สรุปข้อสั่งการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การระบาด ระลอกเดือนเมษายน 2564
(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2564)

หนังสือสั่งการ

1. ข้อสั่งการจาก ศบค. และประกาศ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ COVID - 19
ที่
ประเด็น
1 ประกาศ เรื่อง การขยายระยะ
เวลาการประกาศสถานการณ์
ฉุ กเฉิ นในทุ กเขตท้ องที่ ทั่ว
ราชอาณาจักร (คราวที่ ๑๕)

2 ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศ
ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตาม
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ยังคงมีผลใช้บังคับ

3 ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด
ประกาศ และคำสั ่ งที ่ นายก
รัฐมนตรีกำหนดตามประกาศ
สถานการณ์ ฉ ุ กเฉิ น ยั งคงมี
ผลใช้บังคับ

รายละเอียด
นายกรั ฐมนตรี โดยความเห็ นชอบของคณะรั ฐ มนตรี
ตามมติ เมื ่ อวั นที ่ ๓0 พฤศจิ กายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ ขยาย
ระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุ กเฉินในทุ กเขตท้องที่
ทั่ วราชอาณาจั กรออกไปอี กคราวหนึ่ ง สำหรั บประกาศ
สถานการณ์ฉุ กเฉินที่มี ความร้ายแรงในเขตท้ องที่จ ั งหวั ด
ชายแดนภาคใต้ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปควบคู่กัน ตั้งแต่
วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง ๓1 มกราคม พศ. ๒๕๖๕
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข ระงับ
ยับยั้ง ฟื้นฟู หรือช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ ฉุกเฉิน
อาศั ยอำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่ งพระราชกำหนด
การบริ หารราชการในสถานการณ์ ฉุ กเฉิ น พ.ศ. 2548
คณะรั ฐมนตรี จ ึ งมี มติ ให้ บรรดาประกาศที ่ คณะรั ฐมนตรี
กำหนดขึ้นตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้ องที่
ทั ่ วราชอาณาจั กร ลงวั นที่ ๒๕ มี นาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และ
คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงาน
พิ เศษเพื ่ อปฏิ บ ั ต ิ หน้ าที ่ ตามพระราชกำหนดการบริ หาร
ราชการในสถานการณ์ ฉ ุ กเฉิ น พ.ศ. 2๕๔๘ ลงวั นที่
2๕ มี นาคม พ.ศ. 2๕๖๓ และที ่ แก้ ไขเพิ ่ มเติ ม ยั งคงมี ผล
ใช้บังคับต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข ระงับ
ยับยั้ง พื้นฟู หรือช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ฉุ กเฉิ น
อาศั ยอำนาจตามความในมาตรา ๗ มาตรา ๘ และ มาตรา ๙
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ นายกรัฐมนตรีจึงให้บรรดาข้อกำหนด ประกาศ และ
คำสั ่ งที ่ นายกรั ฐมนตรี กำหนดขึ ้ นตามประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามประกาศขยายระยะ
เวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป
จนกว่ านายกรั ฐมนตรี จะกำหนดเป็ นอย่ างอื ่ น ตั้ งแต่ ว ั นที่
๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

หนังสือสั่งการ
- ประกาศขยายระยะเวลา
การประกาศสถานการณ์
ฉุ ก เฉิ น ในทุ ก เขตท้ อ งที่
ทั่วราชอาณาจักร
(คราวที่ ๑๕)
(เอกสาร 1)
- ก า ร ใ ห้ ป ร ะ ก า ศ ที่

คณะรัฐมนตรีกำหนดตาม
ประกาศสถานก า ร ณ์
ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ
(เอกสาร 2)

- การให้ข้อกำหนด
ประกาศ และคำสั ่ ง ที่
นายกรัฐมนตรีกำหนดตาม
ประกาศสถานการณ์ฉ ุ กเฉิ น
ยังคงมีผลใช้บังคับ
(เอกสาร 3)

-2ที่
ประเด็น
4 ข้อกำหนดออกตามความ
ในมาตรา 9 แห่ง พระราช
กำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ ฉ ุ กเฉิ น
พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 39

รายละเอียด
หนังสือสั่งการ
ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 39 มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม - ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 39
พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยมีข้อกำหนดและข้อปฏิบัติ ดังนี้ ลงวันที่ 30 พ.ย. 2564
(เอกสาร 4)
ข้อ 1 การปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์
และ การกำหนดพื ้ นที ่ นำร่ องด้ านการท่ องเที ่ ยวเพิ ่ มเติ ม
ศบค. มีคำสั่งเพื่อปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดจำแนกตามเขต
พื้นที่สถานการณ์และกำหนดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว
เพิ่มเติม ตามบัญชีรายชื่อจังหวัดแนบท้ายคำสั่ง เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
และดำเนินการตามแผนการเปิดประเทศ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ของรั ฐบาล โดยให้ นำมาตรการควบคุ มแบบบู รณาการ
ที่กำหนดไว้สำหรับพื้นที่สถานการณ์ระดับต่าง ๆ ข้อห้าม
และข้อปฏิบัติที่ได้ประกาศไว้แล้วก่อนหน้านี้มาใช้บังคับ
เท่าที่ไม่ขัด หรือแย้งกับข้อกำหนดนี้
ข้อ ๒ การยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานสำหรั บ
พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
ให้ยกเลิกมาตรการห้ามออกนอกเคหสถานสำหรับพื้นที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเฉพาะเหตุอันเนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ตามข้อ ๒ แห่งข้อกำหนด
ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๘)
ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้ การยกเลิ ก
ดั งกล่ าวให้ ม ี ผลตั ้ งแต่ เวลา ๒๓.๐0 นาฬิ กาของวั นที่
๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ การขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการควบคุม
และป้องกันโรค
บรรดามาตรการควบคุมแบบบูรณาการ ข้อห้าม ข้อยกเว้น
และข้อปฏิบัติสำหรับพื้นที่สถานการณ์ระดับต่าง ๆ รวมทั้ง
มาตรการเตรี ยมความพร้ อมที ่ ได้ กำหนดไว้ แล้ วตาม
ข้ อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่ งพระราช
กำหนดการบริ หารราชการในสถานการณ์ ฉ ุ กเฉิ น พ.ศ.
๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓7) ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แก่
การห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพรโรค กิจกรรมการ
รวมกลุ ่ มของบุ คคลที ่ สามารถจัดได้ โดยไม่ ต ้องขออนุญาต
การปฏิบัติงานนอกสถานที่ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ
มาตรการควบคุมแบบบูรณาการจำแนกตามพื้นที่สถานการณ์
และมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่นำร่ อง
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5

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ ร ะบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด - 19) ที่ 22/๒๕๖๔

รายละเอียด
หนังสือสั่งการ
ด้านการท่องเที่ยว รวมถึงบรรดามาตรการ หลักเกณฑ์
หรือแนวปฏิบัติที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือหน่ว ยงาน
ที ่ ร ั บ ผิ ด ชอบกำหนดขึ ้ น ภายใต้ ข ้ อ กำหนดดั ง กล่ า ว
ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป
ในส่ วนของมาตรการควบคุ มและป้ องกั นโรคสำหรั บ
สถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่น
ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ดำเนินการโดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจ ช่วยเหลือและ
ให้ การสนั บสนุ นการเตรี ยมการของผู ้ ประกอบการตาม
ความเหมาะสม และตามกรอบอำนาจหน้าที่ เพื่อให้สถานที่
ดังกล่าวมีความพร้อมสำหรับการเปิดให้บริการแก่ประชาชน
ได้ อย่ างปลอดภั ย โดยเฉพาะสถานบริ การหรื อสถานที่
ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวหรือในพื้นที่
ที่มีความพร้อม โดยรัฐบาลจะได้พิจารณาความเหมาะสม
จากข้อมูลการประเมินสถานการณ์ ของฝ่ายสาธารณสุ ข
เพื่อให้มีการดำเนินการตามแผน นโยบาย และตามกรอบ
เวลา ที่กำหนดต่อไป
คำสั่ง ศบค. ที่ 22/2564 มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม - คำสั่ง ศบค. ที่ 22/2564
พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ลงวันที่ 30 พ.ย. 2564
(เอกสาร 5)
เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด
พื้นที่ควบคุ ม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่นำร่องด้ าน
การท่องเที่ยวตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙
แห่ งพระราชกำหนดการบริ หารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์
โควิด - 19 มีคำสั่งให้ห ัวหน้าผู้ร ับผิ ดชอบในการแก้ ไข
สถานการณ์ฉุกเฉิ นและพนั กงานเจ้าหน้าที ่ปฏิ บั ต ิ การ
ให้เป็นไปตามมาตรการตามข้อกำหนดฯ สำหรับเขตพื้นที่
สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม
พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ดังนี้
พื้นที่ควบคุมสูงสุด รวมทั้งสิ้น 23 จังหวัด
1. จังหวัดขอนแก่น
(ยกเว้นอำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอเขาสวนกวาง อำเภอ
เปือยน้อย อำเภอพล อำเภอภูเวียง อำเภอเวียงเก่า และ
อำเภออุบลรัตน์)
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รายละเอียด
2. จังหวัดจันทบุรี
(ยกเว้นอำเภอเมืองจันทบุรี และอำเภอท่าใหม่)
3. จังหวัดชุมพร
4. จังหวัดเชียงราย
(ยกเว้นอำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเชียงของ อำเภอเชียงแสน
อำเภอเทิง อำเภอพาน อำเภอแม่จัน อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอ
แม่สาย อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงแก่น และอำเภอเวียงป่าเป้า)
5. จังหวัดเชียงใหม่
(ยกเว้นอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอจอมทอง อำเภอดอยเต่า
อำเภอแม่แตง และอำเภอแม่ริม)
6. จังหวัดตรัง
7. จังหวัดตราด
(ยกเว้นอำเภอเกาะกูด และอำเภอเกาะช้าง)
8. จังหวัดตาก
9. จังหวัดนครราชสีมา
(ยกเว้นอำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
อำเภอโชคชัย อำเภอปากช่อง อำเภอพิมาย อำเภอวังน้ำเขียว
และอำเภอสีคิ้ว)
10. จังหวัดนครศรีธรรมราช
11. จังหวัดนราธิวาส
12. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(ยกเว้นเทศบาลเมืองหัวหิน เฉพาะตำบลหัวหินและตำบล
หนองแก)
13. จังหวัดปราจีนบุรี
14. จังหวัดปัตตานี
15. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(ยกเว้นอำเภอพระนครศรีอยุธยา)
16. จังหวัดพัทลุง
17. จังหวัดยะลา
18. จังหวัดระยอง (ยกเว้นเกาะเสม็ด)
19. จังหวัดสงขลา
20. จังหวัดสตูล
21. จังหวัดสระแก้ว
22. จังหวัดสระบุรี
23. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(ยกเว้นเกาะเต่า เกาะพะงัน และเกาะสมุย)

หนังสือสั่งการ
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รายละเอียด
พื้นที่ควบคุม รวมทั้งสิ้น 23 จังหวัด
1. จังหวัดฉะเชิงเทรา
2. จังหวัดชลบุรี
(ยกเว้นอำเภอเกาะสีชัง อำเภอบางละมุง เมืองพัทยา อำเภอ
ศรีราชา และอำเภอสัตหีบ เฉพาะตำบลนาจอมเทียนและ
ตำบลบางเสร่)
3. จังหวัดชัยนาท
4. จังหวัดชัยภูมิ
5. จังหวัดนครนายก
6. จังหวัตนครปฐม
7. จังหวัดพิษณุโลก
8. จังหวัดเพชรบุรี
(ยกเว้นเทศบาลเมืองชะอำ)
9. จังหวัดเพชรบูรณ์
10. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
11. จังหวัดระนอง
(ยกเว้นเกาะพยาม)
12. จังหวัดราชบุรี
13. จังหวัดลพบุรี
14. จังหวัดลำปาง
15. จังหวัดลำพูน
16. จังหวัดสมุทรปราการ
(ยกเว้นบริเวณพื้นที่ทา่ อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ)
17. จังหวัดสมุทรสงคราม
18. จังหวัดสมุทรสาคร
19. จังหวัดสิงห์บุรี
20. จังหวัดสุพรรณบุรี
21. จังหวัดอ่างทอง
22. จังหวัดอุดรธานี
(ยกเว้นอำเภอเมืองอุ ดรธานี อำเภอกุมภวาปี อำเภอนายูง
อำเภอบ้านดุง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม และอำเภอหนองหาน)
23. จังหวัดอุบลราชธานี
พื้นทีเ่ ฝ้าระวังสูง รวมทั้งสิ้น 24 จังหวัด
1. จังหวัดกาฬสินธุ์
2. จังหวัดกำแพงเพชร
3. จังหวัดนครพนม

หนังสือสั่งการ

-6ที่

ประเด็น

รายละเอียด
4. จังหวัดนครสรรค์
5. จังหวัดน่าน
6. จังหวัดบึงกาฬ
7. จังหวัดบุรีรัมย์
(ยกเว้นอำเภอเมืองบุรีรัมย์)
8. จังหวัดพิจิตร
9. จังหวัดแพร่
10. จังหวัดพะเยา
11. จังหวัดมหาสารคาม
12. จังหวัดมุกดาหาร
13. จังหวัดยโสธร
14. จังหวัดร้อยเอ็ด
15. จังหวัดเลย
(ยกเว้นอำเภอเชียงคาน)
16. จังหวัดศรีสะเกษ
17. จังหวัดสกลนคร
18. จังหวัดสุโขทัย
19. จังหวัดสุรินทร์
(ยกเว้นอำเภอเมืองสุรินทร์ และอำเภอท่าตูม)
20. จังหวัดหนองคาย
(ยกเว้นอำเภอเมืองหนองคาย อำเภอท่าบ่อ อำเภอศรีเชียงใหม่
และอำเภอสังคม)
21. จังหวัดหนองบัวลำภู
22. จังหวัดอุทัยธานี
23. จังหวัดอุตรดิตถ์
24. จังหวัดอำนาจเจริญ
พื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งสิ้น 26 จังหวัด
1. กรุงเทพมหานคร
2. จังหวัดกระบี่
3. จังหวัดกาญจนบุรี
4. จังหวัดขอนแก่น
(เฉพาะอำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอเขาสวนกวาง อำเภอ
เปือยน้อย อำเภอพล อำเภอภูเวียง อำเภอเวียงเก่า และ
อำเภออุบลรัตน์)
5. จังหวัดจันทบุรี
(เฉพาะอำเภอเมืองจันทบุรี และอำเภอท่าใหม่)

หนังสือสั่งการ
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รายละเอียด
6. จังหวัดชลบุรี
(เฉพาะอำเภอเกาะสีชัง อำเภอบางละมุง เมืองพัทยา อำเภอ
ศรีราชา และอำเภอสัตหีบ เฉพาะตำบลนาจอมเทียน และ
ตำบลบางเสร่)
7. จังหวัดเชียงราย
(เฉพาะอำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเชียงของ อำเภอเชียงแสน
อำเภอเทิ ง อำเภอพาน อำเภอแม่ จ ั น อำเภอแม่ ฟ ้ าหลวง
อำเภอแม่สาย อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงแก่น และอำเภอ
เวียงป่าเป้า)
8. จังหวัดเชียงใหม่
(เฉพาะอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอจอมทอง อำเภอดอยเต่า
อำเภอแม่แตง และอำเภอแม่ริม)
9. จังหวัดตราด
(เฉพาะอำเภอเกาะกูด และอำเภอเกาะช้าง)
10. จังหวัดนครราชสีมา
(เฉพาะอำเภอเมื องนครราชสีมา อำเภอเฉลิ มพระเกี ยรติ
อำเภอโชคชัย อำเภอปากช่อง อำเภอพิมาย อำเภอวังน้ำเขียว
และอำเภอสีคิ้ว)
11. จังหวัดนนทบุรี
12. จังหวัดบุรีรัมย์
(เฉพาะอำเภอเมืองบุรีรัมย์)
13. จังหวัดปทุมธานี
14. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(เฉพาะเทศบาลเมืองหัวหิน เฉพาะตำบลหัวหิน และตำบล
หนองแก)
15. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(เฉพาะอำเภอพระนครศรีอยุธยา)
16. จังหวัดพังงา
17. จังหวัดเพชรบุรี
(เฉพาะเทศบาลเมืองชะอำ)
18. จังหวัดภูเก็ต
19. จังหวัดระนอง
(เฉพาะเกาะพยาม)
20. จังหวัดระยอง
(เฉพาะเกาะเสม็ด)
21. จังหวัดเลย

หนังสือสั่งการ
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(เฉพาะอำเภอเชียงคาน)
22. จังหวัดสมุทรปราการ
(เฉพาะบริเวณพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ)
23. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(เฉพาะเกาะเต่า เกาะพะงัน และเกาะสมุย)
24. จังหวัดสุรินทร์
(เฉพาะอำเภอเมืองสุรินทร์ และอำเภอท่าตูม)
25. จังหวัดหนองคาย
(เฉพาะอำเภอเมืองหนองคาย อำเภอท่าบ่อ อำเภอศรี
เชียงใหม่ และอำเภอสังคม)
26. จังหวัดอุดรธานี
(เฉพาะอำเภอเมื องอุ ดรธานี อำเภอกุมภวาปี อำเภอนายู ง
อำเภอบ้านดุง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม และอำเภอหนองหาน)
6 การดำเนินการตาม
นายกรั ฐมนตรี โดยความเห็ นชอบของคณะรั ฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ได้ออกประกาศ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (๓ ฉบับ)
วันที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓0 พฤศจิกายน
๒๕๖๔ ดังนี้
๑. เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑๕) โดยให้ขยาย
ระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขต
ท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง
ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ - 31 มกราคม ๒๕๖๕
๒. ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ โดยให้
บรรดาประกาศที ่ คณะรั ฐมนตรี กำหนดขึ้ นตามประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และ คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๕/๒๕๖๓
เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราช
กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ยังคงมีผลใช้
บังคับต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
๓. ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่
นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมี
ผลใช้บังคับ โดยให้บรรดาข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่ งที่
นายกรัฐมนตรีกำหนดขึ้นตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุก
เขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และ

หนังสือสั่งการ

- หนังสือ มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/ว6811
ลงวันที่ 30 พ.ย. 2564
(แจ้งกรม และ รัฐวิสาหกิจ)
(เอกสาร 6)

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/ว 6810
ลงวันที่ 30 พ.ย. 2564
(แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด)
(เอกสาร 7)
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ที ่ แก้ ไขเพิ ่ มเติ ม และตามประกาศขยายระยะเวลาการ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป จนกว่า
นายกรัฐมนตรีจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
7 การดำเนินการตาม
นายกรั ฐ มนตรี ล งนามในข้ อ กำหนดฯ และ คำสั่ ง
ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 39 จำนวน ๒ ฉบับ ดังนี้
คำสั่ง ศบค. ที่ 22/2564
๑. ข้อกำหนด ฯ (ฉบับที่ ๓9) ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน
๒๕๖๔ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
โดยมีข้อกำหนดและข้อปฏิบัติ ดังนี้
๑.๑ การปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดตามพื้นที่
สถานการณ์และการกำหนดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ ยว
เพิ่มเติม
๑.๒ การยกเลิ ก การห้ ามออกนอกเคหสถาน
สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
๑.๓ การขยายเวลาการบั ง คั บ ใช้ ม าตรการ
ควบคุมและป้องกันโรค
๒. คำสั่ง ศบค. ที่ ๒๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน
๒๕๖๔ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด
พื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่นำร่องด้านการ
ท่องเที่ยว ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่ง
พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดเขตพื้นที่สถานการณ์เป็นพื ้ นที่
ควบคุมสูงสุด ๒๓ จังหวัด พื้นที่ควบคุม ๒๓ จังหวัด
พื้นที่เฝ้าระวังสูง ๒๔ จังหวัด และพื้นที่นำร่องด้ าน
การท่องเที่ยว ๒๖ จังหวัด

หนังสือสั่งการ

- หนังสือ มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/ว6813
ลงวันที่ 30 พ.ย. 2564
(แจ้งกรม และ รัฐวิสาหกิจ)
(เอกสาร 8)

- หนังสือ มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/ว6812
ลงวันที่ 30 พ.ย. 2564
(แจ้งทุกจังหวัด)
(เอกสาร 9)
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2. ข้อสั่งการจากการประชุมที่สำคัญ ๆ (ศบค. /ศปก.ศบค. /ศูนย์บูรณาการการแก้ไขโควิด - 19
ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)
ที่
ประเด็น
รายละเอียด
1 ผลการประชุม
มีข้อสรุปและการประสานงาน ดังต่อไปนี้
ศปก.ศบค.ส่วนหน้า
1. มาตรการป้องกันการติดเชื้อ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
1.1 สถานการณ์ ในปั จจุ บ ั นในพื ้ นที ่ ๔ จซต.
ที่เกี่ยวข้องกับ
ยั งคงทรงตั ว แต่ ต ้ องเฝ้ าติ ดตามสถานที ่ เสี ่ ยง โดยเฉพาะ
กระทรวงมหาดไทย
ในชุมชน โรงงาน เรือนจำ โรงพยาบาล และ ตลาด ซึ่งผู้เข้ารับ
การฉีดวัคซีนเข็ม ๑ ยังต่ำกว่าเป้าที่วางไว้
๑.๒ ขอให้ กองทั พภาคที ่ ๔ บู รณาการแนวทาง
ร่ วมกั บทุ กจั งหวั ดในการจั ดให้ ม ี มาตรการรณรงค์
เพื่อเร่งรัดการฉีดวัคซีน (campaign) ให้ได้มากที่สุด รวมถึง
กำหนดแนวทางการใช้ มาตรการ CFS ที ่ เข้ มงวด โดยให้
สอดคล้ องกั บวิถ ีช ี ว ิ ตของประชาชน และเป็ นสิ ่ งที่ ส ั งคม
ยอมรับร่วมกัน
๑.๓ ขอให้ผู้นำท้องถิ่น (กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน) ร่วมกับ
ผู้นำศาสนาในพื้นที่ (๔ เสาหลัก) สนับสนุนการดำเนิ นการ
ของจั งหวั ด โดยใช้ สภาสั นติ ส ุ ขตำบลในการบู รณาการ
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในพื้นที่
๑.๔ ขอให้ กองอำนวยการรั กษาความมั ่ นคงภายใน
ภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค ๔ สน.) รายงานการฉีดวัคซีน
ที่ได้น้อยในหลายอำเภอที่เป็นพื้นที่ด้านความมั่นคง ซึ่งพบว่า
มีสาเหตุหลักมาจากการด้อยค่าของวัคซีน ความเชื่อดั้งเดิม
ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ พบว่ามีประชาชนที่ยังลังเล และ
ปฏิเสธวัคซีนอยู่จำนวนหนึ่ง โดย กอ.รมน.ภาค ๔ สน.
จะขอความร่วมมือคณะกรรมการประจำมัสยิดในพื้นที่
ช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อไป
๑.๕ หลายจั งหวั ดมี ข้ อกั งวล กรณี ผลการสำรวจ
จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จริง มีจำนวนน้อยกว่ า
ฐานข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ซึ่งทำให้ส ัดส่วน
ความครอบคลุ มของวั คซี นในพื ้ นที ่ ต่ ำกว่ าความเป็ นจริ ง
ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ขอให้แต่ละจังหวัดเร่งรัดดำเนินการตามแผน
ที่ได้กำหนดไว้ สำหรับสัดส่วนความครอบคลุ มจะร่ วมกั น
พิจารณาตามข้อมูลความเป็นจริง และ ขอให้ สธ. พิจารณาปรับ
ฐานข้ อมู ลจำนวนประชากรตามข้ อมู ลผลสำรวจของ

หนังสือสั่งการ
- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/ว 6545
ลงวันที่ 17 พ.ย. 2564
(แจ้ง จ.นราธิวาส จ.ปัตตานี
จ.ยะลา จ.สงขลา)
(เอกสาร 1)

- 11 ที่

ประเด็น

รายละเอียด
หนังสือสั่งการ
แต่ละจังหวัด เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลเดียวกันในการบริ หาร
สถานการณ์
2. ประเด็นอื่น ๆ
ที่ประชุม ฯ มีความเห็นร่วมกันในการรณรงค์เร่งรัด
มาตรการต่าง ๆ เพื่อสามารถเปิดพื้นที่ ให้ได้ก่อนปีใหม่
ภายใต้ชื่อ "๔ จังหวัดชายแดนใต้ ผนึกกำลังรวมใจสู้ภัยโควิด-19
เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๕"
โดยมีแผนการดำเนินการขั้นต่อไป (แบบบูรณาการ) ดังนี้
2.๑ เร่งรัดการฉีดวัคซีนทั้งรูปแบบ On Site และ
Mobile Unit
2.2 ส่งเสริมการเข้าถึงการตรวจหาเชื้อโควิด - 19
ให้เพิ่มมากขึ้น ทั้งแบบ Professional Used และ Self used
2.3 นำมาตรการ CFS มาใช้อย่างเป็นระบบ เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศทางชายแดนภาคใต้
โดยภาคส่วนต่าง ๆ สรุปกำหนดการเบื้องต้นสำหรับ CFS
ตามขั้นตอนดังนี้
(๑) วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ต้องฉีดวัคซีน
มาแล้ว ๑ เข็ม (ปัจจุบัน ๖๐ %)
(๒) วั นที ่ ๕ ธั นวาคม ๒๕๖๔ ต้ องฉี ดวั คซี น
มาแล้ว ๒ เข็ม (ปัจจุบัน ๔0 %)
(๓) วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีความพร้ อม
มาตรการ CFS และสามารถเปิดประเทศทางชายแดนภาคใต้ได้
(4) เตรียมความพร้อมด้านการรักษาพยาบาล
โดยเฉพาะ HI, CI และ รพ.สนาม / ICU สนาม
2 การประชุม ศปก.ศบค.
ศปก.ศปค. กำหนดจัดประชุมเพื ่ อ หารื อ ผลการ - โทรสาร มท. ด่วนที่สุด
1๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ปฏิบ ัติตามมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่ ที่ มท 0230/ว 6546
ที่เกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข ลงวันที่ 17 พ.ย. 2564
กระทรวงมหาดไทย
และการปรั บมาตรการในห้ วงต่ อไป ในวั น ศุ ก ร์ ที่ 1๙ (แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด)
พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๔ และนำเสนอในที ่ ป ระชุ ม ศูนย์
(เอกสาร 2)
บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศบค.) พิจารณาต่อไป
ศบค.มท. ขอให้ จ ั ง หวั ด โดยความเห็ น ของ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุด
และเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้า
ระวั ง สู ง รวมทั ้ ง พื ้ น ที ่ น ำร่ อ งด้ า นการท่ อ งเที ่ ย ว
พิจ ารณาให้ ความเห็น /ข้ อเสนอแนะเพื ่ อเป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการพิ จ ารณาประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ต ิ ต าม

- 12 ที่

ประเด็น

รายละเอียด
มาตรการฯ ตามแบบให้ความเห็นฯ ภายในวันพฤหัสบดี
ที่ 18 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑5.00 น.
3 ผลการประชุม
สำนักเลขาธิการคณะรัฐ มนตรีแจ้งว่า คณะรัฐ มนตรี
คณะกรรมการบริหาร มี ม ติ เมื ่ อ วั น ที ่ 16 พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๔ รั บ ทราบ
สถานการณ์การแพร่
สรุปผลการประชุม คณะกรรมการบริหารสถานการณ์
ระบาดของโรคติดเชื้อ การแพร่ร ะบาดของโรค ติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
ไวรัสโคโรนา 2019
(ศบค.) ครั้งที่ ๑8/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 1๒ ตุลาคม ๒๕๖๔
(ศบค.) ครั้งที่ ๑8/๒๕๖๔ ศบค.มท. ขอให้ กรมการปกครอง / จังหวัดทุกจังหวัด
วันที่ 12 พฤศจิกายน
พิ จ ารณาดำเนิ น การ ในส่ ว นที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งตามมติ
2564
คณะรัฐมนตรีดังกล่าวต่อไป
4 ผลการประชุม
มีข้อสรุปและการประสานงาน ดังต่อไปนี้
ศปก.ศบค.ส่วนหน้า
1. มาตรการป้องกันการติดเชื้อ
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
1.1 สถานการณ์การแพร่ระบาคในปัจจุบันยังอยู่
ที่เกี่ยวข้องกับ
ในลักษณะคงตัว โดยมีแนวโน้มค่อย ๆ ลดลง แต่ยังคงต้อง
กระทรวงมหาดไทย
เฝ้าระวังอย่างใกล้ซิดในพื้นที่บางจังหวัดที่อาจมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอำเภอเป้าหมายที่ จะเปิด
พื้นที่ ขอให้ทุกหน่วยงานร่วมมือกั นดำเนินการเพื่อให้
บรรลุ เป้ าหมายตามแผนที ่ กำหนดไว้ รวมถึ งสามารถ
ผ่ อนคลายมาตรการ/ลดระดั บสี ของพื้ นที ่ ใด้ ในวั นที่
1 ธันวาคม ๒๕๖๔
๑.๒ ขอให้จังหวัดสตูลเสนอความต้องการวัคซีน
เพิ่มเติม รวมถึงขอให้เขตสุขภาพที่ ๑๒ พิจารณาบริหาร
จั ดการวั คชี นในพื ้ นที ่ เพื ่ อสนั บสนุ นจั งหวั ศสตู ลตาม
ความเหมาะสม
2. มาตรการควบคุมการแพร่ระบาด
2.1 ที่ประชุมฯ เห็นชอบตามที่เขตสุขภาพที่ ๑๒
เสนอในเรื่องการจัดตั้งทีมผู้ตรวจการ ซึ่งประกอบด้วย
๑) ฝ่ายปกครอง ๒) ผู้นำชุมชน และ ๓) กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
เพื ่ อควบคุ มและกำกั บมาตรการ Covid Free Setting
(CFS) ในพื้นที่ของตนเอง โดยอิงตามบริ บททางสั งคม
ของแต่ละพื้นที่
2.2 ขอให้ จ ั ง หวั ด พิ จ ารณาสนั บ สนุ น การ
ดำเนินงานของศูนย์อนามัยที่ ๑๒ (ศอน. ๑๒ โดยขอความ
ร่วมมือสถานประกอบกิจการในพื้นที่ผ่าน ศปก. อำเภอ,

หนังสือสั่งการ
- หนังสือ มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/16908
ลงวันที่ 23 พ.ย. 2564
(แจ้ง กรมการปกครอง)
(เอกสาร 3)
- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/ว 6642
ลงวันที่ 23 พ.ย. 2564
(แจ้ง จังหวัดทุกจังหวัด)
(เอกสาร 4)
- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/ว 6666
ลงวันที่ 24 พ.ย. 2564
(แจ้ง จ.นราธิวาส จ.ปัตตานี
จ.ยะลา จ.สงขลา และสตูล)
(เอกสาร 5)

- 13 ที่

ประเด็น

รายละเอียด
ตำบล และเทศบาล ร่วมชี้แจงในการประเมินตนเอง และ
ติดตามสุ่มประเมิน นอกจากนี้ ขอให้ ศอน. ๑๒ ดำเนินการ
จัดทำแนวทางการแก้ปัญหาขยะติดเชื้อในพื้นที่ ๕ จชต.
ตั้งแต่การลดปริมาณขยะ ณ แหล่งกำเนิด, การขนส่ง และ
การกำจัด ให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่ และ
นำเสนอที่ประชุมฯ ต่อไป
3. มาตรการรักษาผู้ติดเชื้อ
ขอให้ จ ั งหวั ดและเขตสุ ขภาพที ่ ๑๒ พิ จารณา
วางแผนการบริ หารจั ดการเตี ยงในทุ กระดั บ รวมถึ ง
ปรับฐานข้อมูลการใช้เตียงให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดพื้นที่ในอนาคต
5 ผลการประชุม ศปก.ศบค. มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ กรุงเทพมหานคร และจังหวัด ดังนี้
วันที่ 1, 3, 5, 8, และ 10
๑. มาตรการควบคุ มและป้ องกั นการแพร่ ระบาด
พฤศจิกายน 2564
แบบบูรณาการ โดยให้ทุกจังหวัดกำกับติดตามการจัดกิจกรรม/
ที่เกี่ยวข้องกับ
กิจการในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ภาครัฐ
กระทรวงมหาดไทย
กำหนดอย่างเคร่งครัด
๒. การบริหารจัดการวัคซีน
๒.๑ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกจังหวัดประสาน
การปฏิบัติเพื่อเร่งฉีดวัคซีน ให้บรรลุเป้าหมายร้อยละ 70
ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔
๒.๒ ให้ จ ั งหวั ดที ่ ม ี กลุ ่ มแรงงานประมงในพื ้ นที่
ที ่ ย ั งไม่ ได้ ร ั บการจั ดสรรวั คชี น จั ดทำรายละเอี ยด
ให้ กรมควบคุ มโรคทราบ เพื ่ อพิ จารณาจั ดสรรวั คซี น
ให้แก่กลุ่มแรงงานดังกล่าวต่อไป
๒.๓ ให้ทุกจังหวัดประสานกับหน่วยบริการฉีดวัคซีน
ทุกประเภทในพื้นที่ เกี่ยวกับการดำเนินการบันทึกข้อมูล
การฉีดวัคนเข้าสู่ระบบ MOPH - IC ให้เป็นปัจจุบัน
ศบค.มท. จึ งขอให้ กรุ งเทพมหานคร และจั งหวั ด
พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามสรุปผลการ
ประชุมดังกล่าวต่อไป
6 ผลการประชุม
มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการบริหาร
๑. เร่งรัดการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมในพื้นที่ ทั้งกลุ่ม ๖0๘
สถานการณ์การแพร่
และทุกกลุ่มประชากร ทั้งสัญชาติไทยและมิใช่สัญชาติไทย
ระบาดของโรคติดเชื้อ โดยอาจจัดจุดฉีดทั้งรูปแบบ On Site และ รูปแบบ Mobile
ไวรัสโคโรนา 2019
Unit เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน รวมทั้งมอบหมาย

หนังสือสั่งการ

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/ว 6673
ลงวันที่ 24 พ.ย. 2564
(แจ้ง จังหวัดทุกจังหวัด)
(เอกสาร 6)

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/ว 6748
ลงวันที่ 27 พ.ย. 2564
(แจ้ง จังหวัดทุกจังหวัด)
(เอกสาร 7)

- 14 ที่

ประเด็น
รายละเอียด
(ศบค.) ครั้งที่ ๑9/๒๕๖๔ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน เร่งทำความเข้าใจกับผู้ที่ไม่
26 พฤศจิกายน 2564
ประสงค์จะฉีดวัคซีนด้วย
๒. ดำเนินการตรวจหาเชื้อเชิงรุกอย่างสม่ำเสมอในพื้นที่
เสี่ยง อาทิ ตลาด โรงงาน สถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา
เป็นต้น
๓. ประชาสั มพั นธ์ ผ ู ้ ประกอบการโรงงาน โรงแรม
ร้านอาหาร รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ให้ใช้ผลการ
ฉีดวัคซีนประกอบการพิจารณาในการจ้างงาน
4. เตรียมความพร้อมในการเปิดกิจการสถานบันเทิง ผับ
บาร์ คาราโอเกะ โดยประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับ
ภาคเอกชน/ผู้ประกอบการ ให้เตรียมการตามแนวปฏิ บั ติ
ด้านสาธารณสุขและมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร
(Covid Free Setting) สำหรับกิจการบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
7 ผลการประชุม ศปก.ศบค. มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ กรุงเทพมหานคร และจังหวัด ดังนี้
วันที่ 19 และ 22
๑. ให้กรุงเทพมหานครและจังหวัดทุกจังหวัดรณรงค์ และ
พฤศจิกายน 2564
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนมารับวัคซีนมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะกลุ่ มเสี ่ยง 608 และ จังหวัดพื้นที่ นำร่ องด้ าน
การท่ องเที่ ยว โดยให้ จ ั งหวั ดพิ จารณากำหนดกลยุ ทธ์
และ รณรงค์มาตรการป้องกันโรคต่าง ๆ เพื่อดึงดูดให้ประชาชน
สนใจเข้ามารับบริการฉีดวัคซีน
๒. ให้กรุงเทพมหานครและจังหวัดทุกจังหวัดประชาสัมพันธ์
และ ชี้แจงผู้ประกอบการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ
ให้เตรียมความพร้อมในเรื่องสถานที่และการดำเนินการตาม
มาตรการป้องกันและควบคุมโรค เพื่อให้มีความพร้อมในการ
เปิดดำเนินการต่อไป
๓. ให้จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดหนองคายประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนในพื้นที่มารับวัคซีนให้มากที่สุด ประชาสัมพันธ์
นโยบาย Covid Free Setting และ SHA+ กั บภาคส่ วนที่
เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการ เพื่อเตรียมพร้อมให้เป็ นไป
ตามเกณฑ์ของการเปิดพื้นที่นำร่องสำหรับรับนักท่องเที่ยว

หนังสือสั่งการ

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/ว 6755
ลงวันที่ 29 พ.ย. 2564
(แจ้ง จังหวัดทุกจังหวัด)
(เอกสาร 8)
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3. ข้อสั่งการจาก ศบค.มท.
ที่
ประเด็น
1 เ รื่ อ ง ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ
ผู้ประสบสาธารณภัยจาก
กองทุ น เงิ น ช่ ว ยเหลื อ
ผู ้ ป ระสบสาธารณภั ย
สำนักนายกรัฐมนตรี

2 เรื่อง แนวทางการกำกับ
ตรวจสอบ ประเมิน
ติดตาม และเฝ้าระวัง
กิจการ กิจกรรม และ
สถานประกอบการใน
พื้นที่เปิดประเทศ

3 เรื่อง ขอยกเว้นกระแสไฟฟ้า
สำหรั บโรงพยาบาลสนาม
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลอง
สิ ร ิ ราชสมบั ต ิ ครบ 60 ปี
ของจังหวัดสงขลา

รายละเอียด
คณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภั ย
สำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งว่าในขณะนี้ในพื้นที่หลายจังหวัด
กำลังประสบปัญหาอุทกภัย เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหล
หลาก ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เริ่มคลี่คลาย จึงขอยุติการ
ให้ความช่วยเหลือในกรณีที่จังหวัดได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติ ดเชื ้ อไวรั สโคโรนา 2019 (COVID - 19)
เพื่อให้ช่วยเหลือในกรณีหากเกิดปัญหาอุทกภัยซึ่งแนวโน้มมี
ความรุนแรงมากขึ้น
กระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่า กรมอนามัยได้จัดทำมาตรการ
สำหรับองค์กรหรือ COVID Free Setting (CFS) เพื่อรองรับให้
ผู้ ประกอบการกิ จการ กิ จกรรม และสถานประกอบการ
ได้ดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19
ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และ CFS ได้ถูกนำมาเป็น
มาตรการสำคัญในแผนการเปิดประเทศ นั้น ศบค.มท. ขอความ
ร่วมมือทุกจังหวัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทาง
การกำกับ ตรวจสอบ ประเมินติดตาม และเฝ้าระวั ง กิจการ
กิจกรรม และสถานประกอบการในพื้นที่เปิดประเทศ ต่อไป
ศบค.มท. ได้รับแจ้งผลการพิจารณาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กรณีการขอยกเว้นกระแสไฟฟ้าสำหรับโรงพยาบาลสนามศูนย์
ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของจังหวัด
สงขลา การไฟฟ้ าส่ วนภู ม ิ ภาคพิ จารณาจากข้ อเท็ จจริ ง
การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม จังหวัด องค์กรปกครองส่ วน
ท้ องถิ่น และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง สามารถขอรั บ
และเบิกจ่ายเงินทดรองราชการฯ และงบประมาณได้ตามที่
กระทรวงมหาดไทยและหน่ วยงานที ่ เกี ่ ยวข้ องกำหนดไว้
เพื่อนำมาสนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาลสนามได้ ประกอบกับ
ปัจจุบัน กฟภ. ประสบปัญหาสภาพคล่องจากการดำเนินการ
ต่าง ๆ ในการบรรเทาผลกระทบให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นอย่างมาก
ดังนั้น จึงโปรดให้จังหวัดสงขลาขอรับและเบิกจ่ายเงินทดรอง
ราชการ และงบประมาณเพื่ อนำมาสนั บสนุ นภารกิ จของ
โรงพยาบาลสนามและชำระค่าไฟฟ้าให้กับโรงพยาบาลสนาม
ต่อไป

หนังสือสั่งการ
- หนังมือ มท.
ที่ มท 0230/ว 6544
ลงวันที่ 17 พ.ย. 2564
(แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด)
(เอกสาร 1)

- โทรสาร มท.
ที่ มท 0230/ว 6564
ลงวันที่ 18 พ.ย. 2564
(แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด)
(เอกสาร 2)

- หนังสือ มท.
ที่ มท 0230/16708
ลงวันที่ 18 พ.ย. 2564
(แจ้งจ.สงขลา)
(เอกสาร 3)

- 16 ที่
ประเด็น
4 เรื่ อง จั ดอบรมออนไลน์
ชี ้ แจงการใช้ แพล็ ตฟอร์ ม
jitasa.care ผ่ า น ร ะ บ บ
อิเล็กทรอนิกส์ WebEx
Meeting

5 เรื ่ อง แนวทางปฏิ บ ั ต ิ ของ
สถานที ่ และกิ จกรรมตาม
มาตรการป้ องกั นควบคุ ม
โรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา
2019 (COVID - 19) สําหรับ
กิจกรรมการเล่นหรือแข่งขัน
ชนไก่ กัดปลา แข่งม้า ชนโค
ชกมวย และแข่งนก

6 เรื่อง ดำเนินการฉีดวัคซี น
ป้ อ งกั น โรคโควิ ด - 19
เชิ งรุ ก และตรวจคั นหา
ผู้ติดเชื้อโควิด - 19 เชิงรุก

รายละเอียด
ศบค.มท. ได้กำหนดจัดอบรมออนไลน์ชี้แจงการใช้แพล็ตฟอร์ม
jitasa.care ผ่ านระบบอิ เล็ กทรอนิ กส์ WebEx Meeting
จำนวน ๒ รอบ ดังนี้
รอบที่ ๑ วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.00 - ๑๕.๐๐ น. สำหรั บจั งหวั ดในภาคกลาง
ภาคตะวันออก และ ภาคใต้
รอบที ่ ๒ วั นพุ ธที ่ ๒๔ พฤศจิ กายน ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. สำหรับจังหวัดในภาคเหนือ และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอให้จังหวัดมอบหมายเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมดังกล่าว
กระทรวงมหาดไทยร่ วมกั บกรมควบคุ มโรค ได้ จ ั ดทํ า
แนวทางปฏิบัติของ สถานที่และกิจกรรมตามมาตรการ
ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
สําหรับกิจกรรม การเล่นหรือแข่งขันชนไก่ กัดปลา แข่งม้า
ชนโค ชกมวย และแข่งนก ตามพระราชบัญญัติการพนัน
พุทธศักราช ๒๔๗๘ ภายใต้มาตรการปลอดภัยสําหรั บ
องค์กร (COVID Free Setting) และแบบสําหรับเจ้าหน้าที่
เพื่อใช้ตรวจสนามชนไก่ สนามกัดปลา สนามแข่งม้า สนาม
ชนโค สนามชกมวย และสนามแข่งนก และประเมินผล
๓ ระยะ ประกอบด้วย การประเมินก่อน ขณะ และหลั ง
การอนุญาตให้จัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การ
ดําเนินการตามมาตรการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จึ งขอให้ จ ั งหวั ดโดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการ
โรคติ ดต่ อจั งหวั ด ถื อปฏิ บ ั ต ิ ตามแนวทางดั งกล่ าว
ในการพิจารณาอนุญาตให้ใช้สนามชนไก่ สนามกัดปลา
สนามแข่งม้าสนามชนโคสนามชกมวย และสนามแข่งนก
และการพิ จารณาอนุ ญาตให้ จ ั ดกิ จกรรมการเล่ นหรื อ
แข่ งขั นดั งกล่ าวที ่ ต ั ้ งอยู ่ ในพื ้ นที ่ ร ั บผิ ดชอบ โดยหาก
ผู ้ ประสงค์ จ ั ดกิ จกรรมมี ความพร้ อมแล้ วสามารถยื่ น
ขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเพื่อให้พิจารณา
มีความเห็นตามสมควรต่อไป
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข
กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19 ขอให้ดำเนินการ ดังนี้
๑. บริหารจัดการเชิงรุกในกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้
ฉี ดวั คซี นโควิ ด - 19 ให้ เข้ ารั บการฉี ดวั คซี นทุ กกลุ่ ม
โดยเฉพาะผู ้ ส ู งอายุ ผู ้ ป ่ ว ยติ ดเตี ยง และขยายการ

หนังสือสั่งการ
- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/ว 6597
ลงวันที่ 19 พ.ย. 2564
(แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด)
(เอกสาร 4)

- หนังสือ มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0307.10/ว6591
ลงวันที่ 19 พ.ย. 2564
(แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด)
(เอกสาร 5)

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/ว 6672
ลงวันที่ 24 พ.ย. 2564
(แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด)
(เอกสาร 6)

- 17 ที่

ประเด็น

7 เรื่อง การมอบหมายบุ คคล
ใกล้ชิดประชาชนดำเนินการ
บันทึกข้อมูลในแพลตฟอร์ม
Jitasa.care ผ่ า น ร ะบ บ
อิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียด
หนังสือสั่งการ
ฉี ดวั คซี นให้ แก่ กลุ ่ มแรงงานต่ างด้ าวให้ เป็ นไปตาม
เป้าหมาย ๑๐๐ ล้านโดส
2. รณรงค์ ก ิ จกรรมสั ปดาห์ แห่ งการฉี ดวั ค ซี น
โควิด - 19 ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
ศบค.มท. ขอให้ กรุ งเทพมหานครและจั ง หวั ด
เร่งรัดการบริหารจัดการฉีดวัคซี นเชิงรุก และรณรงค์
กิจกรรมสัปดาห์แห่งการฉีดวัคซีนโควิด – 19 ต่อไป
เพื่อให้การใช้แพลตฟอร์ม Jitasa.care สนับสนุนการบริหาร - โทรสาร มท. ด่วนที่สุด
สถานการณ์โควิด - 19 ในพื้นที่ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ศบค. ที่ มท 0230/ว 6809
มท. จึงขอให้จังหวัดพิจารณาดําเนินการดังนี้
ลงวันที่ 30 พ.ย. 2564
๑. มอบหมายบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน เช่น กํานัน (แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด)
ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ข้าราชการ
(เอกสาร 7)
องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ผู้นําอาสาพั ฒนาชุ มชน ครู
อาสาต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงทะเบียนอาสาสมัคร
(อาสาข้อมูล) โดยในช่องสังกัดให้ระบุคําว่า “(moicovid)”
ต่ อท้ ายชื ่ อหน่ วยงาน และดํ าเนิ นการบั นทึ กข้ อมู ล
ในแพลตฟอร์ม Jitasa.care โดยเริ่มบันทึกวันที่ 9 ธันวาคม
๒๕๖๔ เป็นต้นไป ดังนี้
๑.๑ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน ข้าราชการองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ผู้นําอาสา
พัฒนาชุมชน ครูและอาสาต่างๆ สํารวจ ค้นหาประชาชนทั้ง
สัญชาติไทยและมิใช่สัญชาติไทยที่ยังไม่ได้รับวัคซีน และ
นําเข้าข้อมูลผู้ยังไม่ได้รับวัคซีนพร้อมระบุสาเหตุและผู้ขอรับ
วัคซีน โดยหากมีผู้ที่ไม่ประสงค์จะฉีดวัคซีนให้เร่งทําความ
เข้าใจ เชิญชวนให้มารับบริการฉีดวัคซีน และเร่งรัดการฉีด
วัคซีนให้ครอบคลุมในพื้นที่
๑.๒ หน่ วยงานที ่ เกี ่ ยวข้ องนํ าเข้ าข้ อมู ลจุ ดตรวจ
โควิ ด จุ ดฉี ดวั คซี น โรงพยาบาลที่ รองรั บผู ้ ต ิ ดเชื ้ อไวรั ส
โควิ ด - 19 โรงพยาบาลสนาม จุ ดพั กคอย จุ ดเติ ม/ขาย
ออกซิ เจน วั ดฌาปนกิ จโควิ ด และ ให้ อ ั พเดตข้ อมู ล
ในแพลตฟอร์มให้เป็นปัจจุบัน
๒. ประชาสั ม พ ั น ธ ์ ให ้ ป ระชาชนใช ้ ประโยชน์
จากแพลตฟอร์ ม ในการขอความช่ ว ยเหลื อ ในกรณี
การขอฉี ดวั คซี น การแจ้ งอาการป่ วยจากการติ ดเชื้ อ
ไวรัสโควิด – 19 ความต้องการสิ่งของ ความต้องการแยกกักตัว

- 18 ที่

ประเด็น

รายละเอียด
ในบ้าน (Home Isolation) ความต้องการรถรับส่งผู้ป่วย หรือ
การส่งร่างผู้เสียชีวิต
๓. มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการบริหารสถานการณ์
โควิด - 19 จํานวน ๑ ราย เป็นผู้ดูแลแพลตฟอร์ม Jitasa.care
ของจั งหวั ด (Admin) เพื ่ อทํ าหน้ าที ่ ตรวจสอบข้ อมู ลของ
จังหวัด และสถานะการดําเนินงานของอาสาสมัครในพื้นที่
โดยแจ้งรายชื่อให้ มท. ทราบ ภายในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
๔. รายงานผลการดํ าเนิ นงานให้ มท. ทราบผ่ านระบบ
Google Form ทุกวันศุกร์ เวลา ๑๖.๐๐ น. โดยเริ่มรายงาน
ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตามแบบรายงานที่กําหนด

หนังสือสั่งการ

4. ข้อสั่งการจาก ศบค.ปค.
ที่

ประเด็น
1 ข้ อกำหนดออกตามความ
ในมาตรา 9 แห่ ง พ.ร.ก.
การบริ หารราชการใน
ส ถ า น ก า ร ณ ์ ฉ ุ ก เ ฉิ น
พ.ศ. 2548 (ฉบั บที่ 38)
และการดำเนินการตาม
คำสั่ง ศบค. ที่ 21/2564

รายละเอียด
หนังสือสั่งการ
ขอให้ สำนั ก/กอง รั บทราบและพิ จารณาดำเนิ น การ - หนังสือ ปค. ด่วนที่สุด
ในส่ ว นที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งตาม ข้ อ กำหนดออกตามความ ที่ มท 0321/ว 214
ในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ ลงวันที่ 22 พ.ย. 2564
(เอกสาร 1)
ฉุ กเฉิ น พ.ศ. 2548 (ฉบั บที ่ 38) ลว. 12 พ.ย. 64 และ
คำสั่ง ศบค. ที่ 21/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนด
เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุ ด
พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ตามข้อกำหนดออก
ตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริ หาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลว. 12 พ.ย.
64 มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ กำหนด
เขตพื้นที่สถานการณ์เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
๖ จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุด ๓๙ จังหวัด พื้นที่ควบคุม
๒๓ จังหวัด และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ๕ จังหวัด
งานนโยบายพิเศษ
กลุ่มงานวางแผนยุทธศาสตร์
ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์
กองวิชาการและแผนงาน

