ. ไดกํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละแนวทางสํ า หรั บ
ใหขาราชการพลเรือนสามัญปฏิบัติราชการในชวงการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เพิ่มเติม ในการนี้ จังหวัดลําปาง จึงขอแจงหลักเกณฑและแนวทางดังกลาวมาเพื่อใหสวนราชการถือปฏิบัติดังนี้
1. การมอบหมายใหขา ราชการปฏิบัติร าชการในและนอกสถานที่ตั้ง ในชวงสถานการณ
การแพรระบาดรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
สวนราชการควรใหความสําคัญกับการมอบหมายขาราชการใหปฏิบัติราชการภายในที่พัก
และลดจํ า นวนผู ม าปฏิ บั ติ ง านภายในสถานที่ ตั้ ง ของส ว นราชการ หากมี เ หตุ ผ ลความจํ า เป น ที่ ยั ง คง
ตองมอบหมายใหขาราชการปฏิบัติราชการ ณ สวนราชการ ก็ใหใชรูปแบบการเหลื่อมเวลาทํางาน สลับวันหรือ
เวลาทํางาน เพื่อลดความแออัดทั้งในชวงเวลาการเดินทางและชวงเวลาการทํางาน โดยใหคํานึงถึงสุขภาพและ
ความปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน กับประสิทธิภาพประสิทธิผลในการบริหารราชการ และการใหบริการประชาชน
เปนสําคัญ
2. กรณีสวนราชการพิจารณาเห็นวา อาจมีขา ราชการในสัง กัด มีค วามเสี่ ยงสู งที่จ ะเปน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
2.1 หากสว นราชการเห็ นว า มีขา ราชการในสัง กัด มีท่ีพัก อาศัย หรือเปนผูเดินทาง
แวะผาน หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงสูง หรือมีเหตุสงสัยวาอาจเปนผูสัมผัสใกลชิดกับผูติดเชื้อ หรือเปนผูมีความเสี่ยงสูง
ในการติดเชื้อ จําเปนตองใหกักตัวเพื่อสังเกตอาการ และลดความเสี่ยงในการแพรระบาด ใหสวนราชการพิจารณา
อนุ ญ าตใหขา ราชการกั ก ตัวภายในที่พัก เพื่อสังเกตอาการ พรอมกับ มอบหมายการปฏิ บัติ ราชการ ตามที่ เห็น
เหมาะสม เปนเวลา ๑๔ วัน โดยใหผูบังคับบัญชาชั้นตนคอยติดตาม กํากับ ดูแล คุณภาพงานและ คุณภาพชีวิต
ของขาราชการอย างสม่ําเสมอ สําหรับขาราชการ ใหถือเปนหนาที่ท่ีจะตองพรอมติดตอสื่อสารกับ ผูเกี่ยวของ
ได ต ลอดเวลาที่ไ ด รับ อนุ ญ าตให กั ก ตัว และปฏิ บั ติ ร าชการภายในที่ พั ก และจะต องปฏิ บั ติ ตามมาตรการทาง
สาธารณสุขอยางเครงครัด
/2.2 เมื่อสิ้นสุด...

-22.2 เมื่อสิ้นสุดชวงระยะเวลาการกักตัวเพื่อสังเกตอาการและการปฏิบัติราชการภายใน
ที่ พัก โดยไมพ บการติ ดเชื้อ ใหข าราชการรายงานตัว กลับ เขา ปฏิ บัติร าชการพร อมกั บ ส ง มอบหรื อ รายงานผล
การปฏิบัติราชการในชวงระยะกักตัวตอผูบังคับบัญชาชั้นตน และใหสวนราชการพิจารณามอบหมายใหขาราชการ
ปฏิบัตริ าชการในและนอกสถานที่ตั้งตามที่เห็นเหมาะสมตอไป
2.3 อยางไรก็ตาม หากในชวงระหวางการกักตัว และปฏิ บัติราชการภายในที่พักแลว
ปรากฏวา ขาราชการตรวจพบเชื้อ หรือมีอาการทําใหตองเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานที่ที่รัฐจัดให
ใหถือวาเปนการสิ้นสุดระยะเวลาการมอบหมายการปฏิบัติราชการภายในที่พัก ทั้งนี้ นับตั้งแตวันที่ตรวจพบเชื้อ
หรือวันที่มีอาการ แลวแตกรณี
3. กรณีขาราชการเปนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
3.1 ใหขาราชการแจงตอผูบังคับบัญชาชั้นตนในทันทีพรอมกับจัดสงใบลาตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในโอกาสแรก
3.2 หากขาราชการไดเขารับ การรักษาในโรงพยาบาลหรือสถานที่ ที่รัฐจัดใหแลว เปน
ระยะเวลา ไมนอยกวา ๑๐ วัน นับจากวันที่ตรวจพบเชื้อ หรือนับจากวันที่มีอาการ แลวแตกรณี และตอมาแพทย
มี คํา สั่ ง ให ก ลับ ไปพั ก ฟ น หรือ กั ก ตั ว ที่ บ า นต อ ไปอี ก เป น ระยะเวลา ๑๔ วั น ตามนั ย ประกาศกรมการแพทย
เรื่อง คําแนะนํา ในการดูแลรักษาผูปวยโควิด - 19 (COVID -19) สําหรับสถานพยาบาล ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔
หรื อระเบี ยบอื่ นที่ กํ าหนดเพิ่ มเติม ให ถื อว า ในช วงระหว างการพั กฟ นหรือกั กตั วที่ บ านเป นระยะเวลา ๑๔ วั นดั ง กลา ว
ข า ราชการยั ง มีส ถานะเปน ผูป ว ย ใหขา ราชการรายงานการกลั บ ไปพั กฟ นหรื อ กั ก ตั ว ที่ บ า นตามคํ า สั่ง แพทย
ตอผูบังคับบัญชาชั้นตน และใหสวนราชการดําเนินการใหมีการลาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลา
ของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
3.3 เมื่อขาราชการไดรับการรักษาจนหาย หรือครบระยะเวลาการพักฟ นหรือกักตั ว
ที่บานตามคําสั่งแพทยแลว ใหขาราชการรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการตอผูบังคับบัญชาชั้นตน และใหสวนราชการ
พิจารณามอบหมายใหขาราชการปฏิบัติราชการในและนอกสถานที่ต้งั ตามที่เห็นเหมาะสมตอไป
3.4 สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนใหแกขาราชการ
ผูเปนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ใหผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ
ตามผลการปฏิบัติ ราชการจริง สว นการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ถื อ เป นอํ า นาจของผู บั งคั บ บัญ ชา ผูมี อํานาจ
สั่งเลื่อนเงินเดือนที่จะพิจารณาการลาของขาราชการดังกลาวเปนกรณีลาปวยตามขอ ๘ (๙) (ค) ของกฎ ก.พ. วาดวย
การเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนอาจนํา ผลการวินิจฉัยของแพทย
ระยะเวลาในการรักษาตัว และขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับการเจ็บปวยของขาราชการ ไปประกอบการพิจารณาได
ตามที่ เห็นสมควร รวมทั้งใหนําผลการประเมินผลการปฏิ บัติร าชการ พฤติกรรมการมาทํางานและขอมูลอื่น ที่
เกี่ยวของมาพิจารณาดวย
ทั้ ง นี้ เมื่ อ มี ก รณี ต ามข อ ๒.1 – ๒.๓ และข อ ๓.๑ - ๓.๓ ให ถื อ เป น หน า ที่ ข อง
ผู บัง คั บ บัญ ชาชั้น ตน ที่ จ ะต องรายงานต อผู บัง คับ บัญ ชาเหนือขึ้นไป รวมทั้งหนว ยงานการเจ าหน า ที่ข องส ว น
ราชการดวย และขอให สวนราชการแจงขอมูลขาราชการซึ่งเปนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หรือ
ประสานกับหนวยงาน ดานสาธารณสุขหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อดําเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุขหรือ
ขอกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศที่เกี่ยวของ โดยเครงครัด
/4. การไมดาํ เนินการ...

-34. การไมดําเนินการตามหลักเกณฑตามขอ 1 - 3 นี้ ถือเปนการกระทําผิดวินัยกรณีไมปฏิบั ติ
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเครงครัด
ขอแสดงความนับถือ

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร/โทรสาร ๐-54๓๕-๑๐๘๐
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส Lampang.person@gmail.com

ที่ นร ๑๐๒๒/ว ๖

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง

หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับ ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพิ่มเติม

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 หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติด เชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และจำเป็นต้องสังเกตอาการ อยู่ปฏิบัติงานภายในที่พัก เป็นเวลา ๑๔ วัน
โดยไม่ถือเป็นวันลา ให้ทราบและถือปฏิบัติ หากมีความจำเป็น สำนักงาน ก.พ. จะกำหนดหลักเกณฑ์อื่นเพิ่มเติม
และจะแจ้งให้ทราบต่อไป และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี
ทีร่ ับทราบแนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ กรณีการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของสำนักงาน ก.พ. และให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
ใช้ เป็ น ข้อมูล ในการพิจ ารณากำหนดแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง หรือกำหนดวิธีป ฏิบัติราชการ
แบบยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี โดยให้คำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งไม่ส่งผลกระทบหรือเกิด ผลเสียหายต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการบริหารราชการ
และการบริการประชาชน นั้น
โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ยังคงเกิดขึ้น
ในหลายพื ้น ที ่ภ ายในประเทศ ส่ง ผลให้ม ีผู ้ติด เชื ้อ เพิ ่ม ขึ ้น และได้ม ีข ้อ กำหนดออกตามความมาตรา ๙
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมถึงมาตรการทางสาธารณสุข
เพิ่ มเติมเพื่ อป้ องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติด เชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังนั้น เพื่ อให้
ส่วนราชการมีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม สำนักงาน ก.พ. จึงขอแจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ข้าราชการ
พลเรือนสามัญปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพิ่มเติม ดังนี้
๑. การมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติราชการในและนอกสถานที่ตั้ง ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ส่วนราชการควรให้ความสำคัญกับการมอบหมายข้าราชการให้ปฏิบัติราชการภายในที่พัก
และลดจำนวนผู้มาปฏิบัติงานภายในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ หากมีเหตุผลความจำเป็นที่ยังคงต้องมอบหมาย
/ ให้ข้าราชการ ...

๒
ให้ ข้าราชการปฏิ บั ติราชการ ณ ส่วนราชการ ก็ ให้ ใช้ รูปแบบการเหลื่ อมเวลาทำงาน สลั บวันหรือเวลาทำงาน
เพื่อลดความแออัดทั้งในช่วงเวลาการเดินทางและช่วงเวลาการทำงาน โดยให้คำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัย
ของผู้ปฏิบัติงาน กับประสิทธิภาพประสิทธิผลในการบริหารราชการ และการให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ
๒. กรณีส่วนราชการพิจารณาเห็นว่า อาจมีข้าราชการในสังกัด มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็น
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
๒.๑ หากส่วนราชการเห็นว่า มีข้าราชการในสังกัด มีที่พักอาศัย หรือเป็นผู้เดินทางแวะผ่าน
หรือกลับ จากพื้นที่ เสี่ยงสู ง หรือมีเหตุสงสั ยว่าอาจเป็ นผู้ สัมผั สใกล้ ชิดกับผู้ ติดเชื้อ หรือเป็ นผู้มีความเสี่ ยงสู ง
ในการติดเชื้อ จำเป็ น ต้องให้ กักตัวเพื่ อ สั งเกตอาการ และลดความเสี่ ยงในการแพร่ร ะบาด ให้ ส่ ว นราชการ
พิจ ารณาอนุญ าตให้ ข้าราชการกักตัวภายในที่พั กเพื่อสังเกตอาการ พร้อมกับมอบหมายการปฏิบัติ ราชการ
ตามที่เห็นเหมาะสม เป็นเวลา ๑๔ วัน โดยให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นคอยติดตาม กำกับ ดูแล คุณภาพงานและ
คุณภาพชีวิตของข้าราชการอย่างสม่ำเสมอ สำหรับข้าราชการ ให้ถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องพร้อมติดต่อสื่อสารกับ
ผู้ เกี่ ย วข้ อ งได้ ต ลอดเวลาที่ ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ กั ก ตั ว และปฏิ บั ติ ราชการภายในที่ พั ก และจะต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม
มาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
๒.๒ เมื่อสิ้นสุดช่วงระยะเวลาการกักตัวเพื่อสังเกตอาการและการปฏิบัติราชการภายในที่พัก
โดยไม่พบการติดเชื้อ ให้ข้าราชการรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการพร้อมกับส่งมอบหรือรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการในช่วงระยะกักตัวต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น และให้ส่วนราชการพิจารณามอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติ
ราชการในและนอกสถานที่ตั้งตามที่เห็นเหมาะสมต่อไป
๒.๓ อย่ างไรก็ ต าม หากในช่ว งระหว่ างการกั กตั ว และปฏิ บั ติ ราชการภายในที่ พั ก แล้ ว
ปรากฎว่า ข้าราชการตรวจพบเชื้อ หรือมีอาการทำให้ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานที่ที่รัฐจัดให้
ให้ถือว่า เป็นการสิ้นสุดระยะเวลาการมอบหมายการปฏิบัติราชการภายในที่พัก ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่ตรวจพบเชื้อ
หรือวันทีม่ อี าการ แล้วแต่กรณี
๓. กรณีข้าราชการเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
๓.๑ ให้ข้าราชการแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นในทันที พร้อมกับจัดส่งใบลา ตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในโอกาสแรก
๓.๒ หากข้าราชการได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือสถานที่ที่รัฐจัดให้แล้วเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับจากวันที่ตรวจพบเชื้อ หรือนับจากวันที่มีอาการ แล้วแต่กรณี และต่อมาแพทย์มีคำสั่ง
ให้กลับไปพักฟื้นหรือกักตัวที่บ้านต่อไปอีกเป็นระยะเวลา ๑๔ วัน ตามนัยประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง คำแนะนำ
ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด - 19 (COVID - 19) สำหรับสถานพยาบาล ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ หรือระเบียบอื่น
ที่ ก ำหนดเพิ่ ม เติ ม ให้ ถื อ ว่ า ในช่ ว งระหว่ า งการพั ก ฟื้ น หรื อ กั ก ตั ว ที่ บ้ านเป็ น ระยะเวลา ๑๔ วั น ดั ง กล่ า ว
ข้าราชการยังมีสถานะเป็น ผู้ป่วย ให้ข้าราชการรายงานการกลับไปพักฟื้นหรือกักตัว ที่บ้านตามคำสั่งแพทย์
ต่อผู้บังคับ บัญชาชั้นต้น และให้ส่วนราชการดำเนินการให้มีการลาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
/ ๓.๓ เมื่อ ...

๓
๓.๓ เมื่อข้าราชการได้รับการรักษาจนหาย หรือครบระยะเวลาการพักฟื้นหรือกักตัวที่บ้าน
ตามคำสั่งแพทย์แล้ว ให้ข้าราชการรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น และให้ส่วนราชการ
พิจารณามอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติราชการในและนอกสถานที่ตั้งตามที่เห็นเหมาะสมต่อไป
๓.๔ สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ
ผู้ เ ป็ น โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ของข้าราชการตามผลการปฏิบัติราชการจริง ส่วนการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ถือเป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชา
ผู้ มี อำนาจสั่ งเลื่ อนเงินเดื อนที่ จะพิ จารณาการลาของข้ าราชการดั งกล่ าวเป็ นกรณี ลาป่ วยตามข้ อ ๘ (๙) (ค)
ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจสั่งเลื่ อนเงินเดือนอาจนำ
ผลการวินิจฉัยของแพทย์ ระยะเวลาในการรักษาตัว และข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยของข้าราชการ
ไปประกอบการพิจารณาได้ตามที่ เห็นสมควร รวมทั้งให้นำผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พฤติกรรม
การมาทำงานและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาด้วย
ทั้งนี้ เมื่อมีกรณีตามข้อ ๒.๑ - ๒.๓ และ ข้อ ๓.๑ - ๓.๓ ให้ถือเป็ นหน้าที่ของผู้บังคับบั ญชาชั้นต้น
ที่จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป รวมทั้งหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการด้วย และขอให้
ส่วนราชการแจ้งข้อมูลข้าราชการซึ่งเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หรือประสานกับหน่วยงาน
ด้านสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุขหรือข้อกฎหมาย ระเบียบ
คำสั่ง หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว
ขอแสดงความนับถือ

(หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล)
เลขาธิการ ก.พ.
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