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

1 มติการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ว ันที ่ 24 มกราคม 2565
ร ับทราบผลการประชุ ม  
คบค. ครั้งที่ 2/๒๕๖5 
 

     ตามมติที่ประชุมคณะคณะรัฐมนตรี รับทราบผล 
การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
(ศบค.) ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 20 มกราคม ๒๕๖5  
ศบค.มท. ขอให้ทุกจังหวัด และทุกหน่วยงานดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวต่อไป 

- หนังสือ มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 782 
ลงวันที่ 2 ก.พ. 2565 
(แจ้งหัวหน้าส่วนระดับกรม 

และ รัฐวิสาหกิจ) 
(เอกสาร 1) 

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 780 
ลงวันที่ 2 ก.พ. 2565 

(แจ้งทุกจังหวัด) 
(เอกสาร 2) 

2 ผลการประชุม ศปก.ศบค. 
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565  
 

     ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 
(ศปก.ศบค.) ได้จัดประชุม เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
ณ ทำเนียบรัฐบาล มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดภูเก็ต 
จึงขอให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี ่ยวข้อง 
ดังนี้ 
     ๑. พิจารณาประเมินศักยภาพทุกมิติในการรองรับ
นักท่องเที ่ยวที ่จะเดินทางเข้าในพื ้นที ่จ ังหวัดภูเก็ต  
เพื ่อเตรียมความพร้อมสำหรับจำนวนนักท่องเที ่ยว 
ที่อาจเพ่ิมสูงขึ้น 
     ๒. ให้จังหวัดภูเก็ตประสานกับสำนักงานการบิน 
พลเรือนแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับปัญหานักท่องเที่ยว 
ไม่มีผลการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 ด้วยวิธี RT - PCR 
ก่อนขึ ้นเครื ่อง เพื ่อขอความร่วมมือกับสายการบิน 
ให้กำกับการตรวจสอบอย่างเข้มงวด 
     ๓. ให้จังหวัดภูเก็ตประสานกับหน่วยงานเจ้าภาพ 
ที่รับผิดชอบในแต่ละประเด็นปัญหา เพ่ือเร่งดำเนินการ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน 
     ๔.  ให ้ จ ั งหว ั ดภ ู เก ็ ตร ่ วมก ับแรงงานจ ั งหวัด  
และสาธารณสุขจังหวัด สนับสนุนการกระจายวัคซีน 

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/2222 
ลงวันที่ 8 ก.พ. 2565 

(แจ้งจังหวัดภูเก็ต) 
(เอกสาร 3) 

   หนังสือสั ่งการ 

สรุปข้อสั่งการบริหารสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
การระบาดระลอกเดือนมกราคม 2565 
(วันที่ 1 กุมภาพันธ ์ถงึ 15 กุมภาพันธ ์2565) 
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ในกลุ ่มแรงงานต่างด้าวให ้ครอบคลุมทุกประเภท 
ทั ้งที ่ได้ร ับการขึ ้นทะเบียนตามกฎหมายแล้ว  และ 
ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย  

ผลการประชุม ศปก.ศบค. 
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565  
 

     ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 
(ศปก.ศบค.) ได้จัดประชุม เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร และจังหวัด 
เรื่อง แนวทางการให้วัคซีนโควิด - 19 ที่ประชุมเห็นควรให้
กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย และกระทรวง
สาธารณสุขสนับสนุนการกระจายวัคซีนในกลุ่มแรงงาน
ต่างด้าวให้ครอบคลุมทุกประเภท ทั ้งที ่ได้ร ับการขึ้น
ทะเบียนตามกฎหมายแล้ว และยังไม่ได้รับการ์ขึ้นทะเบียน
ตามกฎหมาย  

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/2223 
ลงวันที่ 8 ก.พ. 2565 

(แจ้งทุกจังหวัด) 
(เอกสาร 4) 

 ผลการประชุม ศบค. 
ครั้งที่ 3/2565 
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565    

     ด้วยในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์
การแพร ่ระบาดของโรคต ิดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019  
ครั ้งที ่ ๓/๒๕๖๕ เมื ่อว ันที ่ ๑1 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  
ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้ 
     ๑. กรณีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในพื้นที่หรือสถานที่  
ที่ไม่ใช่พื้นที่ท่องเที่ยว ให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการ
กลไกทุกส่วนราชการ/หน่วยงานในพื้นที่ทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และท้องถิ่น ร่วมกัน
ป้องกันและแก้ไขปัญหา รวมทั้งเพิ่มความเข้มข้นในการ
ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนรณรงค์การปฏิบัติตามมาตรการ 
Covid Free Setting ในทุกกิจการ/กิจกรรม 
      ๒. ให้ส ่วนราชการหรือหน่วยงานที ่ม ีบทบาท 
และอำนาจหน้าที ่เกี ่ยวข้องกับการดำเนินกิจการ/ 
กิจกรรมเสี่ยง กำกับหรือบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด 
      ๓. ให้ทุกหน่วยงานร่วมกันประชาสัมพันธ์ รณรงค์ 
ขอความร่วมมือ และกำกับดูแลการจัดกิจกรรมในเทศกาล
วันวาเลนไทน์ของประชาชน ภาคเอกชน และหน่วยงานต่าง  ๆ
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและปลอดภัยตามมาตรการ 
ทางสาธารณสุข 
     ศบค.มท. จ ึงขอให้กรุงเทพมหานคร และจังหวัด
พิจารณาดำเนินการในส่วนที ่เกี ่ยวข้องตามสรุปผลการ
ประชุมดังกล่าวต่อไป 

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 1048 
ลงวันที่ 13 ก.พ. 2565 

(แจ้งทุกจังหวัด) 
(เอกสาร 5) 
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2. ข้อสั่งการจาก ศบค.มท. 
 

ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
1 เรื่อง การยกระดับสถาน

ประกอบการให้ปฏิบัติตาม
มาตรการสาธารณสุข 

     ด้วยกระทรวงสาธารณสุขแจ้งว ่า ตามข้อกำหนด 
ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๔) 
ข้อ ๒ การบังคับใช้มาตรการป้องกันโรค ให้เจ้าของ 
ผู้ประกอบการ หรือผู้ดูแลรับผิดชอบสถานที่ กิจกรรม 
และกิจการต่างๆ จัดให้มีมาตรการป้องกันโรคตามที่
ราชการกำหนด ประกอบกับข้อกำหนดฯ (ฉบับที ่ ๔๑)  
ข้อ ๓ การปรับปรุงมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ 
ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว วรรค ๒ การบริโภคสรุา
หรือเครื ่องดื ่มที ่มีแอลกอฮอล์ในร้านจำหน่ายอาหาร 
หรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว  
ให้เปิดได้เฉพาะร้านที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐาน 
ความปลอดภ ัยด ้านส ุขอนาม ัย (Amazing Thailand 
Safety and Health Administration) ในระดับ SHA PLUS 
หรือผ่านการตรวจมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกัน
โรค Covid 19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ Thai Stop Covid 
2 Plus และข้อ ๖ การยกระดับการปฏิบัติงานเพื่อรองรับ
สถานการณ์แพร่ระบาดด้วยการประเมินสถานการณ์  
แพร่ระบาดที ่จำนวนผู ้ต ิดเช ื ้อมีแนวโน้มเพิ ่มส ูงขึ้น 
ให ้พน ักงานเจ ้าหน ้าท ี ่ท ุกหน ่วยงานยกระด ับการ
ปฏิบัติงาน โดยกระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งรายชื่อสถาน
ประกอบการ เพื ่อดำเนินการยกระดับการปฏิบัติ งาน 
ตามมาตรการสาธารณส ุขและได ้ลงข ้อมูลในระบบ  
Thai Stop Covid 2 Plus เพ ื ่ อให ้ ก ิ จการก ิ จกรรม  
สถานประกอบการดำเน ินการอย ่างเข ้มงวด และ 
ให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบ ประเมิน กำกับ ติดตาม 
การดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว  
     ศบค.มท. จ ึงขอให้กรุงเทพมหานคร และจั งหวัด
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือยกระดับสถานประกอบการ 
ให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข รวมทั้งดำเนินการ
ตรวจสอบ ประเมิน กำกับติดตามต่อไป 

- หนังสือ มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/1828 
ลงวันที่ 1 ก.พ. 2565 

(เรียนอธิบดีกรมการปกครอง) 
(เอกสาร 1) 

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 751 
ลงวันที่ 1 ก.พ. 2565 

(แจ้งทุกจังหวัด)  
(เอกสาร 2) 

 
 

2 เรื่อง การรายงานการสำรวจ
การฉีดวัคซีนของประชาชน
ในแพลตฟอร์ม Jitasa.care 
 

     ศบค.มท. ขอขอบคุณจังหวัดที ่ได้เร่งรัดการสำรวจ
ประชาชนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนในแพลตฟอร์ม jitasa.care
ทำให้มีการบันทึกข้อมูลเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยมีผล
การดำเนินงานของอาสาสมัคร moicovid ในแพลตฟอร์ม

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 837 
ลงวันที่ 4 ก.พ. 2565 

(แจ้งทุกจังหวัด)  
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
jitasa.care เด ือนมกราคม ๒๕ '๖๕ และขอให้จ ังหวัด
ดำเนินการอย่างต่อเนื่องดังนี้ 
     ๑. ให ้ผ ู ้ว ่าราชการจังหว ัดเน ้นย้ำความสำคัญ 
ของการบริหารสถานการณ์โควิด - 19 ในแพลตฟอร์ม
Jitasa.care โดยสามารถค้นหาและเข้าถึงประชาชน 
ที่ต้องการวัคนป้องกันโรคโควิด - 19 ในระดับครัวเรือน 
รวมทั้งเป็นเครื่องมือให้จังหวัดได้เฝ้าสังเกตและติดตาม
สถานการณ์การฉีดว ัคซีนในภาพรวมทั ้งประเทศ 
เพ่ือประเมินสถานการณ์สำหรับกำหนดมาตรการป้องกัน
ควบคุมโรคโคว ิด - 19 และการให ้ความช ่วยเหลือ
ประชาชนบนแผนที่ ณ เวลาจริง 
     ๒. เร ่ งร ัดสำรวจการฉ ีดว ัคซ ีนของประชาชน 
ในแพลตฟอร์ม Jitasa.care โดยเฉพาะอย่างยิ ่งจังหวัด 
ที ่ย ังไม่มีผลการสำรวจประชาชนที ่ย ังไม่ได้ฉีดวัคซีน 
ในแพลตฟอร์ม Jitasa.care 
     ๓. นำเข ้าข ้อมูล จ ุดตรวจโควิด จ ุดฉ ีดว ัค ซีน 
โรงพยาบาลสนาม จุดพักคอย และปรับปรุงข้อมูล 
ให้เป็นปัจจุบันทุกสัปดาห์ 
     ๔. อบรมเพื ่อสร้างความรู ้ความเข้าใจ และชี ้แจง 
แนวทางการสำรวจและบันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคโคว ิด - 19 และการใช ้ประโยชน ์นแพลตฟอร์ม 
jitasa.care ให ้ก ับส ่วนราชการในพื ้นท ี ่ท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง 
ภาคีเครือข่าย และประชาชน 
     5. ให ้ม ีผ ู ้ประสานงานพื ้นที ่ระด ับอำเภอ/ตำบล  
ที่มีความรู้เกี่ยวกับแพลตฟอร์ม Jjitasa.care เพ่ือช่วยเหลอื 
แนะนำ แก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการลงทะเบียนอาสาสมัคร 
การบันทึกข้อมูลการสำรวจวัคซีน และสถานที ่ต ่างๆ  
และรวบรวมปัญหาทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม 
Jitasa.care เพื ่อแจ้งให้กับผู ้ดูแลระบบของจังหวัด/
ส่วนกลางทราบต่อไป 

(เอกสาร 3) 

3 เร ื ่อง การขอความเห็น
ข ้อ เสนอแนะ จ ั งหวัด 
ในพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้า
ระวังสูง และพื้นที่นำร่อง
ด้านการท่องเที ่ยว เพ่ือ
เป็นข้อมูลประกอบการ

     ศบค.มท. ขอให้ผู ้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่ควบคุม 
ผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่เฝ้าระวังสูง และผู้ว่าราชการ
จังหวัดพื ้นที ่นำร่องด้านการท่องเที ่ยว พิจารณาให้
ความเห็น/ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ตาม
แบบให้ความเห็นฯ ที ่ส ่งมาพร้อมนี้  ภายในวันพุธ 

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/905 
ลงวันที่ 8 ก.พ. 2565 
(แจ้ง ผวจ.พ้ืนที่ควบคุม 
ผวจ.พ้ืนที่เฝ้าระวังสูง 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
พ ิ จารณาประ เม ิ นผล 
การปฏิบัติตามมาตรการ
ควบคุมแบบบูรณาการ 
ในพื ้นที ่สถานการณ์ใน
ห้วงต่อไป 

ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑0.00 น. ทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ moicovi2022@gmail.com 

ผวจ.พ้ืนที่นำร่องด้าน 
การท่องเที่ยว) 
(เอกสาร 4) 

 

 

3. ข้อสั่งการจาก ศบค.ปค. 

ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
1 การดำเนินการตาม  

คำสั่ง ศบค. ที่ 4/2565  
 

     ขอให้ สำนัก/กอง รับทราบและพิจารณาดำเนินการ 
ในส ่วนท ี ่ เก ี ่ยวข ้องตาม คำส ั ่ ง ศบค. ท ี ่  4/2565  
เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ 
แห่ง พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 22) ลงวันที่ 28 มกราคม 2565  
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 เป็นต้นไป  

- หนังสือ ปค. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0321/ว 21 
ลงวันที่ 8 ก.พ. 2565 

(เอกสาร 1) 
 

2 ส รุ ป ผ ล ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบร ิหาร
สถานการณ ์การแพร่
ระบาดของโรคต ิดเชื้อ
ไ ว ร ั ส โ ค โ ร น า  2 0 1 9 
(ศบค.) ครั้งที่ 2/2565 
 

     ตามท ี ่  สำน ักเลขาธ ิการคณะร ัฐมนตรี  แจ ้ งว่า 
คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที ่๒๔ มกราคม ๒๕'๖๕ รับทราบ
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)
ครั้งที่ ๒/2๕6๕ เมื่อวันที่ ๒0 มกราคม ๒๕6๕  
     ขอให้ สำนัก/กอง รับทราบและพิจารณาดำเนินการ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว  

- หนังสือ ปค. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0321/ว 20 
ลงวันที่ 8 ก.พ. 2565 

(เอกสาร 2) 
 

 

 

งานนโยบายพิเศษ 
กลุ่มงานวางแผนยุทธศาสตร์ 

ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์  
กองวิชาการและแผนงาน 


