
  
  1. ข้อสั่งการจากการประชุมที่สำคัญ ๆ (ศบค. /ศปก.ศบค. /ศูนย์บูรณาการแก้ไขโควิด - 19            
  ในพ้ืนที่ กทม. และปริมณฑล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง) 

ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
1 เร ื ่อง สร ุปผลการประชุม 

ศบค. ครั ้งที ่ 7/2565 เมื่อ
วันที่ 22 เมษายน 2565   

     คณะรัฐมนตรีมีมติเมื ่อวันที ่ 26 เมษายน 2565 
รับทราบสรุปผลการประชุม ศบค. ครั ้งที ่ 7/2565  
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 มีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้ 
     1) ร ับทราบรายงานสถานการณ์และแนวโน้ม 
การแพร่ระบาดและผู้ติดเชื้อ  
     2) รับทราบแนวทางการรักษาและการให้ยาแก่ผู้ป่วย
โรคโควิด – 19  
     3) รับทราบความก้าวหน้าการวิจัยและพัฒนาวัคซีน 
โควิด – 19 ในประเทศไทย 
     4) การปรับระดับพื ้นที ่สถานการณ์และมาตรการ
ป้องกันควบคุมโรคแบบบูรณาการ 
     5) การปรับมาตรการป้องกันโรคสำหรับการเดินทาง 
เข้าราชอาณาจักร 
     6) การเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขสำหรับ 
การเปิดภาคเรียนในเดือน พฤษภาคม 2565 
      7) แผนการให้บริการวัคซีนดือน พฤษภาคม  2565  

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 3076 
ลงวันที่ 3 พ.ค. 2565 

(แจ้งทุกจังหวัด) 
(เอกสาร 1) 

2 เร ื ่อง แจ ้งผลการประชุม 
ศปก.ศบค. เมื่อวันที ่5 พฤษภาคม 
2565 

    ศูนยป์ฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 
(ศปก.ศบค.) และศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด – 19 
ในพื ้นที ่กร ุงเทพมหานครและปริมณฑล แจ้งผล 
การประชุม เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 มีประเด็น
ที่สำคัญ ดังนี้ 
     1) มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด
แบบบูรณาการ 
     2) การบริหารจัดการด้านสาธารณสุข 
     3) การบริหารจัดการวัคซีน 
     4) การประชาสัมพันธ์และสร้างความรับรู้ 
 
 

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 3276 
ลงวันที่ 10 พ.ค. 2565 

(แจ้งทุกจังหวัด) 
(เอกสาร 2) 

   หนังสือสั ่งการ 

สรุปข้อสั่งการบริหารสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(วันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2565) 
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2. ข้อสั่งการจาก ศบค.มท. 
 

ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
1 เรื ่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทน

เส ี ่ ยงภ ัยข อ ง เ จ ้ า ห น ้ า ที่  
ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังฯ
ผู ้ป่วยโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 
2019 

     ศบค.มท.  แจ ้ งจ ั งหว ัด เก ี ่ ยวก ับหล ักเกณฑ์  
การเบิกจ ่ายค่าตอบแทนเส ี ่ยงภ ัยของเจ ้าหน้าที่  
ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม 
และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
ตามแนวทางท ี ่ ก ระทรวงสาธารณส ุ ขกำหนด  
โดยให ้จ ังหว ัดจ ัดส ่งข ้อม ูลค ่าตอบแทนเส ี ่ยงภ ัยฯ  
ตามค่าใช้จ่ายจริงแยกเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 
2564 - มีนาคม 2565 พร้อมกับให้ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานประกอบการเบ ิกจ ่ายเง ินให ้ เป ็นไปตาม
หลักเกณฑ์ด ังกล ่าวโดยเคร ่งคร ัด และส่งข ้อมูล 
ไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่  
17 พฤษภาคม 2565 

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ว 3187 
ลงวันที่ 6 พ.ค. 2565 

(แจ้งทุกจังหวัด)  
(เอกสาร 1) 

 
 
 

2 เร ื ่อง แจ ้งเตร ียมการยกเลิก 
การใช้งานระบบหมอชนะ 

     มท. ยืนยันแนวทางการดำเนินการตามข้อกำหนดฯ 
(ฉบับที่ 44) และความเห็นของที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไข
สถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศและ 
แอปพลิเคชันเกี ่ยวกับการปรับปรุงการกำหนดผู้เดินทาง 
เข้ามาในราชอาณาจักรตามข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ 44)  
ไม่ได้มีการกำหนดให้ใช้งานระบบหมอชนะในการรองรับ 
การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ประกอบกับที ่ประชุม 
ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านระบบข้อมูล
สารสนเทศและแอปพลิเคชัน ครั้งที ่ 5/2565 เมือวันที่  
27 เมษายน 2565 มีความเห็นว่า ปัจจุบันไม่ได้มีการใช้งาน
ระบบหมอชนะในการเดินทางเข้าประเทศตามมาตรการ
ป้องกันโรคสำหรับการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร จึงเห็นควร
ไม่ใช้งานระบบหมอชนะสำหรับการปรับมาตรการฯดังกล่าว 

- หนังสือ มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/7443 
ลงวันที่ 6 พ.ค. 2565 

(แจ้ง ป.ดศ.)  
(เอกสาร 2) 

3. ข้อสั่งการจาก ศบค.ปค. 

ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
1 เร ื ่อง การดำเน ินการตาม 

ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 44 และ
คำสั ่ง ศบค. ที ่  8/2565 
และ 9/2565 

     ศบค.ปค. แจ้งสำนัก/กอง เกี่ยวกับข้อกำหนดฯ
ฉบับท ี ่  44 และคำสั่ ง ศบค. ที่  8/2565 และ 
9/2565 เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ 
     1) การกำหนดพื้นที่สถานการณ์และการกำหนด
พ้ืนที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวเพิ่มเติม 

- หนังสือ ปค. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0321 / ว 43 
ลงวันที่ 6 พ.ค. 2565 

(แจ้งสำนัก/กอง) 
(เอกสาร 1) 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
     2) การขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการควบคุม
และป้องกันโรค 
     3) การปรับปรุงมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ
ในพ้ืนที่เฝ้าระวังสูง และพ้ืนที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว 
     4) การปรับปรุงการกำหนดผู ้เด ินทางเข ้ามา 
ในราชอาณาจักร 
     5) การเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียน
ที่ 1/2565  

2 เรื ่อง  เน้นย้ำการบันทึกข้อมูล 
ผู้ติดเชื้อฯ ในระบบ Thai QM 2021  

   ศบค.ปค. แจ้งให้ปลัดจังหวัดเน้นย้ำให้ที่ทำการปกครองอำเภอ
บันทึกข้อมูลผู ้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)  
รายหมู ่บ ้านในระบบสารสนเทศบริหารสถานการณ์  
แพร ่ระบาดของโรคต ิดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 
กระทรวงมหาดไทย (Thai QM 2021) และตรวจสอบ 
ความถูกต้องของข้อมูลฯ เป็นประจำทุกวัน ภายในเวลา  
16.00 น.  

- หนังสือ ปค. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0321 / ว 11738 
ลงวันที่ 12 พ.ค. 2565 

(แจ้ง ทปค.จ.) 
(เอกสาร 2) 

 
 

 

งานนโยบายพิเศษ 
กลุ่มงานวางแผนยุทธศาสตร์ 

ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์  
กองวิชาการและแผนงาน 


