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สรุปข้อสั่งการสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การระบาด ระลอกเดือนเมษายน 2564
(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 16 – 28 เมษายน 2564)



ข้อก าหนด

มีผลต้ังแต่วันท่ี 2๘ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ข้อก าหนดออกตามความ
ในมาตรา 9 แห่งพระราช

ก าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

ฉบับที่ 21 

การงดเดินทางเพือ่รายงานตัวเขา้รับราชการ
ทหารกองประจ าการเพือ่มิให้มีการรวมกลุ่มกัน

งดเดินทาง
ในวันที่ 1 และ 3 พฤษภาคม 2564

ก าหนดการใหม่ให้มารายงานตัว
ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

นายอ าเภอออกหมายนัดใหม่ 
ตามกฎหมายการรบัราชการทหารฯ มีผลตั้งแต่วันท่ี 2๘ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป



ข้อก าหนด
ข้อก าหนดออกตามความ
ในมาตรา 9 แห่งพระราช

ก าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

ฉบับที่ 20 
มีผลต้ังแต่วันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ข้อ๑ การห้ามการด าเนินการหรือจัดกิจกรรม  
หรือที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค 

ข้อ๓ การก าหนดพื้นท่ีสถานการณ์
(๑) พื้นท่ีควบคุมสูงสุด รวม ๑๘ จังหวัด
(๒) พื้นท่ีควบคุม รวม 59 จังหวัด

จ านวน 9 ข้อ

ข้อ๒ การปิดสถานบริการหรือสถานท่ีเส่ียงต่อ
การแพร่โรคท่ัวราชอาณาจักร

ข้อ๔ มาตรการควบคุมแบบบูรณาการจ าแนก   
ตามพื้นที่สถานการณ์

ข้อ๗ การด าเนินรูปแบบการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม

ข้อ๕ การงดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทาง 

ข้อ๙ การประเมินความเหมาะสมของมาตรการ 

ข้อ๖ การจัดกิจกรรมทางสังคม

ข้อ๘ มาตรการเพื่อรองรับผู้ติดเช้ือ 





พื้นที่สถานการณ์

เริ่ม
1 พฤษภาคม 2564





ข้อสั่งการจาก ศปก.ศบค.
ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ จากที่ประชุม ศปก.ศบค. ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 
โดยมี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน

16 เมษายน 2564

17 เมษายน 2564

18 เมษายน 2564

19 เมษายน 2564

20 เมษายน 2564

21 เมษายน 2564

22 เมษายน 2564

23 เมษายน 2564

ประชาชนที่มีความเสี่ยงสูง ประเมินตัวเอง   
งดเดินทาง มาตรการ D-M-H-T-T-A

ติดตามและบังคับใช้กฎหมายตามข้อก าหนดฯ 
ฉบับที่ 20 เพ่ือให้เกิดสภาพบังคับ ,
Work Form Home

ผวจ. พิจารณาส่ังปิด จ ากัด ห้ามด าเนินการ 
หรือส่ังงดกิจกรรมท่ีเส่ียงต่อการแพร่โรค       
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่

ผวจ.ด้านชายแดนกัมพูชา เฝ้าระวังการลักลอบ
เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายตามแนวชายแดน
ไทย-กัมพูชา

สอดส่องและตรวจสอบ ป้องกันการเปิดให้มี    
การมั่วสุมลักลอบเล่นการพนัน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุ
ของการแพร่ระบาดแบบกลุ่มก้อน

ผวจ.ชลบุรี อ านวยความสะดวกและก ากับดูแล
มาตรการควบคุมโรค ในการจัดการแข่งขัน
กอล์ฟ Honda LPGA 2021 

ปลัด กทม. จัดท ารายงานสรุปสถานการณ์
ภาพรวมการจัดตั้งและบริหารจัดการ
โรงพยาบาลสนาม จ านวนเตียงคงเหลือ

ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก าหนดฯ ฉบับท่ี ๒๐ 
โดยจังหวัดสามารถออกมาตรการป้องกัน     
การแพร่ระบาดของโรคให้เหมาะสมกับพื้นท่ี



ข้อสั่งการที่ส าคัญจาก ศบค.มท.
การบริหารจัดการสถานการณ์ในระดับจังหวัดในภาพรวม

การบริหารจัดการพื้นที่

การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม

- ทุกจังหวัด : การปฏิบัติตามข้อก าหนดฯ ฉบับท่ี 20 โดยจังหวัดสามารถออกมาตรการป้องกันโรคเพื่อให้เหมาะสมกับพื้นท่ี

- จังหวัดชายแดน : ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของประเทศเพ่ือนบ้านอย่างใกล้ชิด เฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย

- จังหวัดสมุทรสาคร : จัดเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผู้ป่วยจาก กทม. และปริมณฑล จ านวน 500 เตียง

- ด าเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามให้มีจ านวนเตียงที่เพียงพอ และวางระบบบริหารจัดการให้มีความเหมาะสม

การบูรณาการข้อมูลผู้ติดเชื้อและส่งต่อ

- ข้อมูลผู้ติดเช้ือต้องเชื่อมโยง ไม่ซ้ าซ้อน และมีระบบการจัดส่งต่อผู้ติดเชื้อตามระดับความรุนแรงของอาการ

- การใช้ Application : ไทยชนะ หมอชนะ หมอพร้อม และ Thai Stop COVID Plus

1

2

3

(โทรสาร มท. ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0230/ว 2480 ลงวันท่ี 28 เมษายน 2564)

(โทรสาร มท. ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0230/ว 2480 ลงวันท่ี 28 เมษายน 2564)

(โทรสาร มท. ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0230/ว 2399 ลงวันท่ี 25 เมษายน 2564)



ข้อสั่งการที่ส าคัญจาก ศบค.มท.
การบริหารจัดการสถานการณ์ในระดับจังหวัดในภาพรวม

การสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน

- มาตรการระดับบุคคล  การป้องกันตนเอง D-M-H-T-T-A
- การใช้ Application

4

Check IN-OUT
เข้าสถานที่

5

ประเมิน
ความเสี่ยง

ลงทะเบียน
ฉีดวัคซีน

ส าหรับสถาน
ประกอบการ

การบริหารงบประมาณ
1. การใช้เงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

2. ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ     
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีการตั้งโรงพยาบาลสนามในระดับพื้นที่ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

(โทรสาร มท. ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0230/ว 2334 ลงวันท่ี 22 เมษายน 2564)

(หนังสือ สถ. ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 2343 ลงวันท่ี 22 เมษายน 2564)



ข้อสั่งการที่ส าคัญจาก ศบค.มท.
ข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายปกครองโดยตรง

ฝ่ายปกครอง ประสานการปฏิบัติร่วมกับ ตร. ตรวจก ากับการปฏิบัติตามข้อก าหนด

- มาตรการระดับบุคคล  การป้องกันตนเอง D-M-H-T-T-A

- การใช้ Application : ไทยชนะ หมอชนะ หมอพร้อม และ Thai Stop COVID Plus

ฝ่ายปกครอง สอดส่องและตรวจสอบเพื่อป้องกันการเปิดให้มีการมั่วสุมลักลอบเล่นการพนัน 
ซึ่งอาจเป็นสาเหตุการแพร่ระบาดแบบเป็นกลุ่มก้อน

ฝ่ายปกครอง ติดตามและตรวจสอบการลักลอบเปิดสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ 
อาบอบนวด ท่ีถูกสั่งปิดตามข้อก าหนดฉบับที่ 19,20 และประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

(โทรสาร มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0230/ว 2407 ลงวันที่ 26 เมษายน 2564)1

2
(โทรสาร มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0230/ว 2310 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564)

3
(โทรสาร มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0230/ว 2252 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564)

นายอ าเภอออกหมายนัดใหม่ เพื่อรายงานตัวเข้ารับราชการของทหารกองประจ าการ 
ในวันท่ี 1 กรกฎาคม 25644

(ข้อก าหนดฯ ฉบับที่ 21)



ข้อสั่งการจาก ศบค.ปค.
การทะเบียน

การบริหารงานบุคคลส าหรับ
ลูกจ้างเหมาบริการโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการ

ประชาสัมพันธ์ประกาศ
จุฬาราชมนตรี

1. การให้บริการประชาชน

2. การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว

การเพิ่มความเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรค ในส่วนการให้บริการ
ประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรประจ าตัว
ประชาชน 

ระงับการจัดท าหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ
และออกบัตรประจ าตัวฯ ให้แก่แรงงานต่างด้าว 
3 สัญชาติ ไว้เป็นการชั่วคราว
ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป 
จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลลูกจ้างเหมาบริการฯ 
ส าหรับสถานการณ์การแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี 
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(Covid - 19) ว่าด้วย การงดปฏิบัติศาสนกิจ
และกิจกรรมในเดือนรอมฎอนที่มัสยิด 
(ฉบับท่ี 4/2564) 

(หนังสือ ปค. ด่วนที่สุด ที่ มท 0309.1/ว 9978
ลงวันที่ 16 เมษายน 2564)

(วิทยุ ปค. ด่วนที่สุด ที่ มท 0309.8/ว 130
ลงวันที่ 22 เมษายน 2564)

(โทรสาร ปค. ด่วนที่สุด ที่ มท 0305.1/ว 10510
ลงวันที่ 23 เมษายน 2564)

(หนังสือ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0320/ว 2331
ลงวันที่ 22 เมษายน 2564)



การค้นหาสรุปข้อสั่งการ COVID-19
กรมการปกครอง

Website 
กรมการปกครอง

หัวข้อ รวมข้อสั่งการ COVID-19



การบริหารวัคซีน

















ขอบคุณ


