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เรื่อง   ขอควำมร่วมมือปรับกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในสังกัดและในก ำกับของกรมปศุสัตว์ ภำยใต้ 
  สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

เรียน    ทุกหน่วยงำนในสังกัดกรมปศุสัตว์ 
   

 ตำมหนังสือส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ด่วนที่สุด ที่  กษ ๐๒๑๒/ว๑๒๘๑  
ลงวันที่ ๑๖ เมษำยน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอควำมร่วมมือปรับกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในสังกัดและในก ำกับของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) และ
ปัจจุบันสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรคโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษำยน ๒๕๖๔ เป็นต้นมำ มีกำรพบผู้ติดเชื้อ
เพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง กระจำยไปเกือบทุกจังหวัด และพบกำรระบำดเป็นกลุ่มก้อนในหลำยจังหวัด นั้น 
 ในกำรนี้ เพ่ือเป็นกำรป้องกันและควบคุมจ ำกัดกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ระลอกใหม่ ส ำนักควบคุม ป้องกัน และบ ำบัดโรคสัตว์ ในฐำนะเลขำนุกำรคณะกรรมกำรศูนย์ประสำน
กำรปฏิบัติภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) ของกรมปศุสัตว์พิจำรณำ
แล้วเห็นควรก ำหนดมำตรกำรป้องกัน โดยกำรปรับกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในสังกัดและในก ำกับของกรมปศุสัตว์ 
(ช่วงวันที่ ๑๖ – ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๔) ให้ถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ขอให้เน้นย้ ำบุคลำกรปฏิบัติตำมหลัก DMHTT (D : Social Distancing เว้นระยะห่ำง M : Mask 
สวมหน้ำกำกผ้ำ/หน้ำกำกอนำมัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้ำน อยู่ในพ้ืนที่สำธำรณะ H : Hand ล้ำงมือบ่อย ๆ ด้วยน้ ำและ
สบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ T : Testing กำรตรวจเร็ว รักษำเร็ว ควบคุมโรคได้เร็ว และ T : Thai cha na . ใช้แอฟไทย
ชนะ) อย่ำงเคร่งครัด  
 ๒. ให้เฝ้ำระวังและติดตำมสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิด พร้อมก ำชับและเน้นย้ ำบุคลำกรให้ติดตำมข้อมูล
อย่ำงรอบด้ำน หำกพบมีกรณีควำมเสี่ยงสูงให้รีบไปตรวจหำเชื้อทันที และหำกเสี่ยงระดับรองลงมำ ให้พิจำรณำกัก
ตัวหรือปฏิบัติงำนจำกที่บ้ำน(Work From Home) อย่ำงน้อย 14 วัน ทั้งนี้ ผู้มีควำมเสี่ยงขอให้ด ำเนินกำรตำม
ขั้นตอนของกระทรวงสำธำรณสุขโดยเฉพำะเมื่อเข้ำตรวจแล้ว ขอให้เข้ำที่พักทันทีเพ่ือรอฟังผลโดยไม่ไปสถำนที่อ่ืน 
 ๓. ให้ทุกหน่วยงำนวำงแผนกำรให้บุคลำกรในองค์กร ปฏิบัติรำชกำรที่บ้ำน (Work from Home) 
หน่วยงำนละไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 และให้ปฏิบัติตำมแผนบริหำรควำมต่อเนื่องขององค์กร (Business Continuity 
Plan : BCP) โดยให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะงำนอนุมัติ งำนอนุญำต และงำนบริกำร ทั้งนี้
ขอให้ยึดถือ “แนวปฏิบัติ” ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนำคม 2563 และเน้นย้ ำให้มีกำรปฏิบัติ/กำร
สื่อสำร ดังนี้ 
 ๓.๑ ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนปฏิบัติ WFH ตำมระเบียบปฏิบัติอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน 
 ๓.๒ เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติทุกฝ่ำยทุกท่ำนต้องสำมำรถกลับเข้ำมำปฏิบัติงำน ณ สถำนที่ตั้งได้ทันทีทีส่ั่งกำร 
 ๓.3 วำงแผนให้มีกำรติดต่อสื่อสำรกันภำยในหน่วยงำนโดยสม่ ำเสมอ 
 ๓.๔ ตรวจสอบงำนให้บริกำร สำมำรถปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรให้บริกำรได้ แต่ต้องสำมำรถให้บริกำร
ได้อย่ำงต่อเนื่องและไม่หยุดงำนให้บริกำร 
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 ๔. กำรจัดประชุมหรือกำรจัดสัมมนำ ให้ปรับรูปแบบกำรด ำเนินกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์แทน 
 ๕. พิจำรณำกิจกรรมที่ต้องมีกำรเดินทำงและลงพ้ืนที่ โดยขอให้ปรับแผนกำรท ำงำนเพ่ือลดควำมเสี่ยง
จำกกำรเดินทำง กำรออกนอกพ้ืนที่ตั้งส ำนักงำนและกำรออกนอกพ้ืนที่จังหวัด 
 ๖.ด ำเนินกำรตำมแนวทำงปฏิบัติภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
๒๐๑๙ (COVID-19) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดังกล่ำวโดยเคร่งครัด 
 ๗.ในกรณีพบบุคลำกรต้องกักตัว ๑๔ วันหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19)  ให้
หน่ วยงำนต้นสั งกั ด รำยงำนข้ อมู ล เบื้ อ งต้ นผ่ ำนทำงแบบรำยงำนออน ไลน์ ต ำม  QR Code หรือ 
https://sites.google.com/view/dldcovidreport2  ในข้อ ๒.๑ ๒.๒ และกรณีพบบุคลำกรติดเชื้อไวรัส 
โคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19)   ให้จัดท ำ Timeline ของผู้ติดเชื้อ ตำมแบบฟอร์มในเว็บไซต์ดังกล่ำวในข้อ ๒.๓ 
และส่งไฟล์ในรูปแบบ word document และส่งมำที่ e- mail : disease_vetepidem@dld.go.th โดยด่วน
ที่สุด และด ำเนินกำรตำมขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวข้องต่อไป 
 8. ให้ทุกหน่วยงำนแจ้งแผนกำรให้บุคลำกรในองค์กร ปฏิบัติรำชกำรที่บ้ำน (Work from Home) 
ผ่ำนทำงแบบรำยงำนออนไลน์ ในข้อ ๓.๑ แบบรำยงำนแผนปฏิบัติรำชกำรที่บ้ำน (Work from Home) หน่วยงำน
ในสังกัดและในก ำกับของกรมปศุสัตว์  ตำม QR Code หรือ https://sites.google.com/view/dldcovidreport2 
ภำยในวันอังคำรที่ ๒๐ เมษำยน ๒๕๖๔ 
 

 จึงเรียนมำเพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำร 
 

           
       นำยสรวิศ ธำนีโต 
       อธิบดีกรมปศุสัตว์    
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