
 

 

 

1. ข้อสั่งการจาก ศบค. และประกาศ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 

ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
1 ข้อก ำหนดออกตำมควำม 

ในมำตรำ 9 แห่ง พระรำช
ก ำหนดกำรบริหำรรำชกำร
ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  
พ.ศ. 2548  
(ฉบบัที่ 33) 

ข้อก าหนดฯ (ฉบับที่ 33) ลว. 10 กันยายน 2564  
มีผลตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 เป็นต้นไป 
 ข้อ ๑ การก าหนดพื้นที่สถานการณ์จ าแนกตามเขต
พื้นที่จังหวัด ให้กำรก ำหนดระดับของพื้นที่สถำนกำรณ์
เพื่อกำรบังคับใช้มำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำร จ ำแนก
เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด 
และพื้นที่ควบคุม ตำมบัญชีรำยชื่อจังหวัดแนบท้ำยค ำสั่ง 
ศบค. ที่ ๑๑/๒๕๖๔ ลว. ๑ ส.ค. ๒๕๖๔ ยังคงบังคับใช้ต่อไป 
 ข้อ ๒ การขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการส าหรับพื้นที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จึงให้บรรดำมำตรกำร ข้อห้ำม 
ข้อยกเว้น และข้อปฏิบัติส ำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและ
เข้มงวดตำมที่ก ำหนดที่ได้ประกำศไว้ก่อนหน้ำ ได้แก่ กำรห้ำม
ออกนอกเคหสถำนในระหว่ำงเวลำ ๒๑.๐๐ นำฬิกำถึง ๐๔.๐๐ 
นำฬิกำ ของวันรุ่งขึ้น กำรห้ำมจัดกิจกรรมที่มีควำมเสี่ยงต่อ
กำรแพร่โรค มำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรส ำหรับพื้นที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด กำรใช้เส้นทำงคมนำคมเพื่อกำร
เดินทำงข้ำมจังหวัด กำรขนส่งสำธำรณะ และกำรปฏิบัติงำน
นอกสถำนที่ท ำกำรของส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ และ
เอกชนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถที่จะท ำได้  รวมถึงบรรดำ
มำตรกำร หลักเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติส ำหรับพื้นที่ควบคุม
สูงสุดและเข้มงวดที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยงำนที่
รับผิดชอบได้ก ำหนดขึ้นภำยใต้ข้อก ำหนดดังกล่ำวยังคงใช้
บังคับต่อไป จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
 

- ข้อก ำหนดฯ ฉบับที่ 33 
(เอกสาร 1) 

- โทรสำร มท ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0230/ว 5281 
ลงวันที่ 12 ก.ย. 2564  

(เอกสาร 2) 
 

2 ข้อก ำหนดออกตำมควำม 
ในมำตรำ 9 แห่ง พระรำช
ก ำหนดกำรบริหำรรำชกำร
ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  
พ.ศ. 2548  
(ฉบบัที่ 32) 

ข้อก าหนดฯ (ฉบับที่ 32) ลว. 28 สิงหาคม 2564  
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป 
 ข้อ ๑ กำรก ำหนดพื้นที่สถำนกำรณ์จ ำแนกตำมเขตพื้นที่
จังหวัด ตำมค ำสั่ง ศบค. ที่ 11/2564 ลว. 1 สิงหำคม 2564 
เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด พื้นที่ควบคุม
สูงสุด 37 จังหวัด และพื้นที่ควบคุม 11 จังหวัด 
 ข้อ 2 ห้ำมจัดกิจกรรมที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่โรค 
 ข้อ 3 มำตรกำรเพื่อเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรจะ
บังคับใช้ในอนำคต โดยเพิ่มควำมระมัดระวังในกำรป้องกัน
ตนเองขั้นสูงสุดตำม “มำตรกำรป้องกันกำรติดเชื้อแบบ
ครอบจักรวำล” (Universal Prevention for COVID-19) 
ตำมที่ สธ. ก ำหนด 

- ข้อก ำหนดฯ ฉบับที่ 32 
(เอกสาร 3) 

 

หนังสือสั่งกำร 

สรุปข้อสั่งการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
การระบาด ระลอกเดือนเมษายน 2564  
(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 - 15 กันยายน 2564) 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
 ข้อ 4 กำรขยำยเวลำกำรบังคับใช้มำตรกำรส ำหรับพื้นที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เป็นเวลำอย่ำงน้อย 14 วัน  
 ข้อ 5 กำรปรับมำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรส ำหรับ
พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 
 ข้อ 6 กำรใช้เส้นทำงคมนำคมเพื่อกำรเดินทำงข้ำมจังหวัด
จำกเขตพื้นที่ สำมำรถกระท ำได้และขอควำมร่วมมือให้
เดินทำงต่อเมื่อกรณีมีเหตุจ ำเป็นเท่ำนั้น 
 ข้อ 7 กำรขนส่งสำธำรณะ 
 ข้อ 8 กำรประเมินสถำนกำรณ์โดย ศปก.ศบค. 
 

3 ค าสั่ง ศบค. ที่ 11/๒๕๖๔  ค าสั่ง ศบค. ที่ 11/๒๕๖๔ เรื่อง พื้นที่สถำนกำรณ์ที่
ก ำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุม
สูงสุด และพื้นที่ควบคุม ตำมข้อก ำหนดฯ 
ลว. 1 สิงหาคม 2564 มีผลตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2564 
เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น 
   - พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จ ำนวน 29 จังหวัด 
   - พื้นที่ควบคุมสูงสุด จ ำนวน 37 จังหวัด 
   - พื้นที่ควบคุม จ ำนวน 11 จังหวัด 
 

ค ำสั่ง ศบค.ที่ 11/๒๕๖๔ 
(เอกสาร 4) 

 

 
 

2. ข้อสั่งการจากการประชุมที่ส าคัญๆ (ศบค. /ศปก.ศบค. /ศูนยบ์ูรณาการการแก้ไขโควิด-19 ในพ้ืนที่ 
กทม. และปริมณฑล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) 
 

ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
1 สรุปผลการประชุม ศบค.  

 
สรุปผลการประชุม ศบค. คร้ังที่ 13/๒๕๖๔  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ๒๕๖๔ 
คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 
   ๑.ที่ประชุมรับทรำบรำยงำนสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
และผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 
   2.ที่ประชุมรับทรำบหลักกำรและแนวคิดกำรเปลี่ยนผ่ำน
ภำวะวิกฤตสู่กำรเปิดกิจกรรม/กิจกำรที่มีควำมพร้อมในแต่ละ
พื้นที่อย่ำงปลอดภัย ภำยใต้มำตรกำรควบคุมโรคแนวใหม่ 
(Smart Control and Living with Covid-19) 
   3.ที่ประชุมรับทรำบมำตรกำรเปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัยไร้
โควิด-19 ในโรงเรียนประจ ำ (Sandbox Safety Zone in 
School : SSS) 
   4.ที่ประชุมรับทรำบรำยงำนแนวโน้มสถำนกำรณ์ควำม
ต้องกำรใช้ออกซิเจนทำงกำรแพทย์ 
   5.แผนกำรให้บริกำรวัคซีนโควิด-19 
      - สรุปการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 
จ านวน 29,504,769 โดส 

โทรสำร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 5096 
ลงวันที่ 6 ก.ย. 2564 

 (เอกสาร 5) 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
      - แผนการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประเทศไทย 
พ.ศ. 2564 รวม 140 ล้ำนโดส 
      - วั คซีนแลกเปลี่ ยนจากประเทศภูฎาน  จ ำนวน 
150,000 โดส 
      - การจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จากสหภาพยุโรป 
   6.กำรปรับมำตรกำรป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 
      - การยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคว ิด-19 
ส าหรับเปิดกิจการ/จัดกิจกรรมให้ปลอดภัย และยั่งยืนด้วย
หลักการ COVID-Free Setting และ Universal Prevention 
ส าหรับสถานที่เสี่ยง และกลุ่มเสี่ยง 
      - การเปิดกิจการ/กิจกรรม ส าหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด
และเข้มงวด 
   7. ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
 

สรุปผลการประชุม ศบค.  
 

สรุปผลการประชุม ศบค. คร้ังที่ 14/๒๕๖๔  
เมื่อวันที่ 10 กันยายน ๒๕๖๔ 
คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 
   ๑.ที่ประชุมรับทรำบรำยงำนสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
และผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 
   2.ที่ประชุมรับทรำบแนวทำงกำรด ำเนินกำรฉีดวัคซีน
ให้แกช่ำวกัมพูชำในพื้นที่ชำยแดน จ.สระแก้ว และจ.จันทบุร ี
   3.กำรให้บริกำรวัคซีนโควิด-19 
      - แผนการฉีดวัคซีน ในปี 2564 ต้องครอบคลุมร้อยละ 
70 ของประชำกรจ ำนวน 50 ล้านคน  
      - สรุปผลการฉีดวัคซีน ตั้งแต่ 28 กุมภำพันธ์ 2564 
จ ำนวน 38,873,359 โดส 
      - กำรให้บริกำรวัคซีน Pfizer ส ำหรับเด็กอำยุ 12 ปี 
ขึ้นไป แบ่งกำรด ำเนินกำรเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะแรก 
นักเรียนระดับมัธยม 4-6 หรือเทียบเท่ำ ระยะถัดไป 
ระดับชั้นอ่ืนๆ ที่เหลือ 
      - (ร่ำง) เกณฑ์และเป้ำหมำยกำรจัดสรรจัดวัคซีน
เดือนตุลำคม 2564 จ ำนวน 24 ล้ำนโดส  
      - ควำมก้ำวหน้ำในกำรเจรจำจัดซื้อวัคซีน จำกสหภำพ
ยุโรป AstraZenaca จำกประเทศสเปน จ ำนวน 449,500 
โดส 
      - อว. ขอรับกำรจัดสรรวัคซีนส ำหรับอำจำรย์ นิสิต
นักศึกษำ บุคลำกรระดับอุดมศึกษำ จ ำนวน 1.4 ล้ำนคน 
2.8 ล้ำนโดส 
   4.กำรประเมินสถำนกำรณ์และมำตรกำรป้องกันควบคุม
โรคโควิด-19 
   5.ที่ประชุมรับทรำบ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำร
ด ำเนินกำรของศูนย์ปฏิบัติกำรด้ำนกำรแก้ไขสถำนกำรณ์
ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและควบคุมกำรแพร่

โทรสำร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 5386 
ลงวันที่ 18 ก.ย. 2564 

(เอกสาร 6) 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
ระบำดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในสถำนประกอบกิจกำร
และโรงงำนอุตสำหกรรม (ศปก.อต.) 
   6.ที่ประชุมรับทรำบ การรายงานรูปแบบการจัดท าข้อมูล
ผู้ติดเชื้อฯ รายหมู่บ้าน/ชุมชน ในระบบ Thai Quarantine 
Monitor (Thai QM) ของกระทรวงมหำดไทย 
   7. ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
 

2 ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ  
จากที่ประชุม ศปก.ศบค. 
ที่เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงมหาดไทย 

ผลการประชุม ศปก.ศบค.  
- ผลการประชุม ศปก.ศบค. วันที่ 23 สิงหาคม 2564 
  กต. ได้ตรวจพบการปลอมเอกสารส าหรับเดินทางเข้า
ประเทศ (COE) ตามโครงการ Phuket Sand Box จ านวนมาก 
จึงขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินแก้ไขและป้องกัน
ต่อไป 
 

- ผลการประชุม ศปก.ศบค. วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
  -การด าเนินการของจั งหวั ดน าร่ องในการเปิ ดรับ
นักท่องเที่ยว Phuket Sand Box  
   ๑. ให้ จ.ภูเก็ต ท าข้อมูลชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วน
ของจ านวนผู้เดินทางเข้า-ออกจากพื้นที่ 
   ๒. ให้ จ.ภูเก็ต ควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานใน
โครงการ Phuket Sand Box ในทุกด้านอย่างบูรณาการ 
  -ให้ คกก.โรคติดต่อจังหวัด เร่งรัดติดตามการฉีดวัคซีนกลุ่ม
ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้มีโรคเรื้อรังและกลุ่มสตรีมีครรภ์ (กลุ่ม ๖๐๘) 
ในทุกจังหวัด ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนการ
จัดฉีดวัคซีนของ ศปก.สธ. 
 

- ผลการประชุม ศปก.ศบค. วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
  ผลการประเมินการบังคับใช้ข้อก าหนดฯ (ฉบับที่ 30) และ
ควำมเหมำะสมของกำรปรับมำตรกำรป้องกันและควบคุมโรค
ให้ มท. กทม. และกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ    
ท าหน้าที่ติดตามและก ากับดูแลการด าเนินการตามมาตรการ
ป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 โดยด าเนินการผ่าน คกก.
โรคติดต่อจังหวัด/กทม. เพื่อให้การจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นไป
ตามมาตรการที่ สธ. ก าหนด 
 

-ผลการประชุม ศปก.ศบค. วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
  -ให้ฝ่ายความมั่นคง (ศปม. ตร. มท.) ด าเนินการสกัดกั้น
อย่างเข้มงวด รวมทั้งเพิ่มชุดลาดตระเวน เพื่อป้องกันการ
ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและขบวนการลักลอบขน
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศ โดยเฉพาะ
จังหวัดตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศเมียนมาและ
กัมพูชา เนื่องจากทั้ง ๒ ประเทศ มีจ านวนผู้ติดเชื้อและ
ผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

โทรสำร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 5093 
ลงวันที่ 6 ก.ย. 2564 

 (เอกสาร 7) 
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  - การบังคับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ให้ มท. กทม. 
และ สธ. (สสจ.) พิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 
     ๑) พิจารณาให้ความช่วยเหลือและเยียวยาประชาชน
โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง กลุ่มผู้มีรายได้น้อย 
     ๒) ประสานกับสถานประกอบการ ประเภทที่มีความเสี่ยง
สูงหรืออยู่ในกลุ่มที่ สธ. ก าหนดเงื่อนไขในการเปิดให้บริการ 
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด โดยเน้นย้ า
ให้ใช้ระบบการนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการตามความ
เหมาะสมของแต่ละสถานประกอบการ 
     ๓) ให้ ผวจ. โดยความเห็นชอบของ คกก.โรคติดต่อจังหวัด 
พิจารณาออกประกาศเพื่อก าหนดมาตรการและรายละเอียด
เพิ่มเติมตามที่เหมาะสมส าหรับพื้นที่ โดยจะต้องไม่ขัดหรือ
แย้งกับมาตรการตามข้อก าหนดฯ (ฉบับที่ ๓๒) 
     ๔) ก ากับดูแลการเปิดเรียนโดยใช้สถานศึกษาเป็นสถานที่
จัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามมาตรการและหลักเกณฑ์
กลางตามที่ ศธ. และ อว.ก าหนด 
     ๕) ให้ สธ. น าเสนอข้อมูลเพื่อเตรียมพร้อมตามแนว
ทางการเปลี่ยนผ่านภาวะวิกฤติสู่การเปิดประเทศอย่างปลอดภัย
ภายใต้มาตรการควบคุมโรคแนวใหม่ (Smart Control and 
Living with Covid-19) เพื่อก าหนดมาตรการให้พร้อมก่อน
สิ้นสุดการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน  
ทั่วราชอาณาจักร 
  -ศปก.ศบค. รับทราบแผนการจัดสอบและมาตรการควบคุม
โรค ในการจัดสอบขั้นตอนที่ ๑ และ ๒ เพื่อขอใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของศูนย์ประเมินและรับรอง
ความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยจะ
มีการด าเนินการจัดสอบวันที่ ๑๑ - ๑๒ ก.ย. ๖๔ และมีสนาม
สอบทั้งหมด ๔๙ สนามสอบ โดยข้อก าหนด (ฉบับที่ ๓๒) 
อ านาจในการพิจารณาการขอใช้สถานศึกษาจะอยู่ที่ คกก.
โรคติดต่อ กทม./จังหวัด ร่วมกับ อว. และ ศธ. ภายใต้
หลักเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนด ดังนั้น เมื่อ ศรว. ได้ประสาน
ขออนุญาตจากพื้นที่แล้วให้รอผลการอนุมัติจาก คกก.
โรคติดต่อ กทม./จังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 
โดยให้ ศรว. ประสานและติดตามการขออนุญาตจัดสอบกับ
ทางจังหวัดอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถด าเนินการจัดสอบได้
ตามก าหนดเวลา 
  - กพท. ได้ประสานให้ มท. แจ้งไปยัง จว. ที่ถูกก าหนดเป็น
พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้ ผวจ. โดยความเห็นชอบ
ของ คกก.โรคติดต่อจังหวัด/กทม. ก าหนดมาตรการรองรับ
คนที่เดินทางออกจาก จ.ภูเก็ตและคนที่ได้รับการตรวจเชื้อ
มาแล้ว ๙๐ วัน เพื่อเตรียมความพร้อมมาตรการอนุญาต



6 
 

ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
เดินทางข้ามจังหวัดทางอากาศจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและ
เข้มงวดซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 
  - ให้ มท. ประสานการปฏิบัติกับสถานพยาบาลหน่วย
บริการฉีดวัคซีนของภาครัฐและภาคเอกชนให้ลงข้อมูล         
ผู้ได้รับการฉีดวัคซีนใน MOPH IC รวมทั้งติดตามและเร่งรัด
การฉีดวัคซีนในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ กลุ่ม ๖๐๘ รวมไปถึงเด็ก
อายุ ๑๖ ปีขึ้นไปที่มีโรคเรื้อรัง ให้เป็นไปตามเป้าหมาย     
ร้อยละ ๗๐ ในเดือน ก.ย. ๒๕๖๔ ตามที่ สธ. ก าหนด  
 

ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ  
จากที่ประชุม ศปก.ศบค. 
ที่เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงมหาดไทย 

ผลการประชุม ศปก.ศบค.  
- ผลการประชุม ศปก.ศบค. วันที่ 29 สิงหาคม 2564 
  -ให้ กทม. จังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ศึกษา
และปฏิบัติตามข้อก าหนดฯ (ฉบับที่ ๓๒) โดยให้หน่วยงาน   
ที่รับผิดชอบก าหนดมาตรการเพื่อรองรับการด าเนินการตาม
ข้อก าหนดฯ อย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะข้อ ๓ มาตรการเตรียม
ความพร้อมส าหรับการจะบังคับใช้ในอนาคต ภายใต้         
การพิจารณาของ คกก.โรคติดต่อจังหวัด/กทม. โดยเฉพาะ
การด าเนินกิจกรรม ๕ ประเภท ได้แก่ การเดินทางข้าม
จังหวัด การเปิดให้บริการของร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า 
ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ร้านเสริมสวย และการเปิดใช้
สนามกีฬา  
  -ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษาและติดตามสถานการณ์
การฉีดวัคซีนและแนวทางปฏิบัติจาก สธ.อย่างใกล้ชิด       
ทั้งรูปแบบการฉีดวัคซีน ความเร่งด่วนและสัดส่วนการฉีด
วัคซีนให้แก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ รวมทั้งการบริหารจัดการ
วัคซีน โดยพิจารณาด าเนินการให้เกิดความสอดคล้อง
ระหว่างจ านวนวัคซีนที่เข้ามาในประเทศและจ านวนวัคซีน   
ที่ฉีดให้กับประชาชนแล้ว นอกจากนี้ให้เน้นย้ าเรื่องการ
จัดการข้อมูลโดยก ากับติดตามให้ทุกจังหวัดบันทึกข้อมูล     
ผู้ฉีดวัคซีนลงระบบMOPH IC เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ
ข้อมูลส าหรับจัดท า Vaccine Certificate ในระยะต่อไป 
 

- ผลการประชุม ศปก.ศบค. วันที่ 31 สิงหาคม 2564 
  -ให้ ฝ่ายความมั่นคง จังหวัดชายแดน จังหวัดปลายทางที่
ต้องการน าเข้าแรงงานต่างด้าวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ก ากับดูแลการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวให้เป็นไปตาม
มาตรการที่ก าหนดอย่างเคร่งครัดเนื่องจากปัจจุบันพบการ
เคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวในหลายพื้นที่ซึ่งเป็นปัจจัย
เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
  -ที่ประชุมเห็นชอบให้ปรับรายละเอียดตามข้อสังเกตจาก
มติ ครม. ในข้อ๕(๖) ก.เก่ียวกับการก าหนดเปิดด าเนินการ
ของร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผมในห้างสรรพสินค้า
หรือสถานประกอบการคล้ายกัน โดยผ่านการนัดหมาย

โทรสำร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 5095 
ลงวันที่ 6 ก.ย. 2564 

 (เอกสาร 8) 
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และจ ากัดเวลาในการให้บริการในร้านเป็นจากเดิมไม่เกิน
รายละหนึ่งชั่วโมงเป็นรายละไม่เกินสองชั่วโมง ทั้งนี้  
ศปก.ศบค. จะด าเนินการจัดท าข้อเสนอกราบเรียน นรม. 
เพื่อพิจารณาอนุมัติและใช้เป็นแนวทางให้ กทม.และ
จังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ออกประกาศ
หรือค าสั่งตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อต่อไป 
  -ที่ประชุม ศปก.ศบค. พิจารณาแนวทางการเปิดร้านอาหาร
และมีการแสดงดนตรี โดยมีมติเห็นชอบให้ชะลอการแสดง
ดนตรีในร้านอาหารไปพลางก่อน เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่
อาจน าไปสู่การรวมกลุ่มและท าให้การปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและควบคุมโรคเป็นไปได้ยาก หากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดภายหลังการประกาศปรับมาตรการตาม
ข้อก าหนดฉบับที่  ๓๒ ในห้วงระยะเวลา ๑๔ วันแรก
คลี่คลาย ที่ประชุมจะพิจารณาในประเด็นดังกล่าวอีกคร้ัง 
  -ตามประกาศข้อก าหนดฯ (ฉบับที่  ๓๒) ที่ประชุม  
ศปก.ศบค. มีข้อพิจารณาในการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
   ๑) ให้ กทม. จ.ปริมณฑล และ จ.อ่ืนๆ ในพื้นที่ควบคุม
สูงสุดและเข้มงวด พิจารณาแบ่งกลุ่มการด าเนินการในการ
เปิดให้บริการของสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมในพื้นที่ 
เป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ (๑) กลุ่มสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรม
ในพื้นที่ที่มีความพร้อมเปิดให้บริการภายใต้เงื่อนที่
ข้อก าหนดฉบับที่ ๓๒ ก าหนดให้สามารถเปิดให้บริการ
และปฏิบัติตามมาตรการตั้งแต่ ๑ ก.ย. ๖๔เป็นต้นไป ทั้งนี้ 
ขอให้ กทม. เป็นพื้นที่น าร่องในการด าเนินการ (๒) กลุ่ม
สถานที่  กิจการ หรือกิจกรรมในพื้นที่ยังไม่พร้อมเปิด
ให้บริการภายใต้เงื่อนที่ข้อก าหนดฉบับที่ ๓๒ ให้จังหวัด
สร้างความรู้ความเข้าใจ ค าแนะน าและแนวทางในการ
ด าเนินการตามมาตรการเพื่อเตรียมความพร้อมกับสถาน
ประกอบการ อย่างไรก็ตาม จังหวัดสามารถอนุญาตให้เปิด
ด าเนินการได้ แต่จะต้องก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด 
   ๒) ให้ คกก.โรคติดต่อกทม./จังหวัด พิจารณาก ากับดูแล
และติดตามการด าเนินการของสถานที่  กิจการ หรือ
กิจกรรมในพื้นที่ให้เป็นไปตามการปรับมาตรการของ
ข้อก าหนด (ฉบับที่  ๓๒) นอกจากนี้ สามารถก าหนด
รายละเอียดของมาตรการเพิ่มเติมที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่
รับผิดชอบ โดยจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับมาตรการตาม
ประกาศของข้อก าหนดๆ รวมทั้งขอให้การก าหนดแนวทาง 
การปฏิบัติเน้นการเกิดความสมดุลระหว่างการควบคุมโรค
และการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นส าคัญ 
   ๓) ให้ กทม. จ.ปริมณฑล และ จ.อ่ืนๆ ในพื้นที่ควบคุม
สูงสุดและเข้มงวด สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาด รวมถึงชี้แจงมาตรการในการ
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ป้องกันและควบคุมโรคที่เหมาะสมกับสถานประกอบการ
ที่มีความเห็นไม่สอดคล้องกับการปรับมาตรการตาม
ข้อก าหนด (ฉบับที่ ๓๒) 
   ๔) ให้ กทม. จ.ปริมณฑล และ จ.อ่ืนๆ ในพื้นที่ควบคุม
สูงสุดและเข้มงวด ก ากับดูแลสถานประกอบการที่ เปิด
ให้บริการ ให้มีการปฏิบัติตามตามมาตรการ Covid Free 
Setting อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะ มาตรการ Covid Free 
Environment ในการปรับสภาพแวดล้อมให้เป็นไปตาม
มาตรการป้องกันและควบคุมโรค และ มาตรการ Covid Free 
Personnel ในการสร้างความพร้อมให้กับผู้ประกอบการ   
และพนักงาน ผ่านการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี ATK และการฉีด
วัคซีน อย่างไรก็ตาม ในส่วนของมาตรการ Covid Free 
Customer ที่ก าหนดการตรวจหาเชื้อ และการฉีดวัคซีนเป็น
เงื่อนไขในการเข้ารับการบริการของลูกค้านั้น ให้ชะลอไป
พลางก่อนในห้วงแรก 
  - ตามที่ สธ. ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาฉีดวัคซีน
Pizer เป็นเข็มที่ ๒ ส าหรับบุคคลที่ได้รับวัคซีน AstraZeneca 
เป็นเข็มที่ ๑ และยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 ให้ทุกจังหวัด 
พิจารณาปรับแนวทางการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว 
ทั้งนี้ ขอให้พิจารณาการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมายหลัก 
อาทิ กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ กลุ่ม ๖๐๘ และกลุ่มบุคคล
ที่มีความเสี่ยง ตามล าดับก่อน 
 

-ผลการประชุม ศปก.ศบค. วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ 
  -ที่ประชุม ศปก.ศบค. รับทราบมาตรการควบคุมโรค    
โควิด-19 แนวใหม่เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างปลอดภัย 
(Smart Control and Living with Covid-19 หรือ SCLC)
และปัจจัยความส าเร็จในการด าเนินการตามมาตรการ
จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน ร่วมกัน ดังนี้ 
   ๑. ภาครัฐ 
      ๑) ส่วนกลาง - ให้ทุกกระทรวงและหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง เตรียมความพร้อมและขี้แจงให้ภาคเอกชนเข้าใจ 
โดยให้หารือกับ สธ.(คร) เพื่อเร่งรัดก าหนดมาตรการหรือ
หลักเกณฑ์กลางที่สามารถปฏิบัติได้จริง ตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบของหน่วยงาน ในการรองรับการปฏิบัติตาม
มาตรการSCLC โดยต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้
การปรับมาตรการต่างๆ ไม่ท าให้สถานการณ์การแพร่
ระบาดเพิ่มมากขึ้น 
      ๒) จังหวัด/พื้นที่  ให้ คกก.โรคติดต่อกทม./จังหวัด 
พิจารณาก าหนดรายละเอียดของมาตรการต่างๆ ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทที่แตกต่างกันในแต่ละ
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
จังหวัด ภายใต้มาตรการหรือหลักเกณฑ์กลางที่ก าหนดโดย
กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้  ให้ทุกจังหวัด
วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ระดับอ าเภอเพื่อน าเสนอ
ต่อ คกก.โรคติดต่อจังหวัดในการพิจารณาก าหนดมาตรการ
ต่างๆ เพื่อให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยให้ด าเนินการตาม
ความพร้อมของแต่ละจังหวัดเป็นส าคัญ และให้มีการก ากับ
ดูแลการปฏิบัติในระดับพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
   ๒. ภาคเอกชน/สถานประกอบการ/ผู้จัดกิจกรรม/
ผู้รับผิดชอบ  
   ให้พิจารณาน ามาตรการ COVID-Free Setting ซึ่ง สธ.    
จะได้ประกาศใช่ในอนาคต ไปด าเนินการในการจัดกิจกรรม 
ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก ่
   - COVID-Free Environment สภาพแวดล้อม สถานที่  
พื้นที่จัดกิจกรรม 
   - COVID-Free Personnel ผู้ประกอบการ ผู้จัดกิจกรรม 
พนักงาน เจ้าหน้าที่ 
   - COVID-Free Customer ผู้รับบริการ ลูกค้า ผู้ เข้าร่วม
กิจกรรม ทั้งนี้  ให้ภาคเอกชนเน้นย้ าให้ด าเนินการตาม      
ความพร้อม โดยอาจพิจารณาเตรียมการเพื่อเริ่มด าเนินการ
น าร่องใน กทม. และจังหวัดปริมณฑล 
   ๓. ประชาชน   
   ให้ตระหนักมาตรการการป้องกันการติดเชื้ อแบบ
ครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19) 
  - ให้ จ.ภูเก็ต เน้นย้ าการปฏิบัติการควบคุม ดูแลแรงงาน
ต่างด้าวที่ไร้ระเบียบในสถานประกอบกิจการต่างๆ เพื่อ
ประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรค 
  - ที่ประชุม ศปก.ศบค. รับทราบการน าเสนอของฝ่าย
เลขานุการ ศปก.ศบค. และส านักงาน กสทช.เกี่ยวกับ
ประเด็นด้านกฎหมาย และข้อเสนอส าหรับการถ่ายท า
รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด (ฉบับที่ ๓๒) โดยที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ
ในประเด็นกรณีที่มีผู้เข้าร่วมการถ่ายท าไม่เกิน ๕๐ คน ให้
ด าเนินการได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจาก คกก.โรคติดต่อ
กทม./จังหวัด แล้วแต่กรณี  
  - ให้จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ๒๙ จังหวัด
เตรียมระบบ HI ให้มีความพร้อมรองรับกรณีที่มีผู้ติดเชื้อ
เพิ่มขึ้นภายหลังการอนุญาตให้สามารถเปิดกิจการ/กิจกรรม
ตามข้อก าหนดฯ (ฉบับที่ ๓๒) โดยหลักการที่ส าคัญคือ ให้ผู้
ติดเชื้อที่ไม่มีอาการเข้ารับการรักษาในระบบ HI โดยเร็วที่สุด 
หากมีอาการหรือในกรณีที่ไม่สะดวกเข้าระบบ HI ให้น าเข้า
รับการรักษาในระบบ CI หรือ รพ.สนาม ทั้งนี้ส าหรับการ
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
ยกเลิกหรือคงไว้ซึ่ง รพ.สนาม ให้แต่ละจังหวัดพิจารณาถึง
สถานการณ์การแพร่ระบาดซึ่งอาจมีแนวโน้มกลับมาระบาด
ได้ในอนาคต และความจ าเป็นในการให้บริการรักษาพยาบาล
โรคอ่ืนๆ ของระบบสาธารณสุข 
  - ให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเน้นย้ าให้มีการลงทะเบียน
ข้อมูลผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนในระบบ MOPH IC ให้ครบถ้วน
อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ปรากฏในทะเบียนของ สธ. เนื่องจาก
ปัจจุบันจ านวนวัคซีนที่ฉีดให้กับประชาชน ยังไม่สอดคล้อง
กับจ านวนวัคซีนที่เข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลต่อการ
บริหารจัดการวัคซีนและการด าเนินการด้านสาธารณสุข
รวมถึงการจัดท า Certificate of Vaccination 
  - ที่ประชุม ศปก.ศบค. รับทราบแผนการฉีดวัคชีนของ รง. 
ให้กับแรงงานก่อสร้างและผู้ประกันตนตาม ม.๓๓ โดยได้
แสดงความห่วงใยกรณีที่จะมีแรงงานกลับเข้ามาในพื้นที่ 
กทม. และปริมณฑลมากขึ้นเนื่องจากการเปิดกิจการและ
สถานประกอบการตามข้อก าหนด (ฉบับที่ ๓๒) โดยให้ รง.
(สปส.) กทม. และจังหวัด (มท.) ประสาน สธ. (คร.) เพื่อ
จัดสรรและจัดฉีดวัคซีนให้กลุ่มเสี่ยงในกิจการต่างๆ อาทิ 
ร้านอาหาร ร้านท าผม แรงงานก่อสร้างพนักงานเก็บขยะ 
ขนส่งสาธารณะ ตลาด และชุมชนโดยเฉพาะในพื้นที่ กทม. 
และจังหวัดปริมณฑล เพื่อให้มีความปลอดภัยและลดความ
เสี่ยงการเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรค และเป็นการ
สนับสนุนมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 แนวใหม่ เพื่อฟื้นฟู
เศรษฐกิจอย่างปลอดภัย (Smart Control and Living with 
Covid-19 

ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ  
จากที่ประชุม ศปก.ศบค. 
ที่เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงมหาดไทย 

-ผลการประชุม ศปก.ศบค. วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔  
  -จากการผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรคในไทยท าให้มีการ
ลักลอบเข้าเมืองเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะจากประเทศเพื่อนบ้าน
จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการ ดังนี้ 
   ๑) ให้ ศปม. เฝ้าระวังการข้ามแดนผิดกฎหมายในพื้นที่ตาม
แนวชายแดนอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดที่มี
ชายแดนติดประเทศเมียนมา 
   ๒) ให้จังหวัดข้างเคียงมีการเฝ้าระวังผู้ลักลอบเข้าเมือง     
ที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ชายแดน 
   ๓) ให้จังหวัดที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรมท าความเข้าใจกับ
ผู้ประกอบการ รวมถึงควบคุมดูแลไม่ให้มีการรับแรงงาน
ต่างชาติผิดกฎหมายเข้าท างาน 
  - ที่ประชุม ศปก.ศบค. มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการ
ให้บริการขนส่งสาธารณะ ไม่เกินเวลา ๒๒.๐๐ น. ในทุก
จังหวัด เพื่อให้เพียงพอกับการให้บริการประชาชน ทั้งนี้ 
ขอให้กรมการขนส่งทางบกและ กทม. ออกประกาศและ
ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลานี้ด้วย โดยให้มีผลตั้งแต่

โทรสำร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 5129 
ลงวันที่ 7 ก.ย. 2564 

(เอกสาร 9) 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
วันที่ ๒ ก.ย. ๖๔ ทั้งนี้ การขนส่งสาธารณะได้รับการยกเว้น
การห้ามออกนอกเคหสถาน (Curfew) ตามข้อ ๔ (๓) ของ
ข้อก าหนด (ฉบับที่ ๒๗) ประกอบกับข้อ ๗ ของข้อก าหนด 
(ฉบับที่ ๓๒) ให้อ านาจกับ ศปก.ศบค. ก าหนดแนวปฏิบัติการ
ให้บริการของขนส่ง 
  - ให้ทุกจังหวัดเร่งด าเนินการฉีดวัคซนีกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้มี
โรคเรื้อรัง และกลุ่มสตรีมีครรภ์ (๖๐๘) โดยประชาสัมพันธ์
หรือปรับวิธีการชักชวน รวมทั้งอ านวยความสะดวก ให้กลุ่ม
ผู้สูงอายุที่ยังมีความกังวล หรือมีข้อขัดข้องในการเดินทาง 
ได้รับการฉีดวัคซีนโดยด่วน 
-ผลการประชุม ศปก.ศบค. วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ 
  - ที่ประชุม ศปก.ศบค. เน้นย้ ากรมการขนส่งทางบก กทม. 
จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก ากับดูแลการ
ให้บริการขนส่งสาธารณะให้มีความเรียบร้อย และเป็นตาม
มติที่ประชุม ศปก.ศบค. เมื่อวันที่ ๒ ก.ย. ๖๔ เกี่ยวกับการ
เห็นชอบการขยายเวลาให้บริการขนส่งสาธารณะทุกประเภท
ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยขยายการให้บริการไม่
เกินเวลา ๒๒.๐๐ น. มีผลตั้งแต่วันที่ ๒ ก.ย. ๖๔ เป็นต้นไป 
ทั้งนี้ การขนส่งสาธารณะได้รับการยกเว้นการห้ามออกนอก
เคหสถาน (Curfew)  
  - ให้ทุกจังหวัด พิจารณาก ากับติดตามการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและควบคุมในพื้นที่แคมป์แรงงานก่อสร้าง 
รวมถึงการก ากับควบคุม (Seal Route) การเคลื่อนย้าย
แรงงานต่างด้าวแบบหมุนเวียนภายในและการเคลื่อนย้าย
ข้ามจังหวัด ตามข้อก าหนด (ฉบับที่ ๓๐) เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดการแพร่ระบาดแบบกลุ่มก้อน เนื่องจากปัจจุบันพบการ
เคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวในหลายพื้นที่ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยง
ต่อการแพร่ระบาดของโรค 
  - ที่ประชุม ศปก.ศบค. รับทราบ การใช้งานระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการตรวจคัดกรองการเดินทาง เข้า-ออก 
จ.ภูเก็ต ที่ประชุมมีข้อสังเกตให้ จ.ภูเก็ต พิจารณาจัดเตรียม
ขั้นตอนในการปฏิบัติส าหรับการตรวจพบกรณีที่ไม่ผ่านการ
ตรวจคัดกรองในการเดินทาง เข้า -ออก จ.ภู เก็ต และ
จ าเป็นต้องตรวจสอบเพิ่มเติม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการ
ติดขัดในการปฏิบัติงานในบริเวณจุดตรวจคัดกรอง รวมถึงให้
รวบรวมข้อมูล ถอดบทเรียนการบริหารจัดการในฐานะเป็น
หน่วยงานน าร่อง เพื่อให้จังหวัดอ่ืนๆน าไปใช้เป็นแนวทาง 
  - การบริหารจัดการวัคซีน ให้ ทุกจังหวัด ด าเนินการ ดังนี้ 
๑)สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนให้กับ
ประชาชน ทั้งในด้านการสร้างความมั่นใจในการเข้ารับวัคซีน 
และด้านแนวทางในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการตดิเชือ้
แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19) 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
ภายหลังจากการเข้ารับวัคซีน ๒) เพิ่มศักยภาพในการฉีด
วัคซีนให้กับประชาชนโดยเร่งด่วน เพื่อให้การด าเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ ๗๐ ในเดือน ก.ย. ๖๔ ๓) ประสาน
เน้นย้ ากับหน่วยบริการฉีดวัคซีนในการบันทึกข้อมูลการฉีด
วัคซีนทุกประเภทในระบบ MOPH IC ให้ครบถ้วน 
  - ให้ทุกจังหวัด ประชาสัมพันธ์และเน้นย้ ากับประชาชนใน
การปฏิ บั ติ ตามมาตรการป้ องกั นการติ ด เชื้ อแบบ
ครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVD-19) อย่าง
เคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 

ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ  
จากที่ประชุม ศปก.ศบค. 
ที่เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงมหาดไทย 

-ผลการประชุม ศปก.ศบค. วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๔ 
  - ให้ทุกจังหวัดพิจารณาเตรียมความพร้อมเพื่อด าเนินการ
ตามมาตรการ Smart Control and Living with COVID-19 
โดยให้ค านึงถึงบริบทและสถานการณ์การแพร่ระบาดใน
ระดับอ าเภอเพื่อประกอบการก าหนดมาตรการป้องกันและ
ควบคุมโรคตามมาตรการระดับองค์กร COVID - Free Setting 
ตลอดจนการก ากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรการดังกล่าว ทั้งนี้ 
เพื่อให้การบริหารสถานการณ์ภายหลังการปรับหรือผ่อนคลาย
มาตรการตามข้อก าหนด (ฉบับที่ ๓๒) ให้การเปิดกิจการ
กิจกรรม สถานที่ต่างๆ สามารถควบคุมการแพร่ระบาดที่อาจ
เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  - ที่ประชุมรับทราบการน าเสนอของกระทรวงอุตสาหกรรม 
(อต.) เกี่ยวกับความคืบหน้าในการจัดตั้ง ศปก.อต. ซึ่งมี    
ปลัด อต. เป็นหัวหน้าศูนย์ โดยได้มอบหมายให้มีการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
   ๑. ให้จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ๒๙ จังหวัด  
จัดชุดตรวจติดตามและก ากับการแพร่ระบาดของโรคใน      
จุดเสี่ยงต่างๆ โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนเมือง 
   ๒. ให้ทุกจังหวัดประสาน สสจ. เพื่อติดตามก ากับดูแลการ
ด าเนินการของสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรม   
ที่มีการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ ให้ด าเนินการตาม
มาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เนื่องจากปัจจุบัน
บางประเทศได้ก าหนดมาตรการระงับการน าเข้าสินค้าหาก
พบการปนเปื้อนของเชื้อโควิด–19 ซึ่งอาจกระทบต่อการ
ส่งออกสินค้าทั้งระบบ 
   ๓. ที่ประชุมรับทราบปัญหาอุปสรรคของกิจกรรมการถ่าย
ท าภาพยนตร์ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ซึ่ง สสจ.ราชบุรีมีความ
ห่วงกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ใน     
อ.โพธิ์ธาราม ซึ่งมีความรุนแรงมากในขณะนี้ โดยที่ประชุมได้
มอบหมายให้ สสจ.ราชบุรี หารือร่วมกับผู้ตรวจราชการ สธ. 
เขต ๕ และ คกก.โรคติดต่อจ.ราชบุรี เพื่อก าหนดมาตรการ
ด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระหว่างกองถ่ายท า
และชุมชนในพื้นที่ โดยให้ กสทช. สนับสนุนรายละเอียด 

โทรสาร มท. ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0230/ว 5219 
ลงวันที่ 10 ก.ย. 2564 

(เอกสาร 10) 
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  - ให้ ศบค.มท. และ กทม. เน้นย้ าทุกจังหวัดและพื้นที่เขตใน 
กทม. เร่งด าเนินการฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มเสี่ยงที่มีอายุ ๖๐ ปี
ขึ้นไป ให้บรรลุเป้าหมายร้อยละ ๗๐ ภายในเดือน ก.ย. ๖๔ 
และให้เป็นไปตามสูตรการฉีดวัคซีนที่ สธ. ก าหนด ทั้งนี้ ให้
ก ากับดูแลสถานพยาบาลและหน่วยฉีดวัคซีนในพื้นที่ให้
ด าเนินการบันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีนในระบบMOPH-IC ให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยเฉพาะวัคซีนทางเลือก เพื่อให้การ
วางแผนและการจัดฉีดวัคซีนเป็นไปได้ตามเป้าหมายและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 

-ผลการประชุม ศปก.ศบค. เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๔ 
  -ที่ประชุมรับทราบการรายงานความคืบหน้าของโครงการ 
Sandbox Extension 7+7 โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการเพิ่มเติม ดังนี้ 
   1) ให้กระทรวงDE ททท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน
พัฒนาระบบ Application เดียวให้สามารถรองรับการใช้งาน
ในทุกจังหวัด เพื่อเป็นการสนับสนุนภาคการท่องเที่ยว 
   2) ให้จัดท าแผนเผชิญเหตุและโครงสร้างการด าเนินงาน
รวมทั้ งการประสานงานกับทุกภาคส่วน เพื่ อรองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
   3) ให้พิจำรณำแผนการเปิดรับนักท่องเที่ยวจากประเทศ
อ่ืน ๆ ที่มีความประสงค์เข้ามาท่องเที่ยวและท ากิจกรรม เช่น 
การแต่งงาน โดยให้พิจารณาหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    4) ให้  กต. ด าเนินการตรวจสอบยอดของจ านวน
นักท่องเที่ยวได้รับวัคซีนสปุตนิก และเข้ามายัง จ.ภูเก็ต 
  -ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการด าเนินการตาม
มาตรการ bubble and seal และ Factory Sandbox สรุป
สาระส าคัญ ดังนี้ 
    ๑) ความก้าวหน้าการด าเนินการมาตรการป้องกันโรคใน
พื้นที่เฉพาะ Bubble and Seal และ Coaching System ซึ่ง
แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ 
       - ระดับนโยบาย เป็นการด าเนินการตามแนวทาง
ควบคุมโรคแนวใหม่ตามแผน "Smart Control and Living 
with Covid-19 ตามข้อก าหนด (ฉบับที่ ๓๒) 
       - ระดับการด าเนินการในพื้นที่ ดังนี้ 
         ระดับที่ ๑ การสื่อสารท าความเข้าใจตามมาตรการ 
Bubble and Seal ส าหรับสถานประกอบกิ จการ โดย
เผยแพร่ชุดความรู้ คู่มือทางเว็บไซต์ของ สธ. (คร.) และการ
จัดเวทีเสวนาเผยแพรใน webpage ของ สธ. ด้วย 
         ระดับที่  ๒ การด าเนินงานการขับเคลื่อนระบบ 
Coaching โดยมีทีมปรึกษาในส่วนกลาง ส่วนเขต และส่วน
จังหวัด และระบบการประเมินโดยการประเมินทางออนไลน์
ของสถานประกอบการ (Online Self-Assessment) รวมทั้ง
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การบูรณาการท างานร่วมกันระหว่างทีมที่ปรึกษาและทีม
ประเมินในการลงพื้นที่เพื่อประเมินสถานประกอบการต่อไป 
        ระดับที่ ๓ การด าเนินการโดยน าร่องจาก "อยุธยา
โมเดล" ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการ และอยู่
ระหว่างการพัฒนามาตรฐานเพื่อก าหนด SoP ต่อไป 
   ๒) รายงานผลการด าเนินงาน Factory Sandbox สนง.
ประกันสังคม สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
       - แนวคิด: มีการจัดโครงสร้างและกระบวนการใน
ลักษณะ "เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข" โดยเน้นที่เป้าหมาย
โรงงานภาคการผลิตส่งออกขนาดใหญ่บนพื้นฐานการ
ด าเนินการบนหลักสาธารณสุขควบคู่กับเศรษฐกิจ 
       - พื้นที่ เป้าหมาย: ๗ จังหวัด ระยะที่  ๑ (นนทบุรี
ปทุมธานี สมุทรสาคร ชลบุรี) และระยะที่ ๒(พระนครศรีอยุธยา 
ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ) ทั้งนี้ ศปก.ศบค. ขอให้ อต. เป็น
หน่วยรับผิดชอบหลักในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ร่วมกับภาคเอกชนควบคู่กับการจัดท าแนวทางปฏิบัติเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่กลไกภายใต้ พ.ร.บ.โรคติดต่อฯ  
  - การบริการจัดการวัคซีน  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน     
ทุกจังหวัดประสานการปฏิบัติเพื่อเร่งฉีดวัคซีนในกลุ่ม ๖๐๘ 
ภายในเดือน ก.ย. ๒๕๖๔ ให้บรรลุเป้าหมายร้อยละ ๗๐ และ
ให้ คร. หรือจังหวัด พิจารณาจัดสรรวัคซีนให้กับกลุ่ม
พนักงานขับรถสาธารณะในพื้นที่ส่วนภูมิภาค เนื่องจากเป็น
ภาคส่วนที่ต้องให้บริการประชาชนภายหลังจากที่มีการปรับ
มาตรการการคมนาคมให้สามารถด าเนินการตามข้อก าหนด 
(ฉบับที่ ๓๒) 
-ผลการประชุม ศปก.ศบค. วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ 
  - ให้ คกก.โรคติดต่อ กทม./จังหวัด ศึกษาหลักการและแนว
ปฏิบัติของมาตรการ School Sandbox ของ ศธ. เพื่อให้การ
เปิดโรงเรียนและการก ากับดูแลโรงเรียนที่เปิดเรียนภายใต้
โครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความปลอดภัย 
   - ให้จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวดวางระบบและ
มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ซึ่ง
รวมถึงการกักกัน การแยกกัก การเฝ้าระวัง และการคุมไว้
สังเกตส าหรับผู้มีความเสี่ยงที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ เพื่อให้
การควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 
  -ให้ทุกจังหวัดที่มีปัญหาในการจัดฉีดวัคซีนให้ได้ครบตาม
เป้าหมายประชากรร้อยละ ๗๐ ประสานมายัง ศปก.ศบค. 
หรือ คร. เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาในการได้รับการจัดสรรและการ
จัดฉีดวัคซีน ทั้งนี้ ในการฉีดวัคซีนให้จังหวัดก ากับดูแลการ
ลงข้อมูลการฉีดวัคซีนของหน่วยฉีดต่างๆ ในระบบ MOPH-IC 
ให้ครบถ้วนและเรียบร้อย 
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  -ให้ทุกจังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์เชิงบวกให้กับผู้ประกอบ
กิจการและประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัด
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง
ภายใต้หลักการ SCLC Universal Prevention และ COVID 
Free Setting เพื่อให้การเปิดกิจการและสถานที่ต่างๆ เป็นไป
อย่างปลอดภัยและจูงใจในการเปิดกิจการอ่ืนๆ ในอนาคต 
 

3 การประชุมศูนย์บูรณาการ
การแก้ไขสถานการณ์ 
โควิด-19 ในพื้นที่ กทม. 
และจังหวัดปริมณฑล 

ผลการประชุมศูนย์บูรณาการการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 
ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล (วันที่ 2-6 กันยายน 2564) 
- ผลการประชุมวันที่ 2 กันยายน ๒๕๖๔ 
  - ตามที่ได้ออกข้อก าหนดฯ (ฉบับที่ 32) โดยผ่อนคลาย
มาตรการต่างๆ อาจท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดเพิ่มมากขึ้น ที่ประชุมเห็นควรให้คณะอนุรักษาฯ 
จัดเตรียมแผนรองรับการระบาดของโรคที่อาจเกิดขึ้นอีก
ระลอก 
- ผลการประชุมวันที่ 3 กันยายน ๒๕๖๔ 
  - ที่ประชุมเห็นควรให้ กทม. ร่งจัดตั้ง CI ของตนเอง ทั้งนี้
เห็นควรให้แต่ละเขตใน กทม. เร่งจัดตั้ง CI ของตนเองให้
ทั่วถึงทุกเขตในพื้นที่ กทม. 
   - ให้ กทม. เพิ่มศักยภาพในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน
โดยเร่งด่วน เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย     
ร้อยละ ๗๐ ในเดือน ก.ย. 2564 ตามที่ สธ. ก าหนด 
   - ให้ทุกจังหวัดเน้นย้ าและประชาสัมพันธ์กับประชาชนที่มี
ความประสงค์ในการรับวัคซีนเข็มที่  ๒ ณ โรงพยาบาล/
สถานพยาบาลในพื้นที่จังหวัดที่อาศัย โดยให้ลงทะเบียน
ล่วงหน้าก่อน ๒ สัปดาห์ เพื่อสามารถด าเนินการจัดสรร
วัคซีนไปยังพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง 
- ผลการประชุมวันที่ 4 กันยายน ๒๕๖๔ 
   - ที่ประชุมรับทราบการน าเสนอของ ศบค.กทม. (War 
Room) ในเรื่องต่างๆ ได้แก่ ๑) สถานการณ์ผู้ติดเชื้อและ      
คลัสเตอร์การแพร่ระบาดต่างๆ ในพื้นที่กทม. ๒) ผลการ
ด าเนินงานของทีม BKK CCRT ในการตรวจคัดกรองและ  
การฉีดวัคซีน ๓) การน าผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาพยาบาล
และการประเมินอาการผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษาใน รพ.    
รพ.สนาม HI และ CI ๔) และการจัดสรรเตียงของระบบ Bed 
Management Center ๕) ผลการด าเนินการของ HI และ 
CI ๖) ขั้นตอนการน าผู้ป่วยระดับอาการแดงและเหลือง 
และผู้ติดเชื้อเข้าสู่การรักษาพยาบาล 
    ทั้งนี้ ที่ประชุมรับทราบว่าระบบการส่งต่อผู้ติดเชื้อและ
ระบบการรักษาพยาบาลในรูปแบบต่างๆของ กทม. มี
ความพร้อมร้อยละ ๙๕ โดยมอบหมายให้  กทม . 
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาให้ระบบดังกล่าว ให้
สามารถท างานได้เต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ให้จังหวัดอ่ืนๆ  

โทรสาร มท. ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0230/ว 13143 
ลงวันที่ 12 ก.ย. 2564 
(แจ้ง กทม. และ 
จังหวัดปริมณฑล) 

(เอกสาร 11) 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
สามารถน ารูปแบบของ กทม. ไปใช้พัฒนาระบบการส่งต่อ
ผู้ป่ วยและรักษาพยาบาลตามความเหมาะสมของ
สถานการณ์ 
 

- ผลการประชุมวันที่ 5 กันยายน ๒๕๖๔ 
  - ที่ประชุมมอบหมายให้ คณะอนุกรรมการ (คอก.) 
ก ากับ ติดตามและประเมินผลฯ ชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินงาน Covid-19 Comprehensive Response Team 
(CCRT) เพื่อให้จังหวัดสามารถน ารูปแบบการบริหาร
จัดการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในชุมชนหรือพื้นที่ที่มีความ
แออัด ทั้งนี้จังหวัดที่สนใจ สามารถขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้
จากส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร รวมทั้งอาจพิจารณา
จัดท าข้อมูลและวิธีการปฏิบัติส าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่
ต่อไป 
  - ที่ประชุมเห็นควรให้ คอก. ก ากับ ติดตามและประเมินผล
มาตรการการควบคุมโรค การจัดฉีดวัคซีนในแคมป์
ก่อสร้าง รวมทั้งให้ประสานส านักงานเขตเข้ามาร่วม
ด าเนินการ 
 

- ผลการประชุมวันที่ 6 กันยายน ๒๕๖๔ 
  - ให้จังหวัดปทุมธานีปรับแผนการด าเนินการการฉีดวัคซีน 
โดย อปท. ที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ไม่ให้มีคนแออัด ทั้งใน
บริเวณที่มีการฉีดวัคซีนหรือบริเวณอื่นๆที่ประชาชนมา
รอรับการฉีดวัคซีน 
 

 

 

3. ข้อสั่งการจาก ศบค.มท. 

ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
1 เร่งรัดการเบิกจ่าย

ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตัิงาน 
ในการเฝ้าระวัง สอบสวน 
ป้องกัน ควบคุมและ
รักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ณ สถานที่
ควบคุมโรคที่รัฐจัดให้ 
(State Quarantine 
และ Local Quarantine)
  

   สธ. แจ้งว่า ขอให้หน่วยงานตรวจสอบและเร่งรัดจัดส่ง
เอกสารใบส าคัญเพื่อขอเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยฯ และ
แผนการเบิกค่าตอบแทนเสี่ยงภัยฯ โดยหน่วยงานที่ตั้งอยู่
ในส่วนภูมิภาค ขอให้ส่งเอกสารใบส าคัญตั้งแต่วันที่            
๑ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ไปที่สสจ. ภายใน
วันที่  15 ตุลาคม ๒๕๖๔ หากพ้นก าหนดระยะเวลา 
ดังกล่าวแล้ว จะถือว่าหน่วยงานไม่ประสงค์จะขอเบิกจ่าย  
 
 

หนังสือ ศบค.มท. ด่วนทีสุ่ด 
ที่ มท 0230/ว 5319 
ลงวันที่ 15 ก.ย. 2564 

(เอกสาร 12) 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
2 แนวทางมาตรการป้องกัน

ควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ 
(Bubble and Seal)
ส าหรับสถานประกอบ
กิจการ 
 

   สธ. ได้ส่งแนวทางมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่
เฉพาะ (Bubble and Seal) ส าหรับสถานประกอบกิจการ 
พร้อมทั้งขอความร่วมมือ มท. สื่อสารและเผยแพร่แนวทาง
ดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการ
ด าเนินงานตามมาตรการดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการ
เป็นไปตามแนวทางข้างต้น  ศบค.มท. ให้ กทม. และจังหวัด
พิจารณาด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป ทั้งนี้ สามารถ
ดาวน์โหลด เอกสารได้ที่ 
https://ddc.moph.go.th/doed/pagecontent.php?page=
๗๓๙&dept-doed 
 

โทรสำร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 5240 
ลงวันที่ 12 ก.ย. 2564 

(เอกสาร 13) 

3 แนวปฏิบัติและคู่มือ 
ในการถ่ายท าภาพยนตร์
และรายการโทรทัศน์ 
ภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

   ส านักงาน กสทช. แจ้ง มท. ดังนี้ 
   ๑. ส านักงาน กสทช. กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา และกรมควบคุมโรคได้ร่วมกันจัดท า        
แนวปฏิบัติและคู่มือในการถ่ายท าภาพยนตร์และรายการ
โทรทัศน์ภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อเป็นประโยชน์ 
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในแต่ละพื้นที่ และให้ถือปฏิบัติร่วมกัน 
ซึ่งที่ประชุม ศปก.ศบค. เมื่อวันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๖๔ มีมติรับทราบ ใน
ประเด็นข้อหารือด้านกฎหมาย และเห็นชอบหลักการข้อเสนอ
เพิ่มเติมส าหรับการถ่ายท ารายการภาพยนตร์และรายการ
โทรทัศน์ดังกล่าว 
   ๒. ส านักงาน กสทช. ขอให้น าส่งข้อมูลหนังสือแจ้งผล
การพิจารณาแผนการถ่ายท ารายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และ 
วีดิทัศน์ ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการด าเนินการตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสและป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคฯ และขอรับทราบข้อมูลผู้ที่ ได้รับมอบหมายหรือ      
รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติภารกิจในแต่ละเขตพื้นที่โดยตรง
พร้อมทั้งต าแหน่ง และสังกัด รวมถึงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานที่ไว้ส าหรับการติดต่อ
ประสานงาน ส าหรับการจัดส่งหนังสือทางระบบอิเลก็ทรอนกิส ์
ให้หน่วยงานที่ก ากับดูแลพื้นที่ ขอถ่ายท ารายการเพื่อ
รับทราบและพิจารณาตามแต่ละกรณีไป 
   ศบค.มท. ขอให้จังหวัดพิจารณามอบหมายส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดในฐานะเลขานุการ คกก.โรคติดต่อจังหวัด 
ด าเนินการตามแนวทางและคู่มือข้างต้น และแจ้งรายชื่อ      
ผู้ได้รับมอบหมายหรือรับมอบอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
มาตรการผ่อนคลายส าหรับการถ่ายท ารายการภาพยนตร์ 
และรายการโทรทัศน์ในแต่ละพื้นที่ตามแบบรายงานที่
ก าหนดผ่านทาง Google Form ส่งให้ ศบค.มท. ภายใน
วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ 
 

โทรสำร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 5237 
ลงวันที่ 11 ก.ย. 2564 

(เอกสาร 14) 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
4 การรวบรวมความเห็น

และข้อเสนอแนะเพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการ
พิจารณาผ่อนคลาย
มาตรการ/กิจการและ
กิจกรรม 
 

   ส านักงาน ศบค.มท. ได้รับการประสานจากฝ่ายเลขานุการ 
ศปก.ศบค. ขอความร่วมมือจังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและ
เข้มงวด รวบรวมควำมเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำผ่อนคลำยมำตรกำร/กิจกำรและ
กิจกรรม ป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ส าหรับ
พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จึงขอให้จังหวัดโดยความ
เห็นชอบของ คกก.โรคติดต่อจังหวัด ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด
และเข้มงวด พิจารณาให้ความเห็น/ข้อเสนอ ส่งให้ ศบค.มท.
ภายในวันที่ 7 กันยำยน 2564 
 

โทรสำร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 5108 
ลงวันที่ 6 ก.ย. 2564 

(เอกสาร 15) 

 
 
4. ข้อสั่งการจาก ศบค.ปค. 
 

ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
1 ประชาสัมพันธ์ประกาศ

จุฬาราชมนตรี เรื่อง
มาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  
ว่าด้วย การละหมาด 
ญะมาอะห์และการละหมาด
วันศุกร์ (ญุมอะห์)  
ที่มัสยิด  
(ฉบบัที่ ๙/๒๕๖๔) 

   มท. ได้รับการประสานเพิ่มเติมจากส านักจุฬาราชมนตรี   
ว่า ได้มีประกาศจุฬาราชมนตรี เร่ือง มาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ว่าด้วยการละหมาดญะมาอะห์ และการละหมาดวันศุกร์ 
(ถุมอะห์) ที่มัสยิด (ฉบับที่ ๒/๒๕๖๔) ลว. ๒ ก.ย. ๒๕๖๔ จึง
ให้จังหวัดด าเนินการ ดังนี้ 
   ๑. แจ้งส่วนราชการประจ าจังหวัด ตลอดจนหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐในพื้นที่ทราบ และแจ้งอ าเภอให้ประชาสัมพันธ์
ประกาศจุฬาราชมนตรีฉบับดังกล่าวให้ประชาชนทั่วไปและ 
ผู้นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน ผ่านช่องทาง 
การสื่อสารทุกช่องทาง ทุกแขนงในพื้นที่  
   ๒. ประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการอิสลามประจ า
จังหวัด (ถ้ามี) ในการก ากับดูแลและตรวจตราการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดหรือผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของทาง
ราชการและประกาศจุฬาราชมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
รวมทั้งการจัดระเบียบและระบบต่างๆ ตามค าแนะน า 
เงื่อนไข และเงื่อนเวลาตามที่ทางราชการก าหนด โดยขอให้
ค านึงถึงความเสี่ยงต่อการติดโรค การแพร่กระจายเชื้อ และ
ความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นส าคัญ โดยเฉพาะ
การปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A โดยให้ผู้ เข้าร่วม
กิจกรรมสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ก่อนเข้าและออกจาก
สถานที่จัดกิจกรรม และจัดเตรียมพื้นที่ส าหรับการเว้น
ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ในการประกอบ
ศาสนกิจตามประกาศจุฬาราชมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วย 
   ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้จากเว็บไซต์ 
https://multi.dopa.go.th/haj 

หนังสือ มท. ด่วนทีสุ่ด  
ที่ มท 0320/ว 5216 
ลงวันที่ 10 ก.ย. 2564 

(เอกสาร 16) 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
2 เร่งรัดการเบิกจ่าย

งบประมาณตามโครงการ
สนับสนุนการปฏิบัติ
ราชการของที่ท าการ
ปกครองจังหวัด และ 
ที่ท าการปกครองอ าเภอฯ 

   ศบค.ปค. แจ้ง ทปค.จังหวัด และ ทปค.อ ำเภอ เร่งรัด
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมโครงกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติ
รำชกำรของที่ท ำกำรปกครองจังหวัด และที่ท ำกำรปกครอง
อ ำเภอ เพื่อกำรบริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 กันยายน 2564 
และรำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้ กรมกำรปกครอง
ทรำบ ภำยในวันที่  15 กันยำยน 2564 เพื่อป้องกัน       
กำรเกิดงบประมำณตกพับ  
 

หนังสือ ปค. ด่วนทีสุ่ด 
ที่ มท 0321/ว 21720 
ลงวันที่ 6 ก.ย. 2564 

(เอกสาร 17) 

3 การส ารวจข้อมูล 
ความต้องการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019  
ของส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ 
ที่ปฏิบัติงานส่วนกลาง 

    ศบค.มท. แจ้งว่า สธ. ได้ก าหนดแผนการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่ ๓ ส าหรับผู้ที่ได้รับการฉีด
วัคซีนซิโนแวคครบ ๒ เข็ม เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้แก่
ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง และส านักนายกรัฐมนตรีมีความ
ประสงค์จะรวบรวมข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 
ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติงานใน
ส่วนกลางให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
    ศบค.ปค. (วช) จึงขอให้ส านัก/กอง ด าเนินการส ารวจ
และรวบรวมข้อมูลความต้องการฉีดวัคซีนของบุคลากรผู้ที่
ได้รับการฉีดวัคซีนซีโนแวคครบ ๒ เข็ม และปฏิบัติงานใน
ส่วนกลาง จัดส่งข้อมูลให้ ศบค.ปค. (วช.) ทราบ ภายใน
วันที่ 17 กันยำยน 2564 
 

หนังสือ ศบค.ปค. ด่วนทีสุ่ด 
ที่ มท 0321/ว 169 
ลงวันที่ 17 ก.ย. 2564 
(แจ้งทุกส ำนัก/กอง) 

(เอกสาร 18) 

 
 

 

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมการปกครอง 

(ศบค.ปค.)  


