ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน
เรื่อง มาตรการและการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐19 (COVID-19)
ฉบับที่ ๑๔
----------------------------------------เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง
ทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และทุกจังหวัดทั่วประเทศ เป็นผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจานวนมาก
และผู้ติดเชื้อรายใหม่ซึ่งไม่แสดงอาการ แต่สามารถแพร่เชื้อโรคได้เพิ่มขึ้นในอัตราเร่งที่สูงมาก ประกอบกับ
เชื้อโรคได้กลายพันธุ์เป็นหลายสายพันธุ์ และสามารถแพร่กระจายได้ง่าย เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมจากัด
การแพร่ระบาดตามมาตรการของรัฐบาลในการกาหนดและบังคับใช้ตามมาตรการต่าง ๆ ประกอบกับ ประกาศ
ข้อกาหนดตามมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ ๒๗)
ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม 2564 ซึ่งมีการปรับปรุงมาตรการควบคุมแบบบูรณาการให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน ประกาศข้อกาหนดตามมาตรา 9 แห่ ง
พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2๔) ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน
๒๕๖๔ และข้อกาหนด (ฉบับที่ ๒๕) ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ซึ่งมีการกาหนดพื้นที่เป้าหมายเฉพาะและ
บังคับใช้มาตรการควบคุมที่จาเป็นเพื่อมุ่ง ชะลอและสกัดกั้นการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) อย่างเร่งด่วนและหยุดยั้งอัตราการเร่งของจานวนผู้ป่วย ดังนั้น สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงยกเลิก
ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง มาตรการและการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐19 (COVID-19)
ฉบับที่ ๑๓ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ และกาหนดมาตรการ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หรือ
จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1. การกาหนดพื้นที่สถานการณ์ ปรับระดับการกาหนดเขตพื้นที่สถานการณ์เพื่อการบังคับใช้
มาตรการควบคุมแบบบูรณาการจาแนกตามเขตพื้นที่สถานการณ์ ดังนี้
1.1 พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
ห้ามใช้อาคารหรือสถานที่ของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการจัดการเรียนการสอน รวมทั้ง
การสอบ การฝึกอบรมหรื อกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจานวนมากทาให้เสี่ยงต่อการแพร่โ รค
เว้นแต่เป็นการใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมตามแนวทางหรือลักษณะที่นายกรัฐมนตรี หรือศูนย์บริหาร
สถานการณ์ การแพร่ ร ะบาดของโรคติด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) (ศบค.) ได้ อนุ ญ าตไว้ แ ล้ ว
ให้สามารถดาเนินการได้ โดยเสนอต่อศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ศปก.ศบค.) พิจารณาก่อนดาเนินการ หรือเป็นกรณีที่เคยให้ได้รับยกเว้น
ดังต่อไปนี้
(1) การเรียนการสอนหรือกิจกรรมเพื่อการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
(2) เป็นการใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ อุปถัมภ์ หรือให้
การอุปการะแก่บุคคล
/(3) เป็นการ...

-2(3) เป็นการจัดกิจกรรมของทางราชการหรือกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดย
ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัด
1.2 พื้นที่ควบคุมสูงสุด
สามารถใช้อาคารหรือสถานที่ของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการจัดการเรียนการสอน
รวมทั้งการสอบ การฝึกอบรมหรือกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจานวนมากได้ โดยให้พิจารณาตาม
ความจาเป็น และดาเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกาหนด ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
หรื อผู้ ว่าราชการจังหวัด โดยคาแนะน าของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด แล้วแต่กรณี กาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เหมาะสม
กับสภาพพื้นที่จัดกิจกรรมและสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ
1.3 พื้นที่ควบคุม
สามารถใช้อาคารหรือสถานที่ของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการจัดการเรียนการสอน
รวมทั้งการสอบ การฝึ กอบรมหรื อกิจกรรมใด ๆ ได้ตามความเหมาะสมและความพร้อม โดยรูปแบบของ
การดาเนินให้เป็นไปตามแนวทางการจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ คาแนะนาของทางราชการ และมาตรกา ร
ป้องกันโรคที่ทางราชการกาหนด ภายใต้การกากับดูแลของกระทรวง อว. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ
กระทรวงสาธารณสุข
๑.๔ พื้นที่เฝ้าระวังสูง
สามารถใช้อาคารหรือสถานที่ของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอน รวมทั้ง
การสอบ การฝึ ก อบรมหรื อ กิ จ กรรมใด ๆ ได้ ต ามความเหมาะสมและความพร้ อ ม โดยรู ป แบบของ
การดาเนินให้เป็นไปตามแนวทางการจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ คาแนะนาของทางราชการ และมาตรการ
ป้องกันโรคที่ทางราชการกาหนด ภายใต้การกากับดูแลของกระทรวง อว. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ
กระทรวงสาธารณสุข
๒. การมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ให้มากที่สุดเพื่อลด
ความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคดังกล่าว โดยไม่กระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินที่สาคัญ และการบริการ
ประชาชนโดยกาหนดแนวปฏิบัติดังนี้
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...

-๓๒.๓ 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. ให้วิทยาลัยชุมชนที่มีความพร้อมด้านสถานที่ พิจารณาดาเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม
สถานที่ดูแลผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วย โดยประสานงานศูนย์ปฏิบัติการและบริหารสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรั สโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของกระทรวงอว. (ศปก.อว.) และหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุ ข
รวมทั้งกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่
๖. ให้บุคลากรของสถาบันวิทยาลัยชุมชนทั้งส่วนกลางและวิทยาลัยชุมชนงดการเดินทางข้าม
เขตพื้นที่จังหวัด เว้นแต่กรณีมีเหตุจาเป็นซึ่งต้องขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจอนุญาตตามลาดับชั้น
และแสดงหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเข้ารับการตรวจคัดกรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
โรคที่ ท างราชการก าหนดอั น อาจท าให้ ไ ม่ ไ ด้ รั บ ความสะดวกในการเดิ น ทางและท าให้ ต้ อ งใช้ ร ะยะเวลา
การเดินทางมากกว่าปกติ ทั้งนี้ กรณีของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้ถือเป็นเขตพื้นที่เดียวกัน
๗. ขอความร่วมมือวิทยาลัยชุมชนที่มีกาหนดจัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรในช่วงเวลาตาม
ประกาศนี้ พิจารณาเลื่อนออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
๘. กรณีนอกเหนือจากกาหนดตามประกาศฉบับนี้ ให้วิทยาลัยชุมชน/สานัก/กอง/ศูนย์/หน่วย
เสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับเพื่อพิจารณาเป็นกรณีไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. 256๔

(นายนาชัย กฤษณาสกุล)
รักษาราชการแทนผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

