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 ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/ว ๒๖๑๗      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

กระทรวงศึกษำธิกำร  กทม. ๑๐๓๐๐  
      

                                                              ๓๑   พฤษภำคม  ๒๕๖๔ 
 

เรื่อง    มำตรกำรป้องกันและควบคุมสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด–19)  
          ของบุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

เรียน    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทุกเขต และผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/ว ๒๒๒๑  
           ลงวันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๔  

สิ่งที่ส่งมำด้วย    ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน เรื่อง มำตรกำรป้องกันและควบคุม  
                        สถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด–19) ของบุคลำกรในสังกัด  
                     ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประกำศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

  ตำมหนังสือทีอ้่ำงถึง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ออกประกำศส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน เรื่อง ขยำยระยะเวลำกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและควบคุมสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด–19) ของบุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประกำศ ณ วันที่ ๓๐ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด ควำมแจ้งแล้วนั้น 

  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนขอเรียนว่ำ เพ่ือเป็นกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) ซึ่งยังมีกำรแพร่ระบำดอย่ำงต่อเนื่องทั้งในกรุงเทพมหำนคร ปริมณฑล 
และต่ำงจังหวัด โดยเฉพำะในบำงพ้ืนที่ รัฐบำลได้มีกำรก ำหนดให้เป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดต่อไป ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจึงออกประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เรื่อง มำตรกำร
ป้องกันและควบคุมสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด–19) ของบุคลำกร 
ในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประกำศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ ๑ – ๓๐ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้ถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด ตำมประกำศที่ส่งมำพร้อมนี้  

  จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป 

      ขอแสดงควำมนับถือ 

                                                                                                       

                                                                      
ส ำนักอ ำนวยกำร 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกองทุนกำรศึกษำ     
โทร.  ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๖๘   
โทรสำร ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๗๑ 



 
 

 
 
 

 
ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

เรื่อง มำตรกำรป้องกันและควบคุมสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด–19) 
ของบุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

    
  ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้ออกประกำศ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เรื่อง ขยำยระยะเวลำกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและควบคุมสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด–19) ของบุคลำกรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ประกำศ ณ วันที่ ๓๐ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น ในกำรนี้ กระทรวงศึกษำธิกำรได้ออกประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร 
เรื่อง มำตรกำรป้องกันและควบคุมสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ของกระทรวงศึกษำธิกำร 
ประกำศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เนื่องจำก ยังมกีำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(โควิด–19) อย่ำงต่อเนื่องทั้งในกรุงเทพมหำนคร ปริมณฑล และต่ำงจังหวัด โดยเฉพำะในบำงพ้ืนที่ รัฐบำลได้มีกำร
ก ำหนดให้เป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดต่อไป ดังนั้น ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จึงก ำหนด
มำตรกำรเพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) โดยกำรปรับลดเวลำและ 
วันท ำงำนของบุคลำกรในสังกัด ดังนี้ 

๑ ในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ได้แก่ กรุงเทพมหำนคร จังหวัดนนทบุรี 
จังหวัดปทุมธำนี และจังหวัดสมุทรปรำกำร ให้ด ำเนินกำรดังนี้  

๑.๑ ใหผู้้บริหำรของหนว่ยงำนในสังกัด ที่มิใช่สถำนศึกษำ ปรับลดเวลำและวันท ำงำนของบุคลำกร
ในสังกัด โดยให้จัดบุคลำกรหมุนเวียนมำปฏิบัติงำน ณ สถำนที่ท ำงำน ในแต่ละวันท ำงำน ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของบุคลำกร
ทั้งหมด โดยให้ค ำนึงถึงเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนและผลสัมฤทธิ์สูงสุดของกำรปฏิบัติงำนเพ่ือให้บริกำรประชำชนเป็นส ำคัญ 

  ๑.๒ ส ำหรับสถำนศึกษำให้ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรที่ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) ก ำหนด และ ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรเลื่อนเวลำ
กำรเปิดภำคเรียนที่ ๑ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ ของกระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที่ ๑๙ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒ ในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) และพ้ืนที่ควบคุม (สีส้ม) ให้ด ำเนินกำรดังนี้ 
  ๒.๑ ให้ผู้บริหำรของหน่วยงำนในสังกัด ที่มิใช่สถำนศึกษำ ปรับลดเวลำและวันท ำงำนของบุคลำกร

ในสังกัด โดยให้จัดบุคลำกรหมุนเวียนมำปฏิบัติงำน ณ สถำนที่ท ำงำน ในแต่ละวันท ำงำน ตำมควำมเหมำะสม 
โดยให้ค ำนึงถึงเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนและผลสัมฤทธิ์สูงสุดของกำรปฏิบัติงำน เพ่ือให้บริกำรประชำชนเป็นส ำคัญ 

  ๒.๒ ส ำหรับสถำนศึกษำให้ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรที่ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) ก ำหนด และ ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรเลื่อนเวลำ
กำรเปิดภำคเรียนที่ ๑ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ ของกระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที่ ๑๙ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

   ประกำศ ณ วันที่  ๓๑  พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

                                                                                                       

                                                                      


