สรุปข้อสั่งการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การระบาด ระลอกเดือนเมษายน 2564
(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ถึง 15 ธันวาคม 2564)

หนังสือสั่งการ

1. ข้อสั่งการจาก ศบค. และประกาศ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ COVID - 19
ที่
ประเด็น
1 ข้อกำหนดออกตามความ
ในมาตรา 9 แห่ง พระราช
กำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ ฉ ุ กเฉิ น
พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 40

รายละเอียด
หนังสือสั่งการ
ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 40 มีผลตั้งแต่วันที่ ๑6 ธันวาคม - ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 40
พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยมีข้อกำหนดและข้อปฏิบัติ ดังนี้ ลงวันที่ 14 ธ.ค. 2564
(เอกสาร 1)
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 2 การขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการควบคุม
และป้องกันโรค
บรรดามาตรการควบคุมแบบบูรณาการ ข้อห้าม ข้อยกเว้น
และข้อปฏิบัติสำหรับพื้นที่สถานการณ์ระดับต่าง ๆ รวมทั้ง
มาตรการเตรี ยมความพร้ อมที ่ ได้ กำหนดไว้ แล้ ว ตาม
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 ่ สามารถจั ดได้โดยไม่ ต้ องขออนุญาต
การปฏิบัติงานนอกสถานที่ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ
มาตรการควบคุมแบบบูรณาการจำแนกตามพื้นที่สถานการณ์
และมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่นำร่ อ ง
ด้านการท่องเที่ยว รวมถึงบรรดามาตรการ หลักเกณฑ์
หรือแนวปฏิบัติที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน
ที ่ ร ั บ ผิ ด ชอบกำหนดขึ ้ น ภายใต้ ข ้ อ กำหนดดั ง กล่ า ว
ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป

-2ที่

ประเด็น

รายละเอียด
ข้ อ 3 การปรั บมาตรการควบคุ มแบบบู รณาการ
ทั่วราชอาณาจักรเป็นกรณีเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่
ให้ คณะกรรมการโรคติ ดต่ อกรุ งเทพมหานคร หรื อ
คณะกรรมการโรคติ ดต่ อจั งหวั ด แล้ วแต่ กรณี พิ จารณา
กำหนดให้สถานที่ กิจการ หรือกิจกรรม ดังต่อไปนี้ สามารถ
ดำเนินการได้ เป็นกรณีเฉพาะเพื่อเทศกาลปีใหม่ ภายใต้
เงื่อนไขของมาตรการความปลอดภัยที่รัฐบาลได้ยกระดับขึ้น
เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคเป็น
การเฉพาะ
1. ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วราชอาณาจักร
เฉพาะร้านที่มีพื้นที่เปิดอากาศระบายถ่ายเทได้ดี สามารถ
เปิ ดให้ บริ การเพื ่ อการบริ โภคสุ ราหรื อเครื ่ องดื ่ มที ่ มี
แอลกอฮอล์ในร้านได้เป็นกรณีเฉพาะเพื่อเทศกาลส่งท้ายปี
เก่าต้อนรับปีใหม่ ตามเวลาเปิดวทำการปกติ ในวันที่ ๓๑
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จนถึงเวลา ๐๑.๐๐ นาฬิกา ของวันที่
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
2. สถานที่จัดกิจกรรมเทศกาลปีใหม่ที่มีการรวมกลุ่ม
ของบุคคลเป็นจำนวนมาก ให้ผู้ประกอบการหรือผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบจัดงาน จัดให้มีการปฏิบัติตามมาตรการคัดกรอง
เพื่อลดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดแบบกลุ่มก้อน
ดังนี้
ก. การจั ดกิ จกรรมซึ ่งมีการรวมกลุ ่มของบุคคล
รวมจำนวนไม่เกินหนึ่งพันคน ให้ผู้จัดงานหรือผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบประสานส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจัดให้มีการคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยให้เข้าร่วม
ได้เฉพาะผู้ที่แสดงหลักฐานว่าบุคคลนั้นได้รับวัคซีนครบ
ตามเกณฑ์ ที่ทางราชการกำหนด
ข. การจั ดกิ จกรรมซึ ่ งมี การรวมกลุ ่ มของบุ คคล
รวมจำนวนมากกว่าหนึ่งพันคนขึ้นไป ให้ผู้จัดงานหรือผู้มี
หน้ าที่ร ั บผิ ดชอบประสานส่วนราชการหรื อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อจัดให้มีการคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยให้
เข้าร่วมได้เฉพาะผู้ที่แสดงหลักฐานว่าบุคคลนั้นได้รับวัคซีน
ครบตามเกณฑ์ ที่ทางราชการกำหนด ควบคู่กับหลักฐาน
แสดงผลการตรวจที ่ ย ื นยั นว่ าไม่ ม ี เชื ้ อโรคโควิ ด - 19
ในระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมง ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม โดยชุด
ตรวจและน้ ำยาที ่ เกี ่ ยวข้ องกั บการวิ น ิ จฉั ยการติ ดเชื้ อ

หนังสือสั่งการ
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ประเด็น

รายละเอียด
SAR-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID - 19) แบบตรวจหาแอนติเจน
ด้วยตนเอง (ชุดตรวจ ATK)
3. สถานที่หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่มคี วามเสี่ยงต่อการระบาด
ให้ผู้ประกอบการหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินมาตรการ
ความปลอดภั ยตามหลั กเกณฑ์ ที่ ทางราชการได้ กำหนด
ยกระดั บขึ ้ นเป็ นการเฉพาะด้ วย ให้ พนั กงานเจ้ าหน้ าที่
สอดส่ อง เฝ้ าระวั ง และติ ดตามการดำเนิ นมาตรการ
ของผู้ประกอบการ และผู้มีหน้าที่รับผิดชอบสถานที่และการ
จัดงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุม
และป้ องกั นโรคที ่ ร ั ฐบาลได้ กำหนด หากผู ้ ร ่ วมงานหรือ
ประชาชนพบว่าการจัดงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ผ่อน
คลายให้สามารถดำเนินการได้นี้ มิได้ปฏิบัติ ตาม หรือย่อ
หย่ อนการดำเนิ นการมาตรการป้ องกั นและควบคุ มโรค
ที่ทางราชการกำหนด ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดการระบาดแบบ
กลุ่มก้อน สามารถแจ้งข้อมูลเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้า
ตั กเตื อน และให้ คำแนะนำเพื ่ อให้ ปฏิ บ ั ติ ตามมาตรการ
ดังกล่าว ก่อนที่จะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมาย
ต่อไปได้
ข้ อ ๔ การปรั บปรุ งการกำหนดผู ้ เดิ นทางเข้ ามา
ในราชอาณาจักร เพื่อประโยชน์ในการจัดการ คัดกรองบุคคล
ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร การควบคุมและการป้องกัน
มิให้เกิดการระบาดของโรค ให้สอดคล้ องกั บสถานการณ์
ระบาดในปัจจุบั นและนโยบายการเปิดประเทศเพื่ อฟื ้ นฟู
เศรษฐกิจของรัฐบาล ให้ยกเลิกความในข้อ ๑ แห่งข้อกำหนด
(ฉบับที่ ๑๒) ลงวันที่ ๓๐ มิถุ นายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งแก้ ไข
เพิ ่ มเติ มโดยข้ อ ๓ แห่ งข้ อกำหนด (ฉบั บที ่ ๑๓) ลงวั นที่
๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑ แห่งข้อกำหนด (ฉบับที่ ๒๖)
ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และข้อ ๗ แห่งข้อกำหนด
(ฉบับที่ ๓๖) ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน “การกำหนดประเภทของผู้เดินทางเข้ ามา
ในราชอาณาจั กร ผู ้ เดิ นทางเข้ ามาในราชอาณาจั กร
ซึ ่ งจะต้ องดำเนิ นการตามมาตรการป้ องกั นโรคสำหรั บ
ผู ้ เดิ นทางเข้ ามาในราชอาณาจั กรและหลั กเกณฑ์
การดำเนิ นการในสถานที ่ ก ั กกั นที่ ทางราชการกำหนด
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด - 19) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาด

หนังสือสั่งการ

-4ที่

ประเด็น

2

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ ร ะบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด - 19) ที่ 23/๒๕๖๔

รายละเอียด
หนังสือสั่งการ
ที ่ เกิ ดขึ ้ นในปั จจุ บ ั น ให้ เป็ นไปตามคำสั ่ งศู นย์ บริ หาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด - 19) กำหนด โดยแบ่งตามประเภทของผู้เดินทาง
เข้ามาในราชอาณาจักร ดังต่อไปนี้
๑. ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
เพื ่ อประโยชน์ ด้ านเศรษฐกิ จควบคู ่ ก ั บ ความมั ่ นคง
ด้านสาธารณสุขตามแผนการเปิดประเทศของรัฐบาล
2. ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
ในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นพื้นที่นำร่อง ด้านการท่องเที ่ยว
เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวหรือกิจกรรมอื่น ๆ
ตามนโยบายของรัฐบาล
3. ผู้ ม ี เหตุ ยกเว้ นที ่ นายกรั ฐ มนตรี ห รื อหั ว หน้ า
ผู ้ ร ั บผิ ดชอบในการแก้ ไขสถานการณ์ ฉ ุ กเฉิ น กำหนด
อนุ ญาต หรื อเชิ ญให้ เข้ ามาในราชอาณาจั กรตามความ
จำเป็น หรือบุคคลในหน่วยงาน ของรัฐต่างประเทศ หรือ
หน่วยงานระหว่างประเทศซึ่งมำปฏิบัติงานในราชอาณาจักร
ตลอดจนคู่สมรส บิดามารดา หรือบุตรของบุคคลดังกล่ าว
ตามที่กระทรวงการต่างประเทศอนุญาตตามความจำเป็น
4. ผู้ขนส่งสินค้าตามความจ ำเป็น แต่เมื่อเสร็จภารกิจแล้ว
ให้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร โดยเร็ว
5. ผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะ
ซึ่งจำเป็นต้องเดินทางเข้ามา ตามภารกิจ และมีกำหนดเวลา
เดินทางออกนอกราชอาณาจักรชัดเจน
6. ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรภายใต้มาตรการป้องกัน
และควบคุมโรคในสถานที่กักกัน ทีท่ างราชการกำหนด”
คำสั่ง ศบค. ที่ 23/2564 มีผลตั้งแต่วันที่ ๑6 ธันวาคม - คำสั่ง ศบค. ที่ 23/2564
พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ลงวันที่ 14 ธ.ค. 2564
(เอกสาร 2)
เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้า
ระวังสูง และพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ตามข้อกำหนด
ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์
โควิด - 19 มีคำสั่งให้ห ัวหน้าผู้รั บผิดชอบในการแก้ ไข
สถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงานเจ้ าหน้าที่ ปฏิ บัต ิ การ
ให้เป็นไปตามมาตรการตามข้อกำหนดฯ สำหรับเขตพื้นที่

-5ที่

ประเด็น

รายละเอียด
สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง
และ พืน้ ที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ดังนี้
พื้นที่ควบคุม รวมทั้งสิ้น 39 จังหวัด
1. จังหวัดขอนแก่น
(ยกเว้นอำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอเขาสวนกวาง อำเภอ
เปือยน้อย อำเภอพล อำเภอภูเวียง อำเภอเวียงเก่า และ
อำเภออุบลรัตน์)
2. จังหวัดจันทบุรี
(ยกเว้นอำเภอเมืองจันทบุรี และอำเภอท่าใหม่)
3. จังหวัดฉะเชิงเทรา
4. จังหวัดชุมพร
5. จังหวัดเชียงราย
(ยกเว้นอำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเชียงของ อำเภอเชียงแสน
อำเภอเทิง อำเภอพาน อำเภอแม่จัน อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอ
แม่สาย อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงแก่น และอำเภอเวียงป่าเป้า)
6. จังหวัดเชียงใหม่
(ยกเว้นอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอจอมทอง อำเภอดอยเต่า
อำเภอแม่แตง และอำเภอแม่ริม)
7. จังหวัดตรัง
8. จังหวัดตราด
(ยกเว้นอำเภอเกาะกูด และอำเภอเกาะช้าง)
9. จังหวัดตาก
10. จังหวัดนครนายก
11. จังหวัดนครราชสีมา
(ยกเว้นอำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอเฉลิมพระเกี ยรติ
อำเภอโชคชัย อำเภอปากช่อง อำเภอพิมาย อำเภอวังน้ำเขียว
และอำเภอสีคิ้ว)
12. จังหวัดนครศรีธรรมราช
13. จังหวัดนราธิวาส
14. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(ยกเว้นเทศบาลเมืองหัวหิน เฉพาะตำบลหัวหินและตำบล
หนองแก)
15. จังหวัดปราจีนบุรี
16. จังหวัดปัตตานี
17. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(ยกเว้นอำเภอพระนครศรีอยุธยา)

หนังสือสั่งการ

-6ที่

ประเด็น

รายละเอียด
18. จังหวัดพัทลุง
19. จังหวัดพิษณุโลก
20. จังหวัดเพชรบุรี
(ยกเว้นเทศบาลเมืองชะอำ)
21. จังหวัดเพชรบูรณ์
22. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
23. จังหวัดยะลา
24. จังหวัดระนอง
(ยกเว้นเกาะพยาม)
25. จังหวัดระยอง (ยกเว้นเกาะเสม็ด)
26. จังหวัดราชบุรี
27. จังหวัดลพบุรี
28. จังหวัดลำปาง
29. จังหวัดลำพูน
30. จังหวัดสงขลา
31. จังหวัดสตูล
32. จังหวัดสมุทรปราการ
(ยกเว้นบริเวณพื้นที่ทา่ อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ)
33. จังหวัดสมุทรสาคร
34. จังหวัดสระแก้ว
35. จังหวัดสระบุรี
36. จังหวัดสุพรรณบุรี
37. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(ยกเว้นเกาะเต่า เกาะพะงัน และเกาะสมุย)
38. จังหวัดอุดรธานี
(ยกเว้นอำเภอเมืองอุ ดรธานี อำเภอกุมภวาปี อำเภอนายูง
อำเภอบ้านดุง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม และอำเภอหนองหาน)
39. จังหวัดอุบลราชธานี
1.
2.
3.
4.
5.
6.

พื้นที่เฝ้าระวังสูง รวมทั้งสิ้น 30 จังหวัด
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกำแพงเพชร
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัตนครปฐม
จังหวัดนครพนม

หนังสือสั่งการ

-7ที่

ประเด็น

รายละเอียด
7. จังหวัดนครสรรค์
8. จังหวัดน่าน
9. จังหวัดบึงกาฬ
10. จังหวัดบุรีรัมย์
(ยกเว้นอำเภอเมืองบุรีรัมย์)
11. จังหวัดพิจิตร
12. จังหวัดแพร่
13. จังหวัดพะเยา
14. จังหวัดมหาสารคาม
15. จังหวัดมุกดาหาร
16. จังหวัดยโสธร
17. จังหวัดร้อยเอ็ด
18. จังหวัดเลย
(ยกเว้นอำเภอเชียงคาน)
19. จังหวัดศรีสะเกษ
20. จังหวัดสกลนคร
21. จังหวัดสมุทรสงคราม
22. จังหวัดสิงห์บุรี
23. จังหวัดสุโขทัย
24. จังหวัดสุรินทร์
(ยกเว้นอำเภอเมืองสุรินทร์ และอำเภอท่าตูม)
25. จังหวัดหนองคาย
(ยกเว้นอำเภอเมืองหนองคาย อำเภอท่าบ่อ อำเภอศรีเชียงใหม่
และอำเภอสังคม)
26. จังหวัดหนองบัวลำภู
27. จังหวัดอ่างทอง
28. จังหวัดอุทัยธานี
29. จังหวัดอุตรดิตถ์
30. จังหวัดอำนาจเจริญ
พื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งสิ้น 26 จังหวัด
1. กรุงเทพมหานคร
2. จังหวัดกระบี่
3. จังหวัดกาญจนบุรี
4. จังหวัดขอนแก่น

หนังสือสั่งการ

-8ที่

ประเด็น

รายละเอียด
(เฉพาะอำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอเขาสวนกวาง อำเภอ
เปือยน้อย อำเภอพล อำเภอภูเวียง อำเภอเวียงเก่า และ
อำเภออุบลรัตน์)
5. จังหวัดจันทบุรี
(เฉพาะอำเภอเมืองจันทบุรี และอำเภอท่าใหม่)
6. จังหวัดชลบุรี
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 องนครราชสี มา อำเภอเฉลิมพระเกี 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

หนังสือสั่งการ

-9ที่

3

4

ประเด็น

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ ร ะบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด - 19) ที่ 24/๒๕๖๔

การดำเนินการตาม
ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 40
คำสั่ง ศบค. ที่ 23/2564
คำสั่ง ศบค. ที่ 24/2564

รายละเอียด
(เฉพาะเกาะเสม็ด)
21. จังหวัดเลย
(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)
คำสั่ง ศบค. ที่ 24/2564 มีผลตั้งแต่วันที่ ๑6 ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙
แห่ งพระราชกำหนดการบริ หารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑9)
นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์
โควิด - 19 มีคำสั่งให้ห ัวหน้าผู้รั บผิดชอบในการแก้ ไข
สถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงานเจ้ าหน้าที่ ปฏิ บัต ิ การ
ให้เป็นไปตาม มาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้า
มาในราชอาณาจักรและหลักเกณฑ์การดำเนินการใน
สถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 แนบท้ายคำสั่งนี้โดยเคร่งครัด
นายกรัฐมนตรีลงนามในข้อกำหนดฯ และ คำสั่ง ดังนี้
๑. ข้อกำหนด ฯ (ฉบับที่ 40) ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน
๒๕๖๔ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑6 ธันวาคม ๒๕๖๔
โดยมีข้อกำหนดและข้อปฏิบัติ ดังนี้
๑.๑ การปรั บปรุ งเขตพื ้ นที ่ จ ั งหวั ดตามพื ้ นที่
สถานการณ์และการกำหนดพื้นที่นําร่อง ด้านการท่องเที่ยว
เพิ่มเติม
๑.๒ การขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการควบคุม
และป้องกันโรค

หนังสือสั่งการ

- คำสั่ง ศบค. ที่ 23/2564
ลงวันที่ 14 ธ.ค. 2564
(เอกสาร 3)

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/ว7172
ลงวันที่ 15 ธ.ค. 2564
(แจ้งทุกจังหวัด)
(เอกสาร 4)

- 10 ที่

ประเด็น

รายละเอียด
๑.๓ การปรั บมาตรการควบคุ มแบบบู รณาการ
ทั่วราชอาณาจักรเป็นกรณีเฉพาะ ช่วงเทศกาลปีใหม่
๑.๔ การปรั บปรุ งการกำหนดผู ้ เดิ นทางเข้ ามา
ในราชอาณาจักร
๒. คำสั่ง ศบค. ที่ ๒3/๒๕๖๔ ลงวันที่ 14 ธันวาคม
๒๕๖๔ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑6 ธันวาคม ๒๕๖๔
เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุม พื้นที่
เฝ้าระวังสูง และพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ตามข้อกำหนด
ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริ หาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดเขตพื้นที่
สถานการณ์เป็นพื้นที่ควบคุม 39 จังหวัด พื้นที่เฝ้า
ระวังสูง 30 จังหวัด และพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว
๒๖ จังหวัด
3. คำสั่ง ศบค. ที่ ๒4/๒๕๖๔ ลงวันที่ 14 ธันวาคม
๒๕๖๔ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑6 ธันวาคม ๒๕๖๔
เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙
แห่งพระราชกําหนดการ บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบั บที่ ๑๙) ให้ ดำเนิ นการตามมาตรการ
ป้ องกั นโรคสำหรั บผู ้ เดิ นทางเข้ ามา ในราชอาณาจั กร
และหลั กเกณฑ์ การดำเนิ นการในสถานกั ก กั น ซึ ่ ง ทาง
ราชการกกำหนดโดยเคร่งครัด
ศบค.มท. ขอให้ทุกจังหวัด และหน่วยงาน ดำเนินการ
ตามข้อกำหนดฯ และคำสั่งฯ ดังกล่าวโดยเคร่งครัด

หนังสือสั่งการ
- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/ว7173
ลงวันที่ 15 ธ.ค. 2564
(แจ้งกรม และ รัฐวิสาหกิจ)
(เอกสาร 5)

2. ข้อสั่งการจากการประชุมที่สำคัญ ๆ (ศบค. /ศปก.ศบค. /ศูนย์บูรณาการการแก้ไขโควิด - 19
ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)
ที่
ประเด็น
1 ผลการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
(ศบค.) ครั้งที่ 20/๒๕๖๔
13 ธันวาคม 2564

รายละเอียด
มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๑. กรุ งเทพมหานคร และ จั งหวั ดทุ กจั งหวั ด เฝ้ าระวั ง
อย่างใกล้ช ิด และกำกับ ติดตาม มาตรการ VUCA (Vaccine,
Universal Prevention, COVID-Free Setting, Antigen Test Kit)
ในการจัด งานช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยเฉพาะมาตรการป้องกัน
โรคส่ วนบุ คคล Universal Prevention มาตรการปลอดภั ย
สำหรับองค์ กรตามแนวทาง Covid-Free Setting รวมทั้ งการ

หนังสือสั่งการ
- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/ว 7123
ลงวันที่ 14 ธ.ค. 2564
(แจ้ง จังหวัดทุกจังหวัด)
(เอกสาร 1)

- 11 ที่

ประเด็น

2 มติการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
รับทราบสรุปผลการประชุม
(ศบค.) ครั้งที่ ๑9/๒๕๖๔

รายละเอียด
ตรวจคัดกรองด้วย ATK และเร่งฉีดวัคซีนโควิด - 19 ให้ครบ
ตามเป้าหมายในจั งหวั ดที่มี สถานประกอบการจำนวนมาก
และจังหวัดชายแดน และอาจพิจารณาฉีดวัคซีนในกลุ่มแรงงาน
ต่างด้าว
๒. จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และ สตูล
๒.๑ ส่งเสริมให้มีการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงครอบคลุ ม
ทุกพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่ม ๖๐8
๒.๒ เร่งรัดการเตรียมความพร้อมมาตรการ Covid-Free
Setting โดยให้มีการจัดตั้ง คณะกรรมการขับเคลื่อน กำกับ
ดูแล ติดตามประเมินผลในระดับพื้นที่ และให้มีความพร้อม
อย่างเป็นระบบ ตัง้ แต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
2.3 ทยอยเปิ ดการเรี ยนแบบ On Site ในสถาบั น
การศึกษาที่มีความพร้อมอย่างเป็นระบบ โดยอาจเปิดบางพื้นที่
บางโรงเรียน หรือบางระดับชั้นการเรียน
๒.๔ สนั บสนุ นการเตรี ยมความพร้ อมมาตรการ
Test and Go ทางบก ซึ่ งควรมี ความพร้ อมตั้ งแต่ วั นที่
๑๖ มกราคม ๒๕๖๕ เป็ นต้ นไป โดยเฉพาะ Covid-Free
Setting ทั ้ งนี้ กํ าหนดการเปิ ดดำเนิ นการ ให้ เป็ นไปตาม
ผลการหารืออย่างเป็นทางการระหว่างรัฐบาลไทย - มาเลเซีย
2.5 เสริมสร้างความพร้ อมศั กยภาพระบบการรั กษา
พยาบาลให้กับผู้ติดเชื้อโควิด - 19 โดยเฉพาะในระบบ Home
Isolation (HI) และ Community Isolation (CI) เพื ่ อรองรั บ
กรณีเกิดการแพร่ระบาด แบบกลุ่มก้อน
๒.๖ กวดขันมิให้มีการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
อย่างเต็มขีดความสามารถ
นายกรัฐมนตรี เห็ นชอบให้ ศบค.ส่วนหน้ าจบภารกิ จ
ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยส่งมอบงาน
ที่ได้ดำเนินการมาแล้วให้กับ (ศปก.ศบค.) ดำเนินการต่อไป
การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
คณะรั ฐมนตรี ได้ ลงมติ ร ั บทราบสรุ ปผลการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ห ารสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาด
ของโรคติ ดเชื ้ อไวรั สโคโรนา 2019 (โควิ ด - 19) (ศบค.)
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๔ เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2564
โดยในส่วนของการปรับมาตรการป้องกันควบคุมโควิด - 19
สําหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ประเภท
Test and Go นั้น คณะรัฐมนตรีมีมติให้คงวิธีการตรวจหา

หนังสือสั่งการ

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/ว 7056
ลงวันที่ 10 ธ.ค. 2564
(แจ้ง จังหวัดทุกจังหวัด)
(เอกสาร 2)

- 12 ที่

ประเด็น

รายละเอียด
เชื้อโควิด - 19 ด้วยวิธี RT-PCR เช่นเดิม เนื่องจากปัจจุบัน
มี การแพร่ ระบาดของเชื ้ อไวรั สโคโรนา 2019 (โควิ ด - 19)
สายพันธุ์ใหม่ Omicron (โอไมครอน) เพื่อให้ประชาชนเกิดความ
ปลอดภัยมากที่สุดจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงมีความจําเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องมีมาตรการและแนวทางที่เหมาะสม เพื่อให้การ
เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โควิด - 19 สายพันธุ์ Omicron
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3 มาตรการ และ แนวทาง
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการศูนย์ปฏิบัติ การ
เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด 19
และควบคุมโรคโควิด - 19 (ศปค.สธ.) ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
สายพันธุ์ Omicron
ที่ได้ให้ความเห็นชอบ มาตรการและแนวทางเพื่อการเฝ้าระวัง
ตามมติที่ประชุม (ศปค.สธ.) ป้ องกั น และควบคุ มโรคโควิ ด - 19 สายพั นธุ์ Omicron
ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔ วันที่
เพื่อให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและเจ้าพนักงานควบคุม
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
โรคติ ดต่ อประจำด่ านควบคุ มโรคติ ดต่ อระหว่ างประเทศ
และเจ้ าหน้ าที ่ ท ี ่ เกี ่ ยวข้ องนํ าไปประกอบการพิ จารณา
ดำเนินการกั บผู้ เดิ นทางที่ มาจากท้ องที่ หรื อเมื องท่ านอก
ราชอาณาจักร ซึ่งพบผู้ที่เป็นโรคโควิด - 19 สายพันธุ์ Omicron
หรือผู้เดินทางที่มีประวัติการพํานัก หรือเดินทางไปยังท้องที่
หรือเมื องท่ านอกราชอาณาจั กรดั งกล่ าวในช่ วงระยะเวลา
๒๑ วัน ก่อนเดินทางเข้ามา ในราชอาณาจักร ศบค.มท. ขอให้
ทุ กจั งหวั ดแจ้ งให้ เจ้ าพนั กงานควบคุ มโรคติ ดต่ อและ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนิน
มาตรการและแนวทางตามมติ ท ี ่ ประชุ มดั งกล่ าวอย่ าง
เคร่งครัด

หนังสือสั่งการ

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/ว 6958
ลงวันที่ 7 ธ.ค. 2564
(แจ้ง จังหวัดทุกจังหวัด)
(เอกสาร 3)

3. ข้อสั่งการจาก ศบค.มท.
ที่
ประเด็น
1 เรื่ อ ง เน้ นย้ ำการปฏิ บ ั ติ
โดยใช้ กลไกฝ่ ายปกครอง
ในการบริ หารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติ ด
เชื ้ อ ไวรั สโคโรนา 2019 ใน
พื ้ นที่ 4 จั งหวั ดชายแดน
ภาคใต้

รายละเอียด
ปั จจุ บ ั นสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อ
ไวรั สโคโรนา 2019 ในประเทศมาเลเซี ยที ่ ปรากฏข่ าวสาร
ว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด - 19 สายพันธุ์โอไมครอน (Omicron)
เป็ นรายแรก และมี แนวโน้ มว่ าอาจจะมี การแพร่ ระบาด
ของไวรั ส สายพั น ธุ ์ ด ั ง กล่ า วเข้ า มาในประเทศไทย
ศบค.มท. จึ งขอให้ จ ั งหวั ดดำเนิ นการเน้ นย้ ำการปฏิ บ ั ติ
โดยใช้ กลไกฝ่ ายปกครองในการบริ หารสถานการณ์

หนังสือสั่งการ
- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/ว 6930
ลงวันที่ 5 ธ.ค. 2564
(แจ้ง จ.สงขลา จ.ยะลา จ.สตูล
จ.ปัตตานี จ.นราธิวาส)
(เอกสาร 1)

- 13 ที่

ประเด็น

รายละเอียด
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่
ดังนี้
1. สร้างการรับรู้มาตรการสำคัญของทางราชการอย่ าง
ต่อเนื่อง โดยสร้างการรับรู้และความเข้า ใจ รวมถึง
การขอความร่ ว มมื อ จากทุ ก ภาคส่ ว นทั ้ ง หน่ ว ยงาน
ภาครัฐ องค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน
ในการบังคับใช้มาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
ในพื้นที่
2. ดำเนินการเฝ้าระวังตามมาตรการในพื้นที่ชายแดน
โดยเพิ่มความเข้มข้นเฝ้าระวัง ตรวจตรา และสอดส่องดูแล
มิให้มีการลักลอบหลบหนีเข้าประเทศ และการเคลื่อนย้าย
แรงงานต่างด้าวโดยผิดกฎหมาย ผ่านช่องทางธรรมชาติ
รวมถึงให้ดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดสำหรับ
ผู้นําพาและผู้ให้ทพี่ ักพิง
3. ดำเนินการป้ องกั นการแพร่ ระบาดของโรคในพื ้ นที่
ชุมชน โดยดำเนินมาตรการตรวจ คัดกรองเชิงรุก (Active Case
Finding) อย่างเข้มข้น มุ่งเน้นการตรวจคัดกรองในพื้นที่ชุมชน
ที่มีประชาชนอาศั ยอยู่ เป็นจำนวนมาก และสถานที่เสี ่ ยง
ที่มีการรวมกลุ่มของประชาชนเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง
4. ดำเนิ นการช่ วยเหลื อประชาชนในพื้ นที่ ที่ ได้ รั บ
ผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติ ดเชื้ อ
ไวรั สโคโรนา 2019 และประสานการปฏิ บ ั ต ิ หน่ วยงานที่
เกี ่ ยวข้ องให้ การช่ วยเหลื อโดยเฉพาะประชาชนในกลุ่ ม
เปราะบางหรือผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม
5. สนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่
เกี่ยวกับการเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยมุ่งเน้นกลุ่ม ๖๐๘ และ
ประชาชนทั่วไป รวมถึงเร่งทำความเข้าใจกับผู้ที่ไม่ประสงค์
จะฉี ดวั คซี นด้ วย ทั ้ งนี้ ให้ จ ั งหวั ดกำหนดจุ ดรั บบริ การ
ฉี ดวั คซี นทั ้ งรู ปแบบ On - Site และรู ปแบบ Mobile Unit
เพื่ออํานวยความสะดวก ให้กับประชาชน
6. ดำเนินการติดตามข้อมูลข่าวสาร โดยให้ฝ่ายปกครอง
นายอำเภอ ปลัดอำเภอ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล
ฯลฯ และผู้นําชุมชน ติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหาร สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 อย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ และ
ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง

หนังสือสั่งการ

- 14 ที่

ประเด็น

รายละเอียด
สามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ทุกภาคส่วน
รับรู้ร่วมกัน
2 เรื่อง ยกเลิกการรายงาน
ตามหนังสือศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ข้อมูลเตียงที่ใช้รองรับ
ติ ดเชื ้ อไวรั สโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)
ผู้ติดเชื้อโควิด – 19
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๑/ว ๔๔๓๕ ลงวันที่ 7 สิงหาคม ๒๕๖๔
ที่แจ้งให้จังหวัด รายงานข้อมูลเตียงที่ใช้รองรับผู้ติดเชื้อ
โควิด - 19 รายอําเภอ โดยจําแนกเตียงตามประเภทสถานที่
และตามอาการ ของผู้ติดเชื้อโควิด - 19 เป็นประจําทุ กวั น
ตามแบบรายงานในรูปแบบ Google Sheet นั้น ศบค.มท.
ขอยกเลิ กการรายงานข้ อมู ลเตี ยงที ่ใช้ รองรั บผู้ ติ ดเชื้ อ
โควิด - 19 ดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
3 เรื่อง การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ ด้วยคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหาร
ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง งบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร แจ้งว่า ได้รับเรื่องร้องเรียน
สอบสวน ป้องกัน ควบคุม ว่าผู้ปฏิบัติงานของกระทรวงมหาดไทยในพื้ นที่จ ั งหวั ด
และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อ นนทบุรี ซึ่งมีคําสั่ง ให้ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัด
ไวรัสโคโรนา 2019
กระทรวงสาธารณสุขในการช่วยปฏิบัติงานในระบบการดูแล
ตนเองที ่ บ ้ าน (Home Isolation) และระบบการดู แลใน
ชุ ม ชน (Community Isolation) ไม่ ส ามารถเบิ ก จ่ า ย
ค่ าตอบแทนเสี ่ ยงภั ย ตามหลั กเกณฑ์ การเบิ กจ่ า ย
ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการเฝ้ า
ระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุมและรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ด้วยระบบการดูแลตนเอง
ที ่ บ ้ าน (Home Isolation) และระบบการดู แลในชุ มชน
(Community Isolation) ได้ ศบค.มท.จึงขอให้กรมส่งเสริ ม
การปกครองท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิ น
ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ในการเฝ้าระวังสอบสวน ป้องกัน
ควบคุ มและรั กษาผู ้ ป ่ วยโรคติ ดเชื ้ อไวรั สโคโรนา 2019
(COVID - 19) ในพื้นที่ จังหวัดนนทบุรี และช่วยเหลือการ
เบิกจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวให้ถูกต้อง เป็นไปตาม
ระเบียบที่กำหนดโดยเคร่งครัด รวมทั้ง ตรวจสอบปัญหา
อุ ปสรรค และ ข้ อเสนอแนะ เพื ่ อช่ วยเหลื อให้ การเบิก
จ่ายเงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุมและรักษาผู้ป่วย
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดอื่นให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย โดยรายงาน ให้ ศบค.มท. ทราบภายใน
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

หนังสือสั่งการ
- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/ว 1157
ลงวันที่ 7 ธ.ค. 2564
(แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด)
(เอกสาร 2)

- หนังสือ มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/17691
ลงวันที่ 6 ธ.ค. 2564
(แจ้งอธิบดีกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น)
(เอกสาร 3)
- หนังสือ มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/17692
ลงวันที่ 6 ธ.ค. 2564
(แจ้งประธานคณะกรรมาธิการ
ศึกษาการจัดทำและติดตาม
การบริหารงบประมาณ
สภาผู้แทนราษฎร)
(เอกสาร 4)

- 15 ที่
ประเด็น
4 เรื่ อง การเข้ าฉี ดวั คซี น
เพื่อป้องกัน การแพร่ระบาด
ของเชื ้ อไวรั สโคโรนา 2019
ให้ กั บประชาชนในพื้ นที่
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน
มาของจังหวัดกาญจนบุรี

รายละเอียด
ศบค.มท. ได้รับแจ้งจากจังหวัดกาญจนบุรีว่า ด้วยสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัด
กาญจนบุรีมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ประชาชนในจังหวัดได้รับการฉีด
วั คซี นแล้ วกว่ าร้ อยละ ๙๐ ซึ ่ งขณะนี ้ ม ี ว ั คซี น (Sinovac)
อยู่จำนวนหนึ่งที่ยังคงใช้เร่งรัดการฉีดให้กับประชาชนที่ยัง
ไม่ได้รับวัคซีนเข็มแรกอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ด้วยนโยบายการ
เปิดประเทศของรัฐบาล คณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดน
ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ด้านเมียนมา จังหวัดกาญจนบุรี
จึงมีการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน
๒๕๖๔ โดยมี มติ เห็ นควรให้ เปิ ดจุ ดผ่ านแดน ๒ จุ ด
ประกอบด้วย
1. จุดผ่านแดนถาวร บ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอ
เมืองกาญจนบุรี
2. จุดผ่อนปรนทางการค้าด่านเจดีย์สามองค์ (จุดผ่านแดน
ชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว) ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี
จังหวัดกาญจนบุรีจึงขออนุญาตประสานการเข้าฉีดวัคซีน
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา
2019 ให้กับประชาชนบ้านทิกิ เมืองทวาย ภาคตะนาวศรี
และอำเภอพญาตองซู จั งหวั ดกอกาเล็ ก รั ฐกระเหรี ยง
ภาคตะนาวศรี สาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพเมี ย นมา
ศบค.มท.พิ จารณาแล้ วเห็ นว่ า การฉี ดวั คซี นให้ กั บ
ประชาชนในสาธารณรั ฐแห่ งสหภาพเมี ยนมาเป็ นการนํ า
วัคซีนที่รัฐบาลไทยจัดหาไปฉีดให้กั บบุคคลนอกประเทศ
จึงขอส่งการขออนุญาตประสานการเข้าฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับประชาชนใน
พื้นที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาของจังหวัดกาญจนบุรี
เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19
พิจารณาต่อไป
5 เรื่ อง ขอเปลี่ ยนแปลงวั น ตามโทรสารในราชการ ด่ วนที ่ ส ุ ด ที่ มท ๐๒๓๖/ว ๒๘๐๙
รายงานผลสํ าหรั บผู้ ดู แล ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แจ้งให้จังหวัดมอบหมาย
แพลตฟอร์ม Jitasa.care ผ่าน เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเป็นผู้ดูแลแพลตฟอร์ม Jitasa.care
ระบบ Google Form
ของจังหวัด (Admin) และให้รายงานผลการดําเนินงานให้ มท.
ทราบผ่านระบบ Google Form ทุกวันศุกร์ เวลา 09.00 น.
โดยเริ่มรายงาน ตั้งแต่ศุกร์ว ันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ นั้น
ศบค.มท. ได้รับการประสานจากคณะผู้พัฒนาแพลตฟอร์ ม
litasa.care ว่าอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ เพื่อรายงานการ

หนังสือสั่งการ
- หนังสือ มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/17693
ลงวันที่ 6 ธ.ค. 2564
(แจ้งผู้อํานวยการศูนย์
ปฏิบัติการ ศูนย์บริหาร
สถานการณ์โควิด - 19)
(เอกสาร 5)

- หนังสือ มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/ว7031
ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2564
(แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด)
(เอกสาร 6)

- 16 ที่

ประเด็น

รายละเอียด
นําเข้าข้อมูลของจังหวัดและการดําเนินงานของอาสาสมัคร
ในพื้นที่ให้มีความครอบคลุมและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อให้การ
รายงานผลการดําเนินงานฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอ
เปลี ่ ยนแปลงวั นรายงานผ่ านระบบ Google Form จาก
รายงานครั้งแรกในวันศุกร์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็น วัน
ศุกร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยให้รายงานทุกวันศุ กร์
เวลา ๑๖.00 น.
6 เรื่อง การขอความอนุเคราะห์ ตามที่ จังหวัดเลยขอความอนุเคราะห์ มท. ประสานหน่วยงานที่
ติดตั้ง WIFI และ ขอยกเว้นค่า เกี่ยวข้องสนับสนุน การติดตั้ง WIFI และขอยกเว้นค่าอินเทอร์เน็ต
อินเทอร์เน็ต ณ ศูนย์โควิด ณ ศูนย์โควิดชุมชน (Community Isolation : CI) ระดับอำเภอ
ชุมชน (Community
ทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดเลย นั้น
Isolation : CI) ระดับอำเภอ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แจ้งว่าได้ดำเนินการ
ในพื้นที่จังหวัดเลย
ติดตั้ง WIFI และยกเว้นค่าอินเทอร์เน็ต ณ ศูนย์โควิดชุมชน
(Community Isolation : CI) ระดับอำเภอ เสร็จเรียบร้อยแล้ ว
จำนวน 5 แห่ง ได้แก่
1. ศูนย์บริหารราชการฉุกเฉิน (ศาลากลางชั้น ๔)
2. ศาลาประชาคมอําเภอเมืองเลย (ศูนย์ฉีดวัคซีน)
3. กองอํานวยการร่วมโรงพยาบาลสนาม ๓
4. โรงพยาบาลสนาม ๓ อาคารหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
มณฑลทหารบกที่ ๒๘
5. โรงพยาบาลสนาม ๓ อาคารกองร้อย มณฑลทหารบกที่ ๒๘
6. โรงพยาบาลสนาม ๔ โรงแรมเมาน์เทนกรีนรีสอร์ท หมู่ ๓
ตำบลด่ านซ้ าย อำเภอด่ านซ้ าย ทั ้ งนี้ ศู นย์ โควิ ดชุ มชน
(Community Isolation : CI) ระดั บอำเภอที่ เหลื อ ขณะนี้
อยู่ระหว่างการพิจารณาสํารวจ และประมาณการติดตั้งตาม
ความเหมาะสมต่อไป
7 เรื ่ อง การเร่ งรั ดการฉี ด กระทรวงมหาดไทยขอให้กรุงเทพมหานครและจังหวัดเร่งรัด
วัคซีนโควิด - 19 ให้บรรลุ การฉีดวัคซีนโควิด - 19 ให้บรรลุเป้าหมาย ที่ศูนย์บริหาร
เป้าหมาย
สถานการณ์โควิด - 19 กำหนด แก่ประชาชนในประเทศไทย
ตามนโยบายรัฐบาล โดยสนับสนุนให้มี การฉีดวัคซีนอย่าง
ทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ ด้วยการเพิ่มการให้บริการหน่วยฉีด
วัคซีนเคลื่อนที่ โดยเฉพาะพื้นที ่ที่มี การรวมกลุ่มของคน
จำนวนมาก เช่น สนามบิน สถานีขนส่ง แหล่งชุมชนต่าง ๆ
เป็นต้น ทั้งนี้ การดำเนินการ ให้เป็นไปตามมาตรการของ
กระทรวงสาธารณสุขในเรื่องการบริหารจัดการวัคซีน

หนังสือสั่งการ

- หนังสือ มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/17992
ลงวันที่ 10 ธ.ค. 2564
(แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเลย)
(เอกสาร 7)

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/7174
ลงวันที่ 15 ธ.ค. 2564
(แจ้งผู้ว่าราชการทุกจังหวัด)
(เอกสาร 8)
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4. ข้อสั่งการจาก ศบค.ปค.
ที่

ประเด็น
1 ข้ อกำหนดออกตามความ
ในมาตรา 9 แห่ ง พ.ร.ก.
การบริ หารราชการใน
สถานการณ์ ฉุ กเฉิ น พ.ศ.
2548 (ฉบับที3่ 9)
และ การดำเนินการตาม
คำสั่ง ศบค.ที่ 22/2564

2

การดำเนินการตาม
ประกาศนายกรั ฐ มนตรี
ในราชกิ จ จานุ เ บกษา
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
(๓ ฉบับ)

รายละเอียด
ขอให้ สำนั ก/กอง รั บทราบและพิ จารณาดำเนิ น การ
ในส่ ว นที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งตาม ข้ อ กำหนดออกตามความ
ในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุ กเฉิ น พ.ศ. 2548 (ฉบั บที ่ 39) ลว. 30 พ.ย. 64 และ
คำสั่ง ศบค. ที่ 22/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนด
พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และ
พื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ตามข้อกำหนดออกตาม
ความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลว. 30 พ.ย. 64
มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ กำหนดเขตพื้นที่
สถานการณ์เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด 23 จังหวัด พื้นที่
ควบคุม ๒๓ จังหวัด พื้นที่เฝ้าระวังสูง 24 จังหวัด และ
พื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว 26 จังหวัด
ขอให้ สำนั ก/กอง รั บทราบและพิ จารณาดำเนิ น การ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนี้
๑. เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑๕) โดย
ให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน
ทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง
ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ - 31 มกราคม ๒๕๖๕
๒. ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ตาม
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
ลงวั นที ่ ๒๕ มี นาคม ๒๕๖๓ และ คำสั ่ งนายกรั ฐมนตรี
ที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษ เพื่อปฏิบัติหน้าที่
ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป
๓. ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่
นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคง
มีผลใช้บังคับ

หนังสือสั่งการ
- หนังสือ ปค. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0321/ว 223
ลงวันที่ 7 ธ.ค. 2564
(เอกสาร 1)

- หนังสือ ปค. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0321/ว 224
ลงวันที่ 8 ธ.ค. 2564
(เอกสาร 2)

งานนโยบายพิเศษ
กลุ่มงานวางแผนยุทธศาสตร์
ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์
กองวิชาการและแผนงาน

