
 

 

 

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 34) 

ข้อก าหนดฯ (ฉบับที่ 34) ลว. 28 กันยายน 2564  
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 
 ข้อ ๑ การก าหนดพื้นที่สถานการณ์จ าแนกตามเขต
พื้นที่จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด 
พื้นที่ควบคุมสูงสุด 37 จังหวัด และพื้นที่ควบคุม 10 จังหวัด 
ตำมค ำสั่ง ศบค. ที่ 11/2564 ลว 1 สิงหำคม 2564 
 ข้อ ๒ การปรับเวลาการห้ามออกนอกเคหสถานส าหรับ
พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ห้ำมออกนอกเคหสถำน
ระหว่ำงเวลำ ๒๒.๐๐ น. ถึง ๐๔.๐๐ น. ของวันรุ่งขึ้น 
ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๔ 
 ข้อ ๓ การขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการส าหรับ
พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้บรรดำมำตรกำร ข้อห้ำม 
และข้อปฏิบัติส ำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตำมที่
ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดที่ได้ประกำศไว้ก่อนหน้ำ ยังคงใช้
บังคับต่อเนื่องไป จนถึงวันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๔ 
 ข้อ ๔ การปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการส าหรับ
พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้ คกก.โรคติดต่อ กทม./
จังหวัด ก ำกับดูแลและติดตำมกำรด ำเนินกำรของสถำนที่ 
กิจกำร หรือกิจกรรมในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่ได้
ปรับมำตรกำรตำมข้อก ำหนดนี้เพื่อให้เปิดด ำเนินกำรได้ 
โดยให้ผู้ประกอบกำรหรือผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบ จัดเตรียม
สถำนที่กำรตรวจสอบระบบหมุนเวียนระบำยอำกำศ    
กำรก ำกับดูแลควำมพร้อมของบุคลำกรผู้ให้บริกำรและ
ปฏิบัติตำมเงื่อนไข เงื่อนเวลำ กำรจัดระบบ ระเบียบ และ
มำตรกำรป้องกันโรคต่ำงๆ ตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนด 
รวมทั้งมำตรกำรที่ก ำหนดขึ้นเป็นกำรเฉพำะ 
 ข้อ ๕ การเตรียมการเปิดพื้นที่น าร่องการท่องเที่ยว 
ให้เตรียมควำมพร้อมเพื่อกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนด้ำน
เศรษฐกิจของประเทศตำมแผนงำนและแนวทำงกำรเปิด
พื้นที่น ำร่องกำรท่องเที่ยว ซึ่งรัฐบำลได้ด ำเนินกำรระยะ   
น ำร่องแล้วในบำงพื้นที่และจะได้ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง
ในอนำคต โดยพิจำรณำถึงควำมเหมำะสม ควำมพร้อม 
และบริบทของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งจะได้ก ำหนดมำตรกำร
ควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่ขึ้นเพื่อกำรบังคับใช้       
เป็นกำรเฉพำะต่อไป 

- ข้อก ำหนดฯ ฉบับที่ 34 
(เอกสาร 1) 

- โทรสำร มท ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0230/ว 5577 
ลงวันที่ 29 ก.ย. 2564  

(เอกสาร 2) 
 

หนังสือสั่งกำร 

สรุปข้อสั่งการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
การระบาด ระลอกเดือนเมษายน 2564  
(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 16 - 30 กันยายน 2564) 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
2 ค าสั่ง ศบค. ที่ 13/๒๕๖๔  ค าสั่ง ศบค. ที่ 13/๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติตำมข้อก ำหนด

ออกตำมควำมในมำตรำ 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ พ.ศ. 2548 
(ฉบับที่ 14) ลว. 30 กันยายน 2564 มีผลตั้งแต่วันที่    
1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีค าสั่ ง
เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น 
    ข้อ 1 ให้ผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรตำมที่ก ำหนด
ในค ำสั่ง ศบค. เข้ำรับกำรกักกันและต้องปฏิบัติตำมค ำสั่ง
ของเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ ณ สถำนที่ที่เจ้ำพนักงำน
ควบคุมโรคติดต่อก ำหนดตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
    ข้อ 2 ให้ผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรตำมข้อ 1 
ต้องเข้ำรับกำรกักกัน ณ สถำนที่ตำมหลักเกณฑ์และแนวทำง
ที่รำชกำรก ำหนด และให้มีกำรตรวจหำเชื้อโรคโควิด-19 
โดยวิธี RT-PCR ภำยใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
    ข้อ 3 ควำมในข้อ 1 และข้อ 2 ไม่ใช้บังคับแก่ผู้เดินทำง 
เข้ำมำในรำชอำณำจักร ตำมที่ก ำหนดในค ำสั่ง ศบค. ที่ 
8/2565 และ 12/2564 
    ข้อ 4 ให้ผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรตำม (11.1) 
และ (11.2) ค ำสั่ง ศบค. ที่ 8/2565 ปฏิบัติตำมค ำสั่ง
มำตรกำรป้องกันโรคตำมที่เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ 
โดยเข้ำรับกำรกักกัน และให้มีกำรตรวจหำเชื้อโรคโควิด-19 
โดยวิธี RT-PCR ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และแนวทำง     
ที่ สธ. ก ำหนด 
    ข้อ 5 ให้ผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรก่อนวันที่มี
ค ำสั่งมีผลบังคับใช้ และอยู่ระหว่ำงกำรกักกัน ต้องปฏิบัติ
ตำมหลักเกณฑ์กำรเข้ำรับกำรกักกัน และให้มีกำรตรวจหำ
เชื้อโรคโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR ตำมข้อ 2 แล้วแต่กรณี 
    

ค ำสั่ง ศบค.ที่ 13/๒๕๖๔ 
(เอกสาร 3) 

 

3 ค าสั่งนายกรัฐมนตร ี
ที่ 18/2564 
เรื่อง กำรจัดโครงสร้ำงของ 
ศบค. เพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) 
 
 

ค าสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 18/2564 เรื่อง การจัดโครงสร้าง
ของ ศบค. เพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) ลว. 20 กันยายน 2564 
 ๑. ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๑๐) ของข้อ ๑ ของค าสั่ง
นายกรัฐมนตรี ที่ ๖/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดโครงสร้าง ศบค. 
ลว. ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งนายกรัฐมนตรี 
ที่ ๓๙/๒๕๖๓ ลว. ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๓ 
“(10) ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านระบบ
ข้อมูลสารสนเทศและแอปพลิเคชัน มีปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นหัวหน้าศูนย์” 
 ๒. ให้หัวหน้าศูนย์และผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการ
แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านระบบข้อมูลสารสนเทศและ
แอปพลิเคชัน เป็นผู้ปฏิบัติงานใน ศบค. 
 

ค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี 
ที่ 18/2564 

 (เอกสาร 4) 
 

4 ค าสั่งนายกรัฐมนตร ี
ที่ 17/2564 
 

ค าสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 17/2564  เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม
องค์ประกอบของศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์
โควิด-19 (ศปก.ศบค.) ลว. 20 กันยายน 2564 

ค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี 
ที่ 17/2564 

 (เอกสาร 5) 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
เร่ือง แก้ไขเพิ่มเติม 
องค์ประกอบของ  
ศปก.ศบค.  
 
 

 ๑. ให้ยกเลิกความใน (4) (5) และ (15) ของข้อ 3.๑ 
ของค าสั่งนำยกรัฐมนตรี ที่ 33/๒๕๖๓ เรื่อง กำรจัดโครงสร้ำง 
ศบค. ลว. 30 ก.ย. ๒๕๖๓  
 ๒. ให้ ศปก.ศบค. มีรองผู้อ านวยการตามล าดับ ดังนี้ 
        - รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับมอบหมาย 
รองผู้อ านวยการ คนที่หนึ่ง 
        - รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ได้รับ
มอบหมาย รองผู้อ านวยการ คนที่สอง 
    - รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ได้รับ
มอบหมาย รองผู้อ านวยการ คนที่สาม 
 

 

5 ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา 4 ฉบับ 

นำยกรัฐมนตรีโดยควำมเห็นชอบของ ครม. ได้ออกประกำศ 
ลว ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๔ จ านวน ๔ ฉบับ ซึ่งประกำศใน     
รำชกิจจำนุเบกษำ เม่ือวันที่ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔ ดังนี้ 
 ๑. ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร 
(คราวที่ ๑๔) ขยำยระยะเวลำกำรใช้บังคับประกำศออกไป
อีกครำวหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. - ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๔ 
 ๒. ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรี
ก าหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ 
โดยให้บรรดำประกำศที่  ครม. ก ำหนดขึ้นตำมประกำศ
สถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักร ลว. ๒๕ 
มี.ค. ๒๕๖๓ และค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี ที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่อง    
กำรจัดตั้งหน่วยงำนพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้ำที่ตำม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ลว. ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ยังคง
มีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่ำ ครม. จะก ำหนดเป็นอย่ำงอื่น 
 ๓. ประกาศ เรื่อง การให้ข้อก าหนด ประกาศ และค าสั่ง
ที่นายกรัฐมนตรีก าหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ยังคงมีผลใช้บังคับ โดยให้บรรดำข้อก ำหนด ประกำศ และ
ค ำสั่งที่นำยกรัฐมนตรีก ำหนดขึ้นตำมประกำศสถำนกำรณ์
ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักร ลว. ๒๕ มีนำคม 
๒๕๖๓ และที่ แก้ ไขเพิ่มเติม และตำมประกำศขยำย
ระยะเวลำกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ยังคงมีผลใช้บังคับ
ต่อไปจนกว่ำนำยกรัฐมนตรีจะก ำหนดเป็นอย่ำงอ่ืน 
 ๔. ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการก าหนดอ านาจหน้าที่ของ
รัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอ านาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๔ ให้ยกเลิก
ประกำศ เร่ือง กำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของรัฐมนตรีตำม
กฎหมำยเป็นอ ำนำจหน้ำที่ของนำยกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๓)  
ลว. ๒๗ เม.ย. ๒๕๖๔ หำกหน่วยงำนใดมีข้อขัดข้องหรือไม่
ได้รับควำมร่วมมือในกำรประสำนงำนหรือในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ให้รำยงำนนำยกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีทรำบ   
เป็นกำรด่วน 

โทรสำร มท ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0230/ว 5576 
ลงวันที่ 29 ก.ย. 2564  

(เอกสาร 6) 
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2. ข้อสั่งการจากการประชุมที่ส าคัญๆ (ศบค. /ศปก.ศบค. /ศูนยบ์ูรณาการการแก้ไขโควิด-19 ในพ้ืนที่ 
กทม. และปริมณฑล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) 
 

ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
1 ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ  

จากที่ประชุม ศปก.ศบค. 
ที่เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงมหาดไทย 

ผลการประชุม ศปก.ศบค.  
- ผลการประชุม ศปก.ศบค. วันที่ 17 กันยายน 2564 
  ๑. ให้ อก. รง. มท. สธ และ คกก.โรคติดต่อจังหวัด 
ก ากับติดตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในสถาน
ประกอบการ โรงงาน แคมป์ก่อสร้าง และที่พักอาศัยของ
แรงงาน รวมทั้งก ากับผู้ประกอบการให้มีการจ้างแรงงาน
ในระบบ และการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวนอกระบบ
ให้ครอบคลุม 
 ๒. ให้ฝ่ายเลขานุการ ศปก.ศบค. มีหนังสือกราบเรียน 
นรม. เพื่อพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีให้กองถ่ายท า
ภาพยนตร์ต่างประเทศเรื่อง Beer Run สามารถด าเนินการ
ในระยะเวลาการห้ามออกนอกเคหสถานได้ใน จ.ราชบุรี
และจังหวัดอ่ืนๆ ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
ตามข้อ ๕ ของข้อก าหนดฯ (ฉบับที่ ๒๗) โดยให้มีผลตั้งแต่
วันที่ ศปก.ศบค. เห็นชอบในหลักการ ทั้งนี้เพื่อให้ คกก.
โรคติดต่อ จ.ราชบุร ีพิจารณาด าเนินการอนุญาตได้ 
 ๓. การถ่ายท าภาพยนตร์ต่างประเทศเรื่องอ่ืนที่ประสบ
ปัญหาในลักษณะเดียวกันให้จังหวัดเสนอเรื่องมายัง 
ศปก.ศบค. พิจารณา 
   ๔. กรณีฝ่ายกัมพูชาจะน าวัคซีนเข้ามาฉีดให้คนกัมพูชา
ใน จ.จันทบุรี และ จ.สระแก้ว โดยบุคลากรทางการแพทย์
ไทยเป็นผู้ด าเนินการฉีด ที่ประชุม ศปก.ศบค. มอบหมาย
ให้ กต. เป็นเจ้าภาพหลัก โดยให้ มท. ประสาน จ.จันทบุรี
และ จ.สระแก้ว เพื่อด าเนินการฉีดวัคซีน และให้มีการ
หารือกับ รง. ด้วย 
 5. (จ.ภูเก็ต) ที่ประชุม ศปก.ศบค. รับทราบประสิทธิภาพ
ของการใช้ Viral Vector SARS - COV - 2 vaccine แบบ
ฉีดเข้าชั้นผิวหนัง ซึ่ง สธ. เห็นชอบให้ด าเนินการได้       
โดย จ.ภูเก็ต จะได้ด าเนินการจัดฉีดวัคซีนในแนวทางนี้
ให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป  
 

โทรสำร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 5521 
ลงวันที่ 27 ก.ย. 2564 

 (เอกสาร 7) 

ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ  
จากที่ประชุม ศปก.ศบค. 
ที่เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงมหาดไทย 

ผลการประชุม ศปก.ศบค.  
- ผลการประชุม ศปก.ศบค. วันที่ 11 กันยายน 2564 
  - ที่ประชุมเน้นย้ าให้ทุกภาคส่วนด าเนินการตามข้อก าหนดฯ 
(ฉบับที่ ๓๓) ซึ่งยังคงจ านวนจังหวัดซึ่งถูกก าหนดให้เป็นพื้นที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และก าหนดมาตรการป้องกันโรค
ไว้เช่นเดียวกับข้อก าหนดฯ (ฉบับที่ ๓๒) โดยขอให้หน่วยงาน
ของรัฐและเอกชนให้ความร่วมมือในการด าเนินการ ทั้งนี้    

โทรสำร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 5522 
ลงวันที่ 27 ก.ย. 2564 

 (เอกสาร 8) 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
จะมีการประเมินผลสัมฤทธิ์การใช้มาตรการต่าง ๆ ในระยะ
ต่อไป 
- ผลการประชุม ศปก.ศบค. วันที่ 12 กันยายน 2564 
  ๑.ให้ทุกจั งหวัดด าเนินการเกี่ ยวกับมาตรการด้าน
สาธารณสุขเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค 
ดังนี้ 
      ๑.๑ ให้พิจารณาจัดท าและตรวจสอบสถิติผู้ติดเชื้อ 
ผู้ป่วยอาการหนัก และผู้เสียชีวิตในวงรอบทุก ๗/๑๔/21 
วัน เพื่อประกอบการพิจารณาทบทวนมาตรการป้องกันและ
ควบคุมโรคให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทของ 
แต่ละพื้นที่ 
      ๑.๒ ให้เร่งตรวจคัดกรองการติดเชื้อในสถานที่เสี่ยง  
ต่อการแพร่ระบาด ได้แก่ ตลาด (เป็นอันดับแรก) แคมป์
ก่อสร้าง โรงงาน และชุมชน เพื่อให้สามารถแยกผู้ติดเชื้อ
และน าผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลได้รวดเร็วขึ้น 
 ๑.๓ พิจารณาก ากับการเข้าร่วมงานศาสนพิธีต่าง ๆ 
อาทิ งานศพ งานบุญ ของประชาชนในพื้นที่เพื่อป้องกัน 
การแพร่ระบาดของโรคแบบกลุ่มก้อน 
 ๒. (จ.สงขลา) ให้ จ.สงขลา โดย คกก.โรคติดต่อ จ.สงขลา
หารือกับ สธ. เพื่อพิจารณาสถานการณ์แพร่ระบาดในพื้นที่ 
ความพร้อมในเตรียมการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขและ
ในการก ากับดูแลมาตรการเพื่อการป้องกันและควบคุมโรค 
เพื่อประกอบการพิจารณาด าเนินโครงการเปิดพื้นที่น าร่อง
ด้านการท่องเที่ยวของ อ.หาดใหญ่ (Hat-Yai Sandbox) 
เนื่องจาก จ.สงขลา ยังมีจ านวนผู้ติดเชื้อสูง ทั้งนี้ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคที่รุนแรงขึ้น 
 3. (จ.ภูเก็ต) ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินการของ
โครงการน าร่องด้านการท่องเที่ยวของ จ.ภูเก็ต (Phuket 
Sandbox) โดยให้ จ.ภูเก็ต ด าเนินการ ดังนี้ 
 - ให้พิจารณาปรับระบบการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 
โดยให้น าหลักเกณฑ์ แนวทางและรูปแบบการด าเนินการ
เกี่ยวกับ CCR, HI, CI, ICU สนาม และ รพ.สนามของ กทม. 
มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทสถานการณ์ภายในจังหวัด 
 - ให้หารือกับกรมการแพทย์ในการน าผู้ติดเชื้อเข้าสู่
ระบบการรักษาพยาบาลให้มีความรวดเร็วมากขึ้น          
เพื่อป้องกันมิให้ผู้ติดเชื้อมีอาการหนักข้ึน 
 - ให้ตรวจสอบจ านวนผู้ติดเชื้อที่เสียชีวิตเพื่อก าหนด
มาตรการในการรักษาพยาบาลและการแก้ ไขปัญหา
ผู้เสียชีวิตให้มีความเหมาะสม 
 - ให้พิจารณาประยุกต์ใช้มาตรการ Bubble and 
Seal เพื่อแยกการติดต่อสัมผัสใกล้ชิดระหว่างนักท่องเที่ยว
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
ต่างชาติและประชาชนในพื้นที่ อันจะช่วยในการป้องกัน  
การแพร่ระบาดจากคนในพื้นที่ไปยังนักท่องเที่ยวต่างซาติได้ 
 - ให้ จ.ภูเก็ต โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
ภูเก็ตร่วมกับฝ่ายปกครอง ฝ่ายต ารวจ กองเรือภาค ๓       
กอ.รมน.จ.ภูเก็ต ใช้กลไกทั้งหมดที่มีในการแก้ไขปัญหา    
การแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ เพื่อให้โครงการ Phuket 
Sandbox ด าเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืน 
  4. ให้ กทม. มท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรณรงค์และ
เร่งรัดการฉีดวัคซีนให้กลุ่ม ๖๐๗ เนื่องจากผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่
พบสูงในกลุ่มนี้ 
- ผลการประชุม ศปก.ศบค. วันที่ 15 กันยายน 2564 
  ๑. ให้ กทม. มท. (ทุกจังหวัด) รง. อก. และหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง ก ากับดูแลการด าเนินมาตรการด้านสาธารณสุข
ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
โควิด-19 ระหว่างสถานที่และกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ได้แก่ แคมป์
ก่อสร้าง โรงงาน ตลาดและชุมชน เนื่องจากการติดเชื้อ   
ในสถานที่เหล่านี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์เก่ียวเนื่องกัน 
  ๒. ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินการตาม
โครงการ Phuket Sandbox ของ จ.ภูเก็ต  
 - ให้ จ.ภูเก็ต ประสาน คร. เพื่อจัดสรรและเร่งรัด
การฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนและให้กับ
ประชาชนที่ได้รับวัคซีนเป็นเข็มที่ 3 ตามแนวทางที่ สธ. 
ก าหนด 
 - ให้ จ.ภูเก็ต เร่งประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน    
ได้เข้าใจและรับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
และความพร้อมในการป้องกันและควบคุมโรค และดูแล
รักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อในจังหวัดที่ถูกต้อง โดยให้ท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับการแยกจ านวนนักท่องเที่ยวที่ติดเชื้อและ
ประชาชนที่พื้นที่ที่ติดเชื้อให้มีความชัดเจน 
 - ให้ จ.ภูเก็ต พิจารณาก าหนดแผนการรองรับ     
การลดระดับกิจกรรมหรือการจ ากัดพื้นที่ส าหรับนักท่องเที่ยว
ในลักษณะ sealed area หากมีการแพร่ระบาดเพิ่มมากข้ึน 
และให้ท าความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่ทราบว่าเป็น
มาตรการชั่วคราวส าหรับการควบคุมและป้องกันการแพร่
ระบาด โดยเมื่อการระบาดลดลงก็สามารถด าเนินโครงการ
ได้ตามปกติ 
 - ให้ จ.ภูเก็ต เร่งด าเนินการจัดเตรียมความพร้อม
ของสถานพยาบาลในรูปแบบต่างๆ อาทิ รพ.หลัก รพ.สนาม 
HI CI ICU สนาม คลินิกอุ่นใจ เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ  ที่อาจ
มีจ านวนเพิ่มสูงขึ้น 
 - ให้ สธ. พิจารณาข้อเสนอของ จ.ภูเก็ต เกี่ยวกับ
การผ่อนคลายให้ร้านจ าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม        
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
ในจังหวัดน าร่องด้านการท่องเที่ยวสามารถให้มีการบริโภค
สุราในร้านได้ ในขณะที่ยังเปิดเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวได้อย่าง
ปลอดภัยภายใต้มาตรการ COVID Free Setting  
 - ให้ จ.ภูเก็ต ก ากับดูแลโรงงานและสถานประกอบการ
ในพื้นที่ ในการด าเนินมาตรการ Bubble and Seal หรือ
มาตรการ Sealed route ในพื้นที่ชุมชน เพื่อป้องกัน    
การแพร่ระบาดแบบเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ขนาดเล็ก 
รวมถึงเน้นย้ ามาตรการ Universal Prevention  
   - ให้ จ.ภูเก็ต หารือกับ สธ. เกี่ยวกับความเหมาะสม
และมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในการจัดกิจกรรม
การรวมกลุ่มส าหรับเทศกาลถือศีลกินเจในเดือนตุลาคม 
เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ 
    - ให้กองเรือภาค ๓ ด าเนินการสุ่มตรวจคัดกรอง  
การติดเชื้อของแรงงานประมงบนเรือประมง  โดยให้
ประสานกับ สธ. หรือ สสจ.ภูเก็ต ในการขอรับการสนับสนุน
ชุดตรวจ ATK เพื่อด าเนินการดังกล่าว 
  ๓. ที่ประชุมรับทราบข้อสั่งการของ นรม./ผอ.ศบค.      
ในประเด็นการเตรียมความพร้อมและเตรียมการรองรับ
การท่องเที่ยว โดยให้ก าหนดพื้นที่น าร่องท่องเที่ยวปลอดภัย
จากโควิด-19 (Covid-free Tourist Area Sandbox) (พื้นที่  
สีฟ้า) ซึ่งมี ศปก.ศบค. บูรณาการขับเคลื่อนการด าเนินการ 
และให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  - ให้ สธ. พิจารณาก าหนดคุณสมบัติของพื้นที่
มาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 และความพร้อม
ของขีดความสามารถในการรักษาโรคโควิด - 19 
 - ให้ กก. ร่วมกับ มท. พิจารณาเสนอพื้นที่ที่มีคุณสมบัติ
ตามที่ สธ. ก าหนดก่อนเสนอ ศปก.ศบค. เพื่อเสนอ ศบค. 
พิจารณาเห็นชอบ โดยแบ่งเป็น ๒ ระยะ ได้แก่ ๑) ระยะที่ ๑ 
ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๔ เป็นต้นไป และ ๒) ระยะที่ ๒ ตั้งแต่ 
๑๕ ต.ค. ๖๔ หรือ ๑ พ.ย. ๖๔ เป็นต้นไป 
   - ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง พิจารณาก าหนดแนวทาง
เพื่อสนับสนุนการด าเนินการเปิดพื้นที่น าร่องท่องเที่ยว
ปลอดภัยจากโควิด - 19 (Covid-free Tourist Area Sandbox) 
(พื้นที่สีฟ้า) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ โดยมี 
ศปก.ศบค. เป็นกลไกการบูรณาการและขับเคลื่อนการ
ด าเนินการดังกล่าว 
  4. ให้ทุกจั งหวัดพื้นที่ ควบคุมสู งสุดและเข้มงวดเร่ ง
ด าเนินการฉีดวัคซีนให้กลุ่มเสี่ยง ๖๐๘ เพื่อลดการป่วย
หนักและเสียชีวิต 
  5. ที่ประชุมรับทราบการเปลี่ยนแปลงวาระการประชุม
เพื่อเตรียมการส าหรับเปลี่ยนผ่านไปสู่การบริหารสถานการณ์
ภายใต้ พ.ร.บ.โรคติดต่อ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยศปก.ศบค. 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
และศูนย์บูรณาการฯ จะจัดการประชุมเฉพาะวันจันทร์ 
พุธ ศุกร์ มีวาระการประชุม ได้แก่ ๑) ศปก.ศบค. ๒) ศูนย์
บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ กทม. และ
ปริมณฑล และ ๓) ความคืบหน้าการด าเนินการของจังหวัด
น าร่องในการเปิดรับนักท่องเที่ยว (จังหวัดภูเก็ต) ทั้งนี้ 
ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ก.ย. ๖๔ เป็นต้นไป ทั้งนี้ให้ส่วนราชการ   
ที่เกี่ยวข้องหารือเพื่อเตรียมการต่างๆในระยะเปลี่ยนผ่าน
ไปสู่การใช้บังคับของ พ.ร.บ.โรคติดต่อ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)  
- ผลการประชุม ศปก.ศบค. วันที่ 20 กันยายน 2564 
  ที่ประชุมรับทราบแนวทางเบื้องต้นในการฉีดวัคซีนให้กับ
กลุ่มนักเรียนในโรงเรียน ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับความยินยอม
จากผู้ปกครองก่อน ทั้งนี้ ให้ทุกจังหวัดพิจารณาความ
เหมาะสมในการฉีดวัคชีนดังกล่าว ให้สอดคล้องกับจ านวน
วัคซีนที่ได้รับการจัดสรรและจ านวนนักเรียนในพื้นที่      
โดยอาจพิจารณาฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาก่อน
ในกรณีที่จ านวนวัคซีนมีจ ากัด หรือหากจ านวนวัคซีน      
มีเพียงพอ ให้สามารถฉีดได้โดยไม่ต้องมีการจัดล าดับอายุ
ของนักเรียน 
 

ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ  
จากที่ประชุม ศปก.ศบค. 
ที่เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงมหาดไทย 

- ผลการประชุม ศปก.ศบค. วันที่ 27 กันยายน 2564 
  1. ที่ประชุม รับทราบข้อเสนอของ สธ. ดังนี้ 
     - การปรับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 
เพิ่มเติมส าหรับกิจการ/กิจกรรม ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและ
เข้มงวด ที่เกี่ยวกับสถานที่เล่นกีฬา หรือแข่งกีฬา  
     - การปรับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 
ส าหรับพื้นที่พิเศษน าร่องการท่องเที่ยว (พื้นที่สีฟ้า) 
 - ผลการประชุม ศปก.ศบค. วันที่ 22 กันยายน 2564 
  ๑. กรณีการเปิดพื้นที่น าร่องการท่องเที่ยว โดยเสนอให้
ก าหนดเป็นพื้นที่สีฟ้า Blue Zone (Business & Leisure 
Ultimate Experience) โดยให้ กก. จัดการประชุมหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง (สธ. ดศ. มท.) เพื่อพิจารณารายละเอียดอีกครั้ง 
โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรวัควีนโควิด-19 
ในพื้นที่ท่องเที่ยว จ.กระบี่  การบูรณาการ platform     
ด้านการท่องเที่ยว การอนุญาตให้ดื่มสุรา ก่อนน าเสนอ   
ผลการพิจารณาให้ที่ประชุม ศปก.ศบค. พิจารณาต่อไป 
   2. ให้ มท. เน้นย้ ำจังหวัดให้ก ำกับดูแลแคมป์ก่อสร้ำง 
ตลำด ชุมชน ล้งผลไม้ รวมทั้งให้ คกก.โรคติดต่อจังหวัด 
ก ำหนดมำตรกำรในเทศกำลกินเจและกำรจัดพิธีกรรม  
ทำงศำสนำ โดยเฉพำะกำรจัดงำนศพที่ปัจจุบันเกิดกำรติดเชื้อ
ในลักษณะกลุ่มก้อนรำยวัน 
   3. ให้ มท. เน้นย้ ำกำรฉีดวัคซีนโควิด-19 ใน 76 จังหวัด
ตำมที่ สธ.จัดสรรให้ได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด พร้อมทั้งลง
ข้อมูลในระบบ MOPH-IC ให้ครบถ้วน นอกจำกนี้ ให้

โทรสำร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 5603 
ลงวันที่ 30 ก.ย. 2564 

(เอกสาร 9) 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
จั ง หวั ด ว ำ ง ร ะบบรอง รั บ ก ำ รจั ด ฉี ด วั ค ซี น ใ ห้ กั บ
กลุ่มเป้ำหมำยต่ำง ๆ ในพื้นที่ เพื่อป้องกันกำรรวมตัวและ
กำรแออัดของประชำชนที่มำฉีดวัคซีน 
 

3 การประชุมศูนย์บูรณาการ
การแก้ไขสถานการณ์ 
โควิด-19 ในพื้นที่ กทม. 
และจังหวัดปริมณฑล 

ผลการประชุมศูนย์บูรณาการการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 
ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล  
- ผลการประชุมวันที่ 17 กันยายน ๒๕๖๔ 
  - ให้ กทม. หารือ สธ. เพื่อพิจารณาก าหนดมาตรการ
และแนวทางในการเปิด กทม. เป็นพื้นที่ด้านการท่องเที่ยว
ส าหรับนักท่อง เที่ ยวต่า งชาติ  (Bangkok Sandbox)      
โดยต้องค านึงถึงความพร้อมของ กทม. ในด้านต่างๆ ให้เป็นไป
โดยรอบคอบ ทั้งการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบ
กิจการและสถานที่ตามมาตรการ COVID-Free Setting 
และความพร้อมในการรักษาพยาบาลเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ 
 

โทรสาร มท. ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0230/13989 
ลงวันที่ 27 ก.ย. 2564 
(แจ้ง กทม.) 

(เอกสาร 10) 
 

 การประชุมศูนย์บูรณาการ
การแก้ไขสถานการณ์ 
โควิด-19 ในพื้นที่ กทม. 
และจังหวัดปริมณฑล 

- ผลการประชุมวันที่ 11 กันยายน ๒๕๖๔ 
  - ที่ประชุมได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับความไม่สอดคล้องของ
จ านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ จ านวนผู้ป่วยด้วยอาการปอด
อักเสบที่ใช้ท่อช่วยหายใจและจ านวนผู้เสียชีวิตของจังหวัด
ปริมณฑล (จ.นครปฐม และ จ.สมุทรปราการ) ทั้งนี้ ขอให้
ตรวจสอบแนวทางการรายงานจ านวนของแต่ละวัน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการประเมิน
ขีดความสามารถของระบบสาธารณสุขของแต่ละจังหวัด
ว่าเพียงพอต่อการควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่และท าให้
การวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ภาพรวมของประเทศ
เพื่อก าหนดมาตรการควบคุมเชื้อโควิดมีความเหมาะสม
ยิ่งขึ้น 
- ผลการประชุมวันที่ 12 กันยายน ๒๕๖๔ 
  - ให้ มท. พิจารณาน าแนวคิดในการบริหารจัดการ HI 
ของ กทม. และปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการประเมิน HI 
ของ สรพ. ไปปรับใช้ในการด าเนินการของ HI ในจังหวัด
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดอ่ืนๆ อีก ๒๘ จังหวัด ตามความ
เหมาะสมกับบริบทของแต่ละจังหวัด 
 

โทรสาร มท. ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0230/ว 5523 
ลงวันที่ 27 ก.ย. 2564 
(แจ้ง กทม. และจังหวัดพื้นที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด) 

(เอกสาร 11) 
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3. ข้อสั่งการจาก ศบค.มท. 

ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
1 ค าแนะน าในการจัดการศพ

ที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
  

   สมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทย ได้มีค าแนะน าใน
การจัดกำรศพที่เสียชีวิตจำกกำรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19 infection) ในกรณีที่เป็นศพนิรนามหรือเป็นศพ
ที่ไม่มีญาติมาติดต่อ โดยจัดท ำประกำศสมำคมแพทย์นิติเวช
แห่งประเทศไทย ฉบับที่  2/2564 เพื่อเป็นแนวทำง       
ให้พื้นที่ที่ประสบปัญหำในกำรจัดกำรศพ สำมำรถแก้ไข
ปัญหำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
   สาระส าคัญของประกำศสมำคมแพทย์นิ ติ เ ว ช           
แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2/2564 ลว 19 สิงหำคม 2564 
มีมติเห็นชอบว่ำ ในกรณีศพที่เสียชีวิตหรือสันนิษฐานว่า
เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 
infection) และเป็นศพนิรนามหรือเป็นศพที่ไม่มีญาติ       มา
ติดต่อตามก าหนดระยะเวลาพอสมควร สมาคมขอแนะน าให้
ท าการจัดการศพโดยวิธีเผา ทั้งนี้ก่อนการเผาให้ด าเนินการ
จัดเก็บข้อมูลและตัวอย่างสิ่งส่งตรวจจากศพเพื่อประโยชน์ 
ในการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลเท่าที่จะกระท าได้เสมอ 
 

โทรสำร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 5372 
ลงวันที่ 17 ก.ย. 2564 

(เอกสาร 12) 

2 การเสนอความเห็น/
ข้อเสนอแนะในการ
ประเมินผลการปฏิบตัิ
ตามมาตรการของ
ข้อก าหนดฯ  
(ฉบบัที่ 32 และ 33) 

   ส านักงาน ศบค.มท. ขอให้จังหวัดโดยความเห็นชอบของ 
คกก.โรคติดต่อจังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 
พิจารณาให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นข้อมูลประกอบ 
การพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติตามาตรการ ข้อห้าม 
และข้อปฏิบัติตามข้อก าหนดฯ (ฉบับที่  32 และ 33)    
โดยจัดส่งให้ ส านักงาน ศบค.มท. ภำยในวันที่ 19 กันยำยน ๒๕๖๔  
 

โทรสำร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 5373 
ลงวันที่ 17 ก.ย. 2564 
(28 จังหวัดในพื้นที่ควบคุม
สูงสุดและเข้มงวด) 

(เอกสาร 13) 

3 หลักเกณฑ์การเปิด
โรงเรียนหรือ
สถาบันการศึกษา 
ตามข้อก าหนดฯ  
(ฉบบัที่ 32) 
 

   ศธ. และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง จัดท าหลักเกณฑ์ตาม
ข้อก าหนดฯ (ฉบับที่ 32) ข้อ 5 (1) เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเปิด
โรงเรียนหรือสถำบันกำรศึกษำตำมข้อก ำหนดฯ (ฉบับที่ 32) 
โดยก ำหนดหนักเกณฑ์ไว้ ดังนี้ 
   1. ระยเวลำในกำรด ำเนินงำน 
   2. มำตรกำร Sandbox : Safety zone in School ส ำหรับ
โรงเรียนหรือสถำบันกำรศึกษำประเภทพักนอน 
   3. มำตรกำร Sandbox : Safety zone in School ส ำหรับ
โรงเรียนหรือสถำบันกำรศึกษำประเภทไป-กลับ ที่มีควำมพร้อม
และผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 
   4. แนวปฏิบัติด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อมในกำรป้องกันโรค 
โควิด-19 ในสถานศึกษา 
   5. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำส ำหรับกำรใช้อำคำรหรือ
สถำนที่ของโรงเรียนหรือสถำบันกำรศึกษำเพื่อกำรสอบ    
กำรฝึกอบรม หรือกำรท ำกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้ำร่วมเป็น
จ ำนวนมำก 
 
 

โทรสำร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 5543 
ลงวันที่ 28 ก.ย. 2564 

(เอกสาร 14) 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
4 การจัดสอบของ 

นักศึกษา กศน. 
 

   ศธ. โดย กศน. ก าหนดการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค
เรียนที่ 1/2564 ของนักศึกษำ กศน. ทั่วประเทศ ในวันที่     
2 - 3 ตุลำคม 2564 โดยใช้อำคำรสถำนที่ของสถำนศึกษำ
เป็นสนำมสอบ และได้ก ำหนดแนวปฏิบัติในกำรด ำเนินกำร  
จัดสอบ ในสถำนกำรณกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 
เพื่อให้ กทม. และจังหวัดด าเนินการตามมาตรการของ 
ศบค. รวมทั้ งค าสั่ งหรือประกาศ กทม. และจังหวัด      
อย่างเคร่งครัด 
   ศบค.มท. ขอให้ กทม. และจังหวัด พิจารณาด าเนินการ
ในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
    

โทรสำร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 5586 
ลงวันที่ 29 ก.ย. 2564 

(เอกสาร 15) 

5 แนวทางการด าเนินงาน
ของพื้นที่ที่ก าหนดเป็น
จังหวัดน าร่อง 
ด้านการท่องเที่ยว 
 

   สธ. แจ้งแนวทางการด าเนินงานพื้นที่ที่ก าหนดเป็นพื้นที่
จังหวัดน าร่องด้านการท่องเที่ยว เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ
การท่องเที่ยว หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ตามนโยบายรัฐบาล ดังนี้ 
   1. แนวทำงในกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรป้องกันโรค
ส ำหรับพื้นที่ที่ก าหนดเป็นพื้นที่จังหวัดน าร่องด้าน        การ
ท่องเที่ยว 
   2. แนวทำงเก่ียวกับกำรเข้ำพ ำนักในพื้นที่น ำร่องด้ำนกำร
ท่องเที่ยว กำรตรวจหำเชื้อโควิด-19 ส าหรับผู้ เดินทาง       
การก ากับติดตาม การคัดกรองอาการป่วย การตรวจหาเชื้อ 
และการประเมินผล 
   3. แนวทำงกำรตรวจสอบเอกสำรรับรองกำรได้รับวัคซีน 
   4. กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรแพทย์ และสำธำรณสุข 
   5. กำรประเมินตนเอง ส ำหรับจังหวัดที่ก ำหนดเป็นพื้นที่
ให้ผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรที่ก ำหนดเป็นพื้นที่น ำ
ร่อง 
   6. กำรจัดท ำแผนกำรชะลอ หรือยกเลิกโครงกำร 
   ศบค.มท. ให้จังหวัดพิจำรณำด ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อม
ด้ำนกำรท่องเที่ยวตำมแนวทำงที่ สธ. ก ำหนด และรำยงำน
กำรประเมินควำมพร้อมด้ำนกำรท่องเที่ยวของจังหวัด      
โดยควำมเห็นชอบของ คกก.โรคติดต่อจังหวัด ไปยั ง         
กรมควบคุมโรค และรำยงำนให้ ศบค.มท. ทรำบด้วย 
 

โทรสำร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 5587 
ลงวันที่ 29 ก.ย. 2564 

(เอกสาร 16) 
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4. ข้อสั่งการจาก ศบค.ปค. 
 

ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
1 ก าชับการบันทึกข้อมูลผู้

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ในระบบ Thai QM 2021 

   ศบค.ปค. แจ้ง ปจ. ด ำเนินกำรก ำชับกำรบันทึกข้อมูล    
ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 รายหมู่บ้าน ในระบบสำรสนเทศ
บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดฯ (Thai QM 2021) 
ของแต่ละอ ำเภอ โดยก ำหนดให้มีกำรรำยงำนเป็นประจ ำ
ทุกวัน ภำยในเวลำ 16.00 น. และตรวจสอบควำม
ถูกต้อง เป็นประจ ำทุกวัน 
 

โทรสำร มท. ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0321/ว 24140 
ลงวันที่ 30 ก.ย. 2564 

(เอกสาร 17) 

 
 

 

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมการปกครอง 

(ศบค.ปค.)  


