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

2. ข้อสั่งการจาก ศบค.มท. 
 

ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
1 เรื่อง มาตรการป้องกนัควบคุม

โรคโควิค 19 สำหรับสถานบริการ 
สถานประกอบการที่มีลักษณะ
คล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง 
ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือ 
สถานที่อ่ืนที่มีลักษณะคล้ายกัน 

        ศบค.มท. แจ้งจังหวัดให้ร่วมมือกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ผ่านกลไกคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด ในการดำเนินการ ดังนี้  
       1. กำชับการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน
ควบคุมโรคโควิค 19 สำหรับสถานบริการ สถานประกอบการ  
ที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ 
คาราโอเกะ หรือ สถานที่อ่ืนที่มีลักษณะคล้ายกัน 
       2. เฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม และกำชับให้
สถานประกอบการต้องลงทะเบียนและประเมินตนเอง
ผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID 2 Plus (TSC 2+)  
         3. จัดตั้งทีมในการสุ่มตรวจประเมิน กำกับ การดำเนินการ 
ตามมาตรการ COVID Free Setting และรายงานผ่าน
แพลตฟอร์ม Thai Stop COVID 2 Plus (TSC 2+)   

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230 / ว 3904 
ลงวันที่ 2 มิ.ย. 2565 

(แจ้งทุกจังหวัด)  
(เอกสาร 1) 

 
 
 

2 เรื่อง การดำเนินการตามผล
การประช ุ ม  ศปก .ศบค .  
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 

      ศบค.มท. แจ้งทุกจังหวัดให้ดำเนินการตามผลการประชุม 
ศปก.ศบค. และศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด – 19  
ในพ้ืนที ่กทม. และปริมณฑล เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 
ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับการประเมินผลมาตรการควบคุม
และป้องกันโรคในสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้าย
สถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือ

- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230 / ว 4196 
ลงวันที่ 14 มิ.ย. 2565 

(แจ้งทุกจังหวัด)  
(เอกสาร 2) 

ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
1 เร ื ่อง แจ ้งผลการประชุม 

ศปก.ศบค. เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 
2565   

       ศปก.ศบค. และศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์ 
โคว ิค – 19 ในพื ้นที ่  กทม. และปริมณฑล แจ้งผล 
การประชุมเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจของ ปค. เรื่อง การประเมินผลมาตรการควบคุม
และป้องกันโรคในสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้าย
สถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือ
สถานที่อ่ืนที่มีลักษณะคล้ายกัน  

- หนังสือ มท. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0230/ 9710 
ลงวันที่ 14 มิ.ย. 2565 

(แจ้ง ปค.) 
(เอกสาร 1) 

   หนังสือสั ่งการ 

สรุปข้อสั่งการบริหารสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(วันที่ 1 – 15 มิถุนายน 2565) 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
สถานท ี ่ อ ื ่ นท ี ม ี ล ั กษณะคล ้ ายก ัน  โดยขอให้
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
ร่วมกับฝ่ายปกครองและสาธารณสุขในพื้นที่ จัดตั้งทีม
ตรวจประเมิน เพื ่อตรวจสอบการลงทะเบียนและ 
การปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting (CFS) 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจ
ประเมินในแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID 2 PLUS  
(TSC 2 PLUS) โดยมอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
เป็นผู้บันทึกในระบบดังกล่าว  

3. ข้อสั่งการจาก ศบค.ปค. 

ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
1 เรื่อง แจ้งทุกจังหวัดรายงาน

ข ้อม ูลสถานบร ิ กา รและ 
สถานประกอบกา ร ท ี ่ มี
ลักษณะคล้ายสถานบริการ
รายสัปดาห์ 

      ศบค.ปค. แจ้ง ทปค.จ.ทุกจังหวัดให้ปฎิบัติตาม
ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 45 โดยขอให้ปลัดจังหวัดและ
นายอำเภอดำเนินการ ดังต่อไปนี้  
       1. การสร้างการรับรู้มาตรการตามข้อกำหนดฯ 
ฉบับที่ 45  
       2. การกำกับติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ 
โดยใช้กลไกของ ศปก.จ. และ ศปก.อ. กำกับติดตาม
การเปิดให้บริการอย่างสม่ำเสมอตามเงื ่อนไข เงื ่อนเวลา 
และมาตรการที่ทางราชการกำหนด 
       3. การรายงานตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรค
สำหรับสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค
ทั่วราชอาณาจักร ให้จังหวัดที่เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง และ
พ้ืนที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวรายงานผลการเปิดสถานที่ ฯ  
ตามแบบรายงานเป็นประจำทุกวันพุธ ภายในเวลา 12.00 น. 
โดยให้เริ่มรายงานครั้งแรกในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 

- โทรสาร ปค. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0321 / ว 13702 
ลงวันที่ 2 มิ.ย. 2565 

(แจ้งทุกจังหวัด) 
(เอกสาร 1) 

 
 

2 เรื่อง แจ้งทุกจังหวัดรายงาน
ข ้อม ูลสถานบร ิ กา รและ 
สถานประกอบการที ่มีลักษณะ
คล้ายสถานบริการทั ้งหมด
ภายในจังหวัด 

       ศบค.ปค. ขอความร่วมมือที ่ทำการปกครอง
จ ั งหว ัดรายงานข ้อม ูลสถานบร ิการและสถาน
ประกอบการที ่มีลักษณะคล้ายสถานบริการทั้งหมด
ภายในจังหวัดในรูปแบบไฟล์ Excel ภายในวันอังคาร
ที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00 น. 
 
 
 
  

- หนังสือ ปค. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0321 / ว 14361 
ลงวันที่ 10 มิ.ย. 2565 

(แจ้งทุกจังหวัด) 
(เอกสาร 2) 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หนังสือสั่งการ 
3 เรื ่อง ขอประชาสัมพันธ์การ

เข้าร่วมการแข่งขัน Hackathon 
ในประเด็นการลดผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเปราะบาง
ในสังคมเมืองในยุคการระบาด
ของโรค COVID – 19  

       ศบค.ปค. แจ้งสำนัก/กอง ว่า กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั ่งคงมนุษย์ ได้จัดกิจกรรม Hackathon  
ในประเด็นการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเปราะบาง
ในสังคมเมืองในยุคการระบาดของโรค COVID -19 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ข้อเสนอนวัตกรรมทางสังคม
สำหรับกลุ่มเปราะบางในสังคมเมือง ที่นำไปสู่การลดผลกระทบ
ทางด้านต่าง  ๆหรือรองรับการเปลี่ยนแปลงในการดำรงชีวิต
และการประกอบอาชีพ อันเป็นผลมาจากการระบาด
ของโรค COVID – 19     

- หนังสือ ปค. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0321 / 68 
ลงวันที่ 10 มิ.ย. 2565 

(แจ้ง สำนัก/กอง) 
(เอกสาร 3) 

 

ฝ่ายนโยบายพิเศษ 
กลุ่มงานวางแผนยุทธศาสตร์ 

ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์  
กองวิชาการและแผนงาน 


