
1. ข้อสั่งการจาก ศบค. 
 

ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
1 ข้อกำหนดออกตามความ 

ในมาตรา 9 แห่ง พระราช
กำหหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  
ฉบับที่ 20  

ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ ๒๐ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน 
๒๕๖๔ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๑ การห้ามการดำเนินการหรือจัดกิจกรรมหรือ 
ที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค  
 ข้อ ๒ การปิดสถานบริการหรือสถานที่เสี ่ยงต่อการ
แพร่โรคทั่วราชอาณาจักร  
 ข้อ ๓ การกำหนดพื้นที่สถานการณ์ กำหนดเขตพื้นที่
สถานการณ์ เพื่อการบังคับใช้ มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ 
จำแนกตามเขตพื้นที่ ดังนี้ 
  (๑) พื ้นที ่ควบคุมสูงสุด รวม ๑๘ จังหวัด 
พื ้นที่ กทม. ขอนแก่น ชลบุรี เชียงใหม่ ตาก นครปฐม 
นครราชสีมา นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ภูเก็ต 
ระยอง สงขลา สมุทรปราการ  สมุทรสาคร สระแก้ว 
สุพรรณบุรี และอุดรธานี  
  (๒) พื้นที่ควบคุม ให้พื้นที่จังหวัดอื่นนอกจาก
ที่กำหนดใน (๑) รวม ๕๙ จังหวัด เป็นพื้นที่ควบคุม 
 ข้อ ๔ มาตรการควบคุมแบบบูรณาการจำแนกตาม
พื้นที่สถานการณ์  
 ข้อ ๕ การงดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทาง รัฐบาลขอ
ความร่วมมือให้ประชาชนงดหรือ ชะลอการเดินทางใน
ช่วงเวลานี้โดยไม่มีเหตุจำเป็น  
 ข้อ ๖ การจัดกิจกรรมทางสังคม 
 ข้อ ๗ การดำเนินรูปแบบการปฏิบัติงานที่เหมาะสม  
 ข้อ ๘ มาตรการเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ  
 ข้อ ๙ การประเมินความเหมาะสมของมาตรการ 
 

ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 20 
(เอกสาร 1) 

2 ข้อกำหนดออกตามความ 
ในมาตรา 9 แห่ง พระราช
กำหนดการบริหารราชการ
ในสถานกา รณ ์ ฉ ุ ก เ ฉิ น  
พ.ศ.2548 ฉบับที่ 21 

ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 21 มีผลตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 
2564 เป็นต้นไป มีสาระสำคัญ ดังนี้ 
- งดการเดินทางเพื ่อรายงานตัวเข้ารับราชการของ
ทหารกองประจำการในวันที ่ 1 พฤษภาคม 2564  
งดการเดินทางเพื่อรายงานตัวในวันดังกล่าวโดยไม่ถือว่า
เป็นการหลีกเลี่ยงขัดขืนไม่มาตามนัด ทั้งนี้ ให้มารายงาน
ตัวฯ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 หรือให้เป็นไปตามที่
กระทรวงมหาดไทยกำหนด 
 

หนังสือ มท. ด่วนทีสุ่ด  
ที่ มท 0230/6170  
ลงวันที่ 28 เมษายน 2564 

(เอกสาร 2) 

หนังสือสั่งการ 

สรุปข้อสั่งการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
การระบาด ระลอกเดือนเมษายน 2564  
(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน - 30 เมษายน 2564) 
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3 สรุปผลการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (โควิด-19 ) 
(ศบค.) ครั้งที่ 5/2564  
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 
2564 

1. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดและผู้ติดเชื้อ 
2. ที่ประชุมเห็นชอบให้เสนอ ครม. รับทราบ การปรับ
พื ้นที ่สถานการณ์ และการยกระดับมาตรการป้องกัน
ควบคุมโรคในการระบาดระลอกเดือนเมษายน 2564  
มีผลตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2564 เป็นต้นไป 
3. แผนการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 
4. การจ ัดหาหอผ ู ้ป ่วยเฉพาะก ิจ (Hospitel)  ของ
สำนักงานประกันสังคม 
5. การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามแนว
ชายแดน 

หนังสือ มท. ด่วนทีสุ่ด 
ที่ มท 0230/ว 2390  
ลงวันที่ 24 เม.ย 2564 

(เอกสาร 3) 

4 ข้อกำหนดออกตามความ 
ในมาตรา 9 แห่ง พระราช
กำหหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  
ฉบับที่ 22 

ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 22 มีผลตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 
2564 เป็นต้นไป 
    ข้อ 1 การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อ
ป้องกันการแพร่โรคเมื ่ออยู ่นอกเคหสถานหรืออยู่ในที่
สาธารณะ 
    ข้อ 2 การกำหนดพื้นที่สถานการณ์ ปรับระดับการ
กำหนดเขตพื้นที่สถานการณ์เพื่อการบังคับใช้มาตรการ
ควบคุมแบบบูรณาการจำแนกตามพื้นที่ ดังนี้ 
            (1) พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวม 6 
จังหวัด พื้นที่ กทม. ชลบุรี เชียงใหม่ นนทบุรี ปทุมธานี 
และสมุทรปราการ 
            (2) พื้นที่ควบคุมสูงสุด รวม 45 จังหวัด เป็น
พื้นที่ควบคุมสูงสุด 
            (3) พื้นที่ควบคุม รวม 26 จังหวัด เป็นพื้นที่
ควบคุม 
            จังหวัดในเขตพื้นที่สถานการณ์ 2 และ 3 ให้
เป็นไปตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย 
     ข้อ 3 การจัดกิจกรรมรวมกลุ่มสำหรับพื้นที่ควบคุม
สูงสุดและเข้มงวด 
     ข้อ 4 มาตรการควบคุมแบบบูรณาการสำหรับพื้นที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 
     ข้อ 5 มาตรการควบคุมแบบบูรณาการสำหรับพื้นที่
ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุม 
     ข้อ 6 การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง 

- ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 22 
- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0230/ว 2511 
ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 

(เอกสาร 4) 
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2. ข้อสั่งการจาก ศปก.ศบค. 
 

ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
1 ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ  

จากที่ประชุม ศปก.ศบค. 
ที่เก่ียวข้องกับ
กระทรวงมหาดไทย 

วันที่ 16 เมษายน 2564 
- ขอความร่วมมือให้ประชาชนที่มีความเสี่ยงหรือเป็นผู้สัมผัส
เสี่ยงสูง ประเมินตัวเองเข้ารับการตรวจหาเชื้อและกักตัวอย่าง
น้อย 14 วัน โดยงดเดินทางจนกว่าการตรวจเชื้อจะเสร็จสิ้น 
- เน้นย้ำให้ประชาชนป้องกันตนเองโดยปฏิบัติตามมาตรการ  
D-M-H-T-T-A และหล ีกเล ี ่ยงการเด ินทางโดยไม ่จำเป็น 
ตลอดจนงดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อสูง  
- เน้นย้ำให้ผู ้ประกอบการดำเนินการเพื ่อลดการแพร่
ระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 ดังนี้ 1)ให้ตรวจและปรับปรงุ
ระบบการระบายอากาศ ตลอดจนขึ้นทะเบียนผู้ค้า และ
ลูกจ้างในพื้นที่ตลาดของตนเอง และ 2)จัดให้มีจุดคัดกรอง
และระบบ Sealed Route การเดินทางมาทำงานในสถาน
ประกอบการ/โรงงาน ตลอดจนหลีกเลี่ยงการรับประทาน
อาหารร่วมกัน 
- ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการ ร้านสะดวกซื้อ ตลาด
นัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน ให้เปิดดำเนินการได้ตาม
เวลาปกติของสถานที่นั้นๆ แต่ไม่เกินเวลา ๒๓.๐๐ น. สำหรับ
ร้าน หรือสถานที่ ซึ่งตามปกติเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
ให้เริ่มเปิดดำเนินการได้ในเวลา ๐๔.๐๐ น.  
- ขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนพิจารณาใช้รูปแบบ
ปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง (Work From Home) 
- กำหนดมาตรการคุมไว้สังเกตอาการสำหรับผู้ที่เดินทาง
มาจากพื้นที่เสี่ยงแทนมาตรการกักกันตัว 

โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 2228  
ลงวันที่ 18 เม.ย. 2564 

(เอกสาร 5) 

  วันที่ 17 เมษายน 2564 
- ติดตามและบังคับใช้กฎหมาย ตามความในข้อ 1 -4 ข้อ
กำหนดฯ ฉบับที่ 20 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดสภาพ
บังคับ การจำกัดที ่หมายและลดการเคลื ่อนย้ายของ
ประชาชน 
- พิจารณารูปแบบการปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง (Work From 
Home) โดยไม ่กระทบต่อประสิทธ ิภาพการทำงาน ไม่
เดือดร้อนแก่ประชาชน 

โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 2253  
ลงวันที่ 19 เม.ย. 2564 

(เอกสาร 6) 

  วันที่ 18 เมษายน 2564 
- ให้ ผวจ. โดยความเห็นชอบของ คกก. โรคติดต่อจงัหวัด  
ใช้อำนาจตามข้อ 9 วรรค 2 พิจารณาสั่งปิด จำกัด ห้าม
ดำเนินการ หรือสั่งงดกิจกรรมที ่เสี ่ยงต่อการแพร่โรค  
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ 
- ติดตาม ตรวจสอบการลักลอบเปิดสถานบริการ หรือ
สถานที่อื่นที่คล้ายกัน ที่ถูกสั่งปิดตามข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 20 
- ผวจ.ชายแดนภาคใต้ ตรวจสอบขีดความสามารถในการ
รองรับคนไทยที่จะเดินทางมาจากประเทศมาเลเซีย 

โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 2252  
ลงวันที่ 19 เม.ย. 2564 

(เอกสาร 7) 
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  วันที่ 19 เมษายน 2564 
- ผวจ.ด้านชายแดนกัมพูชา เฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมอืง
อย่างผิดกฎหมายตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา 
- ผวจ.สมุทรปราการ เตรียมดำเนินการเฝ้าระวังในการ
แข่งขันกีฬายกน้ำหนักคนพิการนานาชาติ รายการ 
Bangkok World Para Powerlifting World Cup 
ระหว่างวันที่ 3-10 พ.ค. 64 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ โรงแรม 
โนโวเทล สุวรรณภูมิ  

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0230/ว 2272  
ลงวันที่ 20 เม.ย. 2564  
- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0230/5760  
ลงวันที่ 20 เม.ย. 2564  

(เอกสาร 8) 

  วันที่ 20 เมษายน 2564 
- สอดส่องและตรวจสอบเพื่อป้องกันการเปิดให้มีการมั่วสุม
ลักลอบเล่นการพนัน ซึ ่งอาจเป็นสาเหตุของการแพร่
ระบาดแบบกลุ่มก้อน 
- ดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการยกระดับสถาน
ประกอบการ กิจการ กิจกรรม บนแพลตฟอร์ม Thai Stop 
COVID Plus และมาตรการแนวทางสำหร ับสถาน
ประกอบการของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

โทรสาร มท. ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0230/ว 2310  
ลงวันที่ 21 เม.ย. 2564  

(เอกสาร 9) 

  วันที่ 21 เมษายน 2564 
- ผวจ.ชลบุรี อำนวยความสะดวกและกำกับดูแลมาตรการ
ควบคุมโรค ในการจัดการแข่งขันกอล์ฟ Honda LPGA 
2021 ณ สนามกอล ์ฟ Siam Country Club จ.ชลบ ุรี  
ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

โทรสาร มท. ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0230/๕๙๑๕  
ลงวันที่ 22 เม.ย. 2564  

(เอกสาร 10) 

  วันที่ 22 เมษายน 2564 
- ปลัด กทม. จัดทำรายงานสรุปสถานการณ์ภาพรวมการ
จัดตั้งและบริหารจัดการโรงพยาบาลสนาม รวมถึงจำนวน
เตียงคงเหลือของโรงพยาบาล/โรงเรียนแพทย์ ซึ ่งอาจ
พิจารณาใช้เป็นสถานกักกันของผู้ติดเชื ้อที่มีอาการไม่
รุนแรง 

โทรสาร มท. ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0230/6025  
ลงวันที่ 24 เม.ย. 2564  

(เอกสาร 11) 

  วันที่ 23 เมษายน 2564 
- จังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินการดังนี้ 
      ๑.ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดฯ ฉบับที่ ๒๐ 
โดยจังหวัดสามารถออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคให้เหมาะสมกับพื้นที่ 
      ๒. ตรวจสอบ สื่อสาร วางมาตรการป้องกันควบคมุ
และกำกับดูแลให้สถานประกอบการ ทั้งรัฐ และเอกชนฯ 
ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด
อย่างเคร่งครัด 
      ๓. ดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 
19 กรณีผู้สูงอายุ ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข 
- จังหวัดชายแดน ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด–19 ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด  
- จังหวัดสมุทรสาคร จัดเตรียมความพร้อมเพื ่อการ
สน ับสน ุนการปฏิบ ัต ิงานในส ่วนโรงพยาบาลสนาม 
บุคลากรทางการแพทย์ และรถรับ-ส่งผู้ติดเชื้อ เพื่อรองรับ

โทรสาร มท. ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0230/ว 2๓๙๙  
ลงวันที่ 25 เม.ย. 2564  

(เอกสาร 12) 
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ผู้ป่วยจากพื้นที่ กทม. และปริมณฑลในระบบ เบื้องต้น
จำนวน ๕๐๐ เตียง  

  วันที่ 24 เมษายน 2564 
- จังหวัดทุกจังหวัด มอบหมายฝ่ายปกคองประสานการ
ปฏิบ ัต ิก ับตำรวจท้องที ่  ตรวจกำกับการปฏิบ ัต ิตาม
ข้อกำหนดของ ศบค. อย่างเคร่งครัด 
- จังหวัดชลบุรี เตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกอล์ฟ 
Honda LPGA 2021 โดยพิจารณาจัดตั ้ง Covid Team 
เพื่อดูแลการแข่งขันให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค 
และไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของประเทศ 

โทรสาร มท. ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0230/ว 2407 
ลงวันที่ 26 เม.ย. 2564  

(เอกสาร 13) 

 

3. ข้อสั่งการจาก ศบค.มท. 

ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
1 การบริหารงบประมาณ  1. การใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

พิบัติ กรณีฉุกเฉิน  
- ถือปฏิบัติตามประกาศ ปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื ่อนไขในการใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือ
ยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ลว. 11 กุมภาพันธ์ 2563 อย่าง
เคร่งครัด 
- ค่าใช้จ่ายในการป้องกันหรือยับยั้งฯ เฉพาะสถานการณ์โรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถใช้จ่ายเงินจากวงเงินทดรอง
ราชการที่กรมบัญชีกลางอนุมัติให้ปฏิบัตินอกเหนือระเบียบ
กระทรวงการคลัง จังหวัดละ 50 ล้านบาท กรณีที่เงินทดรอง
ราชการไม่เพียงพอให้พิจารณาเสนอเรื่องขอยกเว้นระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ เพื่อขอขยายวงเงิน 
- ค่าใช้จ่ายในการดูแลด้านการดำรงชีพผู้ได้รับผลกระทบ 
สามารถเบิกจ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา 
- การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
หรือคำสั่งให้ออกปฏิบัติงานฯ และไม่สามารถเบิกจ่ายตาม
ระเบียบฯ จังหวัดสามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทน เป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางในลักษณะเหมาจ่ายได้ ตั ้งแต่ 30 มีนาคม 
2563 เป็นต้นมา 

โทรสาร มท. ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0230/ว 2334 ลง
วันที่ 22 เม.ย. 2564 

(เอกสาร 14) 

  2. ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ ่าย
งบประมาณในการดำเน ินการป้องก ันและควบคุม
โรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีการตั้ง
โรงพยาบาลสนามในระดับพื้นที ่
1. ด้านสถานที่  
     - กรณีจำเป็นปรับปรุงสถานที ่ราชการ เพื ่อจัดตั้ง
โรงพยาบาลสนาม อปท.สามารถตั้งบประมาณ และจัดหา
วัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานได้ 

หนังสือ มท. ด่วนทีสุ่ด  
ที่ มท 0808.2/ว 2343 
ลงวันที่ 22 เม.ย. 2564 

(เอกสาร 15) 
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     - ในกรณีใช้สถานที่เอกชน ให้ อปท.เช่าสถานที่เพื่อ
จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ทั้งนี้ ให้พิจารณาสถานที่ราชการ
เป็นลำดับแรก 
     - ค ่าใช ้จ ่ายเพื ่อทำความสะอาดฆ่าเชื ้อ สามารถ
ดำเนินการเองหรือจ้างเหมาบริการจากเอกชนได้ 
     -  ค ่ าสาธารณ ูปโภค ดำ เน ินการตามระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 18 
2. ด้านการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
     - ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการควบคุมเพื่อ
สังเกตอาการของผู้เดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขต
โรคติดต่อหรือเป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่องฯ 
     - ดำเนินการตามแนวทางในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 
การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ และ
การรักษาพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
3. ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ปฏิบัติ 
   - กรณี อปท. มีคำสั่งแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ อปท.ปฏิบัติ
หน้าที่ ให้เบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ 
   - ค่าอาหารสำหรับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ เบิกได้ไม่เกิน 3 
มื ้อ มื ้อละไม่เกิน 50 บาทต่อคน กรณีเจ้าหน้าที ่เบิก
ค่าอาหารแล้วไม่ให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง 
4. ด้านงบประมาณดำเนินการ 
   - ใช้งบกลาง ปะเภทเงินสำรองจ่าย หากไม่เพียงพอก็
สามารถโอนงบประมาณที่เหลือจ่ายไปเพิ่มได้ 
    - กรณี อปท. งบประมาณไม่เพียงพอ สามาถใช้จ่ายเงนิ
สะสม กรณีเงินสะสมไม่เพียงพอ ให้ อปท. นำเงินทุน
สำรองสะสมมาใช้จ่าย 
    - กรณี อปท. ไม่ได้เป็นหน่วยดำเนินการ อาจสนับสนุน
งบประมาณให้แก่หน่วยอื่นได้ โดยต้องมีแผนพัฒนา และ
ตั้งบประมาณในหมวดเงินอุดหนุน ไม่สามารถใช้เงินสะสม
ได้ 
5. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
     - การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้ง ทุกวงเงินถือเป็นกรณีจำเป็น
เร่งด่วน 

3 การบริหารจัดการสถานการณ์ 
(สำหรับส่วนราชการใน
สังกัดมท. และรัฐวิสาหกิจ) 

การปรับมาตรการป้องกับและควบคุมโรคให้มีความ
เข้มข้นเพิ่มขึ้น ให้ดำเนินการ ดังนี้ 
1. มาตรการป้องกันของสถานที่ต่าง ๆ ต้องดำเนินการ
อย่างเข้มข้น และกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
2. สื่อสารให้ประชาชนรับทราบและดำเนินการ ดังนี้ 
     - หลีกเลี่ยงการเดินทางหากไม่จำเป็น และประเมิน
ความเสี่ยงตัวเอง 
     - เมื ่อตรวจหาเชื ้อแล้ว ควรเน้นการป้องกันตัวเอง
ตลอดเวลา 

หนังสือ มท ด่วนที่สุด  
ที่ มท  0230/ว 2389  
ลงวันที่ 24 เม.ย. 2564 

(เอกสาร 16) 
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     - ปฏิบัติตามคำแนะนำ เร่ือง การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกัน
ควบคุมโรคโควิด-19 สำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากเทศกาล
สงกรานต์ 

4 การบังคับใช้มาตรการ
ป้องกันและควบคุมการ
แพร่ระบาดในระดบัพืน้ที่
อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง 

1. สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน และสร้างการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A พร้อม
บูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคง ฝ่ายปกครอง อปท. 
วางระบบกำกับติดตาม ให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  
๒. การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ของกระทรวงสาธารณสุข 
     2.1 สถานที่ จัดให้มีจำนวนเตียงที่เหมาะสม  
(ไม่จำเป็นต้องเป็นสถานที่ขนาดใหญ่) มีระยะห่างระหวา่ง
เตียง มีฉากกันระหว่างเตียง รวมทั้งมีสัดส่วนของห้องน้ำที่
เพียงพอ 
     2.2 การวางระบบบริหารจัดการ (1) จัดบุคลากร
และจัดการความสะอาดของขยะติดเชื้อให้เพียงพอ (2) 
จัดระบบตรวจหาเชื้อ ระบบคัดแยกผู้มีอาการฯ ความ
รุนแรง และระบบการส่งต่อผู้ติดเชื้อ 
3. จัดระบบบูรณาการข้อมูลผู ้ต ิดเชื ้อและการส่งต่อ  
ให้เชื่อมโยงไม่ซ้ำซ้อนระหว่างปฏิบัติ 
4. หากจังหวัดใดมีเตียงรองรับเพียงพอ ให้คณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดนั้น สนับสนุนการรักษาพยาบาลผู้ป่วย
จากจังหวัดข้างเคียงตามความเหมาะสม 

โทรสาร มท. ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0230/ว 2480  
ลงวันที่ 28 เมษายน 2564 

(เอกสาร 17) 

5 เร่งรัดจัดส่งเอกสาร
เบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยง
ภัยของเจ้าหน้าที่ฯ 

กระทรวงสาธารณสุข เร่งรัดจัดส่งเอกสารการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้า
ระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั ้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 
วันที่ 31 มีนาคม 2564 ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 
2564 

โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว2512 
ลงวันที่ 29 เม.ย. 2564 

(เอกสาร 18) 

6 การขยายกำหนดเวลาการ
จัดทำบตัรประจำตัว
ประชาชน (เพิ่มเติม) 

ประกาศขยายกำหนดเวลาการขอมีบัตร การขอมีบัตรใหม่ 
หรือเปลี่ยนบัตรแก่ผู้ถือบัตรซึ่งมีชื่ออยู่ในทุกท้องที่จังหวัด
และกรุงเทพมหานคร จากภายในวันที ่ 30 เมษายน 
2564 เป็นวันที่ 31 สิงหาคม 2564 

หนังสือ มท. ด่วนทีสุ่ด 
ที่ มท 0309.2/ว 11066 
ลงวันที่ 30 เมษายน 
2564 

(เอกสาร 19) 
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4. ข้อสั่งการจาก ศบค.ปค. 
ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
1 ด้านทะเบียน  1.การให้บริการประชาชน 

การเพิ่มความเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรค ในส่วนการให้บริการประชาชน
เกี ่ยวกับงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน  ให้
ดำเนินการ ดังนี้ 
1. กำชับและเน้นย้ำให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนัก
ทะเบียนท้องถิ่น ดำเนินการให้บริการประชาชนรูปแบบ
ใหม่ (New Normal) ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน
การแพร่ระบาด อาทิ กำหนดหลักเกณฑ์ ก่อนเข้ารับ
บริการ ขณะรับบริการ  
2. ใช้รูปแบบการให้บริการจองคิวหรือนัดหมายล่วงหน้า 
3. เน้นย้ำให้บุคลากร ปฏิบัติตน ดังนี้ 
   3.1 ปฏิบัติตาม D-M-H-T-T 
   3.2 งดเว้นการเดินทางไปในสถานที่เสี่ยง 
   3.3 การรับประทานอาหาร 1 คน ต่อ 1 โต๊ะ 
   3.4 การใช้ลิฟท์โดยสารไม่เกิน 6 คน/เที่ยว และยืน
ประจำจุดตามทิศทางที่กำหนด 
   3.5 หากมีอาการไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น 
ไอ จาม เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจ เหนื่อยหอบ ให้รายงาน
ผ ู ้บ ังค ับบัญชาทราบทันที และร ีบไปพบแพทย์หรือ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อประเมินอาการโดยเร็วที่สุด 

หนังสือ มท. ด่วนทีสุ่ด  
ที่ มท 0309.1/ว9978 
ลงวันที่ 16 เม.ย. 2564 

(เอกสาร 20) 

  2. การบริหารจัดการแรงงานตา่งด้าว 
ให้สำนักทะเบียนจังหวัดและสำนักทะเบียน กทม. ระงับ
การจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและออกบัตร
ประจำตัวฯ ให้แก่แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา 
ลาว เมียนมา) ไว้เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 
2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี ่คลาย และให้ถือ
ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการสกัดกั้นและระงับยับยั้งการ
แพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด 

วิทยุ ปค. ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0309.8/ว130  
ลงวันที่ 22 เม.ย. 2564 

(เอกสาร 21) 

2 การบรหิารงานบุคคล
สำหรับลูกจ้างเหมาบริการ
โครงการพัฒนาตำบลแบบ
บูรณาการ 

ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลลูกจ้างเหมาบริการฯ สำหรับสถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม  ดังนี้ 
1. แจ้งกำชับที่ทำการปกครองอำเภอ รับทราบและ 
ถือปฏิบัติตามแนวทางบริหารงานบุคคลลูกจ้างเหมา
บริการฯ  
   1.1 การลงพื้นที่ปฏิบัติงานฯ 
   1.2 กรณีลูกจ้างฯ ต้องกักตัวตามมาตรการสาธารณสุข 
และมาตรการอ่ืนใดที่ทางราชการกำหนด 
   1.3 การจ่ายค่าตอบแทนลูกจ้างฯ กรณี ลูกจ้างฯ  

โทรสาร ปค. ด่วนที่สดุ  
ที่ มท 0305.1/ว 10510  
ลงวันที่ 23 เม.ย. 2564 

(เอกสาร 22) 
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ต้องกักตัวตามมาตรการสาธารณสุขและมาตรการอื่นใดที่
ทางราชการกำหนด  
   1.4 กรณีลูกจ้างฯ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  
   1.5 การเบิกจ่ายค่าตอบแทน กรณี ลูกจ้างฯ ต้องหยุด
ปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19 ) 
2. แจ้ง ทปค.อำเภอ มอบหมายป.ตำบล กำกับดูแลลูกจ้าง
เหมาบริการฯ ให้ปฏิบัติตามหลัก D-M-H-T-T โดยให้ถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

3 ประชาสัมพนัธ์ประกาศ
จุฬาราชมนตร ี

ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื ่อง มาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid - 19) ว่าด้วย การงดปฏิบัติศาสนกิจและกิจกรรม
ในเด ือนรอมฎอนท ี ่ม ัสยิด (ฉบ ับท ี ่  4/2564 )  ให้
ดำเนินการ ดังนี้ 
1. แจ้งส่วนราชการในพื ้นที ่ ทราบ และแจ้งอำเภอให้
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทุกช่องทาง 
2. ประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการอิสลามประจำ
จังหวัด กำกับดูแลและตรวจตรา การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการอิสลามประจำมัสย ิด ให ้ปฏิบ ัต ิตาม
มาตรการป ้องก ันโรคของทางราชการและประกาศ
จุฬาราชมนตรีอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการปฏิบัติตาม
มาตรการ D-M-H-T-T-A 

หนังสือ มท. ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0320/ว2331  
ลงวันที่ 22 เม.ย. 2564 

(เอกสาร 23) 

4 การปรับมาตรการป้องกัน
ควบคุมโรคให้มีความ
เข้มข้นเพิ่มขึ้น 

ให้ ร.อปค. และทุกสำนัก/กอง แจ้งบุคลากรในสังกัด 
รับทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการโดยเคร่งครัด ดังนี้ 
1. ป้องกันสถานที่ต่าง ๆ ต้องดำเนินการอย่างเข้มข้น และ
กำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
2. สื่อสารให้ประชาชนรับทราบและดำเนินการ ดังนี้ 
     - หลีกเลี่ยงการเดินทางโดยไม่จำเป็น และประเมิน
ความเสี่ยงของตนเอง 
     - เมื ่อตรวจหาเชื ้อแล้ว ควรเน้นการป้องกันตนเอง
ตลอดเวลา 
     - ปฏิบัติตามคำแนะนำ เร่ือง การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกัน
ควบคุมโรคโควิด - 19 สำหรับผู ้ท ี ่เด ินทางกลับจาก
เทศกาลสงกรานต์ 

หนังสือ มท. ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0321/ว 64  
ลงวันที่ 28 เมษายน 2564 

(เอกสาร 24) 

5 การปฏิบัติงานของ
ข้าราชการและบุคลากรใน
สังกัด ปค. (ส่วนกลาง) 
กรณี การแพร่ระบาดโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) ระลอกใหม่ 

ให้สำนัก/กอง ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติการงานนอก
สถานที ่ต ั ้ งของส่วนราชการ ซ ึ ่งกำหนดส ัดส่วนผู ้ที่
ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 โดยให้มี
ผลถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลง 

หนังสือ ปค. ด่วนที่สุด  
ที ่ มท 0302.2/ว1420 
ลงวันที่ 28 เมษายน 2564 

(เอกสาร 25) 

 
ฝ่ายนโยบายพิเศษ 

ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์  
กองวิชาการและแผนงาน  


