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ประเด็นที่1 รายงานสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศไทย



ประเด็นที่2 สรุปข้อสั่งการสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

2.1 ข้อก าหนดฯ ฉบับที่ 2๕ และการบังคับใช้

2.2
2.3

ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ จากที่ประชุม ศปก.ศบค. 
ที่เกี่ยวข้องกับ มท. และ ปค.

ข้อก าหนดฯ ฉบับที่ 2๔ และการบังคับใช้
ประกาศ ศบค. เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด-19

2.๔



2.1 ข้อก าหนดฯ ฉบับที่ 2๕ และการบังคับใช้

มีผลตั้งแต่วันที่ 2๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ข้อ ๑ มาตรการเร่งด่วนเพื่อสกัดกั้นการระบาดในพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ (พื้นที่กรุงเทพมหานคร 
นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา) 
ข้อ 2  การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้างเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 
ข้อ 3  การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานในสถานประกอบการและโรงงาน
เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ข้อ 4 มาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วน เฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
ข้อ 5  มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในเขตชุมชน 
ข้อ 6 การให้ความช่ วยเหลือประชาชน ผู้ ได้ รับผลกระทบจากค าสั่ งปิดสถานที่หรือ
จ ากัดการเดินทางเข้า – ออกพื้นที่ จากการระบาดแบบกลุ่มก้อนในเขตชุมชน 
ข้อ 7  ก าหนดเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมและตรวจคัดกรองการเดินทาง 
ข้อ ๘ การปราบปรามผู้กระท าผิดที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่โรค
ข้อ 9  มาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง
ข้อ 10 การงดจัดกิจกรรมทางสังคม 

ข้อก าหนดออกตามความ
ในมาตรา 9 แห่งพระราช

ก าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

ฉบับที่ 2๕ 



พื้นที่สถานการณ์ 

พื้นที่ควบคุมสูงสุด 5 จังหวัด

พ้ืนที่ควบคุม 9 จังหวัด

พ้ืนที่เฝ้าระวังสูง 53 จังหวัด

มีผลบังคับใช้ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

(ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรัง เพชรบุรี สระบุรี) 

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด
10 จังหวัด ได้แก่ 
- กทม. และจังหวัดปริมณฑล
(กทม. นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม 
- จังหวัดชายแดนภาคใต้
(ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา)

(จันทบุรี ระยอง นครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี 
สระแก้ว พระนครศรีอยุธยา สมุทรสงคราม ระนอง) 



มาตรการตามระดับ
พื้นที่สถานการณ์

มีผลต้ังแต่วันท่ี 28 มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

28 ม.ิย. 2564



การด าเนินการตาม ข้อก าหนดฯ ฉบับที่ 25



หลักเกณฑ์การตรวจคัดกรองการเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคมุสูงสุดและเข้มงวด
(เฉพาะ 4 จังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา)

เอกสารรับรองความจ าเป็น(ตัวอย่าง)



2.๒ ข้อก าหนดฯ ฉบับที่ 24 และการบังคับใช้

มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ข้อ ๑ ข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
ข้อ 2  การก าหนดพื้นที่สถานการณ์
ข้อ 3  มาตรการควบคุมแบบบูรณาการจ าแนกตามพื้นที่สถานการณ์
ข้อ 4  การห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค
ข้อ 5  การปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ย่อยภายในเขตพื้นที่จังหวัดและการก าหนดมาตรการ
เพิ่มเติมของแต่ละจังหวัด
ข้อ 6   มาตรการปิดสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคทั่วราชอาณาจักร
ข้อ 7   มาตรการตรวจสอบเข้มงวดกับสถานที่หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด
ของโรคแบบกลุ่มก้อน
ข้อ 8   มาตรการเกี่ยวกับการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว
ข้อ 9   มาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง
ข้อ 10 การผ่อนคลายส าหรับการถ่ายท าภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์
ข้อ 11 การเตรียมความพร้อมเปิดพื้นที่น าร่องรับนักท่องเที่ยว
ข้อ 12 การประเมินความเหมาะสมของมาตรการ
ข้อ 13 การประสานงานและการบูรณาการประสานความร่วมมือ

ข้อก าหนดออกตามความ
ในมาตรา 9 แห่งพระราช

ก าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

ฉบับที่ 24 



ประกาศ ศบค. แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด -192.๓
ประกาศ ศบค. เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด-19 ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2564

แนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพ่ือให้บริการประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หนังสือ สถ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๐๓ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔



ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ จากที่ประชุม ศปก.ศบค. ที่เกี่ยวข้องกับ ปค.2.๔

เข้มงวดเรื่องการสกัดกั้นการลักลอบ      
เข้าเมืองผิดกฎหมายตามแนวชายแดน 
รวมถึงการตั้งด่านตรวจตราการเคลื่อนย้าย
ของแรงงานต่างด้าวที่เดินทางข้ามจังหวัด 
โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่มีการระบาดของโรค

เรื่องที่ 1
การสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย

เรื่องที่ 2
เฝ้าระวังการเดินทางของประชาชนจาก

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ที่ประชุม ศปก.ศบค. วันที่ 3 มิถุนายน 2564 

เฝ้าระวังการเดินทางของประชาชนที่มาจากพื้นที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) 
อย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ  
โรคโควิด-19

ที่ประชุม ศปก.ศบค. วันที่ 6 มิถุนายน 2564 



ประเด็นที่3 การบริหารจัดการและเข้ารับการฉีดวัคซีน
ของบุคลากรกรมการปกครอง

ส่วนภูมิภาค

ส่วนกลาง

ก าชับปลัดจังหวัด (ในฐานะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด) ก ากับดูแลการลงทะเบียนและเข้ารับวัคซีน
ของบุคลากรฝ่ายปกครองซึ่งถือเป็นเจ้าหน้าที่ด่านหน้า โดยประสานการปฏิบัติร่วมกับ สสจ.     
โดยใกล้ชิด
(โทรสาร ปค. ด่วนที่สุด ท่ี มท 0321/ว 12984 ลงวันท่ี 25 พ.ค. 2564)

ศปค.ปค. ได้ประสานขอรับการสนับสนุนการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรกรมการปกครอง (ส่วนกลาง)
จากกรมควบคุมโรค จ านวน 1,636 ราย ได้รับการสนับสนุนครบถ้วนแล้ว



ประเด็นที่4 การป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่

การลักลอบเล่นการพนัน การลักลอบเปิดสถานบริการฯ

เฝ้าระวัง ป้องกันมิให้มีการรวมกลุ่ม
ตามข้อก าหนดฯ และมาตรการของจังหวัด

เช่น การละเล่น งานบุญ งานเลี้ยง งานประเพณี

เข้มงวด กวดขัน



ประเด็นที่5 การให้ความช่วยเหลือเจ้าหนา้ที่ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่

- ติดเชื้อ จ านวน 45 คน
- รักษาหาย จ านวน 38 คน
- อยู่ระหว่างการรักษา จ านวน 5 ราย
- เสียชีวิต จ านวน 2 ราย

บุคลากรติดเชื้อโควิด-19 เสียชีวิต ทุพพลภาพ พิการ บาดเจ็บ หรือได้รับผลกระทบจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและแก้ไขโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ติดเชื้อจาก
การปฏิบัติหน้าที่

1. คณะกรรมการสวัสดิการกรมการปกครอง
2. มูลนิธิก านัน ผู้ใหญ่บ้าน
3. มูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมการปกครอง 
5. คณะกรรมการบริหารจัดการเงินบริจาคและทรัพย์สิน เพื่อสนับสนุน
การด าเนินการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี



ขอบคุณ


