สรุปข้อสั่งการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การระบาด ระลอกเดือนเมษายน 2564
(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 - 16 พฤษภาคม 2564)
หนังสือสั่งการ

1. ข้อสั่งการจาก ศบค.
ที่

ประเด็น

รายละเอียด

หนังสือสั่งการ

1

ข้อกำหนดออกตามความ
ในมาตรา 9 แห่ง พระราช
กำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. 2548
ฉบับที่ 23

ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 23 มีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม
2564 เป็นต้นไป
ข้ อ 1 ข้ อ ปฏิ บ ั ต ิ ใ นการสวมหน้ า กากอนามั ย หรื อ
หน้ากากผ้า
ข้อ 2 การกำหนดพื้นที่สถานการณ์ ปรับระดับการ
กำหนดเขตพื้นที่สถานการณ์เพื่อการบังคับใช้มาตรการ
ควบคุมแบบบูรณาการจำแนกตามพื้นที่ ดังนี้
(1) พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวม 4
จังหวัด พื้นที่ กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ
(2) พื้นที่ควบคุมสูงสุด รวม 17 จังหวัด
(3) พื้นที่ควบคุม รวม 56 จังหวัด
จังหวัดในเขตพื้นที่สถานการณ์ 2 และ 3 ให้
เป็นไปตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย
ข้อ 3 มาตรการควบคุมแบบบูรณาการจำแนกตาม
พื้นที่สถานการณ์ที่จำเป็นอย่างเร่งด่วน
ข้อ 4 แนวทางปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่
ข้อ 5 การเร่งรัดการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรค
ข้อ 6 การป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมใน
การกระทำอันเป็นเหตุให้เกิดการระบาดของโรค
ข้อ 7 การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง เป็นระยะเวลา
ต่อเนื่องออกไปอีกอย่างน้อย 14 วัน

- ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 23
- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/ว 2824
ลงวันที่ 15 พ.ค. 2564
(เอกสาร 1)

2

ข้อกำหนดออกตามความ
ในมาตรา 9 แห่ง พระราช
กำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. 2548
ฉบับที่ 22

ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 22 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 22
2564 เป็นต้นไป
(เอกสาร 2)
ข้อ 1 การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อ
ป้ องกั น การแพร่โ รคเมื ่ 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
(3) พื้นที่ควบคุม รวม 26 จังหวัด

2

ที่

ประเด็น

รายละเอียด

หนังสือสั่งการ

จังหวัดในเขตพื้นที่สถานการณ์ 2 และ 3 ให้
เป็นไปตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย
ข้อ 3 การจัดกิจกรรมรวมกลุ่มสำหรับพื้นที่ควบคุม
สูงสุดและเข้มงวด
ข้อ 4 มาตรการควบคุมแบบบูรณาการสำหรับพื้นที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
ข้อ 5 มาตรการควบคุมแบบบูรณาการสำหรับพื้นที่
ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุม
ข้อ 6 การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง
3

คำสั่ง
ศู น ย์ บ ริ ห ารสถานการณ์
การแพร่ ร ะบาดของโรค
ติ ดเชื ้ อไวรั สโคโรนา 2019
(โควิด-19) ที่ ๕/๒๕๖๔
เรื่อง แนวปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดออกตามความใน
มาตรา ๙ แห่ ง พระราช
กำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๐)

คำสั่ง ศบค. ที่ 5/2564 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - คำสั่ง ศบค. ที่ 5/2564
2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
(เอกสาร 3)
ข้อ 1 ให้ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ตามคำสั่ง
ศบค. ที่ 4/2564 ลว. 31 มี.ค. 2564 เข้ารับการกักกัน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน
ข้อ 2 ให้ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เข้ารับการ
ตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR
ข้อ 3 มาตรการป้องกันโรคตามคำสั่งฉบับนี้ ตั้งแต่
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

4

คำสั่งนายกรัฐมนตรี
ที่ 6/2564
เรื่อง จัดตั้งศูนย์บูรณาการ
แก้ ไขสถานการณ์ โควิ ด -19
ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล

คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 6/2564 ลว. 5 พฤษภาคม 2564
-เรื ่ อง จั ดตั ้ งศู นย์ บ ู รณาการแก้ ไขสถานการณ์ โควิ ด -19
ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็น
ผู ้ อำนวยการศู นย์ ฯ ทำหน้าที่ขับเคลื่อน ติดตาม และ
บู รณาการการปฏิบ ั ติ ง านเพื ่ อแก้ ไขปัญ หาสถานการณ์
ฉุกเฉินเป็นการเฉพาะ โดยมี ผวจ.นครปฐม ผวจ.นนทบุรี
ผวจ.ปทุมธานี ผวจ.สมุทรปราการ และ ผวจ.สมุทรสาคร
ร่วมเป็นกรรมการ

- คำสั่งนายกรัฐมนตรี
ที่ 6/2564
ลงวันที่ 5 พ.ค. 2564
- หนังสือ มท. ด่วนทีส่ ุด
ที่ มท 0230/ว 2593
ลงวันที่ 5 พ.ค. 2564
(แจ้งจังหวัดปริมณฑล)
(เอกสาร 4)

5

คำสั่งนายกรัฐมนตรี
ที่ 7/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
เฉพาะกิจเพื่อการบูรณาการ
ด้านการแพทย์
และสาธารณสุข

คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 7/2564 ลว. 5 พฤษภาคม 2564
-เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการบูรณาการด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข โดยมี อปค. ร่วมเป็นกรรมการ
เพื่อให้การบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉิน
ทางการแพทย์ ฯ มี ความเป็ นเอกภาพ มี ประสิ ทธิ ภาพ
เพื่อระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

- คำสั่งนายกรัฐมนตรี
ที่ 7/2564
ลงวันที่ 5 พ.ค. 2564
- หนังสือ ศบค.มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/ว 6585
ลงวันที่ 5 พ.ค. 2564
(แจ้ง ปค.)
(เอกสาร 5)

3

ที่

ประเด็น

รายละเอียด

หนังสือสั่งการ

6

คำสั่งนายกรัฐมนตรี
ที่ 8/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา
ด้านการสาธารณสุขในศูนย์
บริหารสถานการณ์โควิด-19

คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 8/2564 ลว. 5 พฤษภาคม 2564 - คำสั่งนายกรัฐมนตรี
- เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้านการสาธารณสุข ในศูนย์ ที่ 8/2564
บริ หารสถานการณ์ โควิ ด -19 โดยมี ศาสตราจารย์ คลิ นิ ก ลงวันที่ 5 พ.ค. 2564
เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร เป็นประธาน
(เอกสาร 6)

7

สรุปผลการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19 )
(ศบค.) ครั้งที่ 6/2564
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564

1. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดและผู้ติดเชื้อ
หนังสือ มท. ด่วนทีส่ ุด
2. แนวทางการปฏิบัติและการบังคับใช้กฎหมาย
ที่ มท 0230/ว 2815
3. การยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส ลงวันที่ 15 พ.ค 2564
โคโรนา 2019
(เอกสาร 7)
4. แผนการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
5. ประกาศและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
6. การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19
7. รายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการหน้ากากอนามัย
8. การบริหารจัดการกองทุนโควิด-19
9. รายงานสถานะโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนาม
10. ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

2. ข้อสั่งการจากประชุมที่สำคัญๆ (ศปก.ศบค. /ศูนย์บูรณาการการแก้ไขโควิด-19 ในพื้นที่ กทม.และ
ปริมณฑล และการประชุม VCS กระทรวงมหาดไทย)
ที่

ประเด็น

1

ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ
จากที่ประชุม ศปก.ศบค.
ที่เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงมหาดไทย

รายละเอียด

หนังสือสั่งการ

วันที่ 30 เมษายน และ 1-2 พฤษภาคม 2564
โทรสาร มท. ด่วนที่สุด
- พิจารณามาตรการที่เหมาะสมและเน้นการประชาสัมพันธ์ ที่ มท 0230/ว 2557
เพื่อสร้ างการรับรู ้ แก่ ประชาชนให้งดเดินทางข้ ามจั งหวั ด ลงวันที่ 3 พ.ค. 2564
ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยให้หลีกเลี่ยงมาตรการ
(เอกสาร 8)
ตั้งจุดตรวจที่มีการสัมผัส การติดต่อทางกายภาพ หรือการขอ
เอกสารรับรองความจำเป็นจากพนักงานเจ้าหน้าที่
- รับทราบประเด็นการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขในภาวะ
ฉุกเฉิน โดยให้ประสานการปฏิบัติเพื่อเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อ
อย่างเป็นระบบ ไม่เกิดความเสี่ยงต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่
- พื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุม พิจารณากำหนด
มาตรการโดยประเมินจากปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการแพร่
ระบาด รวมทั ้ ง ให้ ต รวจตรากิ จ การ/กิ จ กรรมที ่ ม ี ก าร
รวมกลุ ่ ม และขอความร่ ว มมื อให้ ป ฏิ บ ั ติ ต ามมาตรการ
D-M-H-T-T-A และเน้นย้ำการดำเนินการตามมาตรการใน
ข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ ๒๒) อย่างเคร่งครัด
- ดำเนิ น การเมื่ อพบผู ้ ไม่ สวมหน้ ากากผ้ าหรื อหน้ากาก
อนามั ย นอกเคหสถานหรื อ พื้ น ที ่ ส าธารณะ โดยให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการว่ากล่าวตักเตือนและสั่งให้

4

ที่

ประเด็น

รายละเอียด

หนังสือสั่งการ

ปฏิบัติอย่างถูกต้อง การกำหนดอัตราการเปรียบเทียบปรับ
จะต้องบังคับใช้ตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยให้
พิจารณาตามข้อเท็จจริงประกอบการใช้ดุลพินิจให้เหมาะสม
-จั ง หวั ด ชลบุ รี กระทรวงการท่ องเที ่ ย วและกี ฬ า และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันกำกับและติดตามการจัดการ
แข่งขันกีฬา Golf LPGA ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน
โรคตามที่ทางราชการกำหนด
การประชุม ศปก.ศบค.

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564
โทรสาร มท. ด่วนที่สุด
- ให้ ผวจ. เสนอ คกก.โรคติ ด ต่ อ จั ง หวั ด ดำเนิ น การ ที่ มท 0230/ว 2594
วิ เคราะห์ จ ุ ด เสี ่ ย งและปั จ จั ย เสี ่ ย งของแต่ ล ะพื ้ น ที ่ เ พื่ อ ลงวันที่ 5 พ.ค. 2564
กำหนดมาตรการป้องกันโรคให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่
(เอกสาร 9)

การประชุม ศปก.ศบค.

วันที่ 4 พฤษภาคม 2564
โทรสาร มท. ด่วนที่สุด
1. จัดทำแผนการจัดสรรวัคซีนในพื้นที่ ดังนี้
ที่ มท 0230/ว 2592
- การเตรียมและจัดลำดับความสำคัญของกลุ่มเป้าหมาย ลงวันที่ 5 พ.ค. 2564
ในการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย ๑) บุคลากรทางการแพทย์
(เอกสาร 10)
และสาธารณสุขด่านหน้า 2) เจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่เสี่ยง
สัมผัสโรค เช่น ทหาร ตำรวจ ผู้ทำงานสถานที่กักกันตัว
3) กลุ ่ ม อาชี พเสี่ ยง เช่ น พนั กงานขับรถสาธารณะ ครู
4) ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง 7 โรค 5) ประชาชนทั่วไป
- การเตรียมทีมบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ในการ
ฉีดวัคซีน ให้เพียงพอต่อจำนวนวัคซีนและให้แล้วเสร็จใน
เวลาที ่ ก ำหนด โดยเริ ่ ม บริ การฉี ด วั ค ซี น ตั ้ ง แต่ ว ั น ที่ 7
มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
- การประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมายให้ลงทะเบียนจองฉีด
วัคซีนได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
2. ผวจ. เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Commander
: IC) บูรณาการแบ่งมอบภารกิจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้ปฏิบัติตามแผนการจัดสรรวัคซีน ในพื้นที ่ วางระบบ
การซักซ้อมแผน กำกับ ติดตาม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
รวดเร็ว ไม่เกิดความสับสน

การประชุม ศปก.ศบค.

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
ให้ กทม. รวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณากำหนด
แนวทางการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ดังนี้
- จัดทำรายละเอียดข้อมูล ประกอบด้วย 1) การวางระบบ
การฉีดวัคซีน ในศูนย์บริการสาธารณสุข รพ. ในเครือข่าย
และ รพ.เอกชน ที่จะเข้ามาสนับสนุน 2) การจัดลำดับ
ความสำคัญของกลุ่มเป้าหมาย
- จัดทำแผนโครงสร้างศูนย์ควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19
ในพื้นที่ กทม. ทั้ง 50 เขต และอำนาจหน้าที่ของศูนย์ฯ

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/6700
ลงวันที่ 7 พ.ค. 2564
(แจ้ง กทม.)
(เอกสาร 11)

5

ที่

ประเด็น

การประชุม ศปก.ศบค.

การประชุม ศปก.ศบค.

การประชุม ศปก.ศบค.

การประชุม ศปก.ศบค.

รายละเอียด
- ตรวจสอบข้ อ มู ล ตั ว เลข สถิ ต ิ ต ่ า งๆ ในการรายงาน
สถานการณ์โรคโควิด-19 ในพื้นที่ กทม. ให้มีความถูกต้อง
แม่นยำ
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
- ให้ ผวจ. ในฐานะ ผอ.รมน.จังหวัด ประสานการปฏิบัติกับ
หน่ วยงานฝ่ า ยความมั ่ น คง ตำรวจ ฝ่ ายปกครอง และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ รวมทั้งกำชับนายอำเภอ กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ติดตาม กำกับ ตรวจสอบ และ
เฝ้าระวังอย่างเข้มงวดมิให้มีการลักลอบการเล่นพนัน ชนไก่
ชนโค รวมถึงกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม เช่น งานบุญ งานเลี้ยง
งานสั มมนาในที ่ ทำงาน รวมทั ้ งเน้ นย้ ำในทุ กภาคส่ วนให้
ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด
วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2564
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ กทม.
- การบริหารจัดการด้านสาธารณสุขกับกลุ่มอาชีพที่ต้อง
พบปะกับผู้คนเป็นจำนวนมาก
- การปรับรูปแบบการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก
- การปรับรูปแบบการนำเสนอข้อมูลของศูนย์ควบคุมการ
แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในแต่ละพื้นที่
- การจัดทำข้อมูลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ กทม.
แบบรายวัน
- การจัดสรรวัคซีนในพื้นที่ กทม.
วันที่ 9 พฤษภาคม 2564
- ให้ กทม. จั ด ทำข้ อ มู ล การแถลงข่ า วประจำวั น เพื่ อ
สนับสนุนการทำงานของฝ่ายโฆษก ศบค. และให้มีการ
แยกวงหารื อของที ม โฆษก ศบค. และ กทม. ในทุ กวัน
ตั้งแต่เวลา 08.30 น
วันที่ 10 พฤษภาคม 2564
- จังหวัดปริมณฑล ให้นำแบบฟอร์มการรายงานสถานการณ์
โควิ ด-19 ที ่ ได้ รั บรองในที ่ ประชุ ม ศปก.ศบค. ไปใช้ เป็ น
แบบฟอร์มรายงานประจำวัน และส่งต่อให้ สทอภ. (GSTDA)
นำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลข้อมูลต่อไป
- จังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการ ดังนี้
๑) เตรียมความพร้อมรองรับผู้ติดเชื้อจากชุมชนคลองเตย
กรณีได้รับการประสานจากกรมการแพทย์
๒) ให้การสนับสนุน กทม. ในการดูแลและรับผู้ติดเชื้อเข้า
รั บการรั กษาในโรงพยาบาลสนามของ จ.สมุ ทรสาคร ใน
ระหว่างที่ กทม. อยู่ระหว่างจัดตั้งโรงพยาบาลบุษราคัม
๓) ประสานรายงานเบาะแสต้นตอเชิงลึกของผู้เกี่ยวข้อง
กับการลักลอบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย
ต่อเลขาธิการสภาความมั่นคงโดยตรง เพื่อเป็นการบังคับใช้
ตามข้อกำหนดฯ ฉบับที่ ๑๗

หนังสือสั่งการ

โทรสาร มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/ว 2679
ลงวันที่ 11 พ.ค. 2564
(เอกสาร 12)

โทรสาร มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/6766
ลงวันที่ 11 พ.ค. 2564
(แจ้ง กทม.)
(เอกสาร 13)

โทรสาร มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/6802
ลงวันที่ 11 พ.ค. 2564
(แจ้ง กทม.)
(เอกสาร 14)
โทรสาร มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/ว 2730
ลงวันที่ 12 พ.ค. 2564
(แจ้ง จังหวัดปริมณฑล)
(เอกสาร 15)
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ที่

2

ประเด็น

รายละเอียด

หนังสือสั่งการ

การประชุม ศปก.ศบค.

วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2564
โทรสาร มท. ด่วนที่สุด
- ติดตามและประเมินผลการดำเนินมาตรการ D-M-H-T-T-A ที่ มท 0230/ว 2825
ภายในหน่วยงาน เพื่อประกอบการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของ ลงวันที่ 15 พ.ค. 2564
ข้อกำหนด (ฉบับที่ 20,22) ของที่ประชุม ศปก.ศบค. ต่อไป
(เอกสาร 16)
- จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ชลบุรี สมุทรสาคร
นครปฐม และเชียงใหม่ จัดทำแผนการเตรียมจัดสรรและ
ดำเนินการฉี ดวั คซีนให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารตาม
ความเหมาะสมอย่างเร่งด่ วน จังหวัดอื่นนอกเหนื อจากนี้
พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม
- เพิ ่ ม ความเข้ ม ข้ น ในการตรวจตราและสอดส่ องดู แ ล
การลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเข้าเมือง

การประชุม ศปก.ศบค.

วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2564
โทรสาร มท. ด่วนที่สุด
- การพิจารณาดำเนินการกับผู้ลักลอบเข้าเมืองแบบผิด ที่ มท 0230/ว 2818
กฎหมายบริเวณชายแดน โดยคำนึงถึงบริบททางด้านการ ลงวันที่ 15 พ.ค. 2564
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(เอกสาร 17)
- การตรวจสอบสถานบันเทิงที่ลักลอบเปิดทำการ
- การจัดทำข้อมูลจำนวนวัคซีนของจังหวัดชายแดน

การประชุม ศปก.ศบค.

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564
โทรสาร มท. ด่วนที่สุด
- เร่ งรั ดการฉี ดวั คซี นให้ แก่ บ ุ คคลที ่ เป็ นกลุ ่ มเสี ่ ยง อาทิ ที่ มท 0230/ว 2827
คนขับรถโดยสาร ผู้ที่เดินทางไปยังสถานที่แออัด และบุคคล ลงวันที่ 15 พ.ค. 2564
ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอื่น ๆ ตามข้อมูลของกรมควบคุมโรค และ
(เอกสาร 18)
เหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่
- การจัดประชุมสภาเทศบาลในแต่ละจังหวัด ให้พิจารณาถึง
ระดับสีของพื้นที่ และปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข
อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ให้ ผวจ. โดยความเห็นชอบของ คกก.
โรคติดต่อจังหวัด พิจารณากำหนดแนวปฏิบัติที่เหมาะสม
แจ้งหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องทราบและดำเนินการในส่ วนที่
เกี่ยวข้อง
- จังหวัดสมุทรสาคร แจ้งให้ สสจ.สมุทรสาคร ประสานการ
ปฏิบัติกับ ศปม. ในการเตรียมสถานที่และบุคลากรทางการ
แพทย์ ในโรงพยาบาลสนามวั ฒนาแฟคทอรี เพื ่ อรองรั บ
ผู้ป่วยที่พบจากการทำ Active Case Finding

การประชุมศูนย์บูรณาการ สรุปการประชุม ศูนย์บูรณาการการแก้ไขสถานการณ์
การแก้ไขสถานการณ์
โควิด-19 ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล
โควิด-19 ในพื้นที่ กทม. - วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
และปริมณฑล
ดำเนิ น การบริ ห ารจั ด การฉี ด วั ค ซี น ให้ เ ป็ น ไปตาม
เป้าหมาย คือเข็มแรกในเดือนกันยายน 2564 และเข็มที่
สองในเดื อ นธั น วาคม 2564 และจั ด ทำข้ อ มู ล ตาม
แบบฟอร์มรายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 ประจำวัน
และบันทึกลงในระบบออนไลน์ของ GISTDA ทุกวัน

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/ว 2816
ลงวันที่ 15 พ.ค. 2564
(จังหวัดปริมณฑล)
- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/ว 2826
ลงวันที่ 15 พ.ค. 2564
(เอกสาร 19, 20)
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ที่

ประเด็น

รายละเอียด

หนังสือสั่งการ

- วันที่ 12 พฤษภาคม 2564
(จังหวัดนนทบุรี
- มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ
สุมทุ ราปราการ
- การบริหารจัดการด้านสาธารณสุข
และสมุทรสาคร)
- วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
- มาตรการควบคุ มและป้ องกั นการแพร่ ระบาดแบบ
บูรณาการ
- การบริหารจัดการด้านสาธารณสุข
- การบริหารจัดการวัคซีน
3

การประชุมมอบนโยบาย
เพื่อป้องกัน ควบคุม และ
แก้ไขสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
และหารือข้อราชการอื่นๆ
ผ่านระบบ VCS
กระทรวงมหาดไทย

สรุปการประชุมมอบนโยบายเพื่อป้องกัน ควบคุม และ โทรสาร มท. ด่วนที่สุด
แก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส ที่ มท 0230/ว 2822
โคโรนา 2019 และหารือข้อราชการอื่นๆ ผ่านระบบ ลงวันที่ 15 พ.ค. 2564
VCS กระทรวงมหาดไทย
(เอกสาร 21)
- การป้ องกั น ควบคุ ม และแก้ ไขสถานการณ์ การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- การเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
ของจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
- มาตรการควบคุ ม การลั กลอบเข้ าประเทศและการ
เคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
- การป้ องกั นการรวมกลุ ่ มเพื ่ อลดความเสี ่ ยงจากการ
ระบาดของโรคโควิด-19
- มาตรการตรวจคัดกรองเชิงรุก (Active Case Finding)
- มาตรการป้องกัน D-M-H-T-T-A
- การจัดตั้ งและขับเคลื่ อนการดำเนินการโรงพยาบาล
สนามและระบบส่งต่อ
- มาตรการช่วยเหลือประชาชน
- ข้อราชการอื่น ๆ
- โครงการพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของ
เศรษฐกิจฐานราก
- การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูฝน
- การจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนา
คนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)
ในระดับจังหวัดและระดับต่าง ๆ
- การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- การดำเนินการเกี่ยวกับป้ายพระบรมฉายาลักษณ์และซุ้ม
ประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่
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3. ข้อสั่งการจาก ศบค.มท.
ที่

ประเด็น

รายละเอียด

หนังสือสั่งการ

1

การสำรวจความต้องการ
ถุงยังชีพ

- ให้จังหวัดสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนถุงยังชีพ โทรสาร มท. ด่วนที่สุด
ของประชาชนที่ขาดแคลนเครื่องอุปโภค-บริโภค และแจ้ง ที่ มท 0230/ว 2571
ความประสงค์ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะ ลงวันที่ 4 พ.ค. 2564
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุน ฯ โดยตรง
(เอกสาร 22)

2

การป้องกัน และควบคุม
การลักลอบเข้าเมืองโดย
ผิดกฎหมายจากประเทศ
เพื่อนบ้าน

๑. จังหวัดพื้นที่ชายแดน
โทรสาร มท. ด่วนที่สุด
ให้ ผวจ. บูรณาการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน ที่ มท 0230/ว 2640
การควบคุมการลักลอบเข้าประเทศและการเคลื่อนย้าย ลงวันที่ 7 พ.ค. 2564
แรงงานต่างด้าว รวมทั้งการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และจุด
(เอกสาร 23)
คัดกรองโรคบุคคลที่เดินทางเข้าเมืองและรถขนส่งสินค้า
จากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเคร่งครัด
2. จังหวัดทุกจังหวัด
- ผวจ. ให้ฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
จังหวัด (ผอ.รมน.จังหวัด) ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงาน
ฝ่ายความมั่นคง ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง วางระบบการตรวจตราโรงงาน สถานประกอบการ
หอพัก
-กำชับ นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการ
หมู ่ บ ้ า น ผู้ น ำชุ ม ชน สำรวจตรวจสอบบุ คคลที ่ เดินทาง
เข้ามาในหมู่บ้าน/ชุมชน
-ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการโรงงาน สถาน
ประกอบการ หอพั ก เพื ่ อ สร้ า งการรั บ รู ้ แ ละขอความ
ร่วมมือตรวจสอบมิให้ รับแรงงานต่างด้าวที่ลั กลอบเข้า
เมืองโดยผิดกฎหมายเข้าทำงาน หรือเข้าพัก
-สร้างการรับรู้กับประชาชนทั่วไป ให้ช่วยตรวจสอบ
บุ คคลที ่ เดิ น ทางเข้ า มาในพื ้ น ที ่ ทั ้ ง นี ้ หากพบแรงงาน
ต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองหรือมีข้อมูลขบวนการลักลอบเข้า
เมืองโดยผิดกฎหมาย ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจดำเนินการ
ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด สำหรับประชาชนผู้พบเห็นให้
แจ้ง นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ดำเนินการตาม
อำนาจหน้าที่
-ชี ้ แจงทำความเข้ า ใจกั บ ข้ า ราชการ บุ คลากร และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ห้ามมิให้ปล่อยปะละเลยหรือรู้เห็น
เป็นใจในพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง ไม่สอดคล้องกับนโยบาย
และมาตรการของ ศบค. หากฝ่ า ฝื น อาจเข้ า ข่ า ยเป็ น
ความผิดทางวินัยหรืออาญา

3

ข้อมูลการจัดตั้ง
โรงพยาบาลสนาม
และ Hospitel ในพื้นที่

- ให้จังหวัด รายงานข้อมูลการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม โทรสาร มท. ด่วนที่สุด
และ Hospitel ในพื ้ น ที่ ทุ ก วั น พุ ธ เพื ่ อ สนั บ สนุ น การ ที่ มท 0230/ว 2705
บริหารจัดการโรงพยาบาลสนาม และ Hospitel ในเชิง ลงวันที่ 11 พ.ค. 2564
นโยบาย
(เอกสาร 24)
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ที่

ประเด็น

รายละเอียด

4

การบริหารจัดการวัคซีน

4.1 แผนการจัดสรรวัคซีน (ตามข้อสั่งการจากที่ประชุม
ศปก.ศบค. วันที่ 4 พฤษภาคม 2564)
1. จัดทำแผนการจัดสรรวัคซีนในพื้นที่ ดังนี้
- การเตรียมและจัดลำดับความสำคัญของกลุ่มเป้าหมาย
ในการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย ๑) บุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุขด่านหน้า 2) เจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่เสี่ยง
สัมผัสโรค เช่น ทหาร ตำรวจ ผู้ทำงานสถานที่กักกันตัว
3) กลุ ่ ม อาชี พเสี่ ยง เช่ น พนั กงานขับรถสาธารณะ ครู
4) ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง 7 โรค 5) ประชาชนทั่วไป
- การเตรียมทีมบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ในการ
ฉีดวัคซีน ให้เพียงพอต่อจำนวนวัคซีนและให้แล้วเสร็จใน
เวลาที ่ ก ำหนด โดยเริ ่ ม บริ การฉี ด วั ค ซี น ตั ้ ง แต่ ว ั น ที่ 7
มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
- การประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมายให้ลงทะเบียนจองฉีด
วัคซีนได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
2. ผวจ. เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Commander
: IC) บูรณาการแบ่งมอบภารกิจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้ปฏิบัติตามแผนการจัดสรรวัคซีน ในพื้นที ่ วางระบบ
การซักซ้อมแผน กำกับ ติดตาม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
รวดเร็ว ไม่เกิดความสับสน

หนังสือสั่งการ

4.2 การฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็น “วาระแห่งชาติ”
โทรสาร มท. ด่วนที่สุด
(การประชุม ครม. เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564)
ที่ มท 0230/ว 2798
- การจัดเตรียมสถานที่ บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ รองรับ ลงวันที่ 14 พ.ค. 2564
การฉีดวัคซีนต่อจำนวนผู้ลงทะเบียนในพื้นที่ อย่างน้อย
(เอกสาร 25)
อำเภอละ 1 แห่ง และซักซ้อมระบบการฉี ดวั คซีน ให้ มี
ความพร้อมภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- การลงทะเบียนฉีดวัคซีน วางระบบการลงทะเบียนฉีด
วัคซีนโดยใช้กลไกระดับพื้นที่ เช่น อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
พชอ. 1)ประชาสั ม พั น ธ์ ส ร้ า งการรั บ รู ้ 2)เชิ ญ ชวนให้
ประชาชนลงทะเบียนโดยใช้แอปพลิเคชัน “หมอพร้อม”
- วางระบบการฉีดวัคซีน อำนวยความสะดวกให้ประชาชน
ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างครบถ้วน
- วางระบบการติ ด ตามผลข้ า งเคี ย ง หรื อ ผลกระทบ
ภายหลังการฉีดวัค ซีน พร้อมระบบการช่วยเหลือหากมี
อาการที่ไม่พึงประสงค์
4.3 สถานที่ของเอกชนที่เสนอเป็นสถานที่ฉีดวัคซีนใน
จังหวัด พร้อมทั้งแปลนโมเดล (SCG และ CENTRAL)
(ข้อมูลจากหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)
เพื่อเป็นตัวอย่างในการจัดเตรียมสถานที่ฉีดวัคซีนของ
เอกชนที่ได้จัดเตรียมความพร้อมร่วมกับ กทม. หอการค้าไทย
และเอกชนเจ้าของพื้นที่ รวมจำนวน ๖๒ จังหวัด ๓๒๓ แห่ง

โทรสาร มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/ว 2794
ลงวันที่ 14 พ.ค. 2564
(แจ้ง 62 จังหวัด)
(เอกสาร 26)
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ที่

ประเด็น

รายละเอียด

หนังสือสั่งการ

- ภาคเหนือ จำนวน ๑๑ จังหวัด ๔๖ แห่ง
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๑๖ จังหวัด ๖๓ แห่ง
- ภาคกลาง จำนวน ๑๘ จังหวัด ๙๘ แห่ง
- ภาคตะวันออก จำนวน ๗ จังหวัด ๕๒ แห่ง
- ภาคใต้ จำนวน ๑๐ จังหวัด ๖๓ แห่ง
ทั ้ งนี ้ ขอให้ จ ั งหวั ดพิ จารณาสนั บสนุ นข้ อเสนอของ
ภาคเอกชนในการทำงานร่วมกับภาครัฐ
5

การใช้อาคารสถานที่ของ
สถานศึกษาในการ
คัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน
ชั้น ม.1 และ ม.4 สังกัด
สพฐ. ปีการศึกษา 2564

มติที่ประชุม ศปก.ศบค.
หนังสือ มท. ด่วนทีส่ ุด
-เห็นชอบ อนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาใน ที่ มท 0230/ว 2817
การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 สังกัด สพฐ. ลงวันที่ 15 พ.ค. 2564
ปี การศึ กษา 2564 (ทั ้ ง การสอบคั ด เลื อ กและการจั บ
(เอกสาร 27)
ฉลาก)
-เห็นชอบ อนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมในการรวมกลุ่มของ
บุคคลที่มีจำนวนมากกว่า 20 คน
-แจ้ ง จั ง หวั ด ทราบ เพื ่ อ ให้ โ รงเรี ย นในสั ง กั ด สพฐ.
ดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ตามกำหนดวัน
ดำเนินการรับนักเรียนต่อไป

4. ข้อสั่งการจาก ศบค.ปค.
ที่

ประเด็น

รายละเอียด

หนังสือสั่งการ

1

ด้านทะเบียน

การขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือ มท. ด่วนทีส่ ุด
(เพิ่มเติม)
ที่ มท 0309.2/ว 11066
มท. ประกาศขยายกำหนดเวลาการขอมีบัตร การขอมี ลงวันที่ 30 เม.ย. 2564
บัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรแก่ผู้ถือบัตรซึ่งมีชื่ออยู่ในทุก
(เอกสาร 28)
ท้องที่จังหวัดและกรุงเทพมหานคร จากภายในวันที่ 30
เมษายน 2564 เป็นวันที่ 31 สิงหาคม 2564

2

ประชาสัมพันธ์ประกาศ
จุฬาราชมนตรี

ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการ หนังสือ มท. ด่วนที่สุด
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ มท 0320/ว 2694
ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีฎิ้ลฟิตร์ (ฉบับที่ ลงวันที่ 11 พ.ค. 2564
๕/๒๕๖๔) ลว. 6 พฤษภาคม 2564
(เอกสาร 29)
๑. แจ้งส่วนราชการประจำจังหวัดและหน่วยงานของ
รั ฐ ในพื ้ น ที ่ ให้ ป ระชาสั ม พั น ธ์ แ ละเผยแพร่ ข ้ อมู ล ตาม
ประกาศฯ เพื ่ อให้ ป ระชาชนทั ่ว ไปและผู ้ นั บถื อศาสนา
อิสลามทราบโดยทั่วกัน
๒. ประสานการปฏิบัติกับ คกก.อิสลามประจำจังหวัด
(ถ้ามี) ในการกำกับดูแลและตรวจตราการปฏิบัติงานของ
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ที่

3

ประเด็น

รายละเอียด

หนังสือสั่งการ

คกก.อิลสามประจำมัสยิด หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบให้
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค รวมทั้งจัดระเบียบและ
ระบบต่ า งๆ ตามคำแนะนำ และเงื ่ อ นเวลาตามที ่ ท าง
ราชการกำหนด
ผลการประชุม
มติ ท ี ่ ประชุ มเห็ นชอบ แต่ งตั ้ งชุ ดเฉพาะกิ จตรวจสอบ
คณะอนุกรรมการ
ปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีคนต่างด้าวทำงานผิด
ตรวจสอบการทำงานของ กฎหมายในสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อ
คนต่างด้าวในสถานการณ์ ไวรั สโคโรนา 2019 จำนวน ๖ คณะ ซึ ่ งคาดว่ าจะเริ่ ม
การแพร่ระบาดของโรค ดำเนินการตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมและดำเนินการจนถึง
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินการ ๓ เดือน
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
มีผู้แทน ปค. เป็นองค์ประกอบในชุดเฉพาะกิจฯ ดังนี้
-สน.สก. เป็นผู้แทนหลักของ ปค. ในการประชุมชุดเฉพาะกิจ
ตรวจสอบ ปราบปราม จั บกุ มและดำเนิ นคดี คนต่ างด้ าว
ทำงานผิดกฎหมาย
-สน.มน. เป็นผู้สนับสนุนข้อมูล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กรณี
ดำเนิ นการด้ านการข่ าว ติ ดตามสถานการณ์ ฯ ด้ านการ
ป้องกัน สกัดกั้น ปราบปรามและจับกุมผู้หลบหนีเข้าเมื อง
ของพนักงานปกครอง
-สน.บท. เป็นผู้สนับสนุนข้อมูล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กรณี
ดำเนินการด้านฐานข้อมูลการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมการปกครอง
(ศบค.ปค.)

