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บันทึกขอความ
สวนราชการ กรมสรรพากร กลุมพัฒนาระบบบริหาร โทร. 0-2272-8493 , 8670 (ศิราลักษณ , วิมลวรรณ)
ที่ กค (คทง) 0733/ ว ๕
วันที่ ๑๖ เมษายน 2564
เรื่อง แนวทางการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ของกรมสรรพากร
ผูอํานวยการกอง (ทุกกอง)
เลขานุการกรม
ผูตรวจราชการ 1-6
เรียน สรรพากรภาค (ทุกภาค)
สรรพากรพื้นที่ (ทุกพื้นที่)
หัวหนากลุม (ทุกกลุม)
ผูอํานวยการศูนย (ทุกศูนย)
ดวยสถานการณในปจจุบันมีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
มีการพบผูติดเชื้อเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และพบการระบาดในหลายจังหวัด ซึ่งอาจสงผลกระทบตอสุขภาพและ
ความปลอดภัยของบุคลากรในการใหบริการและการปฏิบัติงานได
เพื่อใหการดําเนินการในสถานการณดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คณะทํางานเฉพาะกิจ
พิเศษบริหารสถานการณ COVID-19 จึงขอสงแนวทางการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ของกรมสรรพากรตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี้
.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป

(นายปนสาย สุรัสวดี)
ประธานคณะทํางานเฉพาะกิจพิเศษบริหารสถานการณ COVID-19

แนวทางการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมสรรพากร
เพื่อเปนการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่อาจสงผลกระทบตอ
สุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากรในการใหบริการและการปฏิบัติงาน ขอใหหนวยงานดําเนินการ ดังนี้
1. ใหหัวหนาหนว ยงานพิจ ารณาใหบุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานในสถานที่พัก (Work From Home :
WFH) อยา งเต็ม ความสามารถของหนว ยงาน ตามนโยบายรัฐ บาลและกระทรวงการคลัง ในระหวา งวัน ที่
16 - 30 เมษายน 2564 โดยใหมีอํานาจอนุมัติ ดังนี้
1.1 เลขานุการกรม ผูตรวจราชการ 1-6 ผูอํานวยการกอง หัวหนากลุม และผูอํานวยการศูนย
พิจารณาอนุมัติใหบุคลากรในสังกัด
1.2 สรรพากรภาค พิจารณาอนุมัติบุคลากรในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค
1.3 สรรพากรพื้นที่ พิจารณาอนุมัติบุคลากรในสังกัด สํานักงานสรรพากรพื้นที่ และสํานักงานสรรพากร
พื้นที่สาขา
2. ใหหัวหนาหนวยงานสํารวจความเสี่ยงของบุคลากรในสังกัด ไดแก ผูสัมผัสหรือใกลชิดผูปวยโรคโควิด 19
การเดินทางขามจังหวัดในชวงวันหยุดสงกรานต (จังหวัดที่เดินทางไป และพาหนะที่ใชในการเดินทาง) และการเดินทาง
มาปฏิบัติงาน ณ สํานักงาน
3. การพิจารณาบุคลากรที่ WFH ใหกับบุคลากรดังตอไปนี้กอน
3.1 บุคลากรที่เปนกลุมเสี่ยงในระบบรายงานสุขภาพ
3.2 บุคลากรที่มี ค วามเสี่ ย งจากการเดิน ทางขา มจัง หวัด โดยเฉพาะพื้น ที่ค วบคุม สูง สุด ตามที่
ศบค./กระทรวงสาธารณสุข/กรมควบคุมโรค ประกาศ
3.3 บุคลากรที่ตองกักตนเอง (Self-Quarantine) ตามขอกําหนด หรือประกาศ หรือมาตรการที่จังหวัด
กําหนด
ทั้งนี้ หัวหนาหนวยงานตองบริหารจํานวนบุคลากรที่มาปฏิบัติงาน ณ สํานักงาน และบุคลากรที่ WFH ใหมี
ความเหมาะสมกับงานที่ตองดําเนินการ เพื่อไมใหกระทบตอประสิทธิภาพการทํางาน โดยเฉพาะงานบางประเภท
ที่ไมสามารถ WFH ได เชน งานบริการประชาชน งานสารบรรณ เปนตน สําหรับงานที่ WFH ได ขอใหมอบหมายงาน
ในระหวาง WFH ดวย และใหเปนไปตามประกาศกรมสรรพากร เรื่อง มาตรการและการเฝาระวังการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3) และแนวทางการใหขาราชการและเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ตั้งสํานักงาน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 รวมทั้งตามแนวทางการใหขาราชการและ
เจาหนาที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของสวนราชการ กรณีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID – 19) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563
/ 4. ใหหัวหนา ...

-24. ใหหัวหนาหนวยงานพิจารณาการเหลื่อมเวลาการปฏิบัติงาน และเหลื่อมเวลาพักของบุคลากรที่มาปฏิบัติงาน
ณ สํานักงาน เพื่อลดความแออัดและลดความเสี่ยงจากการเดินทาง โดยกําหนดเปน 3 รอบ ดังนี้
เวลามา
08.00 น.
08.30 น.
09.00 น.

เวลากลับ
16.00 น.
16.30 น.
17.00 น.

เวลาพักกลางวัน
11.30 – 12.30 น.
12.00 – 13.00 น.
12.30 – 13.30 น.

โดยใหหัวหนาหนวยงานพิจารณาตามเหมาะสม ยกเวน งานที่ตองใหบริการประชาชน เชน สํานักงานสรรพากร
พื้นที่สาขา ใหปฏิบัติงานตามเวลาราชการปกติ
5. การประชุ ม สั มมนา ฝ กอบรม หรื อกิ จกรรมอื่ น ที่ มี ลั กษณะเดี ย วกั น หากไม มี ความจํ าเป น เร งด ว น
ใหงด หรือเลื่อนการจัดดังกลาวออกไปกอน และในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวนใหพิจารณาจัดผานระบบออนไลน
และขอใหหลีกเลี่ยงการรวมกลุมทํากิจกรรมตางๆ กรณีมีความจําเปนอยางยิ่ง ขอใหยึดถือมาตรการปองกันโรคโควิด
19 ของกระทรวงสาธารณสุขหรือกรมควบคุมโรคอยางเครงครัด
6. ใหหัวหนาหนวยงานรายงานผลการดําเนินการตามแนวทางดังกลาวใหคณะทํางานเฉพาะกิจพิเศษ
บริหารสถานการณ COVID – 19 ทราบ ภายใน 3 วัน เพื่อรายงานกรมสรรพากรโดยเร็วตอไป

คณะทํางานเฉพาะกิจพิเศษบริหารสถานการณ COVID – 19 ของกรมสรรพากร

วันที่ 15 เมษายน 2564

