แนวทางปฏิบัติสาหรับข้าราชการและบุคลากรเทศบาลตาบลท่าพระ กรณีติดเชื้อโควิด-19
โดยแยกกักตัวรักษาที่บ้านหรือสถานที่รัฐจัดให้ จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตั้งตามปกติได้
กรณีปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
..........................................

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขได้ป ระกาศให้โ รคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด - 19) เป็น
โรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และกาหนดมาตรการ
เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยสานักนายกรัฐมนตรี กรมบัญชีกลางและ
สานักงาน ก.พ. ได้กาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของข้าราชการและบุคลากรของรัฐ กรณีผู้ที่มี
ผลการตรวจ ATK ต่อ SARS-CoV-2 ให้ผลบวก และรวมผู้ติดเชื้ อยืนยันทั้งผู้ที่มีอาการและไม่แสดงอาการ ได้รับการ
รักษาที่บ้านหรือสถานที่รัฐจัดให้ตามความเหมาะสม หรือปฏิบัติตามมาตรการที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ก าหนด จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ ตั้ง ตามปกติได้ ให้ผู้บัง คับบัญชาสั่งให้ข้าราชการและ
บุคลากรแยกกักตัวภายในที่พักหรือสถานที่รัฐจัดให้โดยไม่ถือเป็นวันลา นั้น
เพื่อให้การเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ เทศบาลตาบลท่าพระ จึงได้กาหนดแนวทางปฏิบัติสาหรั บ ข้าราชการและบุคลากรเทศบาลตาบล
ท่าพระกรณีติดเชื้อโควิด-19 โดยแยกกักตัวรักษาที่บ้านหรือสถานที่รัฐจัดให้ จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติราชการ
ณ สถานที่ตั้งตามปกติได้ กรณีปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด-19) อ้างอิงกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ปรับปรุงวันที่ 18 พฤษภาคม ๒๕๖๕ รายละเอียด
ดังนี้
1. ให้ผู้บัง คับ บัญ ชาที่มี อ านาจหรือผู้ที่ ได้รับ มอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี
ในเรื่องเกี่ยวกับการลาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ สั่งให้ข้าราชการ
หรือบุคลากร สามารถแยกกักตัว รักษาที่บ้านหรือสถานที่รัฐจัดให้ เป็ นเวลา 10 วัน หรือตามคาสั่งการรักษา
ของแพทย์ กรณีที่มีผลการตรวจ ATK ต่อ SARS-CoV-2 ให้ผลบวก และรวมผู้ติดเชื้อยืนยันทั้งผู้ที่มีอาการและ
ไม่แสดงอาการ โดยแยกกักตัวรักษาที่บ้าน หรือสถานที่รัฐจัดให้ตามความเหมาะสม
2. ให้หน่วยงานที่พิจารณาสั่งให้ข้าราชการหรือบุคลากรตามข้อ ๑ แยกกักตัวเพื่อรักษา และรายงาน
รายชื่อข้าราชการหรือบุคลากรดังกล่าว ที่ต้องแยกกักตัว ให้กองการเจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อจะได้ดาเนินการประสาน
ส่งข้อมูลของข้าราชการหรือบุคลากรดังกล่าวให้กองสาธารณสุขฯ เพื่อใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวังและป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
3. ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการหรือบุคลากรที่ต้องแยกกักตัวรักษาทีบ่ า้ น
หรือสถานที่รัฐจัดให้ เป็นรายวันหรือรายสัปดาห์ โดยกาหนดเป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัดการทางาน ระบบวิธีการสื่อสาร
ติดตามและประเมินความก้าวหน้า ตลอดจนรายงานผลการทางานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
4. ให้ข้าราชการหรือบุคลากรที่ต้องแยกกักตัว รักษาที่บ้านหรือสถานที่รัฐจัดให้ ถือปฏิบัติตนตาม
มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 คือ ใส่หน้ากากอนามัย ทาความ
สะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือล้างมืออย่างสม่าเสมอ และรายงานผลการตรวจสุขภาพตามข้อเสนอแนะของ
กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้แยกกักตัว ต่อผู้บังคับบัญชา
2/5.กรณี...

-25. กรณีข้าราชการหรือ บุคลากรมี เ หตุผลความจ าเป็นต้องออกนอกบริเ วณสถานที่ พัก ระหว่าง
แยกกักตัวรักษาที่บ้านหรือสถานที่รัฐจัดให้ ให้แจ้งเหตุผลความจาเป็นต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาอนุญาตก่อน
ในทุกกรณี
6. กรณีข้าราชการหรือบุคลากรมี อาการหรื อข้อสงสัยเกี่ยวกั บ อาการของตนตามประกาศของ
กระทรวงสาธารณสุข ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาโดยทันที
7. เมื่ อ สิ้นสุดระยะเวลาการแยกกั กตัว รัก ษาที่บ้านหรือสถานที่ รัฐจัดให้ ตามที่ ก าหนดแล้ว และ
ข้าราชการหรือบุคลากรได้มีการตรวจสุขภาพว่าไม่เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ข้าราชการ
หรือบุคลากรสามารถกลับ ไปปฏิบัติง าน ณ สถานที่ ตั้ง ได้ตามปกติ และก าชับ ให้ผู้นั้นปฏิบัติตามมาตรการและ
ข้อเสนอแนะของกระทรวงสาธารณสุขต่อไปอย่างเคร่งครัด
กรณีเมื่อมีการตรวจสุขภาพและแพทย์สั่งให้แยกกักตัวต่อไปอีกระยะหนึ่ง เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เกินกว่าระยะเวลาที่สั่งให้แยกกักตามที่กาหนด ให้ข้าราชการหรือ
บุคลากรแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบทันที และให้ดาเนินการตามแนวทางปฏิบัติในข้อ ๒ - 7 โดยไม่ถือเป็นวันลาตามข้อ
๑๕ ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
8. การดาเนินการตามข้อ 3 – 7 ผู้บังคับบัญชาต้องรายงานข้อมูลให้ปลัดเทศบาลทราบโดยทันที
เพื่อเสนอนายกเทศมนตรีทราบ และประสานส่ง ข้อมูลให้ก องสาธารณสุขฯ เพื่อใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวังแ ละ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป
9. ขอให้ข้าราชการและบุคลากรเทศบาลตาบลท่าพระ ถือปฏิบัติตามแนวทางสาหรับข้าราชการและ
บุคลากรเทศบาลตาบลท่าพระกรณีติดเชื้อโควิด -19 โดยแยกกักตัวรักษาที่บ้านหรือสถานที่รัฐจัดให้ จนเป็นเหตุให้
ไม่สามารถปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตั้งตามปกติได้ กรณีปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นี้ อย่างเคร่งครัด จนกว่าสถานการณ์จะยุติ หากไม่ดาเนินการจะถือว่าเป็น
การกระทาผิดวินัย
ทั้งนี้ หากมีการกาหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง เทศบาลตาบลท่าพระจะแจ้งให้ทราบต่อไป

แบบขอลาแยกกักตัวของข้าราชการและบุคลากรเทศบาลตาบลท่าพระ
เนื่องจากเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)
เขียนที่ เทศบาลตาบลท่าพระ
วันที่.......... เดือน .......................... พ.ศ. .............
เรื่อง ..................................................................................................................................
เรียน ..................................................................................................................................
ด้วย ข้าพเจ้า.............................................................. ตาแหน่ง ............................................................
สังกัด..............................................................เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) เนื่องจาก
 ปฏิบัติงานในพื้นที่ปิดร่วมกับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)
 พูดคุย สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)
 พักอาศัยร่วมกับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ..........................................................................................................
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับการตรวจและยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) จาก โรงพยาบาล
.......................................................................................... เมื่อวันที่ .........................................................(แนบหลักฐาน)
ดังนั้น ข้าพเจ้า จึงขอลาแยกกักตัวเพื่อการรักษา เป็นเวลา .......วัน หรือตามแพทย์สั่ง โดยไม่ถือเป็น
การลา ตั้งแต่วันที่ ........................................................... ถึงวันที่ .............................................................................
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ ...................................................
(.......................................................)
ตาแหน่ง......................................................................
ความเห็นผูบ้ ังคับบัญชา
ความเห็นผูบ้ ังคับบัญชา
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
(ลงชื่อ)...........................................................
(ลงชื่อ)...........................................................
(............................................................)
(............................................................)
ตาแหน่ง ............................................................
ตาแหน่ง ............................................................
วันที่ ........../................................./....................
วันที่ ........../................................./....................
คาสั่ง
 อนุญาต
 ไม่อนุญาต
ลงชื่อ)...........................................................
(............................................................)
ตาแหน่ง ............................................................
วันที่ ........../................................./....................

