สรุปข้อสั่งการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(วันที่ 16 มีนาคม ถึง 31 มีนาคม 2565)
หนังสือสั่งการ

1. ข้อสั่งการจาก ศบค. และประกาศกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ COVID - 19
ที่

ประเด็น
1 ประกาศ เรื่อง การขยาย
ระยะเวลาการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินในทุก
เขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
(คราวที่ ๑7)
2

ประกาศ เรื่ อ ง การให้
ประกาศที่ค ณะรัฐมนตรี
ก ำห น ด ตาม ป ระก าศ
สถานการณ์ฉุกเฉินยังคง
มีผลใช้บังคับ

3

ประกาศ เรื่ อ ง การให้
ข้อกำหนด ประกาศ และ
คำสั่ ง ที่ น ายกรั ฐ มนตรี
ก ำห น ด ตาม ป ระก าศ
สถานการณ์ฉุกเฉินยังคง
มีผลใช้บังคับ

รายละเอียด
หนังสือสั่งการ
ประกาศ เรื่ อ ง การขยายระยะเวลาการประกาศ - ประกาศนายกรัฐมนตรี
สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 23 มี.ค.2565
(เอกสาร 1)
(คราวที่ ๑7) โดยให้ ข ยายระยะเวลาการใช้ บั ง คั บ
ป ระก าศ ส ถ าน ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น ใน ทุ ก เข ต ท้ อ งที่
ทั่ ว ราชอาณาจั ก รออกไปอี ก คราวหนึ่ ง ตั้ ง แต่ วั น ที่
1 เมษายน ๒๕๖๕ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนด - ประกาศนายกรัฐมนตรี
ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ยังคงมีผลใช้บังคับ ลงวันที่ 23 มี.ค.2565
(เอกสาร 2)
โดยให้บรรดาประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดขึ้นตาม
ป ระก าศ ส ถ าน ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น ใน ทุ ก เข ต ท้ อ งที่
ทั่วราชอาณาจัก ร ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และ
คำสั่ ง นายกรั ฐ มนตรี ที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่ อ ง การจั ด ตั้ ง
หน่ วยงานพิ เศษเพื่ อปฏิ บั ติ หน้ าที่ ตามพระราชกำหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
ลงวั น ที่ ๒๕ มี น าคม ๒๕๖๓ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
ยั ง คงมี ผ ลใช้ บั ง คั บ ต่ อ ไปจนกว่ า คณ ะรั ฐ มนตรี
จะกำหนดเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕
เป็นต้นไป
ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่ง - ประกาศนายกรัฐมนตรี
ที่ น ายกรัฐ มนตรี ก ำหนดตามประกาศสถานการณ์ ลงวันที่ 23 มี.ค.2565
(เอกสาร 3)
ฉุกเฉิน ยังคงมี ผลใช้ บังคับ โดยให้บรรดาข้อ กำหนด
ประกาศ และคำสั่ง ที่ น ายกรัฐมนตรีก ำหนดขึ้ น ตาม
ป ระก าศ ส ถ าน ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น ใน ทุ ก เข ต ท้ อ งที่
ทั่วราชอาณาจัก ร ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และ
ที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม และตามประกาศขยายระยะเวลา
การประกาศสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ยัง คงมี ผลใช้บั ง คั บ
ต่ อ ไปจนกว่ า นายกรัฐ มนตรี จ ะกำหนดเป็ น อย่ า งอื่ น
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

-2ที่

ประเด็น
4 การดำเนินการตามประกาศ
ที่น ายกรัฐมนตรีก ำหนด
ตามประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉิน

รายละเอียด
นายกรั ฐมนตรี โดยความเห็ น ชอบของคณะรั ฐมนตรี
ได้ออกประกาศ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓ ฉบับ
ซึ่ งประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา เมื่ อวั นที่ ๒๕ มกราคม
๒๕๖๕ ดังนี้
๑. ประกาศ เรื่ อง การขยายระยะเวลาการประกาศ
สถานการณ์ ฉุ กเฉิ นในทุ กเขตท้ องที่ ทั่ วราชอาณาจั กร
(คราวที่ ๑๖) โดยให้ ขยายระยะเวลาการใช้บั งคั บประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไป
อีกคราวหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ๒๕๖๕ - ๓๑ พฤษภาคม
๒๕๖๕
๒. ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
ตามประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคั บ โดยให้
บรรดาประกาศที่ คณะรั ฐมนตรี กำหนดขึ้ นตามประกาศ
สถานการณ์ ฉุ กเฉิ นในทุ กเขตท้ องที่ ทั่ วราชอาณาจั กร
ลงวั นที่ ๒๕ มี นาคม ๒๕๖๓ และคำสั่ งนายกรั ฐมนตรี
ที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่อง การจั ดตั้ งหน่ วยงานพิ เศษเพื่ อปฏิ บั ติ
หน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และที่แก้ไข
เพิ่ มเติ ม ยั งคงมี ผลใช้ บั งคั บต่ อไปจนกว่ าคณะรั ฐมนตรี
จะกำหนดเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕
เป็นต้นไป
๓. ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่ง
ที่ นายกรั ฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ ฉุ กเฉิ น
ยังคงมีผลใช้บังคั บ โดยให้บรรดาข้อกำหนด ประกาศ และ
คำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดขึ้นตามประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม
๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามประกาศขยายระยะเวลา
การประกาศสถานการณ์ ฉุ กเฉิ น ยังคงมี ผลใช้บั งคั บต่อไป
จนกว่านายกรัฐมนตรีจะกำหนดเป็นอย่างอื่ น ทั้ งนี้ ตั้งแต่
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ศบค.มท. จึงให้หน่วยงาน
รับทราบและถือปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวโดยเคร่งครัด

หนังสือสั่งการ
- หนังสือ มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/ว 2074
ลงวันที่ 28 มี.ค. 2565
(แจ้งกรม และ รัฐวิสาหกิจ)
(เอกสาร 4)

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/ว 2077
ลงวันที่ 25 มี.ค. 2565
(แจ้งทุกจังหวัด)
(เอกสาร 5)
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2. ข้อสั่งการจากการประชุมที่สำคัญ ๆ (ศบค. /ศปก.ศบค. /ศูนย์บรู ณาการการแก้ไขโควิด - 19
ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)
1 ผลการประชุม ศปก.ศบค.
วันที่ 24 มีนาคม 2565

2 ผลการประชุม ศปก.ศบค.
วันที่ 28 มีนาคม 2565

ศูนย์ปฏิบั ติการ ศู นย์บริหารสถานการณ์ โควิด - 19
(ศปก.ศบค.) ได้จัดประชุม เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565
มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด จึงขอให้จังหวัดพิจารณา
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑. ประสานทุ ก จั ง หวั ด ในการเน้ น ย้ ำ แนวทาง
การจัดกิจกรรมในชุมชนและเร่งรัดการฉี ดวัคซีนให้กั บ
ประชาชนโดยเฉพาะเข็มกระตุ้นในกลุ่ม 608
2. ให้ พิ จ ารณาใช้ ก ลไกระดั บ พื้ น ที่ ในการกำกั บ
ควบคุ ม การจั ดกิ จกรรมในพื้ น ที่ ชุ ม ชนให้ เป็ นไปตาม
แนวปฏิบัติที่ สธ. กำหนดอย่างเคร่งครัด
3 . ให้ พิ จารณ าใช้ ช่ อ งท างป ระชาสั ม พั น ธ์
ในระดั บชุ ม ชน เพื่ อสร้ างความรู้ค วามเข้ าใจเกี่ ยบกั บ
การจัดกิ จกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่ต้องปฏิ บัติ
ตามมาตรการที่ สธ. กำหนดอย่างเคร่งครัด
ศูนย์ปฏิบั ติการ ศู นย์บริหารสถานการณ์ โควิด - 19
(ศปก.ศบค.) ได้จัดประชุม เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565
มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด จึงขอให้จังหวัดพิจารณา
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑. ให้เพิ่มมาตรการควบคุมการระบาดในสถานที่เสี่ยง
และกิ จกรรมที่ มี ก ารรวมกลุ่ ม โดยเฉพาะจั งหวั ดที่ มี
ผู้ติดเชื้อจำนวนมาก เช่น กทม. จ.นครศรีธรรมราช จ.ชลบุรี
จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรปราการ เพื่ อชะลอการแพร่ระบาด
เชื้อโควิด - 19
๒. ให้เร่งรัดการดำเนินการตามมาตรการกระตุ้นการฉีด
วัคซี นให้ แก่ ประชาชนให้ ครบตามเกณฑ์ โดยเฉพาะใน
กลุ่ม ๖๐๘ ทั้งในคนไทยและต่างชาติ นอกจากนี้ยังเน้นย้ำ
การฉีควัคชีนสำหรับพนักงานและผู้สูงอายุในครอบครัว
ของพนักงานในสถานประกอบการและโรงงาน เพื่อป้องกัน
การติดเชื้อในช่วงเทศกาลสงกรานต์
3. ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันโรคในช่วงที่มีการปฏิบัติ
ศาสนกิจฯ ถือศีลอดเดือนรอมฎอน และวันตรุษอีดิ้ลฟิตตรี
ประจำปี 2565
4. ให้ ทุ กส่ วนราชการกำกั บติ ดตามการจั ดกิ จการ
ผ่อนคลายทางเศรษฐกิ จ ที่ มี การรวมตัวของประชาชน
จำนวนมากให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันและควบคุม

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/ว2161
ลงวันที่ 29 มี.ค. 2565
(แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด)
(เอกสาร 1)

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/ว2165
ลงวันที่ 29 มี.ค. 2565
(แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด)
(เอกสาร 2)

-4โรคโควิด – 19 ที่สาธารณสุขกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
5. ให้ ทุ กหน่ วยงานดำเนิ นการมาตรการ Work From
Home ตามความเหมาะสมเพื่ อลดอั ตราการแพร่ ระบาด
ของโรคโควิด – 19 ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์
6. ประชาสั ม พั น ธ์ แ นวปฏิ บั ติ ส ำหรั บ เทศกาล
สงกรานต์ ที่ จะต้ อ งปฏิ บั ติ ตามมาตรการสาธารณสุ ข
อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19
3 มติการประชุมคณะรัฐมนตรี
ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณ ะรั ฐ มนตรี รั บ ทราบผล
วั นที่ 22 มี นาคม 2565 การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่
รั บ ทราบผลการประชุม ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
คบค. ครั้งที่ 5/๒๕๖5
(ศบค.) ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ๒๕๖5
ศบค.มท. ขอให้ ทุ ก จั ง หวั ด และทุ ก หน่ ว ยงาน
ดำเนิ น การในส่ วนที่ เกี่ ย วข้ อ งตามมติ ค ณะรัฐ มนตรี
ดังกล่าวต่อไป

- หนังสือ มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/ว 2193
ลงวันที่ 30 มี.ค. 2565
(แจ้งหัวหน้าส่วนระดับกรม
และ รัฐวิสาหกิจ)
(เอกสาร 3)
- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/ว 2192
ลงวันที่ 30 มี.ค. 2565
(แจ้งทุกจังหวัด)
(เอกสาร 4)
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3. ข้อสั่งการจาก ศบค.มท.
ที่
ประเด็น
รายละเอียด
1 เรื่ อง มาตรการปลอดภั ย
ศบค.มท. ขอให้ กรุ ง เทพมหานคร และจั ง หวั ด
สำหรับองค์กร (Covid Free ใช้แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
Setting) สำหรั บ การจั ด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการปลอดภัย
กิจกรรมรวมกลุ่มในชุมชน สำหรับองค์กร (Covid Free Setting) สำหรับการจัดกิจกรรม
รวมกลุ่มในชุมชน เป็นแนวทางให้คณะกรรมการควบคุ ม
โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร และจังหวัด รวมทั้งหน่วยงาน
ที่ เกี่ ยวข้ อง ได้ ควบคุ ม กำกั บ ประเมิ นการจั ดกิ จกรรม
รวมกลุ่ ม ในชุ ม ชนให้ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรการปลอดภั ย
สำหรับองค์กร (Covid Free Setting) อย่างเคร่งครัดต่อไป
2 เรื่ อ ง ขอความร่ ว มมื อ
สถานการณ์ ก ารแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อ ไวรั ส
ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีน โคโรนา 2019 ในปั จจุ บั น จำนวนผู้ ติ ดเชื้ อเพิ่ ม สู งขึ้ น
ป้องกันโควิด ก่ อนเทศกาล ในหลายพื้นที่ โดยข้อมูลผู้เสียชีวิตช่วงวันที่ ๑ มกราคม สงกรานต์
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒565 พบว่า ร้อยละ ๗๕ มีอายุมากกว่า
๖0 ปี ไม่มีประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดร้อยละ ๖0
และเดื อนเมษายนซึ่ งเป็ นเทศกาลสงกรานต์ ประชาชน
จะเดิ นทางกลับภู มิลำเนาหรื อท่ องเที่ ยวเป็นจำนวนมาก
ศบค.มท. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อป้องกันและควบคุม
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่ อให้
ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติและเดินทางกลับ
ภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปลอดจากโรคโควิด 19
จึ งขอให้ กรุ งเทพมหานครและจั งหวั ด ประชาสั มพั นธ์
เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้
รับวัคซีนโควิด หรือครบกำหนดฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้น
เข็มที่ ๓ และ ๔ ให้เข้ารับวัคซีนโควิด ก่อนเทศกาลสงกรานต์
รายละเอียดปรากฎตามสำเนาหนังสือกระทรวงสาธารณสุข
ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๔๑๐.๕/๙๗๒ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕

หนังสือสั่งการ
- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/ว 1899
ลงวันที่ 19 มี.ค. 2565
(แจ้งทุกจังหวัด)
(เอกสาร 1)

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/ว 1987
ลงวันที่ 23 มี.ค. 2565
(แจ้งทุกจังหวัด)
(เอกสาร 2)
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4. ข้อสั่งการจาก ศบค.ปค.
ที่
ประเด็น
รายละเอียด
หนังสือสั่งการ
1 เรื่อง การดำเนินการตาม ขอให้ สำนั ก/กอง รั บทราบและพิ จารณาดำเนิ น การ - หนังสือ ปค. ด่วนที่สุด
คำสั่ง ศบค. ที่ 5/2565 ในส่ วนที่ เกี่ ยวข้ องตาม คำสั่ ง ศบค. ที่ 5/2565 ที่ มท 0321/ว30
เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ ลงวันที่ 16 มี.ค. 2565
(เอกสาร 1)
แห่ ง พ.ร.ก. การบริ หารราชการในสถานการณ์ ฉุ กเฉิ น
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบั บที่ 23) มี ผลบั งคั บใช้ ตั้ งแต่
วันที่ 1 มีนาคม ๒๕๖5 เป็นต้นไป
งานนโยบายพิเศษ
กลุ่มงานวางแผนยุทธศาสตร์
ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์
กองวิชาการและแผนงาน

