
  
1. ขอ้สั่งการจาก ศบค. และประกาศกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ COVID - 19 

 

ที่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือส่ังการ 
1 ประกาศ เรื่อง การขยาย

ระยะเวลาการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินในทุก
เขตท้องท่ีท่ัวราชอาณาจักร 
(คราวท่ี ๑7) 

ประกาศ เร่ือง การขยายระยะเวลาการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร 
(คราวที่  ๑7) โดยให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับ
ป ระก าศ สถ าน ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น ใน ทุ ก เข ต ท้ อ ง ท่ี  
ท่ัวราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง ต้ังแต่วันท่ี  
1 เมษายน ๒๕๖๕ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

- ประกาศนายกรัฐมนตร ี
ลงวันท่ี 23 มี.ค.2565 

(เอกสาร 1) 
 

2 ประกาศ เรื่อง การให้
ประกาศท่ีคณะรัฐมนตรี
ก ำหนดตาม ประก าศ
สถานการณ์ฉุกเฉินยังคง
มีผลใช้บังคับ 

ประกาศ เร่ือง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ  
โดยให้บรรดาประกาศท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนดขึ้นตาม
ป ระก าศ สถ าน ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น ใน ทุ ก เข ต ท้ อ ง ท่ี  
ท่ัวราชอาณาจักร ลงวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และ
คำสั่งนายกรัฐมนตรี ท่ี ๕/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดต้ัง
หน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชกำหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
ลงวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
ยั งค งมี ผล ใช้ บั งคั บ ต่อ ไปจนกว่ าคณ ะรัฐมนตรี  
จะกำหนดเป็นอย่างอื่น ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๕ 
เป็นต้นไป 

- ประกาศนายกรัฐมนตร ี
ลงวันท่ี 23 มี.ค.2565 

(เอกสาร 2) 
 

3 ประกาศ เรื่อง การให้
ข้อกำหนด ประกาศ และ
คำสั่ ง ท่ีนายกรัฐมนตรี
ก ำหนดตาม ประก าศ
สถานการณ์ฉุกเฉินยังคง
มีผลใช้บังคับ 

ประกาศ เร่ือง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำส่ัง
ที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ โดยให้บรรดาข้อกำหนด 
ประกาศ และคำสั่งท่ีนายกรัฐมนตรีกำหนดขึ้นตาม
ป ระก าศ สถ าน ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น ใน ทุ ก เข ต ท้ อ ง ท่ี  
ท่ัวราชอาณาจักร ลงวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และ 
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และตามประกาศขยายระยะเวลา 
การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ยังคงมีผลใช้บังคับ
ต่อไปจนกว่านายกรัฐมนตรีจะกำหนดเป็นอย่างอื่น 
ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
 

- ประกาศนายกรัฐมนตร ี
ลงวันท่ี 23 มี.ค.2565 

(เอกสาร 3) 
 

   หนังสือสั ่งการ 

สรุปข้อสั่งการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(วันที่ 16 มีนาคม ถึง 31 มีนาคม 2565) 
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ที่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือส่ังการ 
4 การดำเนินการตามประกาศ

ท่ีนายกรัฐมนตรีกำหนด
ตามประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉิน 

นายกรัฐมนตรี โดยความเห็ นชอบของคณะรัฐมนตรี  
ได้ออกประกาศ ลงวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓ ฉบับ 
ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี ๒๕ มกราคม 
๒๕๖๕ ดังนี ้
     ๑. ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศ
สถานการณ์ ฉุกเฉินในทุกเขตท้องท่ี ท่ัวราชอาณาจักร  
(คราวท่ี ๑๖) โดยให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องท่ีท่ัวราชอาณาจักรออกไป
อีกคราวหนึ่ง ต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน ๒๕๖๕ - ๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๕ 
     ๒. ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนด
ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ โดยให้
บรรดาประกาศท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนดขึ้นตามประกาศ
สถานการณ์ ฉุกเฉินในทุกเขตท้องท่ี ท่ัวราชอาณาจักร  
ลงวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และคำสั่ งนายกรัฐมนตรี  
ท่ี ๕/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดต้ังหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติ
หน้าท่ีตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรี  
จะกำหนดเป็นอย่างอื่น ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๕ 
เป็นต้นไป 
     ๓. ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่ง 
ท่ีนายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ยังคงมีผลใช้บังคับ โดยให้บรรดาข้อกำหนด ประกาศ และ
คำสั่งท่ีนายกรัฐมนตรีกำหนดขึ้นตามประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินในทุกเขตท้องท่ีท่ัวราชอาณาจักร ลงวันท่ี ๒๕ มีนาคม 
๒๕๖๓ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และตามประกาศขยายระยะเวลา
การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป
จนกว่านายกรัฐมนตรีจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ท้ังนี้ ต้ังแต่
วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ศบค.มท. จึงให้หน่วยงาน
รับทราบและถือปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวโดยเคร่งครัด 

- หนังสือ มท. ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0230/ว 2074 
ลงวันท่ี 28 ม.ีค. 2565 
(แจ้งกรม และ รัฐวิสาหกิจ) 

(เอกสาร 4) 
- โทรสาร มท. ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0230/ว 2077 
ลงวันท่ี 25 ม.ีค. 2565 

(แจ้งทุกจังหวัด) 
(เอกสาร 5) 
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2. ขอ้สั่งการจากการประชุมที่สำคัญ ๆ (ศบค. /ศปก.ศบค. /ศูนย์บรูณาการการแก้ไขโควิด - 19   
 ในพื้นที่ กทม. และปรมิณฑล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง) 

1 ผลการประชมุ ศปก.ศบค. 
วันท่ี 24 มีนาคม 2565  
 

     ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 
(ศปก.ศบค.) ได้จัดประชุม เมื่อวันท่ี 24 มีนาคม 2565  
มีประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับจังหวัด จึงขอให้จังหวัดพิจารณา
ดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
     ๑ . ประสานทุกจั งหวัดในการเน้ นย้ ำแนวทาง 
การจัดกิจกรรมในชุมชนและเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้กับ
ประชาชนโดยเฉพาะเข็มกระตุ้นในกลุ่ม 608 
     2. ให้พิจารณาใช้กลไกระดับพื้นท่ีในการกำกับ
ควบคุมการจัดกิจกรรมในพื้นท่ีชุมชนให้เป็นไปตาม 
แนวปฏิบัติท่ี สธ. กำหนดอย่างเคร่งครัด 
     3 . ให้ พิ จ ารณ าใช้ ช่ อ งท างป ระชาสั ม พั น ธ์  
ในระดับชุมชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยบกับ 
การจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ท่ีต้องปฏิบัติ
ตามมาตรการท่ี สธ. กำหนดอย่างเคร่งครัด 

- โทรสาร มท. ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0230/ว2161 
ลงวันท่ี 29 มี.ค. 2565 
(แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด) 

(เอกสาร 1) 

2 ผลการประชมุ ศปก.ศบค. 
วันท่ี 28 มีนาคม 2565  
 

     ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 
(ศปก.ศบค.) ได้จัดประชุม เมื่อวันท่ี 28 มีนาคม 2565  
มีประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับจังหวัด จึงขอให้จังหวัดพิจารณา
ดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
     ๑. ให้เพิ่มมาตรการควบคุมการระบาดในสถานท่ีเสี่ยง
และกิจกรรมท่ีมีการรวมกลุ่ม โดยเฉพาะจังหวัดท่ีมี  
ผู้ติดเชื้อจำนวนมาก เช่น กทม. จ.นครศรีธรรมราช จ.ชลบุรี  
จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรปราการ เพื่อชะลอการแพร่ระบาด 
เชื้อโควิด - 19 
     ๒. ให้เร่งรัดการดำเนินการตามมาตรการกระตุ้นการฉีด
วัคซีนให้แก่ประชาชนให้ครบตามเกณฑ์ โดยเฉพาะใน 
กลุ่ม ๖๐๘ ท้ังในคนไทยและต่างชาติ นอกจากนี้ยังเน้นย้ำ
การฉีควัคชีนสำหรับพนักงานและผู้สูงอายุในครอบครัว
ของพนักงานในสถานประกอบการและโรงงาน เพื่อป้องกัน 
การติดเชื้อในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
     3. ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันโรคในช่วงท่ีมีการปฏิบัติ
ศาสนกิจฯ ถือศีลอดเดือนรอมฎอน และวันตรุษอีด้ิลฟิตตรี 
ประจำปี 2565 
     4. ให้ทุกส่วนราชการกำกับติดตามการจัดกิจการ 
ผ่อนคลายทางเศรษฐกิจ ท่ีมีการรวมตัวของประชาชน
จำนวนมากให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันและควบคุม

- โทรสาร มท. ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0230/ว2165 
ลงวันท่ี 29 มี.ค. 2565 
(แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด) 

(เอกสาร 2) 
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โรคโควิด – 19 ท่ีสาธารณสุขกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
     5. ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการมาตรการ Work From 
Home ตามความเหมาะสมเพื่อลดอัตราการแพร่ระบาด 
ของโรคโควิด – 19 ท่ีอาจเกิดขึ้นในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ 
     6. ประชาสัมพั นธ์แนวปฏิบั ติสำหรับเทศกาล
สงกรานต์ท่ีจะต้องปฏิบั ติตามมาตรการสาธารณสุข 
อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19  

3 มติการประชุมคณะรัฐมนตรี 
วันท่ี  22 มีนาคม 2565
รับทราบผลการประชุ ม  
คบค. ครั้งท่ี 5/๒๕๖5 
 

     ตามมติ ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี  รับทราบผล 
การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
(ศบค.) ครั้งท่ี 5/2565 เมื่อวันท่ี 18 มีนาคม ๒๕๖5   
     ศบค .มท . ขอให้ ทุกจังหวัด และทุกหน่วยงาน
ดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องตามมติคณะรัฐมนตรี
ดังกล่าวต่อไป 

- หนังสือ มท. ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0230/ว 2193 
ลงวันท่ี 30 ม.ีค. 2565 
(แจ้งหัวหน้าส่วนระดับกรม 

และ รัฐวิสาหกิจ) 
(เอกสาร 3) 

- โทรสาร มท. ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0230/ว 2192 
ลงวันท่ี 30 ม.ีค. 2565 

(แจ้งทุกจังหวัด) 
(เอกสาร 4) 
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 3. ขอ้สั่งการจาก ศบค.มท. 
 

ที่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือส่ังการ 
1 
 

เรื่ อง มาตรการปลอดภั ย
สำหรับองค์กร (Covid Free 
Setting) สำหรั บการจั ด
กิจกรรมรวมกลุ่มในชุมชน 

     ศบค.มท. ขอให้ กรุ งเทพมหานคร และจั งหวัด  
ใช้แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการปลอดภัย
สำหรับองค์กร (Covid Free Setting) สำหรับการจัดกิจกรรม
รวมกลุ่มในชุมชน เป็นแนวทางให้คณะกรรมการควบคุม
โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร และจังหวัด รวมท้ังหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง ได้ควบคุม กำกับ ประเมินการจัดกิจกรรม
รวมกลุ่มในชุมชนให้ปฏิบั ติตามมาตรการปลอดภัย 
สำหรับองค์กร (Covid Free Setting) อย่างเคร่งครัดต่อไป 

- โทรสาร มท. ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0230/ว 1899 
ลงวันท่ี 19 มี.ค. 2565 

(แจ้งทุกจังหวัด)  
(เอกสาร 1) 

 

2 เรื่ อง  ขอความร่ วมมื อ
ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีน
ป้องกันโควิด ก่อนเทศกาล
สงกรานต์  

     สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 ในปัจจุบัน จำนวนผู้ ติดเชื้อเพิ่ มสูงขึ้น 
ในหลายพื้นท่ี โดยข้อมูลผู้เสียชีวิตช่วงวันท่ี ๑ มกราคม - 
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒565 พบว่า ร้อยละ ๗๕ มีอายุมากกว่า 
๖0 ปี ไม่มีประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดร้อยละ ๖0 
และเดือนเมษายนซึ่งเป็นเทศกาลสงกรานต์ ประชาชน 
จะเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเท่ียวเป็นจำนวนมาก  
     ศบค.มท. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อป้องกันและควบคุม
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อให้
ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติและเดินทางกลับ
ภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปลอดจากโรคโควิด 19 
จึงขอให้กรุงเทพมหานครและจังหวัด ประชาสัมพันธ์ 
เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุท่ียังไม่ได้
รับวัคซีนโควิด หรือครบกำหนดฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้น
เข็มท่ี ๓ และ ๔ ให้เข้ารับวัคซีนโควิด ก่อนเทศกาลสงกรานต์ 
รายละเอียดปรากฎตามสำเนาหนังสือกระทรวงสาธารณสุข 
ด่วนท่ีสุด ท่ี สธ ๐๔๑๐.๕/๙๗๒ ลงวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ 

- โทรสาร มท. ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0230/ว 1987 
ลงวันท่ี 23 มี.ค. 2565 

(แจ้งทุกจังหวัด)  
(เอกสาร 2) 
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4. ขอ้สั่งการจาก ศบค.ปค. 

ที่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือส่ังการ 
1 เรื่อง การดำเนินการตาม 

คำส่ัง ศบค. ที่ 5/2565  
 
 

ขอให้  สำนัก/กอง รับทราบและพิจารณาดำเนินการ 
ในส่ วน ท่ี เกี่ ยวข้ องตาม  คำสั่ ง ศบค. ท่ี  5 /2565  
เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ 
แห่ง พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน  
พ.ศ . ๒๕๔๘ (ฉบั บ ท่ี  23 )  มี ผลบั งคั บ ใช้ ต้ั งแต่  
วันท่ี 1 มีนาคม ๒๕๖5 เป็นต้นไป  

- หนังสือ ปค. ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0321/ว30 
ลงวันท่ี 16 มี.ค. 2565 

(เอกสาร 1) 
 

 

งานนโยบายพิเศษ 
กลุ่มงานวางแผนยุทธศาสตร์ 

ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์  
กองวิชาการและแผนงาน 


