สรุปข้อสั่งการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การระบาดระลอกเดือนมกราคม 2565
(วันที่ 1 มีนาคม ถึง 15 มีนาคม 2565)

หนังสือสั่งการ

1. ข้อสั่งการจากการประชุมที่สำคัญ ๆ (ศบค. /ศปก.ศบค. /ศูนย์บูรณาการการแก้ไขโควิด - 19
ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)
ที่
ประเด็น
รายละเอียด
1 ผลการประชุม ศปก.ศบค.
ศปก.ศบค. ได้จัดประชุม เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 ๒๕๖๕ ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
กรุงเทพมหานคร และจังหวัด รายละเอียดปรากฏตาม
สำเนาหนังสือสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่
นร .๘๐๑.๐๑/๒๑๘๔ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ 2565
ศบค.มท. จึงขอให้กรุงเทพมหานคร และจังหวัด
พิจ ารณาดำเนิ น การในส่ว นที่ เกี่ ยวข้ อ งตามสรุ ป ผล
การประชุมดังกล่าวต่อไป
2 ผลการประชุม ศปก.ศบค.
ศปก.ศบค. ได้จัดประชุม เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕
วันที่ 3 มีนาคม ๒๕๖5 ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร
และจังหวัด ได้แก่
๑) แนวทางการจัดสอบ GAT - PAT และการจัดสอบ TCAS
สำหรับผู้ติดเชื้อโรคโควิด - 19 หรือผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูง
๒) แนวทาง/แนวปฏิบัติการดำเนินการรับนักเรียน
(การรับสมัคร การจับฉลาก การสอบคัดเลือก การรายงานตัว
และการมอบตัว) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฎ
ตามสำเนาหนังสือสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ที่ นร .๘๐๑.๐๑/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕
ศบค.มท. จึงขอให้กรุงเทพมหานคร และจังหวัด
พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามสรุปผลการประชุมฯ
และขอแจ้ งแนวปฏิ บ ั ต ิ การดำเนิ นการรั บนั กเรี ยนฯ
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID - 19) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ มาเพื่อประกอบการพิจารณา
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

หนังสือสั่งการ
- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/ว 1408
ลงวันที่ 28 ก.พ. 2565
(แจ้งทุกจังหวัด)
(เอกสาร 1)

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/ว 1609
ลงวันที่ 8 มี.ค. 2565
(แจ้งทุกจังหวัด)
(เอกสาร 2)

-2ที่
ประเด็น
3 ผลการประชุมศูนย์บูรณาการ
แก้ไขสถานการณ์โควิด – 19
ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล
ประจำวัน วันที่ ๗ มีนาคม
๒๕๖๕

4 การดำเนินการตามผล
การประชุม ศปก.ศบค.
วันที่ 7 มีนาคม ๒๕๖5
เรื่อง ยกระดับการปฏิบัติงาน
ของศูนย์ประสานงานข้อมูล
(Call Center)

5 การดำเนินการตามผล
การประชุม ศปก.ศบค.
วันที่ 14 มีนาคม ๒๕๖5
เรื่อง “สงกรานต์วิถีใหม่”

รายละเอียด
ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด - 19 ในพื้นที่
กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล ได้ จ ั ด การประชุ ม
ประจำวัน เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ตึกสันติไมตรี
(หลังใน) มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร
และจังหวัดปริมณฑล
ศบค.มท. จึงขอให้กรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล
พิจารณาดำเนินการในประเด็นที่เกี่ยวข้องตามสรุปผล
การประชุมดังกล่าวต่อไป
ศปก.ศบค. ได้แจ้งผลการประชุม เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม
๒๕๖๕ โดยขอให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินการสายด่วนที่รับปัญหา
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับผู้ติดเชื้อโควิด - 19 ข้อขัดข้อง
จากการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
รวมทั้งขอให้มีการประสานงานและบูรณาการการปฏิบัติ
ระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด
ศบค.มท. ขอให้ ก รุ ง เทพมหานครและจั ง หวั ด
ดำเนินการ ดังนี้
๑. ขับเคลื่อนและยกระดับระบบ Call Center ของจังหวัด
ให้มีความเข้มแข็ง ดำเนินงานอย่างประสานสอดคล้อง
เป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อตอบสนองปัญหาของประชาชน
ได้ ท ั นเวลา และทำการประชาสั มพั นธ์ ได้ ตรงตามกลุ่ ม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์
๒. รายงานผลการดำเนินงานตามข้อ ๑ ตามแบบรายงาน
ที่กำหนด ส่งให้ ศบค.มท. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
moicovid2022@gmail.com ภายในวันที่ ๑๔ มีนาคม
๒๕๖๕ เวลา ๑6.00 น. เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลชี้แจงต่อ
ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป
ในการประชุ ม ศปก.ศบค. ได้ จ ั ดประชุ ม เมื ่ อวั นที่
๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ทำเนียบรัฐบาล กระทรวงวัฒนธรรม
ได้นำเสนอแนวทางการจั ดกิ จกรรมเนื่ องในวั นสงกรานต์
"สงกรานต์วิถีใหม่" โดยดำเนินกิจกรรมแบบ New Normal
งดกิจกรรมสาดน้ำ ประแป้ง หรือกิจกรรมการรวมกลุ่ม
ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรี ยม
ข้อมูลประกอบในการกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรม
ให้ มีความเหมาะสมในแต่ละระดับตั้งแต่ระดับจังหวั ด

หนังสือสั่งการ
- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/ว 1663
ลงวันที่ 10 มี.ค. 2565
(แจ้งกรุงเทพมหานคร
จังหวัดนนทบุรี นครปฐม
ปทุมธานี สมุทรปราการ
และสมุทรสาคร)
(เอกสาร 3)
- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/ว 1664
ลงวันที่ 10 มี.ค. 2565
(แจ้งทุกจังหวัด)
(เอกสาร 4)

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/ว 1735
ลงวันที่ 14 มี.ค. 2565
(แจ้งทุกจังหวัด)
(เอกสาร 5)

-3ที่

ประเด็น

6 ผลการประชุมศูนย์บูรณาการ
แก้ไขสถานการณ์โควิด – 19
ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล
ประจำวัน วันที่ 10 มีนาคม
๒๕๖๕

รายละเอียด
หนังสือสั่งการ
ถึงชุมชนหมู่บ้าน ศบค.มท. จึงขอให้กรุงเทพมหานคร และ
จังหวัด รายงานข้อมูลการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์
ส่งให้กระทรวงมหาดไทย ผ่านทาง Google Form ภายใน
วันพุธที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.0๐ น. เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหาร
สถานการณ์โควิด - 19 ต่อไป
ศปก.ศบค. และ ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด - 19 - โทรสาร มท. ด่วนที่สุด
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้จัดการประชุม ที่ มท 0230/4302
เมื ่ อวั นที่ ๑๐ มี นาคม ๒๕๖๕ ซึ ่ งมี ประเด็ นเกี ่ ยวกั บ ลงวันที่ 15 มี.ค. 2565
กรุงเทพมหานคร ในเรื่องของการจัดเทศกาลสงกรานต์ (แจ้งกรุงเทพมหานคร)
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 และ
(เอกสาร 6)
มีข้อเสนอแนะให้กรุงเทพมหานครประสานกับหน่วยบริการ
สาธารณสุขในพื้นที่ในการรณรงค์ให้บริการรักษาผู้ป่วย
โรคโควิด - 19 ในรูปแบบ OPD with Self-Quarantine
สำหรั บ ผู ้ ป ่ ว ยที ่ ไ ม่ ม ี อ าการหรื อ มี อ าการเล็ ก น้ อ ย
รายละเอี ย ดปรากฏตามสำเนาหนั ง สื อ สำนั ก งาน
สภาความมั ่ นคงแห่ งชาติ ที ่ นร ๑๘๐๑.๐๑/๒๗๙๕
ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕
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2. ข้อสั่งการจาก ศบค.มท.
ที่
ประเด็น
รายละเอียด
1 เรื่อง การดำเนินการสอบ กระทรวงศึ กษาธิ การ ร่ วมกั บกระทรวงสาธารณสุ ข
เพื ่ อ ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
ช ั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาแล ะ วิจ ัยและนวัตกรรมได้จัดประชุมหารือแนวทางการปฏิ บ ั ติ
ระดับอุดมศึกษา
ร่ วมกั น ในการดำเนิ นการสอบเพื ่ อศึ กษาต่ อในระดั บชั้ น
มัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์
๒๕๖๕ โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด
ศบค.มท. จึงขอให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้
๑. การจั ด เตรี ย มสถานที ่ ส อบสำหรั บ ผู ้ ต ิ ด เชื้ อ
ในการสอบระบบ TCAS ช่วงวันที่ ๑๒ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕
(GAT PAT) และวันที่ ๑๙ - ๒0 มีนาคม ๒๕๖๕ (วิชาสามัญ) :
คณะทำงาน TCAS ได้เตรียมสนามสอบสำหรับผู้ติดเชื้อ
เป็ น การเฉพาะไว้ ท ั ่ ว ประเทศ ๖ สนามสอบ ได้ แ ก่
มหาว ิ ทยาล ั ยแม ่ โจ้ มหาว ิ ทยาล ั ยขอนแก่ น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยอาจเตรียมสนามสอบเพิ่มเติมสำหรับผู้ติดเชื้อได้ ทั้งนี้
ให้จังหวัดกำหนดตามความพร้อมแล้วแจ้งคณะทำงาน
TCAS ภายในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อเร่งจัด ทำ
ข้อมูลรายชื่อผู้เข้าสอบ
๒. แนวทางการจัดเตรียมสถานที่สอบสำหรับผู้ติดเชื้อ
เพิ่มเติมในแต่ล ะจังหวัด : ให้จังหวัดและสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ที่มีความพร้อมประสานจัดเตรียม
สถานที่ตามความเหมาะสม โดยเน้นให้ใช้สถานที่ของ
Community Isolation ในจังหวัดเป็นหลัก หรือประสาน
กับสถานศึกษาในจังหวัด เพื่อขอใช้สถานที่และแจ้ ง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบ
2 เรื่อง การสอบวัดผลสัมฤทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ปลายภาคเรียนที่ 2 ปี ๒๕๖๔ ตามอัธยาศัย (กศน.) ได้กำหนดการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ของนั กศึ กษา กศน. ระดั บ ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของนักศึกษา กศน.
ประถมศึ กษา ระดั บมั ธยม ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับ
ศึ กษาตอนต้ น และระดั บ มัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมกันทั่วประเทศในระหว่างวันที่
มัธยมศึกษาตอนปลาย
๕ - ๖ มี นาคม ๒๕๖๕ ดั งนั ้ น เพื ่ อให้ การดำเนิ นการ
สอบดั งกล่ าวเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย จึ งขอแจ้ งให้
กรุ ง เทพมหานคร และจั ง หวั ด ทุ ก จั ง หว ั ด ทราบ

หนังสือสั่งการ
- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/ว1508
ลงวันที่ 3 มี.ค. 2565
(แจ้งทุกจังหวัด)
(เอกสาร 1)

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/ว1542
ลงวันที่ 4 มี.ค. 2565
(แจ้งทุกจังหวัด)
(เอกสาร 2)

-5ที่

ประเด็น

รายละเอียด
การขออนุญาตดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ฯ โดยใช้อาคาร
สถานที ่ ของสถานศึ กษาในสั งกั ดกรุ งเทพมหานครและ
จังหวัดทุกจังหวัดเป็นสนามสอบ ทั้งนี้ สำนักงาน กศน.
ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
และได้แจ้งให้สำนักงาน กศน. กรุงเทพมหานครและจังหวัด
ทุกจังหวัดดำเนินการตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
(ศบค.) รวมทั้งคำสั่งหรือประกาศกรุงเทพมหานคร
และจังหวัดอย่างเคร่งครัดแล้ว
ศบค.มท. ขอให้กรุงเทพมหานครและจังหวัดพิจารณา
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

หนังสือสั่งการ
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3. ข้อสั่งการจาก ศบค.ปค.
ที่
ประเด็น
รายละเอียด
1 เรื่อง ปฏิบ ัติตามมาตรการ ขอให้ สำนัก/กอง รับทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและควบคุ มโรคติ ด ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD - 19)
เชื ้ อไวรั ส โคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การป้องกั น เฝ้าระวัง และควบคุ ม
(COVD - 19) อย่างเคร่งครัด การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD - 19)
เป็ นไปอย่ างเหมาะสมและมี ประสิ ทธิ ภาพ เนื ่ องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ในปัจจุบัน ยังพบผู้ติดเชื้อในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ
และยังมีแนวโน้มที่สูงขึ้น โดยผู้ติดเชื้อจำนวนมากมั กไม่แสดง
อาการ
2 สรุ ปผลการประชุ มคณะ
ตามที ่ สำนั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี แจ้ ง ว่ า
กรรมการบริหารสถานการณ์ คณะรั ฐมนตรี ม ี มติ เมื ่ อวั นที่ 15 กุ มภาพั นธ์ ๒๕๖๕
การแพร่ ร ะบาดของโรค รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์
ติ ดเชื ้ อไวรั สโคโรนา 2019 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)
(ศบค.) ครั้งที่ 3/2565
ครั้งที่ 3/2๕6๕ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ๒๕6๕
ขอให้ สำนัก/กอง รับทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว

หนังสือสั่งการ
- หนังสือ ปค. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0321/ว27
ลงวันที่ 16 มี.ค. 2565
(เอกสาร 1)

- หนังสือ ปค. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0321/ว 28
ลงวันที่ 14 มี.ค. 2565
(เอกสาร 2)

งานนโยบายพิเศษ
กลุ่มงานวางแผนยุทธศาสตร์
ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์
กองวิชาการและแผนงาน

