
  
1. ข้อสั่งการจาก ศบค. และประกาศกฎหมายที่เกีย่วข้องกับ COVID - 19 
 

ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
1 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์

การแพร ่ ระบาดของโรค 
ติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด - 19)  ที่ 5/๒๕๖5 
 

คำสั่ง ศบค. ที่ 5/2565 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนด
ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 23)  
มีผลตั ้งแต่วันที ่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5  เป็นต้นไป 
จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง 
     นายกร ัฐมนตร ีในฐานะผู ้อำนวยการศูนย ์บร ิหาร
สถานการณ์โควิด – 19 มีคำสั ่งให้หัวหน้าผู ้รับผิดชอบ 
ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคสำหรับ 
ผู ้ เด ินทางเข้ามาในราชอาณาจักรและหลักเกณฑ์  
การดำเนินการในที่พักหรือสถานที่กักกัน ซึ่งทางราชการ
กำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19  

- คำสั่ง ศบค. ที่ 5/2565 
ลงวันที่ 26 ก.พ. 2565 

(เอกสาร 1) 
 

2 
 

การดำเนินการตาม 
คำสั่ง ศบค. ที่ 5/2565  
 

     ศบค.มท. ขอให้ทุกจังหวัด และหน่วยงาน ดำเนินการตาม 
คำสั่ง ศบค. ที่ 5/๒๕๖5 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5  
มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5  เรื่อง แนวปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
(ฉบับที ่ 23) ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค 
สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร และหลักเกณฑ์
การดำเนินการในที่พักหรือสถานที่กักกัน ซึ่งทางราชการ
กำหนดโดยเคร่งครัด  

- หนังสือ มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 1393 
ลงวันที่ 28 ก.พ. 2565 
(แจ้งกรม และ รัฐวิสาหกิจ) 

(เอกสาร 2) 
- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 1392 
ลงวันที่ 28 ก.พ. 2565 

(แจ้งทุกจังหวัด) 
(เอกสาร 3) 

 
 
 
 
 
 
 

   หนังสือสั ่งการ 

สรุปข้อสั่งการบริหารสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
การระบาดระลอกเดือนมกราคม 2565 
(วันที่ 16 กุมภาพันธ ์ถงึ 28 กุมภาพันธ ์2565) 
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1. ข้อสั่งการจากการประชุมที่สำคัญ ๆ (ศบค. /ศปก.ศบค. /ศูนย์บูรณาการการแก้ไขโควิด - 19   
 ในพ้ืนที่ กทม. และปรมิณฑล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง) 

1 มติการประชุมคณะรัฐมนตรี 
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
ร ับทราบผลการประชุ ม  
คบค. ครั้งที่ 3/๒๕๖5 
 

     ตามมติที่ประชุมคณะคณะรัฐมนตรี รับทราบผล 
การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ศบค.) 
ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5     
     ศบค.มท. ขอให้ทุกจังหวัด และทุกหน่วยงานดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวต่อไป 
     โดยนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั ่งการให้หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องดำเนินการดังนี้ 
     ๑ .  พ ิ จารณาดำเน ินการหารื อร ่ วมก ับประเทศ 
เพื่อนบ้านที่มีพื ้นที่ชายแดนติดต่อกันเกี่ยวกับแนวทาง 
การดำเนินการเปิดรับผู้เดินทางเข้าประเทศ และศึกษา
แนวทางการเปิดประเทศของมาเลเซียเพ่ือเป็นข้อมูลต่อไป 
     ๒. สร้างการรับรู ้สถานการณ์การแพร่ระบาดและ 
ผู้ติดเชื้อและมาตรการควบคุมโรคในประเทศไทย และสร้าง
ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันการแพร่ระบาด
และลดจำนวนผู้ติดเชื้อให้ได้โดยเร็วที่สุด และประสาน
การปฏ ิบ ั ต ิ ก ั บคณะกรรมการโรคต ิ ดต ่ อจ ั งหวั ด 
เพ ื ่อจ ัดเตร ียมแผนเผช ิญเหต ุกรณ ีสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 ทวีความรุนแรง
มากขึ้น รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ
ควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด 
     ๓. เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด - 19 เข็มที ่ ๑  
เข ็มที ่  ๒ และเข ็มกระต ุ ้นให ้แก ่คร ูและบุคลากร 
ทางการศึกษาให้ครบตามเป้าหมาย และให้จ ัดทำ
หลักเกณฑ์และมาตรการการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 
ของสถานศึกษาในนักเรียนแต่ละกลุ่มให้ชัดเจน รวมทั้ง 
ประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาที ่ได้เสียสละ 
ดูแลนักเรียนในช่วงสถานการณ์โควิด - 19 ด้วย 
     4. พิจารณาการเพิ่มศักยภาพในการผลิตชุดตรวจ 
ATK ซึ ่งเป็นสินค้านวัตกรรมจากงานวิจัยของคณะ
แพทยศาสตร์ศิร ิราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
เพื ่อให้ม ีช ุดตรวจ ATK เพียงพอต่อความต้องการ 
และให้ประชาชนหาซื้อได้ในราคาที่เหมาะสม 

- หนังสือ มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 1267 
ลงวันที่ 22 ก.พ. 2565 
(แจ้งหัวหนา้ส่วนระดับกรม 

และ รัฐวิสาหกิจ) 
(เอกสาร 1) 

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 1266 
ลงวันที่ 22 ก.พ. 2565 

(แจ้งทุกจังหวัด) 
(เอกสาร 2) 
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     5. ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ผลิตและจำหน่าย
ชุดตรวจ ATK ที ่ไม่ผ ่านการรับรองมาตรฐานตาม
กฎหมายหรือจำหน่ายเกินกว่าราคาที่กำหนด 
     ๖. ดำเนินการป้องกันการลักลอบนำเข้าแรงงาน 
ผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัด และสืบสวนขยายผลการจับกุม
แรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมือง โดยเฉพาะนายหน้า
และสถานประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เรียกรับ
ผลประโยชน์และนำเข้าแรงงานต่างด้าว ให้ดำเนินการ 
ทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด 
     ๗. พิจารณากำหนดมาตรการควบคุมโรคเฉพาะ
สำหรับกลุ่มแรงงานต่างด้าว 
     8. กรณีการพบผู ้ต ิดเชื ้อเพิ ่มขึ ้นในพื ้นที่  หรือ
สถานที่ที่ไม่ใช่พื้นที่ท่องเที่ยว ให้กระทรวงมหาดไทย
บูรณาการกลไกทุกส่วนราชการและหน่วยงานในพื้นที่
ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน 
และท้องถิ่น ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหา เพ่ิมความ
เข้มข้นในการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ในการปฏิบัติตาม
มาตรการ Covid-free Setting ในทุกกิจการ/กิจกรรม 
รวมทั้ง ให้ทุกหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที ่เกี ่ยวข้อง 
กับการดำเนินกิจการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ให้กำกับหรือบังคับใช้
กฎหมายโดยเคร่งครัด 
     ๙. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ขอความร่วมมือ และ
กำกับดูแลการจัดกิจกรรมในเทศกาลต่าง ๆ ของประชาชน 
ภาคเอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ  อาทิ เทศกาลวันวาเลนไทน์ 
เป็นต้น ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและปลอดภัยตาม
มาตรการทางสาธารณสุข 

2 เรื่อง เน้นย้ำข้อสั ่งการ
ข อ ง น า ย ก ร ั ฐ ม น ต รี   
จากการประช ุม ศบค.  
ครั้งที่ 3/2565 

     ศบค.มท. ได้ร ับการประสานงานจาก ศปก.ศบค.  
ให้เน้นย้ำข้อสั ่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุม 
ศบค. ครั ้งที ่  3/2565 เพิ ่มเติม ศบค.มท. จ ึงขอให้
กร ุงเทพมหานคร และจังหว ัด พิจารณาดำเน ินการ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
     ๑. สร้างการรับรู้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
โควิด - 19 ผู้ติดเชื้อและมาตรการควบคุมโรคในประเทศไทย 
สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันการแพร่
ระบาดและลดจำนวนผู ้ติดเชื ้อให้ได้โดยเร็วที ่สุด และ
รณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค 
อย่างเคร่งครัด โดยอาศัยกลไกในระดับพื้นที่ อาทิ กำนัน 

- หนังสือ มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/1111 
ลงวันที่ 16 ก.พ. 2565 

(แจ้งทุกจังหวัด)  
(เอกสาร 3) 
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ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ในการสื่อสารทำความเข้าใจ 
และติดตามเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 
รวมถึงจัดเตรียมแผนเผชิญเหตุ กรณีสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด - 19 ทวีความรุนแรงมากขึ้น 
     ๒. ดำเนินมาตรการควบคุมการลักลอบเข้าประเทศ
และการเคลื่อนย้ายแรงงานผิดกฎหมายตามแนวชายแดน 
พื้นที่ตอนใน และหมู่บ้าน อย่างเคร่งครัด โดยบูรณาการ
และประสานการปฏิบัติกับกองกำลังป้องกันชายแดน 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และ
ประชาชนในพื้นที่ ตรวจสอบบุคคลแปลกหน้าที่เดินทาง 
เข้ามาในหมู่บ้าน/ชุมชน และสถานประกอบการ/โรงงานใน
พื้นที ่ไม่ให้มีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และเน้นย้ำ
เจ้าหน้าที ่ผู ้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติหน้าที ่อย่างเข้มงวด 
ตลอดจนสร้างการตระหนักรู ้ให้กับประชาชนในพื ้นที่ 
รวมทั ้งส ืบสวนขยายผลการจ ับกุมแรงงานต่างด ้าว 
ที่ลักลอบเข้าประเทศ โดยเฉพาะนายหน้าผู้นำพา และ
สถานประกอบการที ่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เรียกรับ
ผลประโยชน์และนำเข้าแรงงานต่างด้าวให้ดำเนินการ 
ทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด 

3 เรื่อง ขอให้จัดทำรายงาน
การดำเนินการแก้ไขปัญหา
การแพร ่ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
จากการประช ุม ศบค.  
ครั้งที่ 3/2565 
 

นายกรัฐมนตรีมีบัญชาให้จังหวัดที ่มีจำนวนผู ้ติดเชื้อ
สูงสุดในประเทศ ๑0 อันดับแรก (รวมกรุงเทพมหานคร) 
จัดทำรายงานการดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด
ของโรคต ิดเช ื ้ อไวร ัสโคโรนา  2019 เพ ื ่อนำเสนอ 
ต่อที่ประชุมในครั้งถัดไป โดยรายงานให้ ศบค.มท. ทราบ 
ภายในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.00 น.  
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moicovid2022@gmail.com 

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 1112 
ลงวันที่ 16 ก.พ. 2565 
(แจ้งปลัดกรุงเทพมหานคร 
และผู ้ว่าราชการจังหวัด
สม ุทรปราการ ชลบ ุรี  
นนทบุรี ภูเก็ต ขอนแก่น
อุบลราชธานี ปทุมธานี 
นครศร ีธรรมราช และ
จังหวัดเชียงใหม่)  

(เอกสาร 4) 
4 ข้อสั ่งการนายกรัฐมนตรี

จากการประช ุ ม ศบค.  
ครั้งที่ 3/๒๕๖๕ 

     นายกรัฐมนตรี/ประธานกรรมการบริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็น
ประธานการประชุม ได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการ ดังนี้ 
     ๑. ให้ ศปก.สธ. ร่วมกับ ศบค.มท. และหน่วยงาน 
ที่เกี ่ยวข้อง สร้างการรับรู้สถานการณ์การแพร่ระบาด  
และผู ้ติดเชื ้อและมาตรการควบคุมโรคในประเทศไทย  
และสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกัน 

- หนังสือ มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/2701 
ลงวันที่ 16 ก.พ. 2565 

(แจ้งทุกจังหวัด)  
(เอกสาร 5) 
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การแพร่ระบาดและลดจำนวนผู้ติดเชื้อให้ได้โดยเร็วที่สุด 
และประสานการปฏิบัติก ับคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด เพื ่อจัดเตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 ทวีความรุนแรง
มากขึ้น รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ
ควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด 
     ๒. ให ้  ศปม. กระทรวงแรงงาน และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการป้องกันการลักลอบนำเข้าแรงงาน
ผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัด และสืบสวนขยายผลการจับกุม
แรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมือง โดยเฉพาะนายหน้า 
และสถานประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เรียกรับ
ผลประโยชน์และนำเข้าแรงงานต่างด้าว ให้ดำเนินการ 
ทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด 

5 เรื ่อง ประเด็นที ่เกี ่ยวข้อง
ก ับจ ังหว ัดกาฬส ินธุ์  ใน
ประเด็นมาตรการควบคุม
และป้องกันการแพร่ระบาด
แบบบ ู รณาการ ในการ
ประช ุม ศปก.ศบค. เมื่อ
วันที ่๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

     ศปก.ศบค. ได้จัดประชุม เมื ่อวันที่  ๑๗ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๕ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดยมี
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดกาฬสินธุ์ ในประเด็นมาตรการ
ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดแบบบูรณาการ ซึ่งที่
ประชุมรับทราบรายงานของจังหวัดกาฬสินธุ์ เกี ่ยวกับ
สถานการณ์การติดเชื ้อเป็นกลุ ่มก้อน และมีข้อเสนอให้ 
จังหว ัดกาฬสินธ ุ ์นำประเด ็นการแพร่ระบาดในลักษณะ 
กลุ่มก้อนเข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด เพ่ือกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาเป็นการเร่งด่วน 
รวมถ ึ งกำก ับ ตรวจสอบการปฏ ิบ ัต ิตามมาตรการ 
ด้านสาธารณสุขในงานมหรสพอย่างเคร่งครัด 

- หนังสือ มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/2891 
ลงวันที่ 18 ก.พ. 2565 

(แจ้งจังหวัดกาฬสินธุ์)  
(เอกสาร 6) 

6 เร ื ่ อง แนวทางป ้องกัน 
การแพร ่ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) จากการประชุม
ติดตามงานประจำสัปดาห์
ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสา
พระราชทาน เมื ่อวันที ่ ๑๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

     ในการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ศูนย์อำนวยการใหญ่
จ ิตอาสาพระราชทานผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS)  
เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้มีมติมอบหมาย 
ให้ ศบค.มท. พิจารณาดำเนินการเร ื ่อง แนวทางป้องกัน 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)   
     ศบค.มท. จึงขอให้กรุงเทพมหานคร และจังหวัดพิจารณา
ดำเนินการ ดังนี้ 
     ๑. การบริการประชาชนให้สามารถเข้าถึงการตรวจหาเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) แบบ Antigen Test Kit (ATK) 
ครอบคลุมทุกพื ้นที ่หมู่บ้าน ชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อลด 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD - 19) 
และเพ่ิมจำนวนหมู่บ้านผู้ไม่ติดเชื้อให้มากขึ้น  
         ทั ้งนี ้  ให้กร ุงเทพมหานครประสานความร่วมมือกับ
กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้จังหวัด

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 1263 
ลงวันที่ 22 ก.พ. 2565 

(แจ้งทุกจังหวัด)  
(เอกสาร 7) 
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ประสานความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและ
หน่วยงานในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องด้วย 
     ๒. ให้พิจารณานำโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรค 
ติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยรถเก็บตัวอย่าง 
ชีวนิรภัยพระราชทาน และการดำเนินงานเชิงรุกในพื้นที ่ของ
ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานไปขยายผลตาม
มาตรการ แนวทางการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของ
กระทรวงสาธารณสุข หากกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดใด 
มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย 
พระราชทานให้ประสานงาน พันเอก กิติเมศวร์ สกุลพัฒน์รดา 
กลุ่มจิตอาสาภัยพิบัติ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสา
พระราชทานหมายเลขโทรศัพท์ ๑๘ ๑๒๐๗ ๗๕๑๙ 

7 เร ื ่อง การประช ุม ศบค.  
ครั้งที่ 4/๒๕๖๕ 

     ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ ๔/2๕๖๕ 
เมื ่อวันที ่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕'๖๕ โดยมีนายกรัฐมนตรี 
เป็นประธาน ที่ประชุมได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้ 
     ๑. ยกระดับประสิทธ ิภาพ Home Isolation และ 
Community Isolation เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าสู่กระบวนการ
กักตัวและรักษาอาการได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ  
ตามปริมาณยอดผู ้ต ิดเช ื ้อท ี ่ เพ ิ ่มมากย ิ ่ งข ึ ้น โดยให ้มี   
Call Center ที่สามารถตอบสนองได้อย่างเพียงพอและรวดเร็ว 
     ๒. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการคัดกรอง การแนะนำ
การรักษา และการบริหารจัดการเพื ่อให้ตอบสนองต่อ 
ผู้ติดเชื้อแต่ละประเภทได้ 
     3. ให้มีการติดตามอาการ การแก้ไขปัญหา การให้
ข้อแนะนำเพิ ่มเติมแก่ผู ้ติดเชื ้อจนกว่าจะหายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชน
ได้เข้าใจในการดำเนินการของภาครัฐ 
     ๔. เร่งการฉีดวัคซีนเข็มที ่ ๓ ครอบคลุมประชากร
กลุ่มเป้าหมายให้มากยิ่งขึ้น 
     ๕. พ ิจารณาหาว ิธ ีการทำให ้ผ ู ้ประกอบกิจการ
รับผิดชอบร่วม เพื่อให้ผู้ใช้บริการปลอดภัยและกิจการ
อยู่รอด 
     ศบค.มท. จ ึงขอให้กรุงเทพมหานคร และจังหวัด
พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 1320 
ลงวันที่ 24 ก.พ. 2565 

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

ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
1 
 

เรื ่อง มาตรการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด - 19) 

     ศบค.มท. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการป้องกัน 
เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVD - 19) ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  
มีประสิทธิภาพ จึงให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้ 
     ๑. ให้หน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน 
การติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) 
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID - 19)  
     ๒. ให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคน 
ฉีดวัคซีนตามหลักเกณฑ์ท่ีภาครัฐกำหนด 
     3. ให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติตาม
คำแนะนำด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาด
ของเช ื ้ อไวร ั สโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำหรั บ
สำนักงาน สถานที่ทำงาน อย่างเคร่งครัด  
     ๔. ให้หน่วยงานทำการตรวจคัดกรองด้วย Antigen Test 
Kit (ATK) อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง สำหรับหน่วยงาน 
ที่ไม่พบผู้ติดเชื้อ และอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง สำหรับ
หน่วยงานที่พบผู้ติดเชื้อเข้าข่าย หรือ ผู้ติดเชื้อยืนยันโรค 
     ๕. หากหน่วยงานใดพบบุคลากรเป็นผู้ติดเชื้อเข้าข่าย
หรือผู้ติดเชื้อยืนยันโรค ให้มีการดำเนินการเพ่ือให้บุคลากร
ดังกล่าวเข้าสู ่ระบบทางสาธารณสุขโดยเร่งด่วน และ
รายงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบทันที พร้อมสำเนา
แจ้งกองการเจ้าหน้าที่ สป. 

- หนังสือ มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 1215 
ลงวันที่ 21 ก.พ. 2565 

(แจ้งหัวหนา้หนว่ยงาน) 
(เอกสาร 1) 

 

2 เรื ่อง  ยกเว้นค่ากระแสไฟฟ้า 
ของโรงพยาบาลสนาม และ
ศูนย์พักคอย  

     ศบค.มท. ขอความร่วมมือการไฟฟ้านครหลวงพิจารณา
ดำเน ินการในส ่วนท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง กรณีการขอยกเว้น 
ค่ากระแสไฟฟ้าและค่าติดตั ้งของโรงพยาบาลสนาม/
โรงพยาบาลสนามระด ับกลุ ่มเขต และศูนย ์พ ักคอย 
เพื่อส่งต่อของกรุงเทพมหานคร ผลเป็นประการใด ขอให้
แจ้ง ศบค.มท. ทราบด้วย 

- หนังสือ มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 3057 
ลงวันที่ 22 ก.พ. 2565 
(แจ้งผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง) 

(เอกสาร 2) 
 

3 เรื่อง  ยกเว้นค่าน้ำประปา
ของโรงพยาบาลสนาม และ
ศูนย์พักคอย 
 

     ศบค.มท. ขอความร ่วมม ือการประปานครหลวง
พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง กรณีการขอยกเว้น
ค ่าน ้ำประปาและค ่าต ิดต ั ้ งของโรงพยาบาลสนาม/
โรงพยาบาลสนามระด ับกลุ ่มเขต และศูนย ์พ ักคอย 
เพื่อส่งต่อของกรุงเทพมหานคร ผลเป็นประการใด ขอให้
แจ้ง ศบค.มท. ทราบด้วย 

- หนังสือ มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 3058 
ลงวันที่ 22 ก.พ. 2565 
(แจ้งผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง) 

(เอกสาร 3) 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
4 เรื่อง ขอความร่วมมือในการ

กำก ับต ิ ดตามมาตรการ
ป้องกันควบคุมโรคโควิด - 
19 ในพื้นที่อย่างเคร่งครัด  
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด – 19 แบบ
กลุ่มก้อน (Cluster) และ
แก้ไขปัญหาการระบาด
แบบพุ่งเป้า 

     ศบค.มท. ได ้ร ับแจ ้งจาก คกก. โรคติดต ่อแห่งชาติ   
กรมควบคุมโรค ขอความร่วมมือในการกำกับติดตามมาตรการ
ป้องกันควบคุมโรคโควิด - 19 ในพื ้นที ่อย่างเคร่งครัด  
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 แบบกลุ่มก้อน 
(Cluster) และแก้ไขปัญหาการระบาดแบบพุ ่งเป้า     
     ศบค.มท. จึงขอให้กรุงเทพมหานคร และจังหวัด
พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
     ๑. เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ รวมถึงการนำเชื้อจาก
ชุมชนเข้าไปแพร่ในสถานพยาบาล และเตรียมแผน
เผชิญเหตุกรณีเกิดการระบาดในพ้ืนที ่ ให้สอดคล้อง
ตามสถานการณ์และความเสี่ยงของแต่ละพ้ืนที่ 
     ๒. กำกับติดตามการให้บริการวัคซีนโควิด - 19 
เข็มกระตุ ้นในกลุ ่ม ๖๐๘ และเด็กอายุ ๕ - ๑๗ ปี 
โดยเร่งรัดการให้วัคซีนในโรงเรียน สถานศึกษา รวมถึง
โรงเรียนประจำหรือโรงเรียนสอนศาสนา 
     ๓. เน้นย้ำการดำเนินการตามมาตรการ VUCA  
ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมการรวมกลุ่มพิธีกรรม
ทางศาสนา มหกรรมการแสดงต่าง ๆ 
     ๔. กำกับติดตามตามมาตรการความปลอดภัย
สำหรับองค์กร (Covid Free Setting) และมาตรการ
ป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) 
สำหรับตลาดค้าส่งที่มีขนาดใหญ่ โรงงาน สถานประกอบการ 
รวมถึงสถานประกอบการที่มีแรงงานข้ามชาติ 
     ๕. เข้มงวดการจัดกิจกรรมที ่มีการรวมกลุ ่มคน  
เช่น วงสุราหลังเลิกงาน ร้านอาหารกึ่งผับ สนามชนไก่ 
กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น บ่อนการพนัน เป็นต้น 

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 1321 
ลงวันที่ 24 ก.พ. 2565 

(แจ้งทุกจังหวัด)  
(เอกสาร 4) 

 

 

งานนโยบายพิเศษ 
กลุ่มงานวางแผนยุทธศาสตร์ 

ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์  
กองวิชาการและแผนงาน 


