ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/ว ๒๐๒๓

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร กทม ๑๐๓๐๐
๑๔ เมษำยน ๒๕๖๔

เรื่อง กำรป้องกันและควบคุมสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19)
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และ ผู้อำนวยกำรสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/ว ๒๐๐๔
ลงวันที่ ๙ เมษำยน ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมำด้วย ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เรื่อง มำตรกำรป้องกันและควบคุมสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) ของบุคลำกรในสังกัดสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประกำศ ณ วันที่ ๑๔ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๔
ตำมหนั งสื อ ที่อ้ำงถึ ง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึ กษำขั้นพื้ นฐำนออกประกำศส ำนั กงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เรื่อง กำรป้องกันและควบคุมสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 (COVID-19) โดยกำรปรับลดเวลำและวันทำงำนของบุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประกำศ ณ วันที่ ๙ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกำรป้องกันและควบคุมจำกัดกำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) ควำมแจ้งแล้วนั้น ในกำรนี้ เพื่อเป็นกำรป้องกันและควบคุมจำกัด
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) ตำมมำตรกำรของศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) รวมทั้งกำรปรับลดเวลำและวันทำงำนของบุคลำกรในสังกัดในทุกจังหวัด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ขอเรียนดังนี้
๑. ยกเลิกประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เรื่อง กำรป้องกันและควบคุม
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) โดยกำรปรับลดเวลำและวันทำงำน
ของบุคลำกรในสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประกำศ ณ วันที่ ๙ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. ออกประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เรื่อง มำตรกำรป้องกันและควบคุม
สถำนกำรณ์ กำรแพร่ ระบำดของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนำ 2019 (โควิ ด -19) ของบุ คลำกรในสั งกั ด ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึ กษำขั้ น พื้ น ฐำน ประกำศ ณ วันที่ ๑๔ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้ ทุ ก หน่ ว ยงำนในสั งกั ด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด ตำมสิ่งที่ส่งมำพร้อมนี้
จึงเรียนมำเพื่อทรำบและดำเนินกำรต่อไป
ขอแสดงควำมนับถือ

สำนักอำนวยกำร
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกองทุนกำรศึกษำ
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๖๘
โทรสำร ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๗๑

ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
เรื่อง มำตรกำรป้องกันและควบคุมสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19)
ของบุคลำกรในสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ด้วยมีกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
ทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหำนคร ปริมณฑล และทุกจังหวัดทั่วประเทศ เป็นผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมำก
เพื่อเป็นกำรป้องกันและควบคุมจำกัดกำรแพร่ระบำดตำมมำตรกำรของศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) รวมทั้งกำรปรับลดเวลำและวันทำงำนของบุคลำกรในสังกัดในทุกจังหวัด
ดังนั้น สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจึงยกเลิกประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
เรื่อง กำรป้องกันและควบคุมสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) โดยกำร
ปรับลดเวลำและวันทำงำนของบุคลำกรในสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประกำศ ณ วันที่
๙ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ และกำหนดมำตรกำรป้องกันและควบคุมสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัส โคโรนำ 2019 (โควิด -19) รวมทั้ งกำรปรับ ลดเวลำและวันท ำงำนของบุ คลำกรในสั งกั ด ในทุ กจังหวัด
โดยให้ทุกหน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนถือปฏิบัติ ดังนี้
๑. ให้ผู้บริหำรของแต่ละหน่วยงำนในสังกัด มอบหมำยให้บุคลำกรในสังกัดปฏิบัติงำน ณ ที่พักอำศัย
ตำมควำมเหมำะสมและส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในกำรปฏิบัติงำนทุกชนิด โดยให้เปิดเครื่องมือสื่อสำร
เพื่อให้สำมำรถติดต่อได้ตลอดเวลำและให้ทุกหน่วยงำนจัดบุคลำกรหมุนเวียนมำปฏิบัติงำน ณ สถำนที่ทำงำน
ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของบุคลำกรทั้งหมด โดยให้คำนึงถึงบุคลำกรที่จำเป็นสำหรับงำนให้บริกำรประชำชนเป็นสำคัญ
๒. ให้ผู้บริหำรแต่ละหน่วยงำนในสังกัด กำหนดวิธีกำรที่ชัดเจน และเหมำะสมในกำรมอบหมำยงำน
ให้บุ คลำกรในสังกัดปฏิบั ติงำน ณ ที่พักอำศัย รวมถึงกำรรำยงำนผลที่ปฏิบัติไปในช่วงที่ไม่ ได้มำปฏิบัติงำน
ณ สถำนที่ทำงำน โดยคำนึงถึงเป้ำหมำยกำรดำเนินงำนของงำนที่ได้รับมอบหมำยเป็นสำคัญ
๓. ให้หน่วยงำนในสังกัด เลื่อนกำรจัดประชุม กำรฝึกอบรม หรือกำรสัมมนำต่ำง ๆ ออกไปก่อน
เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนต้องจัดประชุม ให้ใช้วิธีกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๔. ให้ สถำนศึกษำในสังกัดงดกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และงดกำรจัดกิจกรรมใด ๆ ที่ต้องมีกำร
รวมกลุ่มของนักเรียน
๕. กรณีกำรรับสมัครเข้ำศึกษำต่อในสถำนศึกษำประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ ให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
กำหนดมำตรกำรระวังป้องกันเข้มข้นสูงสุดในกำรดำเนินกำรรับสมัครนักเรียนเข้ำศึกษำต่อ โดยควรรับสมัครรูปแบบ
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (แบบออนไลน์) หำกจำเป็นต้องมีกำรสอบ กำรสัมภำษณ์ จะต้องดำเนินกำรตำมมำตรกำรระวัง
ป้องกันเข้มข้นสูงสุด และให้ปฏิบัติตำมข้อกำหนดของกระทรวงสำธำรณสุขและสำธำรณสุขจังหวัดโดยเคร่งครัด

/๖. ในกำร...

๒
๖. ในกำรปฏิบัติรำชกำร ณ สถำนที่ทำงำน ให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกรในสังกัดทุกรำยปฏิบัติตำม
มำตรกำรของกระทรวงสำธำรณสุข โดยตรวจวัดอุณหภูมิ ใส่หน้ำกำกอนำมัยตลอดเวลำ หมั่นล้ำงมือ ลดกำรสัมผัส
และเว้ นระยะห่ ำงกำรติ ดต่ อสนทนำไม่ น้ อยกว่ ำ ๑.๕o เมตร ทั้ งนี้ ข้ ำรำชกำรและบุ คลำกรในสั งกั ดทุ กรำย
ต้องหลี กเลี่ ยงกำรเข้ ำร่วมกิจกรรม หรือเดิ นทำงไปในพื้ นที่ เสี่ ยง ในกรณี บุ คคลภำยนอกที่ เข้ำมำติดต่ อรำชกำร
ต้องขอให้ตรวจวัดอุณหภูมิและต้องใส่หน้ำกำกอนำมัยตลอดเวลำ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ถึงวันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๔
ประกำศ ณ วันที่ ๑๔ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๔

