
ด่วนที่สุด 

 
 
 

ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/ว5971          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
            กระทรวงศึกษาธิการ  กทม. ๑๐๓๐๐ 

               30   ธันวาคม  2564  

เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  
   ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ฉบับที่ ๑8)   

เรียน   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04001/ว5433 
           ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(โควิด-19) ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ฉบับที่ ๑8) 
 ประกาศ ณ วันที่  30  ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ออกประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ฉบับที่ ๑7) 
ประกาศ ณ วันที ่ 1 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ความแจ้งแล้ว นั้น 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า เนื่องจากในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
เป็นห้วงเวลาสำคัญที่จะมีการจัดงานตามประเพณีท้องถิ่น ศาสนา หรือจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในเทศกาลส่งท้าย
ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งมีการรวมกลุ่มบุคคลจำนวนมาก เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของโรคภายหลัง
ช่วงเทศกาลปีใหม่ ให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 ที ่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  
จึงออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในสังกัด ให้เหมาะสมกับสถานการณ ์โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดำเนินการ 

                ขอแสดงความนับถือ 

 

 

                  (นายอัมพร  พินะสา) 
                    เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สำนักอำนวยการ  
โทร.  ๐ ๒๒๘๘ ๕581 โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๗๑  

 



 
 

 
 
 

           ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เรื่อง   มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ฉบับที่ ๑8) 
………………………………… 

  ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน เร ื ่อง มาตรการป้องกัน 
และควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของบุคลากรในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับที่ ๑7) ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น 
เนื ่องจากในช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นห้วงเวลาสำคัญที ่จะมีการจ ัดงานตามประเพณีท้องถิ ่น ศาสนา  
หรือจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ ่งมีการรวมกลุ ่มบุคคลจำนวนมาก  
เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของโรคภายหลังช่วงเทศกาลปีใหม่  ให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกัน
และควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงให้ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  
ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ฉบับที่ ๑7) ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖๔ และกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  
ในส่วนของการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและเข้มงวด ดังนี้  
  ๑. หน่วยงานในสังกัดที่มิใช่สถานศึกษา ให้ผู้บริหารของหน่วยงานกำหนดวันและเวลาทำงาน
ของบุคลากรที่ไม่ระบุในข้อ 2 โดยจัดบุคลากรให้ปฏิบัติงานภายในที่พัก (Work From Home) อย่างต่อเนื่อง ไมน่้อยกว่า
ร้อยละ 85 ตั้งแต่วันที่ 1 - 14 มกราคม 2565 โดยให้คำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์สูงสุด
ของการปฏิบัติงาน เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนและนักเรียน ทั้งนี้ อยู่ใน
ความรับผิดชอบของหัวหน้าหน่วยงานและให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนดในแต่ละจังหวัด 

2. ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระดับบริหารสูง ระดับบริหารต้น ระดับอำนวยการสูง และผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ขึ้นไป 
ให้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานต้นสังกัดตามปกติ 

3. ให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กำกับ ควบคุม 
ดูแลการปฏิบัติงานภายในที่พักของบุคลากรในสังกัดในเวลาราชการให้มีประสิทธิภาพ ทั ้งนี ้ บุคลากร  
ที่ต้องเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ให้ปฏิบัติงานภายในที่พัก (Work From Home) 
  4. หน่วยงานสถานศึกษา ให้ผู้บริหารสถานศึกษากำหนดวันและเวลาทำงานของบุคลากร 
ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนด โดยให้คำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์สูงสุด  
ของการปฏิบัติงาน เพ่ืออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนและนักเรียน 
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  5. ให้หน่วยงานในสังกัดและสถานศึกษาดำเนินการตามมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และกระทรวง
สาธารณสุขกำหนด อย่างเคร่งครัด 

6. ให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 40) ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 มาตรการ
ด้านสาธารณสุขในการควบคุมและป้องกันโรค รวมทั้งแนวทางในการปฏิบัติงานภายในที่พัก (Work From Home) 
อย่างเคร่งครัด 

7. พิจารณาหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มหรือเคลื่อนที่ของกลุ่มคน
จำนวนมาก เช่น การประชุม การสัมมนา การฝึกอบรม การจัดสอบ ฯลฯ หากมีความจำเป็น ให้จัดกิจกรรม  
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มากที่สุด ทั้งนี้ ยกเว้นกรณีการยกเลิก ระงับ หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมใดแล้ว
อาจเกิดผลเสียต่อทางราชการ ขอให้พิจารณาดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเต็มขีดความสามารถ 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 - 14 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5  

 ประกาศ ณ วันที่   30   ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                                                                      

  

 

       (นายอัมพร  พินะสา) 
          เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 


