
                        

1. ข้อสั่งการจาก ศบค. และ ประกาศกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ COVID - 19 
 

ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
1 คำสั่งนายกรัฐมนตรี  

ที่ 23 / 2564 
เรื ่อง ยกเลิกศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19  
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
     ตามที่ได้มีคำสั ่งนายกรัฐมนตรี ที ่ ๒1/๒๕๖๔  
เรื ่อง จัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด – 19  
ในพื ้นที ่จ ังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงว ันที่ ๑๗ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕64 ให้มี ศบค. ส่วนหน้า เป็นหน่วยงานพิเศษ 
ภายใต ้ศ ูนย ์บร ิหารสถานการณ์ โคว ิด - 19 (ศบค.)  
เพื่อทำหน้าที่ประสานงาน ขับเคลื่อน เร่งรัด ติตตาม และ 
บูรณาการการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์
ฉุกเฉินเป็นการเฉพาะในพ้ืนที ่จ ังหวัดชายแดนภาคใต้  
     บ ัดน ี ้  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
โควิด - 19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้คลี่คลายลง 
นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์
โควิด - 19 จึงให้ยกเลิกคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๑/๒๕๖๕ 
เรื่อง จัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด - 19 
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๖๔  ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นตันไป 

คำสั่งนายกรัฐมนตรี  
ที่ 23 / 2564 

สั่ง ณ วันที่ 24 ธ.ค. 2564 
(เอกสาร 1 ) 

 

2 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร ่ ระบาดของโรค 
ติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด - 19)  ที ่25/๒๕๖๔ 
 

คำสั่ง ศบค. ที่ 25/2564 มีผลตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง  
เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ 
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 20)  
     นายกร ัฐมนตร ีในฐานะผู ้อำนวยการศูนย ์บร ิหาร
สถานการณ์โควิด - 19 มีคำสั่งให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบใน
การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการให้เป็นไปตาม มาตรการป้องกันโรคสำหรับ 
ผู ้ เด ินทางเข้ามาในราชอาณาจักรและหลักเกณฑ์  
การดำเนินการในสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด 
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 แนบท้าย
คำสั่งนี้โดยเคร่งครัด  

- คำสั่ง ศบค. ที่ 25/2564 
ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2564 

(เอกสาร 2 ) 
 

หนังสือสั่งการ 

สรุปข้อสั่งการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
การระบาด ระลอกเดือนเมษายน 2564  
(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม ถึง 31 ธันวาคม 2564) 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
3 การดำเนินการตาม 

คำสั่ง ศบค. ที่ 25/2564 
 

นายกรัฐมนตรีลงนามใน คำสั ่ง ศบค. ที ่ ๒3/๒๕๖๔  
ลงวันที่ 22 ธันวาคม ๒๕๖๔ มีผลตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 
๒๕๖๔  เรื ่อง แนวปฏิบัติตามข้อกําหนดออกตามความ 
ในมาตรา ๙ แห ่งพระราชก ําหนดการบร ิหารราชการ 
ในสถานการณ ์ฉ ุ กเฉ ิ น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบ ับที่  ๑๙)  
ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู ้เดินทาง 
เข้ามาในราชอาณาจักรและหลักเกณฑ์การดำเนินการ 
ในสถานกักกันซึ่งทางราชการกกำหนดโดยเคร่งครัด 
      ศบค.มท. ขอให้ทุกจังหวัดรับทราบและถือปฏิบัติตาม
คำสั่งฯ ดังกล่าวโดยเคร่งครัด  

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว7470 
ลงวันที่ 27 ธ.ค. 2564 

(แจ้งทุกจังหวัด) 
(เอกสาร 3 ) 

- หนังสือ มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว7471 
ลงวันที่ 27 ธ.ค. 2564 
(แจ้งหัวหน้าระดับกรม) 

(เอกสาร 4 ) 
4 คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการ 

(เฉพาะกิจ) เพ่ือติดตาม และ 
กำกับดูแลผู้เดินทางเข้ามา

ในราชอาณาจักร 
ที่ 1/2564 

ศูนย์ปฏิบัติการ (เฉพาะกิจ) เพื ่อติดตาม และกํากับ 
ดูแลผู ้ เด ินทางเข้ามาในราชอาณาจักร  ได้ม ีค ําสั่ง 
ที ่๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔  
เรื ่อง การกำหนดองค์ประกอบ หน้าที่ และอำนาจ  
ของศูนย์ปฏิบัต ิการฯ  โดย หัวหน้า ศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัส 
โคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) หรือ ผู้แทน 
เป็นกรรมการ  

คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการ 
(เฉพาะกิจ) ฯ 

ที่ 1 / 2564 
สั่ง ณ วันที่ 23 ธ.ค. 2564 

(เอกสาร 5 ) 
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2. ข้อสั่งการจากการประชุมที่สำคัญ ๆ (ศบค. /ศปก.ศบค. /ศูนย์บูรณาการการแก้ไขโควิด - 19   
 ในพ้ืนที่ กทม. และปรมิณฑล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง) 

ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
1 ผลการประชุม ศปก.ศบค. 

วันที่ 3 ธันวาคม ๒๕๖๔ 
ที่เก่ียวข้องกับ
กระทรวงมหาดไทย 

ศปก.ศปค. จัดประชุมประจำวัน ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564
เพ ื ่อข ับเคล ื ่อน เร ่งร ัด และ ต ิดตามการปฏ ิบ ัต ิงาน 
ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์ และ มาตรการ 
ที่รัฐบาล หรือ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 กำหนด  
ศบค.มท. ขอให้ทุกจังหวัดพิจารณาดำเนินการในส่วน 
ที ่เกี ่ยวข้องตามสรุปผลการประชุมดังกล่าวต่อไป และ  
ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ ่นแจ้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นสร้างการรับรู ้ให้กับกลุ ่มนักเรียน 
ในสถานศึกษา กลุ ่มเด็กเล็กจากสถานรับเลี ้ยงเด็ก หรือ
โรงเรียนอนุบาล ให้มีความเข้าใจ และปฏิบัติตามมาตรการ 
Universal Prevention และมาตรการปลอดภ ัยสำหรับ
องค์กร (Covid Free Setting) เพื่อป้องกันมิให้การแพร่ 
กระจายในลักษณะที ่เด ็กเป็นผู ้ต ิดเชื ้อและเป็นพาหะ 
ที่สามารถแพร่เชื้อไปยังญาติพี่น้องในครอบครัวที่เป็นกลุ่ม
เสี่ยงและยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน 

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 7159 
ลงวันที่ 15 ธ.ค. 2564 

(แจ้งทุกจังหวัด) 
(เอกสาร 1) 

 
- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 18209 
ลงวันที่ 15 ธ.ค. 2564 
(แจ้งกรมส่งเสริมการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น) 

(เอกสาร 2) 

2 มติการประชุมคณะรัฐมนตรี 
วันที่ 14 ธันวาคม 2564 
รับทราบสรุปผลการประชุม  
ศบค. ครั้งที่ 20/๒๕๖๔   
 

การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื ่อว ันที่ 14 ธ ันวาคม 2564 
คณะร ั ฐมนตร ี ได ้ ลงมติ ร ับทราบสรุ ปผลการประชุ ม
คณะกรรมการบริ หารสถานการณ ์ การแพร่ ระบาด  
ของโรคต ิดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 (โคว ิด - 19) (ศบค.) 
 ในคราวประชุมครั้งที่ 20/๒๕๖๔ เมื่อ 13 ธันวาคม 2564  
ศบค.มท. ขอให้ทุกจังหวัดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวต่อไป 

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 7401 
ลงวันที่ 23 ธ.ค. 2564 

(แจ้งทุกจังหวัด) 
(เอกสาร 3) 

3 มติการประชุมคณะรัฐมนตรี 
วันที่ 7 ธันวาคม 2564 
รับทราบผลการประชุม  
คบศ. ครั้งที่ 5/๒๕๖๔ 

 

ตามมติที่ประชุมคณะคณะรัฐมนตรี รับทราบผลการประชุม
คณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของ
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ศบศ) 
ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ๒๕๖๔ และ มอบหมาย
ใหน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอน
ของกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องตามมติที่ประชุมโดยเร็ว 
ศบค.มท. ขอให้ทุกจังหวัด และทุกหน่วยงานดำเนินการ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวต่อไป 

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 7402 
ลงวันที่ 23 ธ.ค. 2564 

(แจ้งทุกจังหวัด) 
(เอกสาร 4) 

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 7408 
ลงวันที่ 23 ธ.ค. 2564 

(แจ้ง ผู้ว่า กฟภ.) 
(เอกสาร 5) 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 7808 
ลงวันที่ 23 ธ.ค. 2564 

(แจ้ง ผู้ว่า กฟน.) 
(เอกสาร 6) 

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 18877 
ลงวันที่ 23 ธ.ค. 2564 

(แจ้ง ผอ.ตท.) 
(เอกสาร 7) 

4 การประชุมศูนย์อํานวยการ
ใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 
(ศอญ.จอส.พระราชทาน)  
วันที ่๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

ศูนย์อ ํานวยการใหญ่จ ิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.
พระราชทาน) ได้จัดการประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๖๔ โดยมีผู ้อํานวยการศูนย์อํานวยการใหญ่จิตอาสา
พระราชทาน เป็นประธาน และ มีประเด็นที ่มอบหมายให้
กระทรวงมหาดไทยดำเนินการเตรียมความพร้อมภารกิจ 
ด้านจิตอาสาให้แก่ประชาชน ที ่เด ินทางกลับภูมิลำเนา  
และท่องเที่ยว ในห้วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕  
ศบค.มท. ขอให้จ ังหวัดพิจารณาดำเน ินการประสาน 
ความร ่วมม ือก ับหน ่วยงานต ่าง ๆ ในพ ื ้นท ี ่ ในการ 
ตรวจค ัดกรองโรคด ้วย ATK ณ จ ุดบร ิการประชาชน  
และการกำหนดมาตรการลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เพื่อทำให้จำนวนหมู่บ้าน 
ผู้ไม่ติดเชื้อฯ (หมู่บ้านสีขาว) เพิ่มมากขึ้น  

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 7480 
ลงวันที่ 27 ธ.ค. 2564 

(แจ้งทุกจังหวัด) 
(เอกสาร 8) 
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3. ข้อสั่งการจาก ศบค.มท. 
 

ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
1 เรื่ อง รายงานสร ุ ปผล 

การจ ั ดงานประ เพณี  
ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ 
ว ิถ ี ใหม่  จ ังหว ัดส ุ โขทัย  
๒๕6๔ 

จังหวัดสุโขทัยขอรายงานผลการจัดงานประเพณีลอยกระทง  
เผาเทียน เล่นไฟ วิถีใหม่ จังหวัด สุโขทัย ประจําปี ๒๕๖๔  
(เม ื ่อว ันที่ ๑๘ – ๒๐ พฤศจ ิกายน ๒๕๖๔) ณ อุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย  
โดยได้ปฏ ิบ ัต ิตามมาตรการป้องกันการแพร ่ระบาด 
ของโรคต ิดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 อย ่างเคร ่งครัด  
ศบค.มท. ขอให้สํานักงานเลขาธิการศูนย์บริหารสถานการณ์ 
โควิด – 19 พิจารณาเสนอศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 
(ศบค.) เพ่ือรับทราบผลการจัดงานดังกล่าวต่อไป 

- หนังสือ มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/18871 
ลงวันที่ 23 ธ.ค. 2564 

(แจ้งหัวหน้าสำนักงาน
เลขาธิการ ศบค.) 

(เอกสาร 1) 

2 เรื่อง รายงานผลการพิจารณา
ยกเว้นค่าน้ำประปาสำหรับ
โรงพยาบาลสนาม และ  
ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อของ
กรุงเทพมหานคร 
 

ตามที่ กทม. แจ้งขอความอนุเคราะห์ ศบค.มท. ประสาน  
การประปานครหลวง  (กปน .) ให้ พ ิ จารณายกเว้น 
ค่าน้ำประปาสำหรับโรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอย 
เ พ่ื อส่ งต่ อของกร ุ ง เทพมหานคร  และ  Hospitel  
จำนวนท ั ้ งส ิ ้ น ๘๖ แห ่ ง เพ ื ่ อรองร ับสถานการณ์  
การแพร ่ระบาดของโรคต ิดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา  2019  
(COVID - 19) นั้น  
 กปน.พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื ่อเป็นการสนับสนุนการ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ของ  ศบค .มท . จ ึ งยกเว ้ นการจ ั ดเก็บ 
ค่าน้ำประปา และค่าบริการอื ่น  ๆ  ที ่น ําไปใช้สำหรับ 
การอุปโภค และ บริโภค เฉพาะที่เกิดขึ้นจริงในกิจกรรม 
ของโรงพยาบาลสนาม จำนวน ๘ แห่ง และ ศูนย์พักคอย
เพ่ือส่งต่อของกรุงเทพมหานคร จำนวน 7๒ แห่ง รวมทั้งสิ้น 
๘๐ แห่ง ตั้งแต่เปิดให้บริการจนถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕6๕  
ในการนี้ กปน. ขอสงวนสิทธิ์ไม่ยกเว้นค่าน้ำประปา และ
ค่าบริการอ่ืน ๆ  สำหรับศูนย ์พ ักคอย ศูนย์กีฬาเฉลิม 
พระเกียรติ ๗๒ พรรษา (๑ แห่ง) เนื ่องจากใช้น้ำบาดาล 
ม ิ ได ้ ใช ้น้ ำประปา และ โรงแรมท ี ่ ได ้ร ับการจ ัดตั้ ง 
เป็น Hospitel (๕ แห่ง) ได้แก่ โรงแรมบ้านไทย โรงแรม 
อิลิแกนท์ แอร์พอร์ต โฮเต็ล โรงแรมอัญชลีน่า บางกอก 
โรงแรม เอสดี อเวนิว และ โรงแรมนาซ่าแบงค็อก เนื่องจาก
ได้ร ับค่าตอบแทนจากโรงพยาบาลที ่ขอเข้าใช้สถานที่  
เพ่ือจัดตั้งเป็น Hospitel แล้ว 

- หนังสือ มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/18873 
ลงวันที่ 27 ธ.ค. 2564 

(แจ้งปลัด กทม.) 
(เอกสาร 2) 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
3 เรื ่อง แนวปฏิบัติของส่วน

ราชการและหน่วยงานของรัฐ
ภายหลังเทศกาลปีใหม ่ 
 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (Covid - 19) ในประเทศ ยังคงมีความเสี่ยง
ต่อการแพร่ระบาด ซึ ่งขณะนี้เข้าสู ่ช่วงเทศกาลปีใหม่  
๒๕๖๕ โดยจะมีเดินทาง และการรวมกลุ่มของประชาชน
จำนวนมาก ทั้งการกลับไปยังภูมิลำเนา การจัดกิจกรรม
เฉลิมฉลอง และงานสังสรรค์ต่าง ๆ  ประกอบกับการเฝ้า
ระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid - 19) สายพันธุ์ Onmicron จากการเดินทางเข้ามา
ของนักท่องเที ่ยวต่างชาติ  และผู ้ท ี ่ เด ินทางกลับมา 
ยังประเทศไทย จึงเป็นช่วงที่มีความจําเป็นที่จะต้องกำกับ 
การปฏ ิบ ัต ิมาตรการในระด ับพ ื ้นท ี ่ อย ่างใกล ้ชิด  
ให้เป็นไปตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19  
ศบค.มท. ขอให้กรุงเทพมหานครและจังหวัดดำเนินการ 
ดังนี้  
     ๑. ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทาง 
ไปยังพื้นที่เสี่ยง หรือสถานที่ชุมนุมชนต่าง ๆ  โดยไม่มีเหตุ
จําเป็น  
     ๒. เน้นการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อ
โควิดขั้นสูงสุดแบบ Universal Prevention  
     ๓. ขอความร่วมมือผู้ประกอบการดำเนินมาตรการ 
COVID-Free Setting (มาตรการปลอดภัย สำหรับองค์กร) 
โดยเฉพาะมาตรการสำหรับช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัย สามารถเปิดพ้ืนที่ การท่องเที่ยว เสริมสร้าง
เศรษฐกิจในระดับพ้ืนที ่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
     ๔. เร่งรัดการฉีดวัคซีน โดยเฉพาะกลุ ่มเปราะบาง  
กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มผู้สูงอายุ และดำเนินการออกไปฉีด
วัคซีนเชิงรุก (Mobile Unit) ตามสถานที่สาธารณะต่างๆ 
เช่น สนามบิน สถานีขนส่งสาธารณะ ตลาด ฯลฯ เป็นต้น 
เพ่ือให้คนเข้าถึงวัคซีนให้มากที่สุด  
     ๕. เน้นย้ำกำกับสถานที่เสี่ยงภายในพ้ืนที่จังหวัด โดยเฉพาะ
สถานที่ที่อาจจะเกิดการแพร่ระบาด แบบกลุ่มก้อน (Cluster) 
เช่น ศาสนสถานในการประกอบกิจกรรมทางศาสนา/ประเพณี 
การรวมกลุ่มในแหล่งชุมชน ร้านอาหาร ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว 
สถานประกอบการ แหล่งบันเทิง และสถานที่การจัดงานต่าง  ๆ
ให้ดำเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุขที่กำหนด 

- หนังสือ มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 7536 
ลงวันที่ 29 ธ.ค. 2564 

(แจ้งทุกจังหวัด) 
(เอกสาร 3) 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
     ๖. ประสานหน่วยงานที ่เก ี ่ยวข้องกับการจัดงาน 
ช่วงเทศกาลปีใหม่ ติดตามดูแลการจัดงาน ในทุกพื ้นที่ 
ของจังหวัดให้ผู ้จ ัดงานปฏิบัต ิตามมาตรการป้องกัน 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 โดยเคร่งครัด หากพบ
การฝ่าฝืน ให้ออกคำสั่งยุติการจัดงานได้ทันที 

4 เรื ่อง แนวปฏิบัติของส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐ
ภายหลังเทศกาลปีใหม ่ 
 

นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้แจ้งแนวปฏิบัติของส่วนราชการ 
และหน่วยงานของรัฐภายหลังเทศกาลปีใหม่ เพื ่อยกระดับ
มาตรการป้องกันและควบคุมโรคในสถานที่ราชการ และ
หน่วยงานของรัฐภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้หัวหน้าส่วนราชการ และ
หน่วยงานของรัฐ พิจารณาสั ่งการให้ข้าราชการ พนักงาน 
เจ้าหน้าที ่หรือ บุคคล ในความรับผิดชอบ พิจารณาดำเนินการ
ปฏิบัติในระหว่างวันที่ ๑ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ดังนี้  
     ๑. พิจารณาดเนินมาตรการปฏิบ ัต ิงานนอกสถานที่  
ต ั ้ งหน ่วยงาน (Work From Home) ตามความเหมาะสม  
โดยมิให้มีผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน ตามความ 
ในข้อ ๒ แห่งข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่ง 
พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที ่๔๐) ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔  
     ๒. พิจารณาหลีกเลี ่ยงการจัดกิจกรรมที ่ส ่งผลให้เกิด 
การรวมกลุ่มหร ือเคลื่อนที่ของกลุ่มคนจำนวนมาก เช่น  
การประชุม การส ัมมนา การฝ ึกอบรม การจ ัดสอบ ฯลฯ  
หากม ีความจ ํ าเป ็น ให ้จ ัดก ิจกรรม โดยว ิธ ีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ให้มากที ่สุด ยกเว้นกรณีการยกเลิก ระงับ  
หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมใดแล้วอาจเกิดผลเสียแก่ทางราชการ 
ให้พิจารณาดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวภายใต้มาตรการ
ป้องกันโรคติดเช ื ้อ ไวร ัสโคโรนา 2019 ตามที่กระทรวง
สาธารณสุขกำหนดอย่างเต็มขีดความสามารถ  
ศบค.มท. พิจารณาแล้ว ขอให้ส่วนราชการระดับกรม และ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย พิจารณา
ดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว 

- หนังสือ มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 7702 
ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2564 
(แจ้งหัวหน้าระดับกรม) 

(เอกสาร 4) 
- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 7703 
ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2564 

(แจ้งทุกจังหวัด) 
(เอกสาร 5) 
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4. ข้อสั่งการจาก ศบค.ปค. 

ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
1 ข้อกำหนดออกตามความ 

ในมาตรา 9 แห ่ง พ.ร.ก.  
การบริ หารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉ ิน พ.ศ. 
2548 (ฉบับที4่0)  
และ การดำเนินการตาม  
คำสั่ง ศบค.ที่ 24/2564  
 

ขอให้ สำนัก/กอง ร ับทราบและพิจารณาดำเนินการ 
ในส ่วนท ี ่ เก ี ่ ยวข ้องตาม ข้อกำหนดออกตามความ 
ในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที ่ 40) ลว. 14 ธ.ค. 64 และ 
คำสั่ง ศบค. ที่ 24/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนด
เป็นพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่นําร่องด้าน
การท่องเที ่ยว ตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ 
แห่ง พ.ร.ก. การบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน  
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 19) มีผลตั้งแต่วันที่ ๑6 ธันวาคม 
๒๕๖๔ เป็นต้นไป 

- หนังสือ ปค. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0321/ว 230 
ลงวันที่ 21 ธ.ค. 2564 

(เอกสาร 1) 
 

2 เร ื ่ อง การปฏ ิบ ัต ิ งาน 
ข อ ง ข ้ า ร า ช ก า ร แ ล ะ
บ ุคลากรในส ั งก ัด  ปค . 
(ส่วนกลาง) กรณีการแพร่
ระบาดของโรคต ิ ดเชื้ อ
ไ ว ร ั ส โ ค โ ร น า  2019 
(COVID - 19) 

ขอให้ สำนัก/กอง ดำเนินการ ดังนี้ 
     ๑. ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง 
ของส่วนราชการ โดยมีสัดส่วนผู้ปฏิบัติงาน นอกสถานที่ตั้งฯ 
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๕ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ 
ให้พิจารณาข้าราชการและบุคลากรในสังกัดที่เดินทางกลับ 
ภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
ที ่มีความเสี ่ยงต่อการติดเชื ้อและการแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ปฏิบัติงาน
นอกสถานที ่ต ั ้งของส่วนราชการ (Work From Home) 
อย่างเคร่งครัด โดยการปฏิบัติงานดังกล่าวต้องไม่กระทบ
กับภารกิจเพื ่อการให้บริการประชาชน และ รายงาน 
ให้ กจ. ทราบทางอีเมล์dopa.person.plan@gmail.com 
ภายในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕6๕  
     ๒. กรณีที่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดของท่าน 
มีความเสี่ยงต่อการติดเชื ้อและการแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 (COVID - 19) หรือมี เหตุ  
อันสงสัยว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  
ให ้แยกกักต ัวหร ือกักกันต ัวเพื ่อส ังเกตอาการ  และ 
รายงานให้ กจ. ทราบ ตามแบบรายงานข้อมูล ข้าราชการ
และบุคลากรในสังกัด ปค. ที ่จำเป็นต้องแยกตัว หรือ 
กักกันตัวและติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

- หนังสือ ปค. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0302.2/ว 4458 
ลงวันที่ 29 ธ.ค. 2564 

(เอกสาร 2) 
 

 

 

งานนโยบายพิเศษ 
กลุ่มงานวางแผนยุทธศาสตร ์

ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์  
กองวิชาการและแผนงาน 


