
 

 
 
 
 
                      กรมส่งเสริมการเกษตร   กองการเจ้าหน้าที่   โทร. ๐ ๒940 6039 

      กษ ๑๐02/ว 1051                                           11 กรกฎาคม 2564 

ขอความร่วมมือการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตั้งแต่วันที่ 1๒ – 31 กรกฎาคม 2564 

เรียน   ผู้อ านวยการกองทุกกอง ผู้อ านวยการส านักทุกส านัก ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6 
        ผู้อ านวยการศูนย์ทุกศูนย์ เกษตรจังหวัดทุกจังหวัด และเกษตรกรุงเทพมหานคร 

 ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานวางแผนการให้บุคลากรในองค์กร
ปฏิบัติราชการที่บ้าน (Work from Home) และ/หรือการปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา สลับวันหรือเวลาท างาน 
ร้อยละ 95 - 100 ของจ านวนบุคลากร และให้ปฏิบัติตามแผนบริหารความต่อเนื ่องขององค์กร 
(Business Continuity Plan : BCP) โดยให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะงานอนุมัติ งานอนุญาต
และงานบริการ ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2564  นั้น 

 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับแจ้งจากส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่ า
เพ่ือเป็นยกระดับการป้องกันและควบคุมจ ากัดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) 
ให้สอดคล้องกับค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด- 19) 
ที่ 9/๒๕๖๔ เรื่อง พ้ืนที่สถานการณ์ที่ก าหนดเป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด พ้ืนที่ควบคุม
และพ้ืนที่เฝ้าระวังสูง ตามข้อก าหนดออกตามความในมาตราการ ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และข้อก าหนดออกตามความใน มาตราการ ๙ แห่งพระราชก าหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 27) จึงเห็นควรให้ทุกหน่วยงานปรับมาตรการ ดังนี้  
 1. ให้บุคลากรในองค์กร ปฏิบัติราชการที่บ้าน (Work from Home) ร้อยละ 100 ของจ านวน
บุคลากร ยกเว้นงานบริการ โดยค านึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ในการบริหารราชการและการให้บริการประชาชนเป็นส าคัญ ตั้งแต่วันที่ 12 - 31 กรกฎาคม 2564 
โดยหากมีภารกิจเร่งด่วนต้องเข้าปฏิบัติงานที่ส านักงาน ขอให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จและ/หรือน าไปปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ตั้ง เพ่ือลดความแออัดและการติดต่อสัมผัสระหว่างบุคคล 
 2. ให้เน้นย้ าบุคลากรปฏิบัติตามหลัก DMHTT อย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปใน 
พ้ืนที่เสี่ยงทุกประเภท ห้ามมีการรวมตัวกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง รวมทั้ง ให้รายงานความเสี่ยงในทุกกรณี  
เพ่ือรับทราบและก าหนดแนวทางปฏิบัติตนให้กับบุคลากรผู้มีความเสี่ยงสูงนั้น ในกรณีที่พบบุคลากรมีการติดเชื้อ
หรือมีความเสี่ยงขอให้แจ้งกระทรวงทราบทันที 
 3. การจัดประชุมหรือการเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานอ่ืน ให้พิจารณาด าเนินการผ่านระบบ  
ออนไลน์เท่านั้น  

  4. ให้ก าชับเจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยงการเดินทางไปจังหวัดที่เป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดหรือพ้ืนที่เสี่ยง 
ตามข้อก าหนดซึ่งออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  
พ.ศ. 2548 รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัดในช่วงเวลาที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีมีการระบาด 
ของโรคติดต่อร้ายแรง ยกเว้นเหตุราชการ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดนั้น โดยเฉพาะการกักกันในสถานที่ตามระยะเวลาซึ่งเจ้าพนักงาน  
โรคติดต่อหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุขก าหนด 

5. กรณ.ี.. 
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 5. กรณีห้ามเดินทางที่ไม่จ าเป็น และห้ามออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 21.00 ถึง 04.00 น.
ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่มีความจ าเป็นยิ่ง หรือได้รับอนุญาตเป็นรายกรณีขอให้ส่วนราชการ  ประชาสัมพันธ์
ให้เกษตรกรในพ้ืนที่ด าเนินการตามข้อก าหนดออกตามความในมาตราการ ๙ แห่งพระราช ก าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 27) 
 6. กรณีที่พบบุคลากรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอให้พิจารณาปิดส านักงาน
พ่นฆ่าเชื้อท าความสะอาด และจัดทีมเข้ามาปฏิบัติงาน โดยปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  
 7. ส าหรับหน่วยงานที่มีการด าเนินงานร่วมกับภาคเอกชนซึ่งท าให้ต้องมีบุคลากรจากภายนอก
เข้ามาอยู่ในพื้นที่ส านักงาน เช่น การปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารส านักงาน ขอให้พิจารณาสั่งการหยุดปฏิบัติงาน
ตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
(ฉบับที่ 25) รวมทั้งให้มีการตรวจสอบบุคลากรกลุ่มดังกล่าวว่าเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ด าเนินการถูกต้องตาม กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องและมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และขอให้พิจารณาร่วมกับภาคเอกชนในการปรับแผนให้สอดคล้อ ง
กับสถานการณ์โดยเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๘. กรณีที่บุคลากรในส่วนกลางติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อยู่ระหว่าง
รอรถโรงพยาบาลมารับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพื่ออ านวยความสะดวกและบรรเทา
ความเดือดร้อนในขั้นตน้ของบุคลากรที่ติดเชื้อ สามารถแจ้งกลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่
ติดต่อ นายดนัย ชื่นอารมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 08 1771 9477 และนางสาวอรวรรณ คงอภิรักษ์ หมายเลข
โทรศัพท์ 08 1914 2482 
 ๙. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณ ฝ่ายสารบรรณ ส านักงานเลขานุการกรม  
 ๙.๑ การตรวจหนังสือ เจ้าหน้าที่ จ านวน ๑ คน ท าหน้าที่ตรวจหนังสือและเสนอหนังสือ
ผู้บริหาร กรณีมีเรื่องเร่งด่วนให้แจ้งล่วงหน้า จ านวน ๑ วัน 
 ๙.๒ การออกหนังสือส่งออกภายนอก เจ้าหน้าที่ จ านวน ๑ คน 
 ๙.๓ การรับหนังสือภายนอกและออกเลขหนังสือภายนอก เจ้าหน้าที่ จ านวน ๑ คน 
 ๙.๔ ส่งหนังสือกอง/ส านัก วันละ ๑ รอบ เวลา ๑๔.๓๐ น. 
 ๙.๕ ส่งหนังสือกระทรวงฯ วันละ ๑ รอบ เวลา ๑๒.๐๐ น. 
 ๙.๖ หนังสือกรมฯ ส่งไปรษณีย์ ต้องใส่ซองและจ่าหน้าซองให้เรียบร้อยก่อนส่งให้ฝ่ายสารบรรณ 
 ๑๐. ส าหรับส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ศูนย์ปฏิบัติการฯ และส านักงานเกษตร
จังหวัดให้ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัด 
ทั้งนี้ ขอให้ทุกส่วนราชการเน้นย้ าบุคลากรให้ศึกษา ติดตามสถานการณ์และปฏิบัติตาม ข้อก าหนดฯ ฉบับที่ 27 
อย่างเคร่งครัด  

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง) 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 


