ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน
เรื่อง มาตรการและการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐19 (COVID-19)
ฉบับที่ ๑๒
----------------------------------------เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง
ทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และทุกจังหวัดทั่วประเทศ เป็นผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจานวนมาก
เพื่อ เป็ น การป้ องกัน ควบคุ ม และจ ากัด การแพร่ร ะบาดตามมาตรการที่รั ฐ บาลกาหนดและบัง คับ ใช้ ตาม
มาตรการต่าง ๆ ประกอบกับ มาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
(ฉบับที่ 23) ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 104 ง ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
มีผลบังคับใช้วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ดังนั้น สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงกาหนดมาตรการฯ ตั้งแต่วันที่
๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1. การกาหนดพื้นที่สถานการณ์ ปรับระดับการกาหนดเขตพื้นที่สถานการณ์เพื่อการบังคับใช้
มาตรการควบคุมแบบบูรณาการจาแนกตามเขตพื้นที่สถานการณ์ ดังนี้
1.1 พื้นที่ควบคุมสูงสุ ดและเข้มงวด ให้พื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัด
ปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ รวม 4 จังหวัด เป็นที่พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
1.2 พื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้พื้นที่จังหวัด รวม 17 จังหวัด เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด
1.3 พื้นที่ควบคุม ให้พื้นที่จังหวัด รวม 56 จังหวัด เป็นพื้นที่ควบคุม
จังหวัดในเขตพื้นที่สถานการณ์ตาม (1.2) และ (1.3) ให้ เป็นไปตามที่กาหนดในบัญชี
รายชื่อจังหวัดตามเขตพื้นที่สถานการณ์แนบท้ายประกาศนี้
๒. การมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) เพื่อลดความเสี่ยงใน
การติดเชื้อโรคดังกล่าว ให้จัดบุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทางานในแต่ละวันทาการ ประมาณ
ร้อยละ 10 หรือตามความจาเป็นเร่งด่วน โดยกาหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้
๒.๑ ให้ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน/สานัก/กอง/ศูนย์/หน่วย พิจารณากระบวนการงานที่
สามารถปฏิบัติงานที่บ้านหรือนอกสถานที่ได้ และให้มอบหมายการปฏิบัติงานเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์ โดย
ก าหนดเป้ า หมาย ผลผลิ ต ตั ว ชี้ วั ด การท างาน ระบบวิ ธี ก ารสื่ อ สาร ระบบการติ ด ตามการปฏิ บั ติ ง าน
การประเมินความก้าวหน้า ตลอดจนการรายงานผลการทางาน
๒.๒ ให้ผู้ อานวยการวิทยาลัย ชุมชน/ส านัก/กอง/ศูนย์/หน่ว ย วางแผนการปฏิบัติงาน
ส าหรั บ กระบวนการงานที่จ าเป็ น ต้ อ งมี บุค ลากรมาปฏิ บัติ ห น้า ที่ป ระจ าส านัก งาน/วิ ทยาลั ย โดยก าหนด
เป้าหมายให้บุคลากรมาปฏิบัติงานดังกล่าวตามความเหมาะสมกับภารกิจ และจัดหน้าที่ปฏิบัติงานในลักษณะ
การมาทางานตามเวลาราชการหรือเหลื่อมเวลาในการมาทางานได้ตามเหมาะสม ทั้งนี้จะต้องปฏิบัติงานให้ได้
๘ ชั่วโมง ตามระเบียบราชกาหนด
/๒.๓ ให้...

-๒๒.๓ ให้ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน/สานัก/กอง/ศูนย์/หน่วย มาปฏิบัติงาน เพื่อกากับดูแล
และควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพตามความเหมาะสม
๒.๔ ให้ผู้ อานวยการวิทยาลั ยชุมชน/ส านัก/กอง/ศูนย์/หน่วย ส ารวจความพร้อมของ
บุคลากรทุกระดับในการปฏิบัติงานที่บ้ าน (Work From Home) และมอบหมายงานให้ชัดเจนเพื่อให้
การทางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ถือเป็นการขาดการปฏิบัติงาน และไม่นับเป็นวันลา
๓. การลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัด ให้งดการสแกนนิ้วในการลงเวลาปฏิบัติ
ราชการเป็ นการชั่ว คราว เนื่องจากมีความสุ่มเสี่ ยงต่อการติดเชื้อโรคได้และให้บุคลากรลงเวลาการปฏิบัติ
ราชการ โดยใช้รูปแบบอื่นที่เหมาะสม และให้ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน/สานัก/กอง/ศูนย์/หน่วยกากับดูแลให้
บุคลากรลงเวลาการปฏิบัติราชการ
๔. ในการปฏิบั ติราชการ ณ สถานที่ทางาน ให้ข้าราชการและบุคลากรทุกรายปฏิบัติตาม
มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยตรวจอุณหภูมิ ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือ ลดการสัมผัส
และเว้นระยะห่างการติดต่อสนทนาไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร ทั้งนี้ ข้าราชการและบุคลากรทุกรายต้องหลีกเลี่ยง
การเข้าร่วมกิจกรรมหรือเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง ในกรณีบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อราชการต้องขอให้ตรวจวัด
อุณหภูมิ และต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
๕. การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนให้เป็นไปตามประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
๖. ห้ามการจัดกิจกรรมในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจานวนรวมกัน
มากกว่ายี่สิบคนในเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กาหนดเป็นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เช่น การประชุม การสัมมนา
การจั ดเลี้ ย ง การแจกจ่ า ยอาหารหรื อ สิ่ งของ เว้น แต่ เป็น การปฏิบั ติราชการหรื อดาเนิน การโดยพนัก งาน
เจ้าหน้าที่ หรือได้รับอนุ ญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นการจัดกิจกรรมในพื้นที่ที่กาหนดให้เป็นสถานที่
กักกันโรคโดยมีมาตรการทางสาธารณสุขรองรับ
๗. ให้วิทยาลัยชุมชนที่มีความพร้อมด้านสถานที่ พิจารณาดาเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม
สถานที่ดูแลผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วย โดยประสานงานศูนย์ปฏิบัติการและบริหารสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรั สโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของกระทรวงอว. (ศปก.อว.) และหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุ ข
รวมทั้งกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่
๘. ให้ บุ ค ลากรของสถาบัน วิทยาลั ยชุ มชนทั้ งส่ ว นกลางและวิท ยาลั ย ชุม ชนงดหรื อชะลอ
การเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด เว้นแต่กรณีมีเหตุจาเป็นซึ่งต้องขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจอนุญาต
ตามลาดับชั้น และแสดงหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเข้ารับการตรวจคัดกรองและต้องปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกาหนดอันอาจทาให้ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและทาให้ต้องใช้
ระยะเวลาการเดินทางมากกว่าปกติ ทั้งนี้ กรณีของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้ถือเป็นเขตพื้นที่เดียวกัน
๙. ขอความร่วมมือวิทยาลัยชุมชนที่มีกาหนดจัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรในช่วงเวลาตาม
ประกาศนี้ พิจารณาเลื่อนออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
/๑๐. กรณี...

-๓๑๐. กรณีนอกเหนือจากกาหนดตามประกาศฉบับนี้ ให้วิทยาลัยชุมชน/สานัก/กอง/ศูนย์/
หน่วย เสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับเพื่อพิจารณาเป็นกรณีไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. 256๔

(นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ)
รองผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
รักษาราชการแทนผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

-๔บัญชีรายชื่อจังหวัดตามเขตพื้นที่สถานการณ์แนบท้ายประกาศ
พื้นที่ควบคุมสูงสุด รวมทั้งสิ้น 17 จังหวัด
1. จังหวัดกาญจนบุรี
2. จังหวัดชลบุรี
3. จังหวัดฉะเชิงเทรา
4. จังหวัดตาก
5. จังหวัดนครปฐม
6. จังหวัดนครศรีธรรมราช
7. จังหวัดนราธิวาส
8. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
9. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10. จังหวัดเพชรบุรี
11. จังหวัดยะลา
12. จังหวัดระนอง
13. จังหวัดระยอง
14. จังหวัดราชบุรี
15. จังหวัดสงขลา
16. จังหวัดสมุทรสาคร
17. จังหวัดสุราษฎรธานี
พื้นที่ควบคุม รวมทั้งสิ้น 56 จังหวัด
1. จังหวัดกระบี่
2. จังหวัดกาฬสิทธิ์
3. จังหวัดกาแพงเพชร
4. จังหวัดขอนแก่น
5. จังหวัดจันทบุรี
6. จังหวัดชัยภูมิ
7. จังหวัดชัยนาท
8. จังหวัดชุมพร
9. จังหวัดเชียงราย
10. จังหวัดเชียงใหม่
11. จังหวัดตรัง
/12. จังหวัดตราด...

-๕12. จังหวัดตราด
13. จังหวัดนครนายก
14. จังหวัดนครพนม
15. จังหวัดนครราชสีมา
16. จังหวัดนครสรรค์
17. จังหวัดน่าน
18. จังหวัดหนองคาย
19. จังหวัดบึงกาฬ
20. จังหวัดบุรีรัมย์
21. จังหวัดปราจีนบุรี
22. จังหวัดปัตตานี
23. จังหวัดพังงา
24. จังหวัดพัทลุง
25. จังหวัดพะเยา
26. จังหวัดพิจิตร
27. จังหวัดพิษณุโลก
28. จังหวัดเพชรบูรณ์
29. จังหวัดแพร่
30. จังหวัดภูเก็ต
31. จังหวัดมหาสารคาม
32. จังหวัดมุกดาหาร
33. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
34. จังหวัดยโสธร
35. จังหวัดร้อยเอ็ด
36. จังหวัดลพบุรี
37. จังหวัดลาปาง
38. จังหวัดลาพูน
39. จังหวัดเลย
40. จังหวัดศรีสะเกษ
41. จังหวัดสกลนคร
42. จังหวัดสตูล
/43. จังหวัดสระแก้ว...

-๖43. จังหวัดสระแก้ว
44. จังหวัดสระบุรี
45. จังหวัดสมุทรสงคราม
46. จังหวัดสิงห์บุรี
47. จังหวัดสุโขทัย
48. จังหวัดสุพรรณบุรี
49. จังหวัดสุรินทร์
50. จังหวัดหนองบัวลาภู
51. จังหวัดอ่างทอง
52. จังหวัดอุดรธานี
53. จังหวัดอุตรดิตถ์
54. จังหวัดอุทัยธานี
55. จังหวัดอุบลราชธานี
56. จังหวัดอานาจเจริญ
-------------------------------------

