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ค าน า 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 หรือโรคโควิด  19 (Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19) มีการระบาดในวงกว้าง  องค์การอนามัยโลก  (WHO) ได้ประกาศให้โรคโควิด  19
เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International Concern)
โดยแนะน าให้ทุกประเทศเร่งรัดการเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงจากโรคโควิด  19 ส าหรับประเทศไทยพบ
ผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  และมีโอกาสขยายวงกว้างขึ้นเรื่อย  ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวโน้ม ที่
จะเกิดการแพร่ระบาดในสถานศึ กษา ดังนั้นการสร้างความตระหนั ก รู้เท่าทัน และเตรียมความพร้อมในการ
รับมือกับการระบาดของโรคอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง  เพ่ือลดความเสี่ยงและป้องกันไม่ให้
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพนักเรียน  ครูผู้สอน  และบุคลากรทางการศึกษา  อันเป็นทรัพยากรที่ส าคัญในกา ร
ขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศในอนาคต 
 กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ  ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยองค์การ
อนามัยโลกประจ าประเทศไทย  (WHO Thailand) องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติประจ าประเทศไทย  
(UNICEF) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.) กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  
(กสศ.) และผู้เชี่ยวชาญจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการและร่วมกันพัฒนา  “คู่มือการปฏิบัติส าหรับ
สถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19” เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับสถานศึกษาในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  และ
เอ้ืออ านวยให้เกิดการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัย  โดยมีสาระส าคัญ  ประกอบด้วย  องค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคโควิด  19 แนว
ปฏิบัติส าหรับบุค ลากรในสถานศึกษา  ได้แก่ ผู้บริหาร  เจ้าของสถานศึกษา  ครู ผู้ดูแลนักเรียน  นักเรียน
ผู้ปกครอง และแม่ครัว  ผู้จ าหน่ายอาหาร  ผู้ปฏิบัติงานท าความสะอาด  การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
บริเวณต่าง ๆ ของสถานศึกษา มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด  19 กรณีเกิดการระบาด  และสื่อ
รอบรู้ด้านสุขภาพนักเรียน  ตลอดจนขั้นตอนการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนช่วงเปิดภาคเรียน  
บทเรียนแนวปฏิบัติช่วงเปิดเรียนในต่างประเทศรองรับสถานการณ์โรคโควิด 19 เป็นต้น 
 คณะผู้จัดท า  มุ่งหวังให้  “คู่มือและแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อ
ไวรัสโนโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา ” ฉบับนี้ เป็น “เครื่องมือ” ส าหรับสถานศึกษา
และผู้เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้ตามบริบท  และสถานการณ์ของแต่ละสถานศึกษาภายใต้ความร่วมมือจากทุก
ฝ่ายที่เก่ียวข้อง เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
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สารบัญ 

หน้า 

ค าน า                                                                                                                    ก 
สารบัญ                                                                                                                 ข 
    บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา                                                                               1 
    บทที่ 2 เกณฑ์การพิจารณาความเสี่ยง และสถานการณ์ท่ีก าลังเผชิญเหตุภายในประเทศ                    8 
    บทที่ 3 แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019               22 
    บทที่ 4 แนวปฏิบัติส าหรับสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา                    24 
              สุราษฎร์ธานี ชุมพร กรณีสงสัยว่านักเรียนหรือบุคลากรมีภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ 
              ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) 
    บทที่ 5 การสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน การสนับสนุน หน่วยรับผิดชอบ                            29 
ภาคผนวก                                                                                                             36 
- ประกาศโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา เรื่อง การขยายเวลาเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
- ค าสั่งโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษาท่ี 45/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนเผชิญเหตุ 
  ฉุกเฉินในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสถานศึกษา               
- ค าสั่งโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา ที ่46/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนปฏิบัติหน้าที่ผู้พิทักษ์  
  Covid ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสถานศึกษา               
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บทท่ี 1 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  

 

 โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา ตั้งอยู่เลขท่ี 213 หมู่ 4 ต าบลป่าเว อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี  
รหัสไปรษณีย์ 84110 โทรศัพท์ 0-7728-0664 โทรสาร 0-7728-0664 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื้อท่ี 50 ไร่ เขตพ้ืนที่บริการมี 5 ต าบล ได้แก่ ต าบลป่าเว ต าบลโมถ่าย 
ต าบลปากหมาก ต าบลเวียง และต าบลตลาดไชยา  
 โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กประจ าต าบล  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธาน ีชุมพร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  
ได้รับอนุมัติจัดตั้งข้ึนเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2521 ในท้องที่บ้านเขาพนมแบก หมู่ที่ 4 ต าบลป่าเว อ าเภอไชยา  
จังหวัดสุราษฏร์ธานี ใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ประจ าต าบลและหมู่บ้านซึ่งกรมมหาดไทย  (กรมการปกครอง
ปัจจุบัน)  หวงห้ามไว้ เมื่อ พ.ศ.2486 แปลงที1่7 เนื้อท่ีทั้งหมด 50  ไร่ ในระยะแรกทางราชการ ไม่มีงบประมาณ
ให้ส าหรับปลูกสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบการ พระครูจุ้ย สิริจนโท เจ้าอาวาสวัดเขาพนมแบก         
นายจิ้ว ทองเพชร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 และนายวิศิษฎ์ รักษาพราหมณ์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดเขาพนมแบก        
ได้เป็นผู้ด าเนินการสร้างอาคารชั่วคราวและจัดหาอุปกรณ์ที่จ าเป็นให้โรงเรียนเปิดท าการสอนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นเมื่อปี พ.ศ.2521 และเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเมื่อปี พ.ศ. 2541 

 

 

 

 

ตราสัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน 
ค าขวัญ   การให้ปัญญา  ย่อมชนะ  การให้ทั้งปวง 
ปรัชญา   สร้างแรงดุลคุณธรรมชี้น าทิศ  หลอมชีวิตผลิตคนให้ล้นค่า  

  ฝึกอาชีพเสริมหลักงานด้านวิชา แก้ปัญหาคิดท าน าชุมชน 
 สีประจ าโรงเรียน  สีน้ าเงิน เป็นสีที่แสดงถึง ความม่ันคง ปลอดภัย  บุคลิกที่เข้มแข็ง 
     เด็ดเด่ียว  
     สีขาว เป็นสีที่แสดงถึง ความบริสุทธิ์ ความอบอุ่น ความกรุณา  
           ความจงรักภักดียึดมั่นอยู่ในหลักธรรม 

วิสัยทัศน์ 
 โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา จัดการศึกษาให้มีความรู้คู่คุณธรรมมีสุขภาพดี เทคโนโลยีก้าวหน้า บุคลากร
มีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือกับชุมชน ตามศาสตร์พระราชา 
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พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีคุณภาพตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาท่ีท าให้นักเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

2. พัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
4. พัฒนาครูให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
5. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

กลยุทธ์ 
     กลยุทธ์ที่  1 
 พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและส่งเสริมเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้ 
     กลยุทธ์ที่  2 

ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความส านึกในความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
     กลยุทธ์ที่  3 
 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่สามารถท าให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
     กลยุทธ์ที่  4  
 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
     กลยุทธ์ที่  5 

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวการกระจายอ านาจโดยการมีส่วนร่วมจาก 
ทุกภาคส่วน 
เป้าประสงค์หลัก 
 1.  โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

1.1   โรงเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่สวยงาม 
1.2   ห้องเรียนมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
1.3   มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนรู้ 
1.4   ใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ 

2.  นักเรียนร้อยละ 90 มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับดีข้ึนไป 
3.  นักเรียนร้อยละ 100 มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
4.  โรงเรียนร่วมกับชุมชนบริหารจัดการศึกษาบนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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แผนผังโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา 
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1. การจัดท าและเสนอ
งบประมาณ  
2. การจัดสรร
งบประมาณ 
3. การตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผลและรายงาน
ผลการด าเนินงาน 
4. การระดมทรัพยากร
และลงทุนเพื่อการศึกษา 
5. การบริหารบัญชี 
6. การบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์ 
 

ระบบโครงสร้างการบริหาร 
 ระบบโครงสร้างการบริหาร โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา 

 

 

 

   

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระบบโครงสร้างการบริหาร โรงเรียนเขาพนม
แบกศึกษา 

 

 

 

 

 

 

         

1. การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
2. การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู ้
3. การวัดผล ประเมินผล
และเทียบโอนผลการเรียน 
4. การวิจัยเพื่อพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา 
5. การพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 
6. การพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
7. การนิเทศการศึกษา 
8. การแนะแนวการศึกษา 
9. การพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
10. การส่งเสริมด้าน
ความรู้วิชาการแก่ชุมชน 
11. การประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 
12. การส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคลครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน และสถาบันอื่น
ที่จัดการศึกษา 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

1. การวางแผน
อัตราก าลัง 
และก าหนดต าแหน่ง  
2. การสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง 
3. การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 
4. วินัยและการรักษา
วินัย 
5. การออกจากราชการ 

1. การด าเนินงานธุรการ 
2. งานเลขานุการ คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3. การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ 
4. การประสานและพัฒนาเครือข่าย
การศึกษา 
5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนา
องค์กร 
6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. การส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ 
งบประมาณ บุคลากรและบริหารทั่วไป 
8. การดูแลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 
9. การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
10. การรับนักเรียน 
11. การส่งเสริมประสานงานการศึกษา
ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
12. การระดมทรัพยากร 
 เพื่อการศึกษา 
13. งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 
14. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
15. การส่งเสริม สนับสนุนและ
ประสานงานการศึกษาของบุคคล 
ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบัน
สังคมอื่นที่จัดการศึกษา 
16. งานประสานราชการกับเขตพื้นที่
การศึกษาและหน่วยงานอื่น 
17. การจัดระบบการควบคุมใน
หน่วยงาน 
18. งานบริการสาธารณะ 
19. งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอื่น 

 

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 



 

 

5 

 

         นายวานิช   อินทร์สุวรรณ 

         ต าแหน่ง ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

 

 

 

 

  

นางสาวศิริลักษณ์ วิทยา         นางสาวปิยรัตน์ พารเพิง               นางอรชร สุทธิชัยเมธี           นางนาฏยาณี เทพนรินทร์      

     ครูช านาญการ               ครู                        ครูช านาญการพิเศษ                        ครู   
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล     หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลบุคลากร 
ปัจจุบันโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้  
จ านวนครู พนักงานราชการ และบุคลากรทางการศึกษา  
 จ านวน 17 คน แบ่งเป็น 
 ผู้บริหาร      1    คน 
 ข้าราชการครู   11 คน 
 พนักงานราชการ       2 คน 
 ครูอัตราจ้าง     1 คน 
 เจ้าหน้าที่ธุรการ       1 คน 

ฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป 
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     พนักงานขับรถ     1 คน 
จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2564 

จ านวนนักเรียน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564  

 

 

 

สภาพทางภูมิศาสตร์ 
 1. ที่ตั้ง 
  ทิศเหนือจดโรงเรียนศรีพนม 

ทิศใต้จดภูเขาตาเกตุ 
ทิศตะวันออกจดวัดเขาพนมแบก 
ทิศตะวันตกจดถนนเพชรเกษม สาย 41 

 2. สภาพพ้ืนที่และการคมนาคม 
สภาพภูมิศาสตร์ โรงเรียนตั้งอยู่บนที่ราบลุ่ม บริเวณโรงเรียนมีระดับความสูงต่ าลดหลั่นกัน 

รอบบริเวณโรงเรียนเป็นสวนปาล์มและสวนยาง 

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ม.1 

ม.2 

ม.3 

20 

11 

8 

5 

7 

7 

25 

18 

15 

รวม 39 19 58 

ม.4 

ม.5 

ม.6 

9 

9 

6 

6 

7 

4 

15 

16 

10 

รวม 24 17 41 

รวม 

นักเรียนทั้งหมด 
63 36 99 
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สภาพการคมนาคม การคมนาคมจะใช้รถรับจ้างประจ าทาง รถจักรยานยนต์รับจ้าง 
ถนนลาดยางตลอดสาย มีระยะทางในการติดต่อกับส่วนราชการที่ส าคัญดังนี้ 

  จากอ าเภอไชยา – โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา ระยะทาง 4 กิโลเมตร 
จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี – โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา ระยะทาง 59 กิโลเมตร 
จากส านักเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  – โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา 
ระยะทาง  60  กิโลเมตร 

 
สภาพชุมชน/เศรษฐกิจโดยรวม 
 สภาพความเป็นอยู่ของประชาชน เป็นชุมชนหมู่บ้านชาวสวน มีการอพยพแรงงานมาจากถ่ินอื่น เช่น 
จากภาคอีสาน และภาคเหนือ ท าให้หลากหลายทั้งทางด้านภาษา ประเพณี และปัญหาต่าง ๆ 
 ฐานะของผู้ปกครอง ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพท าสวน และเป็นลูกจ้างแรงงาน ต้องอาศัยสภาพดิน
ฟ้าอากาศ ซึ่งปัจจุบันมีการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ ท าให้ยากล าบากในการท ามาหากิน จึงท าให้ฐานะของ
ผู้ปกครองมีฐานะปานกลางและยากจนเป็นส่วนใหญ่ 
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บทท่ี 2 
เกณฑ์การพิจารณาความเสี่ยง และสถานการณ์ที่ก าลังเผชิญเหตุภายในประเทศ 

 
 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2563, น.6-35) ได้ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาความเสี่ยงและ 
การเฝ้าระวังโรคโควิด 19 ดังนี้ 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือจัดระดับความรุนแรงของการระบาดของโควิด 19 
 2. เพ่ือน าไปใช้ในการก าหนดมาตรการ การป้องกันควบคุมโรค ระดับประเทศ 
 3. เพ่ือให้จังหวัดน าไปปรับใช้ในระดับจังหวัด 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโ ควิด 19 ที่ก าลังด าเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง  จึงได้มีการก าหนด
เกณฑ์การพิจารณาระดับความรุนแรงของการระบาด  ความเสี่ยงและการเฝ้าระวัง  โดยจ าแนกเป็น  3 ระดับ
กล่าวคือ ระดับประเทศ ระดับชุมชน และระดับสถานศึกษา มีดังนี ้
 1. เกณฑ์การพิจารณาระดับความรุนแรงของการระบาดของโรคโควิด 19 ระดับประเทศ 
 การพิจารณาระดับความรุนแรงของการระบาดของโรคโควิด 19 ระดับประเทศ ควรค านึงถึง
ความส าคัญของคุณลักษณะ 3 ประเด็น ได้แก่ 
  1) จ านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่สะสมต่อสัปดาห์ 
  2) ลักษณะการกระจายของโรคตามจังหวัดและเขตสุขภาพ 
  3) การกระจายของโรคตามลักษณะทางระบาดวิทยา 
 แต่ละประเด็นมีการจ าแนกระดับความรุนแรงของการระบาดของโรคโควิด  19 ตามลักษณะสีแบ่งเป็น 
5 สี ได้แก่ สีขาว เขียว เหลือง ส้ม แดง มีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ 
 สีขาว (ปลอดภัย มีวัคซีน) หมายถึง ไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศมีผู้ติดเชื้อมาจากต่างประเทศ ผู้เดินทาง
มาจากต่างประเทศเข้าสถานที่กักกัน ผู้ติดเชื้อเข้ารักษาในโรงพยาบาลที่ก าหนด 
 สีเขียว (ไม่รุนแรง ไม่มีวัคซีน) หมายถึง มีผู้ติดเชื้อในประเทศมีผู้ติดเชื้อมาจากต่างประเทศ ผู ้
เดินทางจากต่างประเทศเข้าสถานที่กักกัน ผู้ติดเชื้อเข้ารักษาในโรงพยาบาลที่ก าหนด 
 สีเหลือง (รุนแรงน้อย) หมายถึง จ านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่สะสมต่อสัปดาห์น้อยกว่า 300 ราย ต่อ
สัปดาห์ ลักษณะการกระจายของโรคตามจังหวัดและเขตสุขภาพ ไม่เกิน 1 จังหวัดต่อเขต และไม่เกิน 3 เขต 
การกระจายของโรคตามลักษณะทางระบาดวิทยา ระบาดในวงจ ากัด มีไม่เกิน 3 กลุ่มก้อน (Cluster) 
 สีส้ม (รุนแรงปานกลาง) หมายถึง จ านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่สะสมต่อสัปดาห์ 300-900 ราย ต่อ
สัปดาห์ ลักษณะการกระจายของโรคตามจังหวัดและเขตสุขภาพ ไม่เกิน 1 จังหวัดต่อเขต จ านวน 4-6 เขต 
หรือ มากกว่า 1 จังหวัดต่อเขต และไม่เกิน 3 เขต การกระจายของโรคตามลักษณะทาง ระบาดวิทยา ระบาด 
ในวงจ ากัด มีมากกว่า 3 กลุ่มก้อน (Cluster) และมีความเชื่อมโยงกัน 
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 สีแดง (รุนแรงมาก) หมายถึง จ านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่สะสมต่อสัปดาห์มากกว่า 900 ราย ต่อสัปดาห์ 
ลักษณะการกระจายของโรคตามจังหวัดและเขตสุขภาพ ไม่เกิน 1 จังหวัดต่อเขต และเกิน 6 เขต หรือมากกว่า 
1 จังหวัดต่อเขต และเกิน 3 เขต การกระจายของโรคตามลักษณะทางระบาด วิทยา มีการระบาดในวงกว้าง 
หาสาเหตุไม่ได้ 
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เกณฑ์การพิจารณาระดับความรุนแรงของการระบาดโควิด 19 ระดับประเทศ 
เกณฑ์การพิจารณา 

ความรุนแรง 
ขาว 

(ปลอดภัย มีวัคซีน) 
เขียว 

(ไม่รุนแรง ไม่มีวัคซีน) 
เหลือง 

(รุนแรงน้อย) 
ส้ม 

(รุนแรงปานกลาง) 
แดง 

(รุนแรงมาก) 
1. จ านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
สะสมต่อสัปดาห์ 

ไม่มีผู้ติดเชื้อใน 
ประเทศมีผู้ติดเชื้อมา 

จากต่างประเทศ 

มีผู้ติดเชื้อในประเทศ มี 
ผู้ติดเชื้อมาจาก 
ต่างประเทศ 

น้อยกว่า 300 ราย 
ต่อสัปดาห์ 

300-900 ราย 
ต่อสัปดาห์ 

มากกว่า 900 ราย 
ต่อสัปดาห์ 

2. ลักษณะการกระจาย 
ของโรค 

ผู้เดินทางจาก 
ต่างประเทศเข้า 

สถานที่กักกันผู้ติดเชื้อ 
เข้ารักษาใน 

โรงพยาบาลที่ก าหนด 

ผู้เดินทางจาก 
ต่างประเทศเข้าสถานที่ 

กักกันผู้ติดเชื้อเข้า 
รักษาในโรงพยาบาลที่ 

ก าหนด 

ไม่เกิน 1 จังหวัดใน 
เขต และไม่เกิน 3 

เขต 

- ไม่เกิน 1 จังหวัดต่อ 
เขตและจานวน 4- 6 

เขต หรือ 
- มากกว่า 1 จังหวัด ต่อ 
เขต และไม่เกิน 3 เขต 

- ไม่เกิน 1 จังหวัดต่อ 
เขตและเกิน 6 เขต 

หรือ 
- มากกว่า 1 จังหวัด 

ต่อเขต และเกิน 3 เขต 
3. การกระจายของโรค
ตามลักษณะทางระบาด
วิทยา 

ผู้เดินทางจาก 
ต่างประเทศเข้า 

สถานที่กักกันผู้ติดเชื้อ 
เข้ารักษาใน 

โรงพยาบาลที่ก าหนด 

ผู้เดินทางจาก 
ต่างประเทศเข้าสถานที่ 

กักกันผู้ติดเชื้อเข้า 
รักษาในโรงพยาบาลที่ 

ก าหนด 

ระบาดในวงจ ากัดมี 
ไม่เกิน 3 กลุ่มก้อน 

ระบาดในวงจ ากัดมี 
มากกว่า 3 กลุ่มก้อน 

(Cluster) 
และมีความเชื่อมโยงกัน 

มีการระบาดในวง 
กว้างหาสาเหตุไม่ได้ 
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การประเมินชุมชนและครอบครัวเพื่อก าหนดมาตรการในสถานศึกษา 
 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

มาตรการด าเนินการ 
ผู้ป่วยในชุมชน คนในครอบครัว อาการคนในครอบครัว ส าหรับเด็ก ส าหรับสถานศึกษา 

- มีผู้ป่วยใน 7 วัน - สัมผัสใกล้ชิดคน
ป่วย 

ป่วยยืนยันโควิด สูงมาก เรียนท่ีบ้าน 28 วัน มาตรการสูงสุด 

- มีผู้ป่วยใน 14 วัน - สัมผัสใกล้ชิดคนป่วย ป่วยรอยืนยันโควิด สูง เรียนที่บ้าน 14 วัน มาตรการสูง 
- มีผู้ป่วยใน 28 วัน - ไปพื้นท่ี สถานที่เสี่ยง

หรือมีพฤติกรรมเสี่ยง 
ป่วยไม่เป็นโควิด ปานกลาง เรียนที่บ้าน 7 วัน มาตรการพื้นฐาน 

- ไม่มีผู้ป่วยใน 28 วัน ขึ้นไป - ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง ปกติ ต่ า ไปโรงเรียนได้ มาตรการผ่อนคลาย 
หมายเหตุ : ปัจจัยเสี่ยงมีตัวแปรหลัก 3 ตัว แต่ละตัวมีตัวแปรย่อย 4 ตัว ความเสี่ยงจึงมีได้ 12 ระดับ 
               สามารถปรับมาตรการเป็น 4 ระดับ หรือตามความเหมาะสม 
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 2. เกณฑ์การพิจารณากรอบการปฏิบัติตามตารางประสานสอดคล้องในการบริหารสถานการณ์ 
โควิด 19 ในสถานศึกษา 
 การพิจารณากรอบการปฏิบัติตามตารางประสานสอดคล้องในการบริหารสถานการณ์โควิด  19 ใน
สถานศึกษา จ าแนกเป็นระดับสี  5 ระดับสี่ ได้แก่ ขาว เขียว เหลือง ส้ม และแดง (สอดคล้องกับเกณฑ์การ
พิจารณาระดับความรุนแรงของการระบาดของโรคโควิด 19 ระดับประเทศ) ซึ่งมีรายละเอียด กรอบการปฏิบัติ 
ตามระดับและระดับการผ่อนคลายกิจการหรือกิจกรรมที่ส าคัญ มีดังนี ้
 ระดับการบริหารสถานการณ์: ระดับขาว 
 กรอบการปฏิบัติ 
 1. สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ 
 2. ให้จัดกิจกรรมรวมกลุ่มได้แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ก าหนด  
 3. ให้ด าเนินกิจการหรือกิจกรรมได้ทุกประเภทตามปกติ ผู้ประกอบการหรือผู้จัดกิจกรรมต้องมีการคัด
กรอง ผู้ใช้บริการและต้องปฏิบัติตามมาตรการหลัก ได้แก่ 
  - ท าความสะอาดพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ 
  - การสวมหน้ากากของเจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้ใช้บริการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
  - ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
  - ให้มีการควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด 
 ตัวอย่างระดับการผ่อนคลายกิจการ/กิจกรรมที่สาคัญ 
  - โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียน 100% 
  - สนามกีฬากลางแจ้งเปิดให้มีผู้ชมได้ 70% / 50% 
  - สนามกีฬากลางในร่มเปิดให้มีผู้ชมได้ 50% / 25% 
  - ขนส่งสาธารณะบรรทุกผู้โดยสารได้ 100% 
  - โรงภาพยนตร์เปิดให้มีผู้ชมได้ 100% 
 ระดับการบริหารสถานการณ์: ระดับเขียว 
 กรอบการปฏิบัติ 
 1. ให้จัดกิจกรรมรวมกลุ่มได้แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ก าหนด  
 2. สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ 
 3. ให้ด าเนินกิจการหรือกิจกรรมได้ทุกประเภท แต่ผู้ประกอบการหรือผู้จัดกิจกรรม ต้องมีการคัดกรอง 
ผู้ใช้บริการ และต้องปฏิบัติตามมาตรการหลัก ได้แก่ 
  - ท าความสะอาดพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ 
  - การสวมหน้ากากของเจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้ใช้บริการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
  - ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค
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  - ให้มีการควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด 
  - ลงทะเบียนใช้งาน “ไทยชนะ” และแอปพลิเคชั่นที่รัฐก าหนด 
  * ผู้ว่าราชการจังหวัด/กทม. สามารถก าหนดมาตรการเพิ่มเติมได้ 
 ตัวอย่างระดับการผ่อนคลายกิจการ/กิจกรรมที่สาคัญ 
  - โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียน 100% 
  - สนามกีฬากลางแจ้งเปิดให้มีผู้ชมได้ 50% / 25% (3000/2000) 
  - สนามกีฬากลางในร่มเปิดให้มีผู้ชมได้ 25% / 15% (1000/500) 
  - ขนส่งสาธารณะบรรทุกผู้โดยสารได้ 100% 
  - โรงภาพยนตร์เปิดให้มีผู้ชมได้ 70% 
  ศบคที่ 8/2563 หรือตามท่ี คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายฯ ก าหนด 
 ระดับการบริหารสถานการณ์: ระดับเหลือง 
 กรอบการปฏิบัติ 
 1. สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ 
 2. ให้ด าเนินการหรือท ากิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการด าเนินชีวิตตลอดจนด้านการออกก าลังกาย
หรือดูแลสุขภาพหรือสันทนาการได้แต่ ผู้ประกอบการ หรือผู้จัดกิจกรรม ต้องมีการคัดกรองผู้ใช้บริการและ
ต้องปฏิบัติตามมาตรการหลัก 
  - ท าความสะอาดพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ 
  - การสวมหน้ากากของเจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้ใช้บริการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
  - ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
  - ให้มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร 
  - ให้มีการควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด 
  - ลงทะเบียนใช้งาน “ไทยชนะ” และแอปพลิเคชั่นที่รัฐก าหนด 
  * ผู้ว่าราชการจังหวัด/กทม. สามารถก าหนดมาตรการเพิ่มเติมได้ 
 ตัวอย่างระดับการผ่อนคลายกิจการ/กิจกรรมที่สาคัญ 
  - โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ แต่ถ้ามีความแออัดให้จัดนักเรียนสลับกันเรียน 
  - สนามกีฬากลางแจ้งเปิดให้มีผู้ชมได้ 25% / 15% (3000/1000) 
  - สนามกีฬากลางในร่มเปิดไม่ให้มีผู้ชมได้ 
  - ขนส่งสาธารณะทางอากาศและ BTS บรรทุกผู้โดยสารได้ 100% 
  - รถขนส่งสาธารณะบรรทุกผู้โดยสารได้ 70% 
  - โรงภาพยนตร์เปิดให้มีผู้ชมได้ 50% 
  - อ่ืนๆ ตามค าสั่ง ศบค ที3่/2563, 4/2563, 5/2563 และ 6/ 2563 
                       หรือตามท่ีคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายฯ  ก าหนด 
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 ระดับการบริหารสถานการณ์ : ระดับส้ม 
 กรอบการปฏิบัติ 
 1. จ ากัดการเดินทางข้ามจังหวัด 
 2. ให้ด าเนินการหรือท ากิจกรรมบางอย่างได้เฉพาะเพ่ือเป็นกา รอ านวยความสะดวกประชาชนในการ
ท ากิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการด าเนินชีวิตตลอดจนด้านการออกก าลังกาย หรือดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ
ที่ไม่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดและผู้ประกอบการ หรือ ผู้จัดกิจกรรมต้องมีการคัดกรองผู้ใชบริการและต้องปฏิบัติ
ตามมาตรการหลัก ได้แก่ 
  - ท าความสะอาดพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ 
  - การสวมหน้ากากของเจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้ใช้บริการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
  - ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจลหรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
  - ให้มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร 
  - ให้มีการควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด 
  - ลงทะเบียนใช้งาน “ไทยชนะ” และแอปพลิเคชั่นที่รัฐก าหนด 
  * ผู้ว่าราชการจังหวัด/กทม. สามารถก าหนดมาตรการเพิ่มเติมได้ 
 ตัวอย่างระดับการผ่อนคลายกิจการ/กิจกรรมที่สาคัญ 
  - สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน ออนไลน์ และ/หรือ ออนแอร์ 
  - ร้านอาหารจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มได้ (เว้นเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ในสถานที่ต่างๆ ) 
  - ปิด สถานบริการ ผับ บาร์ 
  - ร้านค้าปลีก/ตลาดนัด/ตลาดสด เปิดได้แต่ต้องปฏิบัติมาตรการที่ก าหนด 
  - สนามกีฬา ลานกีฬา ประเภท กลางแจ้ง และเป็นกีฬาที่ ไม่มีการปะทะกัน สวนสาธารณะ 
เปิดท าการได้ 
  - อ่ืนๆ ตามค าสั่ง ศบคที่ 2/2563 หรือ ตามท่ีคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อน
คลายฯก าหนด 
 ระดับการบริหารสถานการณ์ : ระดับแดง 
 กรอบการปฏิบัติ 
 1. เน้นที่การห้ามเข้าพ้ืนที่เสี่ยงและการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค 
 2. ปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร เว้น บุคคลบางประเภท 
 3. ห้ามชุมนุม 
 4. ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหะสถาน เว้นบุคคลที่มีเหตุจ าเป็น 
 * ผู้ว่าราชการจังหวัด/กทม. สามารถก าหนดมาตรการเพิ่มเติมได้ 
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 ตัวอย่างระดับการผ่อนคลายกิจการ/กิจกรรมที่ส าคัญ 
  - สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน ออนไลน์ และ/หรือ ออนแอร์ 
  - หา้มการเดินทางข้ามจังหวัด ยกเว้นขนส่งสินค้า 
  - ปิดกิจการ/กิจกรรมต่าง ๆ ยกเว้นกิจการที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่น ธนาคาร โรงงาน
สถานบริการเชื้อเพลิง บริการส่งสินค้าและอาหารตามสั่งหรือตามที่คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อน
คลายฯ ก าหนด 
 กลุ่มพัฒนาการศึกษา . (2563) แจ้งว่า ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ  ไวรัสโคโรนา  2019 (โควิด - 19) ครั้งที่ 16/2563 วันพฤหัสบดีที่  24 ธันวาคม 2563 ณ 
ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ท าเนียบรัฐบาล  โดยมีนายกรัฐมนตรี  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานการ
ประชุม ซึ่งมีมีมติที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
 1. ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.) ก าหนดการแบ่งพ้ืนที่สถานการณ์ออกเป็น 4 ระดับ และ 
ได้ก าหนดมาตรการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดใหม่ของโควิด  - 19 ที่เก่ียวข้องกับ
กระทรวงศึกษาธิการ ในระดับตา่ง ๆ ดังนี้ 
  1.1 พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) ได้แก่ พ้ืนที่ที่มีผู้ติดเชื้อจ านวนมาก และมีมากกว่า 1 พ้ืนที่ 
(ย่อย) 
   - เน้นย้ ามาตรการป้องกันโรค ได้แก่ สวมหน้ากากอนามัย 100 % เน้นการท าความ
สะอาด (มือ สถานที่หรืออุปกรณ์ท่ีสัมผัสบ่อย ๆ) หลีกเลี่ยงการสัมผัส หรอืหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มีคน
จ านวนมาก และมีการติดตั้ง Application หมอชนะ เพ่ิมเติมจากการใช้ Application ไทยชนะ 
   - จ ากัดเวลาเปิด - ปิดสถานประกอบการ ที่มีความจ าเป็น 
   - ปิดสถานประกอบการ ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด 
   - สถานศึกษาปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ 
   - ใช้มาตรการ Work from Home อย่างเต็มขีดความสามารถ 
   - งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจ านวนมากทุกรูปแบบ 
  1.2 พ้ืนที่ควบคุม (สีส้ม) ได้แก่ พ้ืนที่ติดกับพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด หรือพ้ืนที่ที่มีผู้ติดเชื้อ เกินกว่า 
10 ราย และมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพ่ิมข้ึน (อาทิ กรุงเทพมหานคร ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่) 
   - เน้นย้ ามาตรการป้องกันโรค ได้แก่ สวมหน้ากากอนามัย 100 % เน้นการท าความ
สะอาด (มือ สถานที่หรืออุปกรณ์ท่ีสัมผัสบ่อย ๆ) หลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มีคน
จ านวนมาก และมีการติดตั้ง Application หมอชนะ เพ่ิมเติมจากการใช้ Application ไทยชนะ 
   - สถานศึกษาพิจารณาหยุดการเรียนการสอน หรือปรับรูปแบบการเรียนการสอน 
เป็นแบบออนไลน์ตามสถานการณ์ในพื้นที่ 
   - พิจารณาจ ากัดเวลาเปิด - ปิดสถานประกอบการ ที่มีความจ าเป็นตามความ
เหมาะสม 
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   - พิจารณาปิดหรือจ ากัดเวลาเปิด - ปิดสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาด 
   - ให้มีการใช้มาตรการ Work from Home ส าหรับบุคคลที่มาจากพ้ืนที่ควบคุม
สูงสุด 
   - หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจ านวนมาก 
  1.3 พ้ืนที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) ได้แก่ พ้ืนที่ทีม่ีผู้ติดเชื้อไม่เกิน 10 ราย แต่มีแนวโน้ม 
สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ 
   - เน้นย้ ามาตรการป้องกันโรค ได้แก่ สวมหน้ากากอนามัย 100 % เน้นการท าความ
สะอาด (มือ สถานที่หรืออุปกรณ์ท่ีสัมผัสบ่อย ๆ) หลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มีคน 
จ านวนมาก และมีการติดตั้ง Application หมอชนะ เพ่ิมเติมจากการใช้ Application ไทยชนะ 
   - พิจารณาปิดหรือจ ากัดเวลาเปิด – ปิดสถานประกอบการ ที่มีความเสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาดตามความเหมาะสม 
   - พิจารณาใช้มาตรการ Work from Home ตามความเหมาะสม / 
   - พิจารณาใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม 
ของระบบตามความเหมาะสม 
   - หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจ านวนมากทุกรูปแบบ 
  1.4 พ้ืนที่เฝ้าระวัง (สีเขียว) ได้แก่ พ้ืนที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อ และยังไม่มีสิ่งบอกเหตุว่าจะมีผู้ติดเชื้อ 
   - เน้นย้ ามาตรการป้องกันโรค ได้แก่ สวมหน้ากากอนามัย 100 % เน้นการท าความ
สะอาด (มือ สถานที่หรืออุปกรณ์ท่ีสัมผัสบ่อย ๆ) หลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มีคน
จ านวนมาก และมีการติดตั้ง Application หมอชนะ เพ่ิมเติมจากการใช้ Application ไทยชนะ 
   - พิจารณาปิดหรือจ ากัดเวลาเปิด – ปิดสถานประกอบการ ที่มีความเสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาดตามความเหมาะสม 
   - หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจ านวนมาก หากมีความจ าเป็น ต้อง
ด าเนินการให้มีการปรึกษาคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยให้พิจารณาลดจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมลง ให้มี
มาตรการลดความหนาแน่นของผู้ร่วมกิจกรรม และให้มีการก ากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรการที่ได้วางแผนไว้ 
 2. มาตรการการจัดกิจกรรมฉลองปีใหม่ 2564 และการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก 
  2.1 พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด งดการจัดกิจกรรมฉลองทุกชนิด เว้นแต่การจัดกิจกรรมแบบออนไลน์ 
  2.2 พ้ืนที่ควบคุม  งดการจั ดกิจกรรมที่เป็นสาธารณะ  แต่ผ่อนผันให้จัดกิจกรรมที่จ ากัด
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือกิจกรรมที่มีเฉพาะผู้ที่รู้จักคุ้นเคยได้ หรือพิจาณาจัดกิจกรรมแบบออนไลน์ 
  2.3 พ้ืนที่เฝ้าระวังสูง สามารถจัดกิจกรรมได้ แต่ต้องลดขนาดของงานให้เล็กลงกว่าปกติ มี
มาตรการลดความหนาแน่นของผู้ร่วมกิจกรรม และมีมาตรการควบคุมมิให้เกิดความคับค่ัง 
  2.4 พ้ืนที่เฝ้าระวัง สามารถจัดกิจกรรมได้ แต่ต้องลดขนาดของงานให้เล็กลงกว่าปกติ มี
มาตรการลดความหนาแน่นของผู้ร่วมกิจกรรม และมีมาตรการควบคุมมิให้เกิดความคับค่ัง 
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 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา  2019 กระทรวงมหาดไทย . 
(2563) ได้แจ้งแนวทางประเมินและก าหนดพ้ืนที่สถานการณ์เพ่ิมเติม เพ่ือบริหารจัดการและเตรียมความพร้อม
ในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้ 
 สถานการณ์การแพร่ระบาดภายในประเทศ 
 การแพร่ระบาดของผู้ติดเชื้อยังมีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 1) การติดเชื้อจากบุคคลสู่บุคคล ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 
  - ทราบว่าตนเองเข้าไปในพ้ืนที่ที่เสี่ยง/กิจกรรมที่เสี่ยง แต่ไม่ทราบว่าจะปฏิบัติตนอย่างไร 
หรือในบางราย ไม่ได้กักกันตนเอง ท าให้เกิดการเสี่ยงต่อการเป็นพาหะ 
  - ไม่ทราบและไม่ระมัดระวังตนเอง ว่าได้สัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ 
 2) การติดเชื้อแบบกลุ่มก้อน ซึ่งมีสาเหตุจากการเข้าไปร่วมกิจกรรมต่างๆ : 
  - กิจกรรมที่ด าเนินการถูกต้อง เช่น งานเลี้ยงสังสรรค์ การประชุม ฯลฯ 
  - กิจกรรมที่ลักลอบด าเนินการ เช่น การพนัน การมั่วสุม ฯลฯ 
 การจ าแนกพื้นที่สถานการณ์แพร่ระบาด 
 ได้จ าแนกพ้ืนที่สถานการณ์แพร่ระบาดออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
 1. พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด = พ้ืนที่ที่มีผู้ติดเชื้อจ านวนมากและมีผู้ติดเชื้อในหลายพื้นท่ี(ย่อย) 
 2. พ้ืนที่ควบคุม        = พ้ืนที่ที่ติดกับพื้นท่ี หรือพ้ืนที่ที่มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 10 ราย 
 3. พ้ืนที่เฝ้าระวังสูง    = พ้ืนที่ที่มีผู้ติดเชื้อไม่เกิน 10 ราย และสามารถควบคุมได้ 
 4. พ้ืนที่เฝ้าระวัง       = พ้ืนที่ที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อ และยังไม่มีสิ่งบ่งชี้ว่าจะมีผู้ติดเชื้อ 
 ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโ คโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย  ร่วมกับ
ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 กระทรวงสาธารณสุข  โดย ศูนย์
ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด /คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  รับผิดชอบก าหนดระดับพ้ืนที่สถานการณ์  ว่า
พ้ืนที่นั้นเป็นพ้ืนที่สถานการณ์ระดับใด  ทั้งนี้อาจเป็นพื้นที่ระดับจังหวัดหรืออ าเภอ  ตามระดับความรุนแรงของ
การแพร่ระบาด 
 เงื่อนไขของประสิทธิผลในการด าเนินการ 
 1. สถานการณ์การติดเชื้อ จะมีอัตราการเพ่ิมของจ านวนผู้ติดเชื้อ อยู่ในสภาวะที่ควบคุมได้ 
 2. ขีดความสามารถทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข สามารถรองรับต่อสถานการณ์ได้ ทั้งทางด้าน 
บุคลากรและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 
 3. ภาคส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินมาตรการทางการแพทย์และสาธารณสุข  ให้การสนับสนุน
ศูนย ์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 กระทรวงสาธารณสุข  ตามบทบาทและ
หน้าที่ของตนอย่างเต็มขีดความสามารถ 
 4. ภาครัฐ ภาคประชาชน  และภาคประชาสังคมต่างๆ  มีความตระหนักรู้ถึงผลกระทบ  ของการแพร่
ระบาดและตระหนักถึงมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 และให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ 
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 มาตรการควบคุมท่ีเน้นย้ า 
 1. พื้นที่ควบคุมสูงสุด 
     - เร่งรัดการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกและการสอบสวนโรคอย่างเต็มขีดความสามารถ 
     - ปิดสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด 
     - ค้นหาและจับกุมกลุ่มบุคคลที่มั่วสุมท าผิดกฎหมาย ซึ่งจะมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด 
     - ก าหนดมาตรการควบคุมมิให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้า -ออกจากพ้ืนที่โดยเด็ดขาด 
     - ควบคุมการเข้า-ออก ของยานพาหนะ และบุคคลคนไทย โดยมิให้กระทบต่อการค้าและ 
การอุตสาหกรรมมากเกินความจ าเป็น 
      - งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจานวนมากทุกรูปแบบ 
      - ให้มีการ Work from Home อย่างเต็มขีดความสามารถ 
 2. พื้นที่ควบคุม 
     - เร่งรัด การตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกและการสอบสวนโรคในพ้ืนที่ที่มีผู้ติดเชื้อและพ้ืนที่เชื่อมโยง
ที่ได้ข้อมูลจากการสอบสวนโรคของ สธ. 
     - จ ากัดเวลาเปิด-ปิดด าเนินการของสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด  
     - ค้นหาและจับกุมกลุ่มบุคคลที่มั่วสุมทาผิดกฎหมาย ซึ่งจะมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด 
     - ก าหนดมาตรการควบคุมแรงงานต่างด้าว มิให้มีการเคลื่อนย้ายเข้า - ออกจากพ้ืนที่ 
     - หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจ านวนมาก 
     - ให้มีการ Work from Home อย่างเต็มขีดความสามารถ 
 3. พื้นที่เฝ้าระวังสูง 
     - พิจารณาการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกและการสอบสวนโรคในพ้ืนที่ที่มีผู้ติดเชื้อและพ้ืนที่  
เชื่อมโยงที่ได้ข้อมูลจากการสอบสวนโรคของสาธารณสุข 
     - จ ากัดเวลาเปิด-ปิดด าเนินการของสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด  
     - ค้นหาและจับกุมกลุ่มบุคคลที่มั่วสุมท าผิดกฎหมาย ซึ่งจะมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด 
     - ก าหนดมาตรการควบคุมแรงงานต่างด้าว มิให้มีการเคลื่อนย้ายเข้า - ออกจากพ้ืนที่ 
     - หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจ านวนมาก 
     - ให้มีการ Work from Home อย่างเต็มขีดความสามารถ 
 4. พื้นที่เฝ้าระวัง 
     - พิจารณาการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก ใน“พ้ืนที่ที่เสี่ยง” “กลุ่มบุคคลที่เสี่ยง”และ “กิจกรรม/ 
กิจการ ที่เสี่ยง” 
     - จ ากัดเวลาเปิด-ปิดด าเนินการของสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด  
     - ค้นหาและจับกุมกลุ่มบุคคลที่มั่วสุมท าผิดกฎหมาย ซึ่งจะมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด 
     - ก าหนดมาตรการควบคุมแรงงานต่างด้าว มิให้มีการเคลื่อนย้ายเข้า - ออกจากพ้ืนที่ 
     - หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจ านวนมาก หากมีความจ าเป็นต้องจัดกิจกรรม 
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ให้ขออนุญาตคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 
 - ให้พิจารณาการ Work from Home ตามความเหมาะสม 
 ข้อเน้นย้ าสาหรับทุกพื้นที่สถานการณ์ 
 D - Distancing = เว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อ่ืน 
 M - Mask wearing = สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยเสมอ เมื่อพบปะกับบุคคลหรือร่วม 
กิจกรรมกับผู้อื่น 
 H - Hand washing = ล้างมือบ่อยๆ ทุกสถานที่จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึงเพียงพอ 
 T - Temperature check = ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และสังเกตอาการ 
 T - Thaichana = ติดตั้งและสแกนแอปพลิเคชั่นไทยชนะ 
 1. ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 กระทรวงมหาดไทย
ขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดจังหวัด/ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคกรุงเทพมหานคร  ให้มีกลไกเฝ้า
ระวังถึงระดับศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคต าบล  โดยใช้กลไกทางการปกครองและกลไกสาธารณสุข  (อสม. , 
อสส. (กทม.)) ในลักษณะโครงข่ายเฝ้าระวัง “รังผึ้ง” 
 2. ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง  จัดก าลังชุดตรวจก ากับดูแลสถาน
ประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด  ให้มีการด าเนินมาตรการป้องกันโรคโควิด  -19 ตามท่ี ศูนย์
บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 ก าหนด โดยเน้นความเข้มข้น  ตามระดับของ
พ้ืนที่สถานการณ์  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ให้เร่งค้นหาและจับกุมกลุ่มบุคคลที่  มั่วสุมท าผิดกฎหมาย  ซึ่งจะมีความ
เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดและมีการด าเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด 
 3. ทุกสถานประกอบการ และโรงงานที่ยังเปิดด าเนินการ ให้เน้นมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเต็ม
ขีดความสามารถ ทั้งในบริเวณโรงงานและท่ีพักหากไม่สามารถด าเนินการได้ตามก าหนดให้พิจารณาหยุดการ
ด าเนินการ 
 4. การเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 
  4.1 ตามแนวชายแดน  มีการจัดตั้งจุดตรวจ  ชุดลาดตระเวนของก าลังทหารและต ารวจ
ตระเวนชายแดนในการเฝ้าระวังตามแนวชายแดน (รวมทั้งการใช้เครื่องมือเฝ้าตรวจที่มีอยู่ตามความเหมาะสม) 
  4.2 ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน ขอให้ประสานกับศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย สั่งการให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด จัดให้มีการเฝ้าระวังการ 
ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเข้าไปในพ้ืนที่รับผิดชอบอย่างเข้มงวด ด้วยการใช้กลไกการปกครองที่มีอยู่ 
  4.3 ในพ้ืนที่จังหวัดตอนใน  ให้มีการตรวจก ากับดูแลมิให้สถานประกอบการ  รวมทั้ง
ภาคเอกชน มีการจ้างงานแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย 
  4.4 ในทุกพ้ืนที่ ให้เร่งรัดสืบสวนหาขบวนการน าพา และให้มีการด าเนินคดีโดยเด็ดขาด 
 5. ขอความร่วมมือในการไม่เดินทางข้ามพ้ืนที่จังหวัดโดยไม่มีความจ าเป็น  เนื่องจากการเดินทางผ่าน
หรือเข้าไปในพ้ืนที่สาธารณะ โดยเฉพาะในห้วงปีใหม่  อาจท าให้ผู้เดินทางมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด  -
19 และอาจท าให้มีการแพร่ระบาดมากขึ้น 
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 6. ขอความร่วมมือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  งดจัดกิจกรรมฉลองปีใหม่  และงานวัน
เด็ก หรือพิจารณาจัดในรูปแบบออนไลน์ 
 7. ขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ  และภาคเอกชน  พิจารณาการท างานรูปแบบ  Work from 
Home เพ่ือลดอัตราความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด -19 ในสถานที่ท างาน และในระหว่างการเดินทางมา 
ท างาน 
 8. ในกรณีที่บุคคลใดทราบว่าตนเองได้เคยเดินทางเข้าไปในพ้ืนที่ที่มีการติดเชื้อ  ขอให้กักกันตนเอง
และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอ่ืน  เป็นระยะเวลา  14 วัน หากพบว่ามีอาการผิดปกติขอให้ไปพบแพทย์  ณ 
โรงพยาบาลใกล้บ้านและให้ข้อมูลที่แท้จริงกับแพทย์ 
 9. ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค
จังหวัด/ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคกรุงเทพมหานคร  จึงขอความร่วมมือจากพ่ีน้องประชาชนในการด าเนินการ
ตามประเด็นเน้นย้ าขอความร่วมมือที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  หลังจากนี้ประมาณเวลา  7 วัน ศูนย์บริหาร
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 ศูนย์ปฏิบัติการควบคุ มโรคจังหวัด/ศูนย์ปฏิบัติการ
ควบคุมโรคกรุงเทพมหานคร  จะประเมินสถานการณ์อีกครั้ง  หากสถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่ดีข้ึน  จะ
พิจารณาขออนุมัติ  ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019กระทรวงมหาดไทย  
เพ่ิมมาตรการที่เข้มข้นขึ้นต่อไป  
 ข้อก าหนด ออกตามความในมาตรา  9 แห่งพระราชก าหนด  การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 16) ได้กล่าวว่า ตามท่ีได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ท่ัวราช อาณาจักรตั้งแต่
วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว
ออกไปเป็นคราวที่  8 จนถึงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 นั้น โดยที่การระบาดโรคใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรน่า 2019 ได้ขยายขอบเขตการแพร่โรคออกเป็นวงกว้างกระ จายไปไหนหลายเขตพ้ืนที่  และการตรวจพบ
ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่  โดยเฉพาะกรณีท่ีเป็นการติดเชื้อภายในประเทศมีจ านวนเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละวัน  
ประกอบกับมีการเดินทางของบุคคลจากเขตพ้ืนที่สถานการณ์ท่ีก าหนดให้เป็นเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดซึ่งโดย
ส่วนใหญ่ยังไม่ปรากฏอาการขอ งโรคเป็นเหตุให้เชื้อโรคแพร่ออกไปในลักษณะที่เป็นกลุ่มก้อน  นอกจากนี้  
พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานเพื่อควบคุมโรคพบว่า  ผู้ติดเชื้อโรคบางส่วนปกปิดข้อมูลการเดินทางท าให้
ขั้นตอนการสอบสวนโรคเกิดความล่าช้าและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องจนส่งผลให้ เกิดเป็น
การระบาดระลอกใหม่ขึ้นเป็นวงกว้าง รัฐบาลจึงมีความจ าเป็นที่ต้องก าหนดและบังคับใช้บรรดามาตรการต่างๆ  
เพ่ือเข้าแก้ไขและระงับยับยั้งสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ. 2548 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ. 2534 นายยกรัฐมนตรีจึงออกข้อก าหนดและ ข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลาย  
ซึ่งมีส่วนที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานทางการศึกษา คือ 
 ข้อ 1 การห้ามใช้อาคารหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค ห้ามการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียน
และสถาบันการศึกษาทุกประเภทที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่สถานการณ์ท่ีก าหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสู งสุด เพ่ือกา ร
จัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการท ากิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมากเว้น
แต่กรณีดังต่อไปนี้ 
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 1. เป็นการเรียนการสอนหรือกิจกรรมเพ่ือการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
 2. เป็นการใช้อาคารหรือสถานที่เพ่ือให้ ความช่วยเหลือสงเคราะห์อุปถัมภ์หรือให้การอุปการะแก่
บุคคล 
 3. เป็นการจัดกิจกรรมของทางราชการหรือกิจกรรมเพ่ือประโยชน์สาธารณะโดยได้รับอนุญาตจากผู้ว่า
ราชการจังหวัด 
 4. เป็นโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาท่ีมีขนาดเล็กท่ีมีจ านวนนักเรียนรวมทั้งโรงเรียนไม่เกิน  120 คน
หรือเป็นโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
 ข้อ 2 การห้ามจัดกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค  ห้ามจัดกิจกรรมในเขตพ้ืนที่สถานการณ์ท่ี
ก าหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจ านวนมากและมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้โดยง่าย  เช่นการ
ประชุม การสัมมนา การจัดเลี้ยง  การแจกจ่ายอาหารหรือสิ่งของต่างๆเว้นแต่เป็นการด าเนินการโดยพนักงาน
เจ้าหน้าที่ หรือได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่  หรือเป็นการจัดกิจกรรมในพื้นที่ท่ีก าหนดให้เป็นสถานที่
กักกันโรคโดยมีมาตรการทางสาธารณสุขรองรับ 
 ค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไ วรัสโคโรนา  2019 (โควิด – 19) ที่
1/2564. พ้ืนที่สถานการณ์ท่ีก าหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา  9 แห่งพระ
ราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ. 2548. (2564) ได้กล่าวถึง  ตามท่ีได้มีประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ท่ัวราชอาณา จักรตั้งแต่วันที่  26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และต่อมาได้ขยาย
ระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไป  เป็นคราวที่ 8 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 
พ.ศ.2564 นั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดระลอกใหม่  ของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวทางการจัดเขตพื้นท่ีสถานการณ์ตามข้อก าหนด  ออกตามความในมาตรา  9 
แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ. 2548 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  อาศัย
อ านาจตามความในข้อ  4 (2) ของค าสั่งนายกรัฐมนตรี  ที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ก ากับการปฏิบัติงาน  หัวหน้า
ผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน  ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อ านวยการ  ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด  - 19 โดยค าแนะน าของศูนย์
ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์  และสาธารณสุขและศูนย์บริหารสถานกา รณ์โควิด - 19 กระทรวงมหาดไทย
จึงมีค าสั่งให้หัวหน้า  ผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไป
ตามมาตรการ  ตามข้อก าหนดๆ  ส าหรับเขตพ้ืนที่สถานการณ์ท่ีก าหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด
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บทท่ี 3 
แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย มีแนวโน้มคลี่คลายเป็นไปในทาง ที่ดีข้ึน
แต่สถานการณ์ท่ัวโลกและประเทศใกล้เคียง ยังมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง  ในการเปิดภาคเรียน ของ
สถานศึกษาให้มีการเรียนการสอนตามปกติ 100% ดังนั้น จึ งควร ก า หนดให้มีแผนเผชิญเหตุรองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด  19ในสถานศึกษา เพ่ือเป็นการเตรียมการและเตรียมพร้อมรองรับ
สถานการณ์ท่ีอาจจะเกิดขึ้นอันเป็นแนวปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด  19 อย่าง
เคร่งครัด 
แนวปฏิบัติแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19ในสถานศึกษา มีดังนี้ 
 1. การป้องกันเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จากตา่งประเทศ  
    • มีครูต่างประเทศต้องรับการกักกันในสถานที่ท่ีรัฐจัดให้ (State quarantine) เป็นเวลา 14  
                        วัน 
    • มีนักเรียนนักศึกษาต่างประเทศ/ต่างด้าวที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทย ให้จัดการเรียน 
      การสอนตามปกติ  ส าหรับนักเรียนนักศึกษาท่ีไม่ได้พักอาศัยอยู่ในประเทศไทย  
      เมื่อเข้าประเทศไทยต้องรับการกักกันในสถานที่ท่ีรัฐจัดให้ (State quarantine/Local 
      quarantine) เป็นเวลา 14 วัน 
     ข้อเสนอการพิจารณาสิทธิประโยชน์ส าหรับนักเรียนรหัส G 
    • การได้รับสิทธิประกันสังคมหรือประกันสุขภาพ 
    • การใช้กองทุนของ ศธ. เพ่ือซื้อประกันสุขภาพให้นักเรียนรหัส G 
    • การใช้ระบบการศึกษาทางไกลแทนการเข้ามาศึกษาในประเทศไทย  
    • ด่านชายแดนทางเข้าและ Organizational Quarantine 
    • ประกันภัยโควิด 19 ระยะเวลา 1 ปี 
 2. การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ภายในประเทศ 
    • มีศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
    • พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
    • เปิดศูนย์รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่  
                        ระบาดของโรคโควิด 19 

 • จัดท าแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
    โควิด 19 

    • จัดท าแพลตฟอร์มการเรียนรู้ ชุดโปรแกรม และแพลตฟอร์มการเรียนรู้ครบวงจร 
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    • จัดท าแนวทางการบริหารจัดการส าหรับโรงเรียนเพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด 
       ของโรคโควิด 19 
    • แผนการเตรียมการรองรับนักเรียนจากต่างประเทศท่ีกลับเข้ามาเรียนในประเทศไทย  
      ของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
    • แนวทางรับมือตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีการระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา 
 3. การเฝ้าระวังและการสอบสวนโรค 
    • คัดกรองนักเรียน ผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง มีการสวมหน้ากาก การล้างมือ 
      การเว้นระยะห่าง การท าความสะอาด (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน  อาคารเรียน 
      โรงอาหาร โรงนอน พ้ืนที่ส่วนกลาง) และลดความแออัด 
    • มีแนวปฏิบัติส าหรับผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษาในการด าเนินการเกี่ยวกับ 
      โรคโควิด 19 เช่น จัดท าแนวทางการบริหารจัดการส าหรับโรงเรียนเพ่ือป้องกันและ 
      ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มาตรการคัดกรองสุขภาพด้านสาธารณสุข 
      การด าเนินการเมื่อมีกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ป่วยยืนยันในสถานศึกษา 
    • การปิดสถานศึกษาท่ีเกิดการระบาดและควบคุมการระบาดในสถานศึกษา  
    • รายงานการประเมินสถานการณ์ผลการด าเนินงาน  ปัญหาอุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ 
      แก่หน่วยงาน ต้นสังกัด และคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัดเพ่ือการตัดสินใจ 
 4. การสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
    • มีศูนย์ประสานงานและติดตามข้อมูลระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ 
    • สถานศึกษาจับคู่โรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในความร่วมมือ 
      ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
    • สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด  19 ประกอบด้วย 
      เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง คณะกรรมการ 

   สถานศึกษา 
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บทท่ี 4 
แนวปฏิบัติส าหรับสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

สุราษฎร์ธานี ชุมพร กรณีสงสัยว่านักเรียนหรือบุคลากรมีภาวะเสี่ยง  
ต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) 

 
แนวปฏิบัติส าหรับสถานศึกษาในก ารเปิดภาคเรียนให้นักเรียนม าเรียนในห้องเรียนหรือ On site 100 % มี
ดังนี้ 
  1. ให้มีการจัดการเรียนการสอนได้ปกติ On site 
  2. การจัดห้องเรียนสามารถจัดได้ตามจ านวนนักเรียนปกติโดยจัดระยะห่างให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
  3. กรณีห้องเรียนเป็นห้องแอร์ ให้เปิดประตู หน้าต่างช่วงพักเท่ียงหรือช่วงที่ไม่มีการเรียนการสอนใน
ห้องนั้น 
  4. มาตรการเสริมต้องเข้มข้น ดังนี้ 
      -การคัดกรองแยกผู้ป่วยส่งรักษา 
      -การสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆลดการจับกลุ่มพูดคุยกันโดยไม่จ าเป็น 
     - ลดกิจกรรมร่วมกันหลายห้อง 
     - กรณี มีการเดินเรียนให้ท าความสะอาดพ้ืนผิวโต๊ะ เก้าอ้ี หรืออุปกรณ์ท่ีใช้ร่วมกันหลังจบการเรียน      
                 การสอนทุกคาบ 
     - ทุกห้องเรียนให้ท าสะอาดพ้ืนผิวโต๊ะ เก้าอ้ี  หรืออุปกรณ์ท่ีใช้ร่วมกันทุกสองชั่วโมง 
  5. ให้มีการบันทึกการป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจการส่งต่อตรวจหาโควิด 19 และสรุปผลการตรวจ 
      ทุกสัปดาห์ส่งต้นสังกัดกรณีมีเด็กป่วยหรือขาดเรียนมากกว่าปกติให้ประสานส านักงานสาธารณสุข 
                อ าเภอหรือจังหวัดในพ้ืนที่ 
  6. ให้มีการด าเนินการผ่อนคลายมาตรการ ก ากับโดยคณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงาน 
      สาธารณสุขในพ้ืนที่ 
  7. การปรับมาตรการให้พิจารณาตามสถานการณ์การระบาดและข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนั้น เป็นระยะๆ  
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แนวปฏิบัติส าหรับสถานศึกษารองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่มีความรุนแรงมากขึ้นทั่วโลกและประเทศใกล้เคียง  
อาทิ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน มา ซึ่งประเทศไทยมีพ้ืนที่ชายแดนด้านเมียนมา  ก าลังเป็นพ้ืนที่วิกฤตท่ีสุด  
จ านวนผู้ป่วยติดเชื้อสะสมเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องอาจเป็นภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด  19 ในเขตพ้ืนที่ของ
ชุมชนและสถานศึกษา อาจส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นสถานศึกษาควรมีแนวปฏิบัติในการ
จัดการเรียนการสอนตามตารางประสานสอดคล้องตามสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรคโค
วิด 19 ของสถานศึกษาจ าแนกตามสถานศึกษาแต่ละประเภทมีดังนี้ 
สถานศึกษาประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. กลุ่มนักเรียน  - สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามปกติ (ครบคนครบห้องครบชั้นเรียน) 
   สีขาว-สีเขียว  - สถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีที่ไม่พบผู้ติดเชื้อไม่น้อยกว่า 90 วัน(พ้ืนที่สีเขียว)  
      ได้รับการพิจารณาอนุญาตจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดให้จัดการเรียน 
      การสอนได้ตามปกติ 
    - โรงเรียนมีมาตรการให้นักเรียน คร ูบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ทุกคน  
      สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยมีอุปกรณ์ล้างมือและล้างมือบ่อยๆ  
      มีการท าความสะอาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการหรือโรงฝึกงานและท าความสะอาด 
      อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติก่อนและหลังใช้งานทุกครั้ง 
      ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 
    สีเหลือง-สีส้ม  - สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยมีการสลับวันเรียนแต่ละชั้นเรียน 
      หรือมีการแบ่งจ านวนนักเรียนให้เหมาะสมกับการเว้นระยะห่าง ระหว่างกัน 
      (Social distancing) 
    - มีมาตรการให้นักเรียน คร ูบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ทุกคน สวมหน้ากากผ้า   
                        หรือหน้ากากอนามัย มีอุปกรณ์ล้างมือและล้างมือบ่อยๆ 
    - มีการท าความสะอาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการหรือโรงฝึกงาน และท าความ 
      สะอาดอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติก่อนและหลังใช้งานทุกครั้ง 
    สีแดง   - สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบ Online หรือ On air  
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แนวทางปฏิบัติการปิดหรือไม่ปิดสถานศึกษากรณีเกิดโรคโควิด 19 

นิยาม 
   ผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด 19 หมายถึง  ผู้ที่มีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบว่า ติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 

 ผู้ส าผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง (High risk contact) (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง) หมายถึง 
ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด 19  ตามลักษณะข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
  - ผู้ที่เรียนผู้อาศัยร่วมห้องพัก หรือท างานในห้องเดียวกัน คลุกคลีกัน 

- ผู้สัมผัสที่มีการพูดคุยกับผู้ป่วยในระยะ 1 เมตร นานกว่า 5 นาที หรือถูกไอ จาม รด จาก
ผู้ป่วยโรคโควิด 19 โดยไม่มีการป้องกัน เช่น ไม่สวมหน้ากากอานามัยหรือหน้ากากผ้า 

- ผู้ที่อยู่ในบริเวณท่ีปิดไม่มีการถ่ายเทอากาศ เช่น ในรถปรับอากาศ ในห้องปรับอากาศ 
ร่วมกับผู้ป่วยโรคโควิด 19 และอยู่ห่างจากผู้ป่วยไม่เกิน 1 เมตร นานกว่า 15 นาที โดยไม่มี
การป้องกัน เช่น ไม่สวมหน้ากากอานามัยหรือหน้ากากผ้า 

 ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ า (Low risk contact) (ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ า)  หมายถึง ผู้ที่ท า
กิจกรรมอื่น ๆ ร่วมกับผู้ป่วยโรคโควิด 19 แต่ไม่เข้าเกณฑ์ความเสี่ยงสูง 

 ผู้ใกล้ชิด 
 -  ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จัดเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ า 
 - ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงต่ า จัดเป็นไม่มีความเสี่ยง (No risk) 

แนวทางปฏิบัติเมื่อพบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา 
 ให้ ปิดห้องเรียน/ชั้นเรียน/สถานศึกษากรณีพบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด 19 
   1. เมื่อพบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด 19 จ านวน 1 รายขึ้นไป ให้ปิดห้องเรียน เป็นเวลา 3 วัน เพ่ือท า
ความสะอาด 
   2. เมื่อพบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด 19 มากกว่า 1 หอ้งเรียน ให้ปิดชั้นเรียน เป็นเวลา 3 วันเพื่อท า
ความสะอาด 
   3. หากมีหลักฐานและความจ าเป็นต้องปิดสถานศึกษา ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด 
 ไม่ต้องปิด ห้องเรียน/ชั้นเรียน/สถานศึกษา กรณีท่ีไม่พบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา 
โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
  1. ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง (High risk contact) ในสถานศึกษา ดังนี้ 
      • ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง(High risk contact)  ให้สังเกตอาการท่ีบ้านเป็นเวลา 
        อย่างน้อย 14 วัน หากพบอาการผิดปกติให้ไปพบแพทย์เพ่ือตรวจวินิจฉัย ระหว่างรอผลให้กักตัว   
                  ที่บา้น 
      • สถานศึกษา ด าเนินกิจกรรมได้ตามปกติและสื่อสารให้ผู้ที่เก่ียวข้องเข้าใจความเสี่ยงและ 
        แนวทางการด าเนินการในระยะต่อไป 
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  2. ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ า (Low risk contact) ให้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน 
ไมจ่ าเป็นต้องหยุดเรียน และไม่จ าเป็นต้องปิดสถานศึกษา (รักษาตามอาการหายป่วยแล้วเรียนต่อได้) 
  3. ผู้ใกล้ชิด 
      • ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจัดว่ามีความเสี่ยงต่ า 
        ไมจ่ าเป็นต้องหยุดเรียนแต่ให้สังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน 
      • ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงต่ า จัดว่า ไม่มีความเสี่ยง 
        ไมจ่ าเป็นต้องหยุดเรียน แต่ให้สังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน 
 
หมายเหต ุ  ทั้งนี้ในทุกกรณี ขอให้ด าเนินการบนพื้นฐานของข้อมูลการสอบสวนทางระบาดวิทยาและ           
               สถานการณ์โรคในพื้นที่ 
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มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษาประกอบด้วย 
1. มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา (อุณภูมิไม่เกิน 37.5 c)   
    - กรณีปกติให้ติดสัญลักษณ์ผ่าน  
    - กรณีมีไข้สูงกว่าปกติ ให้นั่งพัก 5 – 10 นาทีและวัดซ้ า  
    - กรณีมีไข้สูงกว่า ปกติ หรือมีอาการของระบบทางเดินหายใจ  ให้กันแยกไว้ต่างหากและบันทึกข้อมูล และ
แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่เพ่ือรับตรวจสอบตามมาตรการของสาธารณสุขต่อไป    
2. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
3. จัดจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ 
4. จัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร 
5. ท าความสะอาดห้องเรียน/พ้ืนผิวสัมผัสร่วม เปิดหน้าต่างประตู ระบายอากาศ  
6. ไม่จัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจ านวนมาก เหลื่อมเวลา ลดเวลาท ากิจกรรม 
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บทท่ี 5 
การสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน การสนับสนุน หน่วยรับผิดชอบ 

การสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ส่งผลกระทบต่อวิถี

ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในวงกว้าง โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือ
ช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019      
(COVID–19) ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด – 19 DMHTT เป็นกรอบส าหรับการป้องกัน และลดความเสี่ยง
เพ่ือให้เกิดผลดีในการปฏิบัติราชการของโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา ประกอบด้วย 

 
D  =  Distancing 
  เว้นระยะห่างในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา 
M  =  Mask Wearing  
  สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา  
H =  Hand washing 
  หมั่นล้างมือบ่อย ๆ โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหารเสมอ 
T = Testing 
  ตรวจวัดอุณหภูมิ เพื่อตรวจสอบว่าตนเองมีไข้หรือไม่ จะได้แยกตัวออกจากคนรอบ 

ข้าง และเข้าสู่กระบวนการตรวจหาเชื้อ และรักษาในล าดับต่อไป 
T = Thai Cha na 
  รณรงค์ให้เห็นความส าคัญ และใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะ เพ่ือตรวจสอบทามไลน์

   หากมีความจ าเป็นจะต้องตรวจสอบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เพ่ือระงับและป้องกันการ 
แพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 
 นอกจากนี้โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา ได้มีการตรวจสอบความเสี่ยงและสอบถามทามไลน์ของ
นักเรียนในแต่ละระดับชั้น ผ่านครูประจ าชั้น และจัดท ารายงานข้อมูลนักเรียนที่มีความเสี่ยงในการสัมผัสกับผู้ที่
เดินทางพ้ืนที่สีแดง รายงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นระยะ ๆ  
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การสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจ าภาคเรียนที่ 1/2564 
ได้รับความร่วมมือจากตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  

ด าเนินการคัดกรองผู้ปกครอง และนักเรียน 
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การฉีดพ่นฆ่าเชื้อ และท าความสะอาดอาคารเรียน อาคารประกอบ 
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การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนเผชิญเหตุฉุกเฉิน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ          
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
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ภาคผนวก 
- ประกาศโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา เรื่อง การขยายเวลาเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
- ค าสั่งโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษาท่ี 45/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนเผชิญเหตุ 
  ฉุกเฉินในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสถานศึกษา               
- ค าสั่งโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา ที ่46/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนปฏิบัติหน้าที่ผู้พิทักษ์  
  Covid ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสถานศึกษา               
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ประกาศโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา 
เร่ือง การขยายเวลาเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

……………………………………………………………………. 

 ตามท่ีโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา ได้ก าหนดจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
ให้นักเรียนทุกระดับชั้นเรียนในรูปแบบออนไลน์ (Online) ตั้งแต่วั นที่ 1 มิถุนายน 2564 นั้น และ
กระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้สถานศึกษา เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยจัดการเรียนการสอน
แบบ Onsite ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 แต่ปัจจุบันสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ในจังหวัดสุราษฏร์ธานียังไม่คลี่คลาย ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา จึงขยายเวลาให้นักเรียนทุกระดับชั้น
เรียนในรูปแบบออนไลน์ Online ไปจนถึงวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 และก าหนดวันเปิดเรียนแบบ Onsite 
(มาเรียนที่โรงเรียน ) วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน ทางโรงเรียนจะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป  

     ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2564 

 

 

       (นายวานิช  อินทร์สุวรรณ) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา 
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ประกาศโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา 

เร่ือง การขยายเวลาเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
……………………………………………………………………. 

 ตามท่ีโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา ได้ก าหนดจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
ให้นักเรียนทุกระดับชั้นเรียนในรูปแบบออนไลน์ (Online) ตั้งแต่วั นที่ 1 มิถุนายน 2564 นั้น และ
กระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้สถานศึกษา เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยจัดการเรียนการสอน
แบบ Onsite ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 แต่ปัจจุบันสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ในจังหวัดสุราษฏร์ธานียังไม่คลี่ คลายและยังพบผู้ติดเชื้อกระจายตั วอยู่ในหลายพื้นท่ี ซึ่งสถานการณ์การการ
แพร่ระบาดในปัจจุบันอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่เชื้ อในกลุ่มนักเรียน ครู และบุคลากร ประกอบกับ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการประชุม ครั้งที่ 14/2564 วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ได้มีมติ
ให้สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ Onsite วันจันทร์ที่ 5 
กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป นั้น 

โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา จึงประกาศขยายเวลาให้นักเรียนทุกระดับชั้นเรียนในรูปแบบออนไลน์ 
Online ไปจนถึงวันศุกร์ท่ี 2 กรกฎาคม 2564  และจะเปิดเรียนในรูปแบบปกติ Onsite (มาเรียนที่โรงเรียน ) 
วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 หากมีการเปลี่ยนแปลง ทางโรงเรียนจะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป  

                      ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2564 

 

 

       (นายวานิช  อินทร์สุวรรณ) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา 

 

 

 

 

 

 



 

 

39 

 

 

ประกาศโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา 
เร่ือง การขยายเวลาเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ครั้งที่ 4  
……………………………………………………………………. 

 ตามท่ีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการประชุม ครั้งที่ 14/2564  เมื่อวันที่ 24 
มิถุนายน 2564 ได้มีมติให้สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ Onsite 
วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไปนั้น เนื่องจากปัจจุบันพบว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ยังไม่ยุติลงและ ยังพบผู้ติดเชื้อกระจายตัวอยู่
ในหลายพื้นท่ี ซึ่งจากสถานการณ์ปัจจุบันอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อในกลุ่มนักเรียน ครูและบุคลากร 

โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา จึงประกาศขยายเวลาให้นักเรียนทุกระดับชั้นเรียนในรูปแบบออนไลน์ 
Online ไปจนถึงวันศุกร์ท่ี 9 กรกฎาคม 2564  และจะเปิดเรียนในรูปแบบปกติ Onsite (มาเรียนที่โรงเรียน ) 
วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 หากมีการเปลี่ยนแปลง ทางโรงเรียนจะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป  

                      ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2564 

 

 

       (นายวานิช  อินทร์สุวรรณ) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา 
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ค าสั่งโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา 

ที่ 45/2564 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ           

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสถานศึกษา                        

……………………………………………………………………. 
 ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร จัดให้มีการประชุมเชิงปฎิบัติการ
จัดท าแผนเผชิญเหตุฉุกเฉิน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
โดยได้รับเกียรติจาก นพ.จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร ได้มาให้แนวทางการเตรียม
ความพร้อมในการจัดท าแผนเผชิญเหตุฉุกเฉิน เพ่ือรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส      
โคโรนา 2019 ของสถานศึกษาให้กับโรงเรียนภายในสังกัด ภายใต้นโยบาย และแนวทางปฏิบัติศูนย์บริหาร
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโ คโรนา 2019 ทั้งระดับประเทศและระดับจังหวัด              
โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษาจึงด าเนินการจัดท าแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ           
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสถานศึกษา  ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา ควบคุม 
ก ากับ ติดตาม และประเมินผล ที่ทันต่อเหตุการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
 เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสถานศึกษา โดยยึดหลักความถูกต้อง 
ปลอดภัย แล ะตรวจสอบได้ เพ่ือให้ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษาทุกคนสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขตามแนวชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) จึง
แต่งตั้งคณะท างานดังนี้ 
 1. ฝ่ายอ านวยการ มีหน้าที่ให้การสนับสนุน เป็นที่ปรึกษา และช่วยเหลื อให้งานด าเนินงานตามแผน
เผชิญเหตุฉุกเฉินในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสถานศึกษา                    
สามารถด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
  1.1 นายวานิช   อินทร์สุวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา 
       ประธานกรรมการ 
  1.2 นางอรชร    สุทธิชัยเมธี  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ รองประธาน 
   1.3 นางสาวศิริลักษณ์   วิทยา   ครู คศ.2 กรรมการ 
   1.4 นางนาฏยาณี        เทพนรินทร์  ครู คศ.1 กรรมการ 
   1.5 นางสาวปิยรัตน์     พารเพิง   ครู คศ.1 กรรมการและเลขานุการ 

2. ฝ่ายจัดท าแผนเผชิญเหตุฉุกเฉิ นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ของสถานศึกษา  มีหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล เสนอแนวปฏิบัติส าหรับมาตรการต่าง ๆ ในส่วนที่
รับผิดชอบทั้งงานสอนและงานที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 
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  2.1 นางอรชร  สุทธิชัยเมธี ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
  2.2 นางสาวศิริลักษณ์ วิทยา  ครู คศ.2  รองประธาน 
  2.3 นางนาฏยาณี        เทพนรินทร์  ครู คศ.1  กรรมการ 

2.4 นางสาวปิยรัตน์ พารเพิง  ครู คศ.1          กรรมการ 
2.5 นางสาวมาซีเตาะ ดอนิ  ครู คศ.1  กรรมการ 
2.6 นางสาวศรสวรรค์    สุขสนาน           ครู คศ.1  กรรมการ 
2.7 นางสาวพนิตนาฏ เกตุชู  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
2.8 นางสาวศิวรยา วงศ์พิทักษ์ ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
2.9 นางสาวขนิษฐา       ทองปรีชา ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
2.10 นางสาวรุ่งทิวา      กรรณสุวรรณ์ ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
2.11 นางสาวสุนิษา       ชูมณี  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
2.12 นางสาวทิพวัลย์     วรรณพัฒน์ พนักงานราชการ กรรมการ 
2.13 นายสุทธิพันธ์       จอมชัยฤทธิ์   พนักงานราชการ กรรมการ 
2.14 นายกิตติศักดิ์ ศรีแสง  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
2.15 นางสาวปิยรัตน์     พารเพิง  ครู คศ.1  กรรมการและเลขานุการ 

 3. ฝ่ายรวบรวม จัดพิมพ์ ตรวจสอบ และเข้ารูปเล่ม มีหน้าที่จัดพิมพ์มาตรการ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ
รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของมาตรการ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ไม่ให้ขัดกับหลักกฎหมาย และมาตรการที่ 
ศบค. ก าหนด ประกอบด้วย 
  3.1 นางสาวปิยรัตน์      พารเพิง  ครู คศ.1  ประธานกรรมการ 
  3.2 นางสาวรุ่งทิวา       กรรณสุวรรณ์ ครูผู้ช่วย  รองประธาน 
  3.3 นางสาวศิริรัตน์      ชูแย้ม  เจ้าหน้าที่ธุรการ  กรรมการ 

3.4 นางสาวศิริลักษณ์    วิทยา  ครู คศ.2  กรรมการและเลขานุการ 
 4. ฝ่ายเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่น าข้อมูลแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินในสถานการณ์ การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสถานศึกษา ฉบับสมบูรณ์ และแบบสรุปเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์
ของโรงเรียน ประกอบด้วย 
  4.1 นางสาวศิวรยา      วงศ์พิทักษ์  ครูผู้ช่วย  ประธานกรรมการ 
  4.2 นางสาวปิยรัตน์     พารเพิง  ครู คศ.1  กรรมการ 
  4.3 นางสาวทิพวัลย์     วรรณพัฒน์ พนักงานราชการ กรรมการและเลขานุการ 
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 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และบรรลุเป้าหมาย
ตามนโยบายของแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019            
  

 สั่ง ณ วันที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
                 (นายวานิช  อินทร์สุวรรณ) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา 
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ค าสั่งโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา 
ที ่46/2564 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนปฏิบัติหน้าที่ผู้พิทักษ์ Covid ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ           
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสถานศึกษา                        

……………………………………………………………………. 
 ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร จัดให้มีการประชุมเชิงปฎิบัติการ
จัดท าแผนเผชิญเหตุฉุกเฉิน ในสถานการณ์การแพร่ระ บาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
โดยได้รับเกียรติจาก นพ.จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร ได้มาให้แนวทางการเตรียม
ความพร้อมในการจัดท าแผนเผชิญเหตุฉุกเฉิน เพ่ือรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส      
โคโรนา 2019 ของสถานศึกษาให้กับโรงเรียนภายในสังกัด ภายใต้นโยบาย และแนวทางปฏิบัติศูนย์บริหาร
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งระดับประเทศและระดับจังหวัด              
โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษาจึงด าเนินการจัดท าแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ           
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสถานศึกษา  ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา ควบคุม 
ก ากับ ติดตาม และประเมินผล ที่ทันต่อเหตุการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
 เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานแผนเ ผชิญ                   
เหตุฉุกเฉินในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสถานศึกษา                    
โดยยึดหลักความถูกต้อง ปลอดภัย และตรวจสอบได้ เพ่ือให้ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษาทุกคนสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขตามแนวชีวิต
วิถีใหม่ (New Normal) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนปฏิบัติหน้าที่ผู้พิทักษ์ Covid ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสถานศึกษา ดังนี้ 
    1. คณะกรรมการสภานักเรียน ท าหน้าที่ ดูแล และ ตรวจสอบอาการ ป่วย ไข้ และอุณหภูมิสูง ของนักเรียน 
เพ่ือรายงานให้คณะครูทราบ ได้ป้องกันและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ได้ทันท่วงที  

1.1   นายอิทธิฤทธิ์          หนูจันทร์   ชั้น ม.5/1  ประธานกรรมการ 
1.2      นายภานุเมศวร์         พีรพงศ์ศักดา ชั้น ม.5/1  รองประธาน 
1.3   นายภานุพงษ์           สองแก้ว  ชั้น ม.5/1 กรรมการ 
1.4   นางสาวพิชามญช์      เชื้อแดงดี  ชั้น ม.5/1 กรรมการ 
1.5   นางสาวธัญญารัตน์     แซ่ฉัน  ชั้น ม.5/1 กรรมการ 
1.6   นางสาวณัฐวรา         ธรรมรักษ์   ชั้น ม.5/1 กรรมการ 
1.7   นางสาวรัชฏา         โกละกะ   ชั้น ม.5/1 กรรมการ 
1.8   นางสาวณิชาภัทร      รินสินธุ์  ชั้น ม.5/2 กรรมการ 
1.9   นายนวพล            เพชรย้อย  ชั้น ม.5/2 กรรมการ 
1.10 นายบุญญฤทธิ์        เชื้อเอ่ียม  ชั้น ม.5/2 กรรมการ 
1.11    นายพฤทธิพงศ์         ไมทอง  ชั้น ม.5/2 กรรมการ 
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1.12     นายโสภนัฐ       กรทิพย์  ชั้น ม.5/2 กรรมการ 
1.13   นายอภิชัย       นิลทจันทร์    ชั้น ม.5/2 กรรมการ 
1.14  นางสาวชาลิสา     สุทธิกลัด  ชั้น ม.5/1 กรรมการและเลขานุการ 

    2. คณะกรรมการตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้น ท าหน้าที่ ประสานงาน เพื่อรายงานนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มี
อาการ ป่วย ไข้ และอุณหภูมิสูง กับผู้พิทักษ์ Covid-19 ร่วมกับผู้ปกครอง 

 2.1 เด็กชายปริวัตร     แซ่หลี  ชั้น ม.1  ประธานกรรมการ 
 2.2 เด็กชายธีรพัฒน์     ตราชู  ชั้น ม.1  รองประธานกรรมการ 
 2.3 เด็กหญิงชนกนันท์   หงส์เจริญ ชั้น ม.2  กรรมการ 
 2.4 เด็กชายธันวา    ศักดิ์จันทร์ ชั้น ม.2  กรรมการ 
 2.5 เด็กหญิงณัฐริยา     จิตมหา ชั้น ม.3  กรรมการ 
 2.6 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีแสง ชั้น ม.3  กรรมการ 
 2.7 นางสาวอรวรรณ     อ้นเซ่ง ชั้น ม.4/1 กรรมการ 
 2.8 นางสาวณัฐวรา      ไมอินทร์ ชั้น ม.4/1 กรรมการ 
 2.9 นางสาวกัญญาณัฐ  ศรีสุวรรณ ชั้น ม.6/1 กรรมการ 
 2.10 นายวิวัฒน์           สมานันตกุล ชั้น ม.6/2 กรรมการและเลขานุการ 

 
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ Covid ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 ภายในสถานศึกษา โดยท าหน้าที่สอดส่องดูแลก าชับ และห้าม ปรามไม่ให้มีการรวมตัวกัน
ของนักเรียน ร่วมกับครูเวรประจ าวัน และรายงานนักเรียนที่มีความเสี่ยงสูงต่อ ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และบรรลุเป้าหมายตามนโยบายของแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสถานศึกษา           

 สั่ง ณ วันที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
                 (นายวานิช  อินทร์สุวรรณ) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา 
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