สรุปข้อสั่งการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การระบาด ระลอกเดือนเมษายน 2564
(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 17 - 31 พฤษภาคม 2564)
1. ข้อสั่งการจาก ศบค. และประกาศ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19
รายละเอียด

หนังสือสั่งกำร

ที่

ประเด็น

หนังสือสั่งการ

1

ข้อกำหนดออกตำมควำม
ในมำตรำ 9 แห่ง พระรำช
กำหนดกำรบริหำรรำชกำร
ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. 2548
ฉบับที่ 23

ข้อกาหนดฯ ฉบับที่ 23 มีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม - ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 23
2564 เป็นต้นไป
(เอกสาร 1)
ข้ อ 1 ข้ อ ปฏิ บั ติ ใ นกำรสวมหน้ ำ กำกอนำมั ย หรื อ
หน้ำกำกผ้ำ
ข้ อ 2 กำรกำหนดพื้ น ที่ ส ถำนกำรณ์ ปรับ ระดั บ กำร
กำหนดเขตพื้นที่สถำนกำรณ์เพื่อกำรบังคับใช้มำตรกำร
ควบคุมแบบบูรณำกำรจำแนกตำมพื้นที่ ดังนี้
(1) พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวม 4
จังหวัด พื้นที่ กทม. นนทบุรี ปทุมธำนี และสมุทรปรำกำร
(2) พื้นที่ควบคุมสูงสุด รวม 17 จังหวัด
(3) พื้นที่ควบคุม รวม 56 จังหวัด
จังหวัดในเขตพื้นที่สถำนกำรณ์ 2 และ 3 ให้
เป็นไปตำมบัญชีรำยชื่อแนบท้ำย
ข้อ 3 มำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรจำแนกตำม
พื้นที่สถำนกำรณ์ที่จำเป็นอย่ำงเร่งด่วน
ข้อ 4 แนวทำงปฏิบัติของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ข้อ 5 กำรเร่งรัดกำรฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรค
ข้อ 6 กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรมีส่วนร่วมใน
กำรกระทำอันเป็นเหตุให้เกิดกำรระบำดของโรค
ข้อ 7 กำรปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ตั้ง เป็นระยะเวลำ
ต่อเนื่องออกไปอีกอย่ำงน้อย 14 วัน

2

ประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำ
จำนวน 3 ฉบับ

1. ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศ - โทรสำร มท. ด่วนที่สุด
สถานการณ์ ฉุ กเฉิ นในทุ กเขตท้ องที่ ทั่ วราชอาณาจั ก ร ที่ มท 0230/ว 3119
(คราวที่ ๑๒) ลว. 2๕ พ.ค. 2564 ขยำยระยะเวลำกำรใช้ ลงวันที่ 29 พ.ค. 2564
บังคับประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ออกไปอีก
(เอกสาร 2)
ครำวหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ จนถึงวันที่
๓๑ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. ประกาศ เรื่ อง การให้ ประกาศที่ คณะรั ฐมนตรี
กาหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ
ลว. ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๔ ให้บรรดำประกำศที่ ครม.กำหนดขึ้น
ตำมประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินฯ ลว. ๒๕ มีนำคม ๒๕๖๓
และค ำสั่ งนำยกรั ฐมนตรี ที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่ อง กำรจั ดตั้ ง
หน่ วยงำนพิ เศษฯ ลว. ๒๕ มี นำคม ๒๕๖๓ และที่ แก้ ไข
เพิ่มเติม ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่ำ ครม. จะกำหนด
เป็นอย่ำงอื่น
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ที่

ประเด็น

รายละเอียด

หนังสือสั่งการ

3. ประกาศ เรื่อง การให้ ข้ อก าหนด ประกาศ และ
คาสั่งที่นายกรั ฐมนตรีก าหนด ตามประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ลว. ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๔ ให้บรรดำ
ข้อกำหนด ประกำศ และคำสั่งที่นำยกรัฐมนตรีกำหนดขึ้น
ตำมประกำศ สถำนกำรณ์ฉุกเฉินฯ ลว. ๒๕ มีนำคม ๒๕๖๓
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตำมประกำศขยำยระยะเวลำกำร
ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่ำ
นำยกรัฐมนตรีจะกำหนดเป็นอย่ำงอื่น
3

พระรำชกำหนด
ให้อำนำจกระทรวงกำรคลัง
กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหำ
เศรษฐกิจและสังคม
จำกกำรระบำดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔

สรุปสำระสำคัญของ พ.ร.กฯ ดังนี้
- พรก. ให้อำนำจ
- มาตรา ๓ ให้ กระทรวงกำรคลั งโดยอนุ มั ติ จำก ครม. มี กระทรวงกำรคลังกู้เงินฯ
อ ำนำจกู้ เงิ นบำทหรื อเงิ นตรำต่ ำงประเทศ หรื อออกตรำ เพิม่ เติม พ.ศ. 2564
สำรหนี้ ในนำมรัฐบำลแห่งรำชอำณำจักรไทย มีมูลค่ำรวมกัน
(เอกสาร 3)
ไม่เกินห้าแสนล้านบาทโดยต้องลงนำมในสัญญำกู้เงิน หรือ
ออกตรำสำรหนี้ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
- มาตรา ๔ ให้ กำรกู้เงินตำม พ.ร.ก.นี้ เป็ นกำรกู้เงินตำม
ม.๕๓ แห่ง พ.ร.บ. วินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
- มาตรา ๕ เงิ นกู้ ตำม พ.ร.ก. นี้ จะน ำไปใช้ เพื่ อกำรอื่ น
นอกจำกกำรดังต่อไปนี้มิได้
(๑) เพื่ อแก้ ไขปั ญหำกำรระบำดของโรคติ ดเชื้ อไวรั ส
โคโรนำ 2019
(๒) เพื่อช่วยเหลือ เยียวยำ และชดเชย ให้แก่ประชำชน
ทุกสำขำอำชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคฯ
(๓) เพื่ อฟื้ น ฟู เศรษฐกิ จ และสั งคมที่ ได้ รั บ ผลกระทบ
จำกกำรระบำดของโรคฯ
- มาตรา ๖ กำรกู้เงินตำม พ.ร.ก.นี้ ให้ ครม.พิจำรณำอนุมัติ
เท่ำที่จำเป็น โดยคำนึงถึงขีดควำมสำมำรถของรัฐในกำรชำระ
หนี้คืน ในกรณีจำเป็น ค.ร.ม. จะมีมติให้ปรับวงเงินกู้ที่กำหนด
ไว้ตำมบัญชีท้ำย พ.ร.ก. นี้ได้ แต่เมื่อรวมวงเงินกู้ทั้งหมดต้อง
ไม่เกินห้ำแสนล้ำนบำท
บัญชีท้าย พ.ร.ก.
1. แผนงำนหรือโครงกำรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหำ
กำรระบำดของโรคฯ วงเงิน 30,000 ล้านบาท
2. แผนงำนหรือโครงกำรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลื อ
เยี ยวยำ ชดเชยให้ แก่ ประชำชนทุ กสำขำอำชี พ ซึ่ งได้ รั บ
ผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคฯ วงเงิน 300,000 ล้านบาท
3. แผนงำนหรื อ โครงกำรที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ฟื้ น ฟู
เศรษฐกิจและสั งคมที่ ได้ รับผลกระทบจำกกำรระบำดของ
โรคฯ วงเงิน 170,000 ล้านบาท
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2. ข้อสั่งการจากประชุมที่สาคัญๆ (ศปก.ศบค. /ศูนย์บูรณาการการแก้ไขโควิด-19 ในพื้นที่ กทม.และ
ปริมณฑล)
ที่

ประเด็น

1

ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ
จากที่ประชุม ศปก.ศบค.
ที่เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงมหาดไทย

รายละเอียด

หนังสือสั่งการ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564
โทรสำร มท. ด่วนที่สุด
- ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับมำตรกำรเดินทำงเข้ำรำชอำณำจักร ที่ มท 0230/ว 2909
ไทย ในกำรดำเนินกำรลำดตระเวนในพื้นที่แนวชำยแดน เพื่อ ลงวันที่ 20 พ.ค. 2564
สร้ำงควำมเข้ำใจและควำมเชื่อมั่นแก่ประชำชน
(เอกสาร 4)
- จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุม หำกมีโรงเรียน
ที่อยู่ในเขตพื้นที่ห่ำงไกลและไม่พบผู้ติดเชื้อในระยะหนึ่งแล้ว
และประสงค์เปิดภำคเรียนก่อนวันที่ 14 มิ.ย. 2564 ให้ขอ
อนุมัติจำก คกก.โรคติดต่อจังหวัดเป็นรำยกรณี
วันที่ 23 พฤษภาคม 2564
ทุกจังหวัด
๑.พื้นที่ตามแนวชายแดน เพิ่มกำรจัดตั้งจุดตรวจและเพิ่ม
ควำมถี่กำรปฏิบัติงำนของชุดลำดตระเวนทั้งจำกกำลังทหำร
และต ำรวจตระเวนชำยแดน เพื่ อเฝ้ ำ ระวั ง กำรลั ก ลอบ
เข้ำเมืองตำมแนวชำยแดนรวมทั้งปรับใช้เทคโนโลยี ที่ มี อยู่
เพื่อเฝ้ำระวังและตรวจตรำตำมควำมเหมำะสม
๒.พื้นที่จังหวัดชายแดน เน้นย้ำ ผวจ.ชำยแดนทุกจังหวัด
เพิ่มควำมเข้มข้นในกำรเฝ้ำระวังกำรลักลอบเข้ำเมืองเข้ำไปใน
พื้นที่รับผิดชอบอย่ำงเข้มงวดด้วยกลไกกำรปกครองทั้งทำง
ทหำร ตำรวจและพลเรือน และกลไกภำคประชำชน/ประชำ
สั งคมที่ มี อยู่ รวมทั้ งให้ เตรียมควำมพร้ อมของสถำนที่ และ
บุคลำกร เพื่อดำเนินกำรตำมมำตรกำรด้ำนสำธำรณสุข ซึ่ง
รวมถึ งกำรกั กกั นเฝ้ ำระวั ง(quarantine) และกำรแยกกั ก
(isolation)
๓.พื้นที่จังหวัดตอนใน ตรวจกำกับดูแลสถำนประกอบกำร
และเน้นย้ำเอกชนไม่ให้จ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำวผิดกฎหมำยที่
เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรในห้วงเวลำนี้และเมื่อพบกำร
ฝ่ ำฝื นข้อกำหนด ขอให้ ลงโทษทั้ งผู้ ที่ น ำพำและสนั บสนุ น
อย่ ำงเด็ ดขำด รวมทั้ งให้ ภำคประชำสั งคม เข้ ำมำมี ส่ วน
ร่วมกับภำครัฐในกำรเฝ้ำระวังพื้นที่ด้วย
จังหวัดเพชรบุรี
๑.ประสำน ศปก.ศบค. ในกรณี ที่ ต้ องกำรขอรั บ กำร
สนั บสนุ นจำกหน่ วยงำนควำมมั่ นคง ในกำรตรวจตรำกำร
เดินทำงของแรงงำนของบริษัทผู้สัมผัสเสี่ยงสูงข้ำมพื้นที่ เพื่อ
ลดควำมเสี่ยงและควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรค
๒. ประสำนทีมโฆษก ศบค. เกี่ยวกับข้อมู ลสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรค รวมถึงมำตรกำรป้องกันและควบคุม
โรค เพื่อให้โฆษก ศบค. ชี้แจงสร้ำงควำมเข้ำใจที่ถูกต้องให้กับ
ประชำชน

-โทรสำร มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/ว 3036
ลงวันที่ 26 พ.ค. 2564
(ทุกจังหวัด)
(เอกสาร 5)
-โทรสำร มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/ว 3036
ลงวันที่ 26 พ.ค. 2564
(จังหวัดเพชรบุรี)
(เอกสาร 6)
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ประเด็น

รายละเอียด

หนังสือสั่งการ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564
-โทรสำร มท. ด่วนที่สุด
กำรนำมำตรกำรด้ำนกำรควบคุมและป้องกันกำรแพร่ ที่ มท 0230/ว 3121
ระบำดของโรคในแคมป์คนงานก่อสร้างของ กทม. มำพัฒนำ ลงวันที่ 29 พ.ค. 2564
ปรับปรุงรำยละเอียดเพิ่มเติมให้มีควำมชัดเจนขึ้น เพื่อเป็น
(เอกสาร 7)
แนวทำงสำหรับจังหวัดอื่นๆ นำไปปรับใช้ให้เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดในพื้นที่
2

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด
การประชุมศูนย์บูรณาการ วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2564
การแก้ไขสถานการณ์
1.จังหวัดทุกจังหวัด เตรียมควำมพร้อมและจัดระบบ ที่ มท 0230/ว 2891
โควิด-19 ในพื้นที่ กทม. บริกำรฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้สำมำรถดำเนินกำรฉีดได้ทัน ลงวันที่ 19 พ.ค. 2564
และปริมณฑล
ภำยในระยะเวลำที่กำหนด
(เอกสาร 8)
๒.จังหวัดปริมณฑล ให้ดำเนินกำรสุ่มตรวจกำรติดเชื้อใน
สถำนที่ทำงำนหรือโรงงำนขนำดใหญ่เป็นระยะ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดกำรระบำดในลักษณะ Cluster ขนำดใหญ่
๓. จังหวัดปทุมธำนี ให้ดำเนินกำรมำตรกำรป้องกันโรคฯ
ในพื้นที่ตลำด โดยเฉพำะกำรตรวจสอบระบบระบำยอำกำศ
และคุณภำพของน้ำให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่กำหนด
วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 (สาหรับ กทม.)
1.มำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรสำหรับกิจกำรรับเหมำ
ก่อสร้ำง และกำรติดเชื้อในสถำนดูแลผู้สูงอำยุในเขตบำงแค
๒.ติ ด ตำมกำรด ำเนิ น กำรเคลื่ อ นย้ ำ ยผู้ ติ ด เชื้ อ ไปยั ง
สถำนพยำบำล หรือ hospital ในแต่ละเขต

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/7866
ลงวันที่ 29 พ.ค. 2564
(แจ้ง กทม.)
(เอกสาร 9)

วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2564 (สาหรับ กทม.)
1.แผนปฏิบัติกำรของสำนักอนำมัย กทม. ในกำรควบคุม
กำรแพร่ระบำดของโรคในแคมป์ก่อสร้ำง
๒.กำรควบคุ ม กำรแพร่ ระบำดของโรคในสถำนดู แ ล
ผู้สูงอำยุในเขตพื้นที่ กทม.
3.กำรเพิ่มจุดตรวจกำรค้นหำเชิงรุก (Active Case Finding)
4.แนวทำงกำรบริ ห ำรจั ด กำรวั ค ซี น ในระบบกำร
ลงทะเบียน “ไทยร่วมใจ”

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/7865
ลงวันที่ 29 พ.ค. 2564
(แจ้ง กทม.)
(เอกสาร 10)

3. ข้อสั่งการจาก ศบค.มท.
ที่

ประเด็น

1

การป้องกัน และควบคุม
การลักลอบเข้าเมืองโดย
ผิดกฎหมายจากประเทศ
เพื่อนบ้าน

รายละเอียด

หนังสือสั่งการ

1.สร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนในพื้นที่ที่มี โทรสำร มท. ด่วนที่สุด
ศักยภาพและความพร้อม
ที่ มท 0230/ว 2951
- สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทหำรใน ลงวันที่ 22 พ.ค. 2564
กำรลำดตระเวน ตรวจตรำ เฝ้ำระวังกำรลักลอบเข้ำเมือง
(เอกสาร 11)
ผ่ำนช่องทำงธรรมชำติตลอดแนวชำยแดน 24 ชั่วโมง
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ที่

ประเด็น

รายละเอียด

หนังสือสั่งการ

- สนั บ สนุน กำรปฏิบัติ ง ำนของเจ้ ำหน้ำ ที่ฝ่ ำยตำรวจ
ด้วยกำรร่วมปฏิบัติงำนช่วยเหลือเจ้ำหน้ำที่ ณ จุดตรวจ
จุดสกัด และจุดคัดกรองโรค ในเส้นทำงหลัก เส้นทำงรอง
รวมถึงพื้นที่หมู่บ้ำน/ชุมชน
กรณี มี ผ ลกำรปฏิ บั ติ ง ำนของภำคประชำชนที่
สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนเจ้ำหน้ำที่ ให้จังหวัดรำยงำนผล
กำรปฏิบัติงำนให้ ศบค.มท. ทรำบ เพื่อเผยแพร่และสร้ำง
กำรรับรู้ต่อประชำชน
2.สร้างการรับรู้ต่อทุกภาคส่วนให้ร่วมเฝ้าระวังและ
ตรวจสอบผู้ลักลอบเข้าเมืองในทุกพื้นที่ หำกตรวจพบ
หรือรับทรำบข่ำวสำร/เบำะแส ให้แจ้งเจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำร
ตำมกฎหมำยโดยเร่งด่วน
3. ชี้แจงทาความเข้าใจผู้ประกอบกำรโรงงำน สถำน
ประกอบกำรและหอพัก ให้ตรวจสอบแรงงำนต่ำงด้ำวที่
ลักลอบเข้ำเมือง หำกพบว่ำมีกำรจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำวที่
ลักลอบเข้ำเมืองหรือให้อำศัยพักพิงจะมีควำมผิดและถูก
ดำเนินกำรทำงกฎหมำย
2

การบริหารจัดการวัคซีน

2.1 การสารวจข้อมูลความต้องการฉีดวัคซีนป้ องกั น หนังสือ มท. ด่วนทีส่ ุด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่วนกลาง
ที่ มท 0230/ว 2860
ศบค.มท. แจ้ ง ทุ ก หน่ ว ยงำนส ำรวจและรวบรวม ลงวันที่ 18 พ.ค. 2564
ข้อมูลควำมต้องกำรวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ
(เอกสาร 12)
2019 ของบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในสังกั ด มท. ส่วนกลำง
โดยส่ ง ข้ อ มู ล ภำยในวั น ที่ 20 พ.ค. 2564 เพื่ อ จะได้
ประสำนขอรับกำรสนับสนุนวัคซีนจำก สธ. ต่อไป
2.2 แผนประมาณการการจัดสรรวัคซีน AstraZeneca
ห้วงเดือนมิถุนายน - กันยายน 2564
เพื่ อให้ กำรเตรี ยมควำมพร้ อมในกำรฉี ดวั คซี น ของ
จังหวัดเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยภำยในวันที่ ๒๘ พฤษภำคม
๒๕๖๔ ขอให้จังหวัดเสนอ คกก.โรคติดต่อจังหวัดพิจำรณำ
น ำข้ อ มู ล แผนกำรจั ด สรรวั ค ซี น ของกรมควบคุ ม โรค
มำวิเครำะห์เปรียบเทียบกับยอดกำรลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน
ในระบบแอปพลิเคชัน "หมอพร้อม" รวมถึงช่องทำงอื่นๆ ของ
จั งหวั ด เพื่ อร่วมกันวำงระบบกำรฉีดวั คซี นให้ เป็ นไปด้ วย
ควำมเรี ยบร้ อย รวมทั้ งควำมพร้ อมของสถำนที่ ฉี ดวั คซี น
บุ คลำกร และวั สดุ อุปกรณ์ ทั้ งนี้ หำกมี ปั ญหำอุ ปสรรคที่
เกิดขึ้นหรือเล็งเห็นว่ำจะเกิดขึ้นให้รำยงำน ศบค.มท. ทรำบ
2.3 รายงานการเตรีย มความพร้ อมแผนการบริ ห าร
วัคซีนในเดือนมิถุนายน-กันยายน ๒๕๖๔
ศบค.มท. ให้ จั งหวั ด รำยงำนกำรเตรี ย มควำมพร้ อ ม
แผนกำรบริหำรวัคซีน ในเดือนมิถุนำยน-กันยำยน ๒๕๖๔
ของจังหวัด ประกอบด้วย จำนวนผู้ ที่นัดฉีดวัคซีนผ่ำนกำร

หนังสือ มท. ด่วนทีส่ ุด
ที่ มท 0230/ว 2892
ลงวันที่ 19 พ.ค. 2564
(เอกสาร 13)

โทรสำร มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/ว 3019
ลงวันที่ 25 พ.ค. 2564
(เอกสาร 14)
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ที่

ประเด็น

รายละเอียด

หนังสือสั่งการ

ลงทะเบียนจำแนกตำมช่องทำงต่ำงๆ จำนวนวัคซีนที่จังหวัด
จะได้รับกำรจัดสรรตำมแผน จำนวนวัคซีนที่จังหวัดได้ รับ
กำรจั ด สรรจริ ง และควำมสำมำรถในกำรฉี ด วั ค ซี น
(Capacity) ตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนำยน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป เพื่อใช้
ประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรระบบฉีดวัคซีน โดยให้รำยงำน
ภำยในวันศุกร์ที่ ๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ และรำยงำนทุกครั้ง
เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยบันทึกข้อมูลลงใน Google
Sheet ผ่ำนหน้ำไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของ สป.มท.

3

การรายงานผู้ป่วยสงสัย
และผู้ป่วยยืนยัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ของโรงพยาบาล
คู่สัญญาและสถานที่
กักกันซึ่งทางราชการ
กาหนด (Quarantine
Facilities)

4

ขอความอนุเคราะห์
ผ่อนผันการเดินทางของ
นักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก
เพื่อไปฝึกปฏิบตั ิงานใน
โรงพยาบาล

2.4 การจั ด สรรวั คซี น ส าหรับ บุ คลากรกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กระทรวงกำรอุ ด มศึ ก ษำ วิ ท ยำศำสตร์ วิ จั ย และ
นวัตกรรม ขอควำมอนุเครำะห์ มท. แจ้งจังหวัดจัดสรรวัคซีน
ส ำหรั บบุ คลำกรของ อวน. และนิ สิ ตนั กศึ กษำในสั ง กั ด
รวมทั้งผู้เข้ำร่วมโครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำย
ตำบลแบบบูรณำกำร (มหำวิทยำลัยสู่ตำบลสร้ำงรำกแก้วให้
ประเทศ) และอนุญำตให้สถำบันอุดมศึกษำที่มีควำมพร้อม
เป็นหน่วยให้บริกำรในกำรฉี ดวั คซีน สำหรับบุคลำกรและ
นิสิตนักศึกษำในสังกัด รวมทั้งประชำชนทั่วไป
ศบค.มท. ขอให้ จั งหวั ดเสนอ คกก.โรคติ ดต่ อจั งหวั ด
พิจำรณดำเนินกำร ดังนี้
๑. บูรณำกำรแผนกำรจัดสรรวัคซีนของจังหวัด โดย
พิจำรณำให้หน่วยงำนในสังกัด อวน. ในพื้นที่ที่มีควำมพร้อม
เป็นหน่วยให้บริกำรในกำรฉีดวัคซีนตำมควำมเหมำะสม
2. พิจำรณำสนับสนุนวัคซีนสำหรับบุคลำกรภำค
อวน. ตำมควำมเหมำะสมและควำมสำคัญเร่งด่วน
ศบค.มท. ขอให้ จั งหวั ดเสนอ คกก.โรคติ ดต่ อจั งหวั ด
พิจำรณำวำงระบบกำกับ ติดตำมกำรรำยงำนผู้ป่วยสงสัย
และผู้ ป่ ว ยยื น ยั น โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนำ 2019 ของ
โรงพยำบำลคู่ สั ญญำ และสถำนที่ กั กกั นซึ่ งทำงรำชกำร
กำหนด (Quarantine Facilities) โดยมอบหมำย สสจ. เป็น
หน่วยงำนหลักร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องดำเนินกำรต่อไป

หนังสือ มท. ด่วนทีส่ ุด
ที่ มท 0230/ว 3127
ลงวันที่ 30 พ.ค. 2564
(เอกสาร 15)

โทรสำร มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/ว 2890
ลงวันที่ 19 พ.ค. 2564
(เอกสาร 16)

กระทรวงอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หนังสือ มท. ด่วนทีส่ ุด
ขอควำมอนุเครำะห์ มท. ผ่อนผันให้นักศึกษำแพทย์ ชั้ น ที่ มท 0230/ว 3020
คลินิกเดินทำงข้ำมจังหวัดในระหว่ำงที่รัฐบำลประกำศใช้ ลงวันที่ 25 พ.ค. 2564
มำตรกำรกำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสูด และเข้มงวด เพื่อให้
(เอกสาร 17)
นักศึกษำแพทย์ฯ ไปฝึกปฏิบัติ งำนตำมโรงพยำบำลหลัก
และโรงพยำบำลสมทบตำมเกณฑ์ กำรสำเร็จ กำรศึกษำ
โดยขอให้ จั ง หวั ด พิ จ ำรณำอ ำนวยควำมสะดวก ให้ แ ก่
นักศึกษำแพทย์ตำมควำมเหมำะสม
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ที่

ประเด็น

5

การประชาสัมพันธ์
สร้างการรับรู้แก่
ผู้ประกอบการ พนักงาน
ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ
ประชาชน และเจ้าหน้าที่
ของรัฐ

รายละเอียด

หนังสือสั่งการ

สธ. ขอควำมร่ วมมื อประชำสั มพั นธ์ สนั บสนุ น และ หนังสือ มท. ด่วนทีส่ ุด
ก ำกั บ ดู แ ลให้ ห น่ ว ยงำนที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ ง ท้ อ งถิ่ น ที่ มท 0230/ว 3120
ดำเนินกำรตำมมำตรกำรของกฎหมำยและแนวทำงปฏิบัติ ลงวันที่ 29 พ.ค. 2564
เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 อย่ำง
(เอกสาร 18)
เคร่งครัด โดยให้ดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. กำกับให้ผู้ประกอบกิจกำรปฏิบัติตำมข้อกำหนดฯ
(ฉบับที่ ๒๓)
2. ควบคุม กำกับดู แล และบั งคับใช้ มำตรกำรตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุขและกฎกระทรวงสุขลักษณะ
ของสถำนที่จำหน่ำยอำหำร พ.ศ. ๒๕๖๑
3. ก ำกั บ ให้ มี กำรด ำเนิ น กำรตำมแนวทำงปฏิ บั ติ
ส ำหรับร้ำนจ ำหน่ ำยอำหำรหรือเครื่องดื่ มและเจ้ ำหน้ ำที่
ผู้ปฏิบัติงำน ในประเด็นต่อไปนี้
3.๑) มำตรกำรสำหรับเจ้ำของ หรือผู้จัดกำรร้ำนฯ
- ประเมิ น ตนเองผ่ ำ นระบบ Thai Stop Covid
Plus ของกรมอนำมัย โดย "พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด"
ให้ประเมินซ้ำทุก ๑๔ วัน สำหรับ "พื้นที่ควบคุมสูงสุด" และ
"พื้นที่ควบคุม" ให้ประเมินซ้ำทุก ๑ เดือน
- พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้ร้ำนจำหน่ำย
อำหำรหรือเครื่องดื่มมีมำตรกำรในกำรควบคุมควำมแออัด
ของผู้ ใช้ บริกำรภำยในร้ำนอำหำร โดยจ ำกัดจ ำนวนผู้ นั่ง
บริโภคในร้ำนได้ไม่เกินร้อยละ ๒๕ ของจำนวนที่นั่งปกติ
และจั ดให้ มี ระยะห่ ำงระหว่ ำงที่ นั่ งไม่ น้ อยกว่ ำ ๑ เมตร
รวมทั้งให้บริโภคอำหำรฯ ในร้ำนได้ไม่เกินเวลำ ๒๑.0๑ น.
และให้ จ ำหน่ ำยอำหำรและเครื่องดื่ มในลั กษณะของกำร
นำไปบริโภคที่อื่นได้จนถึงเวลำ ๒๓.๐๐ น.
- พื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้ร้ำนจำหน่ำยอำหำรฯ มี
มำตรกำรในกำรควบคุม ควำมแออัดของผู้ใช้บริกำรภำยใน
ร้ำนอำหำร และให้บริโภคอำหำรและเครื่องดื่มในร้ำนได้ไม่
เกินเวลำ ๒๓.๐๐ น.
- พื้ น ที่ ค วบคุ ม ให้ ร้ ำ นจ ำหน่ ำ ยอำหำรหรื อ
เครื่ อ งดื่ ม มี ม ำตรกำรในกำรควบคุ ม ควำมแออั ด ของ
ผู้ ใช้ บริกำรภำยในร้ำนอำหำร และให้ บริโภคอำหำรและ
เครื่องดื่มในร้ำนได้ภำยในกำหนดเวลำปกติ ตำมกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้อง
3.๒) มำตรกำรสำหรับผู้ปฏิบัติงำน โดยให้ประเมิน
ตนเองก่อนออกจำกบ้ำนและก่อนปฏิบัติงำนด้วยแอปพลิเคชัน
ที่ทำงรำชกำรกำหนด เช่น Thai Save Thai เป็นต้น
3.๓) มำตรกำรสำหรับผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริกำร โดย
ให้ ล งทะเบี ย นประเมิ น ตนเองก่ อนเข้ ำ ใช้ บ ริ ก ำรสถำน
ประกอบกำรทุกครั้ง เช่น ไทยชนะ หรือ Thai Save Thai
หรือหำกมีอำกำรเจ็บป่วยฯ งดไปใช้บริกำร
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หนังสือสั่งการ

4. สื่ อสำร ประชำสั มพั นธ์ และสร้ ำงควำมรู้ ควำม
เข้ำใจให้กับประชำชน ผู้ประกอบกิจกำรรวมถึงสมำคมหรือ
ชมรมจ ำหน่ ำยอำหำรหรื อเครื่ องดื่ มในพื้ นที่ ปฏิบั ติ ตำม
กฎหมำยและแนวทำงปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมโรคฯ
อย่ำงเคร่งครัด

4. ข้อสั่งการจาก ศบค.ปค.
ที่

ประเด็น

รายละเอียด

1

สรุปข้อรำชกำรสำคัญ
ในกำรประชุม VCS
กำรบริหำรสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ
2019 ที่เกี่ยวข้องกับ ปค.

2

กำรประชุม ศบค.ปค.
ครั้งที่ 6/2564
วันที่ 28 พฤษภำคม
2564

3

ข้อสั่งกำรนำยกรัฐมนตรี
ให้ดำเนินกำรตำมรำยงำน
ผลกำรตรวจสอบและ
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
กำรกระทำควำมผิดกรณี
กำรเข้ำเมืองผิดกฎหมำย
เป็นเหตุให้เกิดกำรแพร่

1. รับทรำบและถือปฏิบัติตำมข้อกำหนด
2. กำรเตรี ยมควำมพร้ อมกำรฉี ดวั คซี นป้ องกั นโรคของ
จังหวัด
3. เน้นย้ำกำรปฏิบัติด้ำนควำมมั่นคงภำยใน และกำรรักษำ
ควำมสงบเรียบร้อยในหน้ำที่ฝ่ำยปกครอง
4. กำรสงเครำะห์ ให้ ควำมช่ ว ยเหลื อประชำชนในพื้ น ที่
หมู่บ้ำน ตำบล โดยเฉพำะพื้นที่ที่มีกำร “ปิดหมู่บ้ำน”
5. กำรรำยงำนข้ อมู ล พื้ น ที่ หมู่ บ้ ำ น หรื อหน่ ว ยบริ ก ำร
ประชำชน/สำนักงำน ในสังกัด ปค. ที่ต้องปิดกำรให้บริกำร
ชั่วครำว
6. กำรเตรี ยมควำมพร้ อมรั บมื ออุ ทกภั ยในช่ วงฤดู ฝนใน
บทบำทของนำยอำเภอ
7. กำรขจั ดปั ญหำควำมยำกจนและพั ฒนำคนทุ กช่ วงวั ย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)
8. กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
9. กำรรวบรวมตั ว อย่ ำ งที่ ป ระสบควำมส ำเร็ จ (Best
Practice) ของอำเภอ
- ประเด็นที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรกำรลักลอบเข้ำเมืองผิด
กฎหมำย
- ประเด็นที่ 2 กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับ กำรเข้ำเมื องผิ ด
กฎหมำยอันเป็นเหตุให้เกิดกำรแพร่ระบำดของโรคฯ
- ประเด็นที่ 3 กำรป้องกันและรักษำควำมสงบเรียบร้อย
ในพื้นที่
- ประเด็นที่ 4 กำรสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรวัคซีน
- ประเด็นที่ 5 กำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
ส ำนั กงำน ป.ย.ป. แจ้ ง รำยงำนผลกำรตรวจสอบ ของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบกำรกระทำควำมผิดกรณีกำรเข้ำ
เมืองผิดกฎหมำยเป็นเหตุให้เกิดกำรแพร่ระบำดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 และนำยกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่ง
กำรให้ทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องพิจำรณำดำเนินกำรตำม
ข้ อ เสนอแนะ และ ศบค.ปค. แจ้ ง ปจ. ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ดำเนินกำร ดังนี้

หนังสือสั่งการ
โทรสำร ปค. ด่วนที่สดุ
ที่ มท 0321/ว 12366
ลงวันที่ 18 พ.ค. 2564
(เอกสาร 19)

PPT ประกอบกำรประชุม
(เอกสาร 20)

โทรสำร ปค. ลับ ด่วนทีส่ ุด
ที่ มท 0321/ว 13042
ลงวันที่ 27 พ.ค. 2564
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ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
1. จังหวัดสมุทรสำคร และจังหวัดตำก ซึ่งกำหนดเป็น
โคโรนำ 2019
พื้นที่เป้ำหมำยนำร่อง (pilot project) ในกำรนำมำตรกำร
ระยะสั้ น มำด ำเนิ น กำรในพื้ น ที่ ทั น ที เป็ น ระยะเวลำ
ประมำณ 6 เดื อ น โดยให้ ป ระสำนกำรด ำเนิ น งำนกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงใกล้ชิด
2. จั ง หวั ด ที่ ต รวจพบกำรจั บ กุ ม ขบวนกำรส ำคั ญ ที่
กระทำผิดในกำรลักลอบนำแรงงำนต่ำงด้ำวเข้ำเมืองแบบ
ผิดกฎหมำย (10 จังหวัด) ดำเนินกำรเฝ้ำระวังและเข้มงวด
ในกำรบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมำย ตำมหน้ ำ ที่ แ ละอ ำนำจอย่ ำ ง
เคร่งครัด

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมการปกครอง
(ศบค.ปค.)

