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ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เรื่อง  มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ของบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
___________________________  

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค               
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ นั้น 

เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
ระลอกใหม่ทั่วประเทศมีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพ่ิมขึ้นจ านวนมาก รวมทั้งพบว่ามีการติดเชื้อ 
ของบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จึงก าหนดมาตรการป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของโรค ดังนี้ 

มาตรการทั่วไป 
๑. ให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมถึง

บุคคลภายนอกท่ีเข้ามาติดต่อราชการทุกคน ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 
๒. จัดให้มีจุดคัดกรองทางเข้า – ออก เพ่ือวัดอุณหภูมิร่างกาย และจัดให้มีแอลกอฮอล์              

หรือเจลล้างมือทุกส านัก 
๓. ให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ – ๒ เมตร ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่หรือ            

ท ากิจกรรมใด ๆ ในพื้นที่ส่วนกลาง เช่น การต่อแถวซื้ออาหาร ห้องประชุม จุดพักผ่อน เป็นต้น 
๔. งดจัดกิจกรรมสังสรรค์ หรือท ากิจกรรมรวมกลุ่มใด ๆ ที่มีการรวมกลุ่มคนจ านวนมาก 

ทีจ่ะมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรค 
5. ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้งดไป

สถานที่ที่มีความเสี่ยง เช่น สถานบันเทิง หรือ สถานที่ที่มีคนรวมกลุ่มกันเป็นจ านวนมาก เป็นต้น 
6. ให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีของใช้

ส่วนตัวของแต่ละคน  เช่น แก้วน้ า ภาชนะใส่อาหาร เป็นต้น และหลีกเลี่ยงการนั่งรับประทานอาหารและการใช้
ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น  

7. กรณีข้าราชการและบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงมีการบ่งชี้
ว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง โดยเป็นผู้อาศัยร่วมกับผู้ติดเชื้อ หรือท างานในห้องเดียวกัน หรือมีบุคคลในครอบครัวหรือ
บุคคลใกล้ชิดเป็นผู้ติดเชื้อ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาชั้นต้นทราบโดยทันที เพ่ือรายงาน เลขาธิการคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และให้ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work From Home)  เป็นเวลา ๑๔ วัน เพ่ือเฝ้าระวังดูอาการ  
โดยไม่ถือเป็นการขาดการปฏิบัติราชการ หากมีอาการป่วยให้รีบพบแพทย์ หรือแจ้งหน่วยงานทางสาธารณสุข           
หรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทันที 

8. ให้ผู้อ านวยการส านัก/ส านักเทียบเท่า มอบหมายเจ้าหน้าที่ติดตามอาการป่วยของบุคลากร
ในส านัก/ส านักเทียบเท่า  หากพบมีการป่วยด้วยอาการทางเดินหายใจ ให้แจ้งหน่วยงานทางสาธารณสุข หรือส านักงาน 
สาธารณสุขจังหวัด โดยให้บุคลากรที่ป่วยหยุดมาปฏิบัติหน้าที่และให้พบแพทย์ทันท ี

9. ให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดท า
ข้อมูลกิจกรรมและล าดับเวลาส่วนบุคคล (Timeline) เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังตนเอง และผู้ใกล้ชิด เพื่อเป็นข้อมูล
ส าหรับกรณีสอบสวนโรค   

/มาตรการ… 
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มาตรการเม่ือพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
๑. แจ้งหน่วยงานทางสาธารณสุข ภายใน ๓ ชั่วโมง นับตั้งแต่พบผู้ป่วย เพ่ือให้ด าเนินการสอบสวน

ป้องกันและควบคุมโรค 
๒. ด าเนินการส ารวจบุคคลที่อยู่ในข่ายสัมผัสโรค  เพ่ือประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ           

โดยให้ปฏิบัติตน ดังนี้ 
 ๒.๑ บุคคลที่มีอาการเข้าข่ายกับนิยามผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient Under Investigation : PUI) ต้องติดต่อพบแพทย์ทันท ี
 ๒.๒ บุคคลผู้มีความเสี่ยงสูง โดยเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID – 19) ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ และให้ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย เป็นระยะเวลา ๑๔ วัน นับจากวันที่
สัมผัสผู้ป่วยยืนยันวันสุดท้าย  

 ๒.๓ ส าหรับบุคคลอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ หากไม่มีอาการป่วยและไม่มี
ปัจจัยเสี่ยงอ่ืน ๆ ให้สังเกตอาการตนเอง (Self – monitoring) เป็นเวลา ๑๔ วัน หากมีอาการต้องไปพบแพทย์ทันท ี
ในกรณีที่มีอาการป่วยให้หยุดพัก ณ ที่พักอาศัย และหากอาการไม่ดีข้ึนภายใน ๒ วัน ให้รีบพบแพทย์ 

๓. ให้ปิดและหยุดกิจกรรมหรือให้บริการในหน่วยงานที่มีบุคลากรป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID – 19) เป็นเวลา ๑ – ๓ วัน เพ่ือท าความสะอาดพ้ืนที่ 

4. การก ากับติดตามและรายงานผล กรณีพบผู้ป่วยยืนยันให้ ผู้อ านวยการส านัก/ส านัก
เทียบเท่า รายงานข้อมูลต่อศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น ตามมาตรการควบคุมและป้องกัน
การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทาง e-mail : ss.obec@gmail.com, 
efpad.p@gmail.com  

๕. ให้ศึกษาคู่มือดูแลตัวเองส าหรับประชาชน ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ตามคิวอาร์โค้ด  ท้ายประกาศ  เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังและดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ทั้งนี้  เพ่ือความปลอดภัยของข้าราชการและบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จึงขอให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและการด าเนินการให้อยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลการ
สอบสวนทางระบาดวิทยา และสถานการณ์โรคในพ้ืนที่ 

ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(นายสนิท  แย้มเกษร) 
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน 

 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

mailto:ss.obec@gmail.com
mailto:efpad.p@gmail.com
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ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เรื่อง  มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
_______________________ 

ตามประกาศ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุม
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ลงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๔ นั้น 

เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
ระลอกใหม่ทั่วประเทศมีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพ่ิมขึ้นจ านวนมาก อีกท้ังสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อยู่ระหว่างเตรียมการเปิดภาคเรียน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองเป็นส าคัญ 
จึงก าหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
ของสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

มาตรการก่อนเปิดเรียน 
1. สถานศึกษาประเมินตนเองก่อนเปิดเรียน ผ่านระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC)

ที่เว็บไซต์ https://stopcovid.anamai.moph.go.th/th/school โดยขอให้สถานศึกษาทุกแห่งประเมินตนเอง 
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 

2. นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง ให้ประเมินความเสี่ยงผ่านระบบ
ไทยเซฟไทย (Thai Save Thai) ที่เว็บไซต์ https://savethai.anamai.moph.go.th/main.php หรือที่แอปพลิเคชัน 
ไทยเซฟไทย (Thai Save Thai) โดยขอความร่วมมือให้ประเมินตนเองอย่างช้าในวันก่อนเปิดภาคเรียน 

3. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่กระทรวงสาธารณสุข
ก าหนด และตามมาตรการการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา (Reopening) 6 มิติ ได้แก่ 
ด้านความปลอดภัยจากการแพร่เชื้อโรค ด้านการเรียนรู้ ด้านการครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส ด้านสวัสดิภาพ
และการคุ้มครอง ด้านนโยบาย ด้านการบริหารและการเงิน  

มาตรการในระหว่างเปิดเรียน 
1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน

รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ให้สถานศึกษาสามารถ
เลือกรูปแบบการจัดการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ และสถานการณ์ระดับความรุนแรง
การระบาดของโรค 

2. สถานศึกษาด าเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19) ในสถานศึกษา โดยสอดคล้องตามคู่มือ “การเฝ้าระวังติดตาม และแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาด         
ของโรคโควิด - 19 ในสถานศึกษา” (เล่มปกสีชมพู) ทั้งนี้ ให้สถานศึกษาจัดท าและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ
เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในสถานศึกษา 

/3.สถานศึกษา... 
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3. สถานศึกษาด าเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID - 19) ได้แก่ 6 มาตรการหลัก และ 6 มาตรการเสริม รองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส        
โคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยเน้นย้ าให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งผู้มาติดต่อในสถานศึกษา
ทุกคน ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ดังนี้ 

    3.1 มาตรการหลัก (DMHT-RC) 6 ประการ ได้แก่ เว้นระยะห่าง (Distancing) เว้นระยะห่าง
ระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร ใส่หน้ากาก (Mask Wearing) ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
ที่อยู่ในสถานศึกษา ล้างมือ (Hand Washing) ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ า นาน 20 วินาที หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ 
คัดกรองวัดไข้ (Testing) วัดไข้ สังเกตอาการ ซักประวัติผู้สัมผัสเสี่ยงทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษา ลดการแออัด 
(Reducing) ลดการเข้าไปในพ้ืนที่เสี่ยง กลุ่มคนจ านวนมาก และท าความสะอาด (Cleaning) บริเวณพ้ืนผิว
สัมผัสร่วม อาทิ ที่จับประตู ลูกบิดประตู ราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ เป็นต้น 

   3.2 มาตรการเสริม (SSET-CQ) 6 ประการ ได้แก่ ดูแลตนเอง (Self care) ดูแลใส่ใจ ปฏิบัติตน 
มีวินัย รับผิดชอบตัวเอง ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ใช้ช้อนกลางส่วนตัว (Spoon) ใช้ช้อนกลางของตนเอง
ทุกครั้ง เมื่อต้องกินอาหารร่วมกัน ลดสัมผัสร่วมกับผู้อ่ืน กินอาหารปรุงสุกใหม่ (Eating) กินอาหารปรุงสุกใหม่ร้อน ๆ 
กรณีอาหารเก็บเกิน 2 ชั่วโมง ควรน ามาอุ่นให้ร้อนทั่วถึง ก่อนกินอีกครั้ง ไทยชนะ (Thai chana) ลงทะเบียน
ตามที่รัฐก าหนดด้วย app ไทยชนะ หรือลงทะเบียนบันทึกการเข้า - ออกอย่างชัดเจน ส ารวจตรวจสอบ 
(Check) ส ารวจบุคคล นักเรียน กลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยง เพ่ือเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง และ
กักกันตัวเอง (Quarantine) 14 วัน เมื่อเข้าไปสัมผัสหรืออยู่ในพื้นท่ีเสี่ยงที่มีการระบาดของโรค 

4. การเปิดและปิดสถานศึกษา ขอให้พิจารณาด าเนินการตามมติของศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) หรือ ศบค. โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
และการพจิารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน 

มาตรการติดตาม ประเมินผล 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา ก ากับ ติดตาม ดูแล และประเมินผล โดยให้

ประสานงานกับสาธารณสุขในพ้ืนที่ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเฝ้าระวัง ติดตาม และรายงานผล 
2. สถานศึกษารายงานผลการด าเนินงานในระหว่างเปิดภาคเรียนตามแบบประเมินการติดตาม

ประเมินผลในรูปแบบของ Digital Platform ผ่านระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC) ของกรมอนามัย  
และระบบ covid.moe.go.th ของกระทรวงศึกษาธิการ 
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