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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑0๓ 00

& มกราคม ๒๔๖๔
เรือ่ ง การป๋องกับและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (C0VID-19)
เรียน

ผูอ้ ำนวยการสำนัก งานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ทุก เจต และ ผูอ้ ำนวยการสำนัก บรีห ารงานการศึก ษาพิเศษ

อ้างถึง หนังสีอสำนักงานคเนะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ด่วนทีส่ ดุ ที่ คธ 0๔ 00® /ว ๑
ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๔๖๔
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย

ประกาคสำนักงานคผะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เรือ่ ง การป๋องกันและควบคม
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (C0V1D-19) หน่วยงาน
ไนสังกัดสำนักงานคผะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน บระกาค ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ค. ๒๔๖๔

ตามหนังสิอ ทีอ่ า้ งถึง สำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขัน้ พืน้ ฐานให้ส ำนัก งานเขตพืน้ ที่
การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แจ้งลถานศึกษาในสังกัด ทอปฎิบต้ ติ ามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรือ่ งให้ส ถานศึก ษาใบสัง กัด และในกำกับ ของกระทรวงศึก ษาธิก ารป๋ด เรีย นด้ว ยเหตุพ เิ ศษประกาค ผ วัน ท ่ี
๒ มกราคม ห.ค. ๒๕๖๔ ให้ส ถานศึก ษาทุก แห่งของรัฐ และเอกซบ ทัง้ ไนระบบและนอกระบบซึง่ อยูใ่ นสังกัด
และในกำกับ ของกระทรวงศึก ษาธิก ารในพืน้ ทีค่ วบคุม ลงสุด ตามทีศ่ นู ย์บ ริห ารสถานการณ แ์ พร่ร ะบาด
ของโรคติด เชือ้ ไวรัส โคโรบา 2019 (คบค.) กำหนด ใน ๒๘ จังหวัด ได้แ ก่ กรุงเทพมหานคร ตาก นนทบุรี
ปทุม ธานี พระนครศรีอ ยุธ ยา สระบุรี ลพบุร ี สิงห์บ รุ ี อ่า งทอง นครนายก กาญจนบุร ี นครปฐม ราชบุร ี
สุพรรณบุรี ประจวบคีรขี นั ธ์ เพชรบุรี สมุทรลงคราม สมุทรสาคร อะเซิงเทรา ปราจีน บุรี สระแก้ว สมุทรปราการ
จันทบุรี ซลบุรี ตราด ระยอง ชุมพร และระนอง ปีด เรีย นด้ว ยเหตุพ เิ ศษ ตัง้ แต่วนั จัน ทร์ท ่ี ๔ มกราคม ๒๔๖๔
ถึงวัน อาทิตย์ท ่ี ๓© มกราคม ๒๔๖๔ หรีอจนกว่าจะมีการประกาศเปลีย่ นแปลง ความแจ้งแล้ว บีน้ ^
สำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขัน้ พืน้ ฐานพิจ ารผาแล้ว เพือ่ เป๋น การป๋อ งกัน การแพร่
ระบาดของโรคติด เชือ้ ไวรัส โคโรนา 2019 (C0VSD-19) ระลอกใหม่ ทีม่ กี ารแพร่ก ระจายโนหลายพืน้ ที่
ของประเทศไทย ทำให้จ ำนวนผูต้ ดิ เชือ้ เทีม่ ชืน้ อย่างต่อ เนือ่ ง จีงขอให้ส ำนัก งานเขตพืน้ ทีก่ ารศึก ษาและสำนัก
บริห ารงานการศึก ษาพิเศษ ดำเนิน การ ดังบี้
®. แจ้งประกาศสำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขัน้ พืน้ ฐาน เรือ่ ง การป๋องกัน และควบคุม
สถานการณ์ก ารแพร่ร ะบาดของโรคติด เชือ้ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) หน่ว ยงานในสังกัด สำนัก งาน
คณะกรรมการการศึก ษาขัน้ พืน้ ฐาน ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๔ ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ
และถึอป£ บ้ต ติ ามประกาศดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย
๒. ให้ส ำนัก งานเขตพืน้ ทีก่ ารศึก ษาและสำนัก บริห ารงานการศึก ษาพิเศษกำหนดแนวทาง
การปรับลดเวลา นละวับทำงานของบุคลากร ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ดังกล่าว
จิงเรียบมาเพือ่ ทราบและดำเนิน การ
นับ ถึอ

(นายจักพร พินะห่า)
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สำนักอำนวยการ กลุม่ ส่งเสรีมและพัน นากองทุน การศึกษา
โทร. o ๒๒๘๘ ๔๔๘๙ โทรสาร o ๒๒๘๘ ๔๔๗®

(

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการm รศึกษาชืน้ พืน้ ฐาน
เรือ่ ง การฟ้องกับและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
หน่วยงานในสังกัดสำนักงาบคณะกรรมภารการศึกษาชืน้ พืน้ ฐาน
ด้วยปรากฎว่ามีการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVD-19) ระลอกโหม“ชืน้
และแพร่กระจายในหลายพืน้ ทีข่ องประเทศทำให้จำนวนผูต้ ดิ เชือ้ เพืม่ ชืน้ อย่างต่อเ'นอง ดังบัน้ เพือ่ เป็นการฟ้องกัน
และควบคุมจำกัดการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ดังกล่าว กวะทรวงศึกษาธิการจีงออกประกาศกระทรวงศึกษาริการ
เรือ่ งให้ส ถานศึก ษาใบสังกัด และในกำกับ ของกระทรวงศึก ษาธิก ารปิด เรีย นด้ว ยเหตุพ เิ ศษประกาศ ณ วันที่
๒ มกราคม พ.ศ. ๖(£๖๔ เพือ้ ให้ส ทาบศึก ษาทุก แห่งของรัฐ และเอกชน ในระบบและนอกระบบ ในสังกัด
และกำกับ ของกระทรวงศึก ษาธิก าร ใบพืน้ ทีค่ วบคุมสูงสุด จำนวน ๒๘ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ดาก
นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอ ยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห์บรุ ี อ่างทอง นครบายก กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี
สุพรรณบุรี ประจวบคีรขี นั ธ์ เพชรบุรี สมุทรลงคราม สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีน บุรี สระแก้ว สมุทรปราการ
จันทบุรี ชลบุรี ดราด ระยอง ชุมพร และระนอง ปิด เรีย บด้ว ยเหตุพ เิ ศษ ตัง้ แต่วบั จัน ทร์ท ่ี ร; มกราคม ๒๕๖๔
ถึงวับ อาทิต ย์ท ่ี ๓® มกราคม ๒๕๖๔ หรือ จบกว่าจะมีก ารประกาศเปลีย่ นแปลง กรณีศนู ย์บ ริห ารสถานการณ์
แพร่ร ะบาดของโรคติด เชือ้ ไวรัส โคโรบา 2019 {คบค.) ประกาศพืน้ ทีค่ วบคุม สูง สุด เพืม้ เติม และประกาศ
กระทรวงศึก ษาธิก าร เรือ่ ง การฟ้องกัน และควบคุม สถานการณ์ก ารแพร่ระบาดของโรคติด เชือ้ ไวรัล โคโรนา
2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วัน ที่ ๓ มกราคม พ.«.๒ ๕ ๖๔ โดยรัฐ มนตรีว า่ การกระทรวงศึก ษาธิก าร
กำหนดมาตรการปรับ ลดเวลา และวับ ทำงานของบุค ลากรใบสัง กัด และในกำกับ ชองกระทรวงศึก ษาธิก าร
ในเขตจัง หวัด ทัง้ ๒๘ จัง หวัด ดัง กล่าว ดังบัน้ เพือ่ เป็น การฟ้อ งกัน การแพร่ร ะบาดชองโรคติด เชือ้ ดัง กล่าว
ใบสถานศึก ษาและหน่วยงานใบสังกัด สำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษาชืน้ พืน้ ฐาน จึงขอให้ส ถานศึกษาและ
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชืน้ พืน้ ฐาน ดาเนีบ การตามมาตรการ ดังนี้
๑. ให้ส ถานศึก ษาสังกัด สำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษาชืน้ พืน้ ฐานใบจังหวัด ทีก่ ำหนด
เป็นพืน้ ทีค่ วบคุมสูงสุด ดามคำสัง่ ศูน ย์บ รีห ารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ใวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)
ปิด ด้ว ยเหตุพ เิ ศษ ตัง้ แต่วนั จัน ทร์ท ่ี ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวับ อาทิตย์ท ่ี ๓® มกราคม ๒๕๖๔ หรีอ จนกว่าจะมี
การประกาศกระทรวงศึกษาธิการเปลีย่ นแปลง
๒. ให้ส ถานศึก ษาในสัง กัด สำนัก งาบคณะกรรมการการศึก ษาชืน้ พืน้ ฐานในจัง หวัด อืน่
บอกเหนีอจากพืน้ ทีค่ วบคุมสูงสุดดำเนิน การตามมาตรการทีแ่ ต่ละจังหวัดกำหนดอย่างเคร่งครัด
๓. ให้ผ บู้ รีห ารของแต่ล ะหน่วยงานในสังกัด สำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษาชืน้ พืน้ ฐาน
ทีม่ ลี ถานทีท่ ำงานในจังหวัดทีก่ ำหนดไห้เป็น พืน้ ทีค่ วบคุมสูงสุด ตามคำสัง่ ศูน ย์บ ริห ารสถานการณ์แ พร่ระบาด
ของโรคติด เชือ้ ไวรัส โคโรบา 2019 (ศบค.) มอบหมายให้บ คุ ลากรในสัง กัด ปฏิบ ตั งิ าน ณ ทีพ่ กั อาดัย
ตามความเหมาะสมและส่ง เสริม ให้ใช้ร ะบบอิน เตอร์เบ็ต ในการปฏิบ ตั งิ าบทุก ขบิด ใฺ ห้เปิด เครือ่ งมีอ ส์อ สาร
เพือ่ ให้ส ามารถติด ต่อได้ต ลอดเวลา และให้ท กุ หน่วยงานจัดบุคลากรหมุน เรียนมาปฏิบ ตั งิ าน ณ สถานทีท่ ำงาบ
ไม่เกิน ร้อ ยละ ๒๕ ของบุค ลากรทัง้ หมด โดยให้ค ำนีง ถึง บุค ลากรทีจ่ ำเป็น สำหรับ งาบให้บ ริก ารประชาชน
เป็นสำคัญ ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วบั จันทร์ท่ี ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวับ อาทิตย์ท ่ี ร)๗ มกราคม ๒๕๖๔
/ ๔. กรณี...

๔. กรณีบ คุ คลใบสังกัดมีท ท่ี กั อาคัยอยูใบจังหวัดทีก่ ำหนดเป็น พืน้ ทีค่ วบคุมสูงสุดนละจรต้อง
เดิน ทางไปปฏิบ ตั ริ าชการทัง้ ปกดิน ละกรณีเอทาะนอกจัง หวัด พืน้ ทีค่ วบคุม สูง สุด ให้ผ บู้ ริห ารทีเ่ กีย่ วช้อ ง
สัง่ ให้บคุ ลากรบน ปฏิบ ติงาบ £น ทีท่ กั อาคัย ตามแนวทางใบช้อ (ท
กรณีบ คุ ลากรในสังกัด มีท ท่ี กั อาคัย อยูน่ อกจังหวัด พืน้ ทีค่ วบคุม สูงสุด นละจะต้อ งเดิน ทาง
ไปปฎํบดั ริ าชการทัง้ ปกดิและกรณีเอทาะในจังหวัตพืน้ ทีค่ วบคุมสูงสุด ให้ผบู้ ริVทรทีเ่ กีย่ วช้องปฏิบด้ ติ ามวรรคหนึง่
๔. ให้ผ บู้ ริห ารแต่ล ะหน่ว ยงานกำหนดวิธ กี ารทีช่ ดั เจน และเหมาะลมในการมอบหมายงาน
ให้บ คุ ลากรในสังกัด ปฏิบ ตั งิ าน ณ ที'่ ท กั อาคัย รวมกึง การรายงานผลทีป่ ฏิบ ตั ใิ นช่ว งทีไ่ ม่ใต้ม าปฏิบ ตั งิ าน
ณ สถานทีท่ ำงาบ โดยคำนิงถีงเป็าหมายการดำเนิน งานของงานทีใ่ ต้รนั มอบหมายเป็น สำคัญ
ทัง้ นีใ้ นระหว่างทีก่ ำหนดให้บคุ ลากรปฏิบต้ งิ าน ณ ทีท่ กั อาคัย โดยให้มาทำงาน ณ สถานทีท่ ำงาน
ไม่เกิน ร้อ ยละ ๖๔ ดามช้อ พ และช้อ ๔ บัน้ ในส่วนชองผูบ้ ริห ารสถานคักบา ค5และอาจารย์ ใบสถานคักบา
ต้อ งกำหนดแบวหางการจัด การเรีย นการสอนตามแนวทางทีก่ ระทรวงคัก บารการกำหนด เช่น การสือ่ สาร
แบบทางไกล หรีอ ด้ว ยวิธ อี เิ ล็ก ทรอนิก ส์ เป็น ต้น หากไม่ส ามารถจัด การเรีย บการสอบโดยผ่า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ให้จดั การเรียนการสอบโดยใบสัง่ งาน หริอมอบงานตามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้ งเช้าชัน้ เรียน
ประกาค ผ วันที่ 4. มกราคม ห.ศ. ๒๔๖๔
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