สรุปข้อสั่งการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(วันที่ 16 - 30 มิถนุ ายน 2565)
หนังสือสั่งการ

1. ข้อสั่งการจาก ศบค. และประกาศกฎหมายที่เกีย่ วข้องกับ COVID - 19
ที่

ประเด็น
รายละเอียด
1 การดำเนินการตามประกาศ
นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในข้อกำหนดฯ และคำสั่ง
ที่นายกรัฐมนตรีก ำหนด ลงวันที่ 23 มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้
ตามประกาศสถานการณ์
๑. ข้ อ กำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ ง
ฉุกเฉิน
พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
(ฉบับที่ 46)
๒. คำสั่ง ศบค. ที่ 12/2565 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์
ที่กำหนดเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง ตามข้อกำหนดออกตามความ
ในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. 2548
๓. คำสั่ง ศบค. ที่ 13/2565 เรื่อง แนวปฏิบัติ
ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
(ฉบับที่ 27)
4. คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2565 เรื่อง ยกเลิก
ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิค – 19 ในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2 การดำเนินการตามข้อกำหนด
นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในข้อกำหนดฯ และคำสั่งฯ
ออกความในมาตรา 9 แห่ ง ลงวันที่ 23 มิถุนายน ๒๕๖๕ รวม 4 ฉบับ ดังนี้
พ.ร.ก. การบริ หารราชการ
1. ข้อกำหนดออกความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.
ในสถานการณ์ ฉ ุ ก เฉิ น การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 46) (ฉบับที่ 46)
และคำสั่ง ศบค. ที่ 12/2565
2. คำสั่ง ศบค. ที่ 12/2565 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์
และ 13/2565
ที่กำหนดเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง ตามข้อกำหนดออกตามความ
ในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. 2548
3. คำสั่ง ศบค. ที่ 13/2565 เรื่อง แนวปฏิบัติ
ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
(ฉบับที่ 27)

หนังสือสั่งการ
- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/ว 4512
ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2565
(แจ้งทุกจังหวัด)
(เอกสาร 1)

- หนังสือ มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/ว 4513
ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2565
(แจ้งกรม และ รัฐวิสาหกิจ)
(เอกสาร 2)
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ประเด็น

รายละเอียด
4. คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2565 เรื่อง ยกเลิ ก
ศูนย์บ ูรณาการแก้ ไขสถานการณ์โควิค – 19 ในพื้ นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ศบค.มท ขอให้หน่วยงานรับทราบและดำเนิ นการ
ตามข้อกำหนดฯ และคำสั่งฯ ดังกล่าว โดยเคร่งครัด

หนังสือสั่งการ

2. ข้อสั่งการจากการประชุมที่สำคัญ ๆ (ศบค. /ศปก.ศบค. /ศูนย์บูรณาการการแก้ไขโควิด - 19
ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)
1 มติ ก ารประชุ ม ค.ร.ม.
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
รับทราบสรุปผลการประชุม
ศบค. ครั ้ ง ที่ 9/2565
วันที่ 17 มิถุนายน 2565

ที่ประชุม ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 มีมติ - โทรสาร มท. ด่วนที่สุด
รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ ที่ มท 0230/ว 4603
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค - 19) ลงวันที่ 29 มิ.ย. 2565
ศบค. ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 17 มิถุนายน 2565
(แจ้งทุกจังหวัด)
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(เอกสาร 1)
1. รายงานสถานการณ์ แ ละแนวโน้ ม การแพร่
ระบาดและผู้ติดเชื้อ
2. รายงานผลการดำเนินงานเปิดรับผู้เดินทางเข้า
ในราชอาณาจักร
3. การปรับระดับพื้นที่สถานการณ์และมาตรการ
ป้องกันควบคุมโรคแบบบูรณาการ
4. การปรับมาตรการป้องกันโรคสำหรับการเดินทางเข้า
ในราชอาณาจักร
5. (ร่าง) ข้อเสนอเพื่อผ่อนคลายมาตรการสังคม
ชุมชน และองค์กร เปลี่ยนผ่านสู่ระยะ Post Pandemic
6. มาตรการการถ่ า ยทำรายการโทรทั ศ น์
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (ฉบับปรับปรุง)
7. แผนการให้บริการวัคซีนโควิค – 19
8. การยกเลิกศูนย์บูร ณาการแก้ไขสถานการณ์
โควิค – 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ทั ้ ง นี ้ ศบค.มท. ขอให้ ท ุ ก จั ง หวั ด พิ จ าร ณา
ดำเนินการตามมติ ค.ร.ม. ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
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3. ข้อสั่งการจาก ศบค.มท.
ที่
ประเด็น
รายละเอียด
1 ขอให้ จ ั งหวั ดทุ กจั งหวั ด
ศบค.มท. ขอให้จังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการเพื่อให้
ดำเนินการเพื่อให้ประชาชน ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ครอบคลุม
สามารถเข้าถึงวัคซีนเข็ม ในแต่ล ะจังหวัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และกำกั บ
กระตุ้น
ติ ด ตามการฉี ด วั ค ซี น ให้ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมาย
เพื่อรองรับระยะ Post Pandemic ของประเทศไทย
2 แจ้ ง ทุ ก จั ง หวั ด ยุ ต ิ ก าร
ศบค.มท. แจ้งทุกจังหวัดขอยุติการให้รายงานข้อมูล
รายงานข้อมูลสถานที่กักกัน สถานที่กักกันประเภท State Quarantine (SQ) และ
Alternative Quarantine (AQ)
3 ขอให้ทุกจังหวัดดำเนินการ
ใช ้ แ บบประเมิ น และ
แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุข
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(ฉบับใหม่)

ศบค.มท. ขอให้ จ ั ง หวั ด ทุ ก จั ง หวั ด ดำเนิ น การ
ตามแบบประเมิ น และแนวปฏิ บ ั ต ิ ด ้ า นสาธารณสุ ข
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID – 19) ฉบับใหม่ ในแพลตฟอร์ ม Thai Stop
Covid 2 Plus ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

หนังสือสั่งการ
- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/ว 4335
ลงวันที่ 18 มิ.ย. 2565
(แจ้งทุกจังหวัด)
(เอกสาร 1)
- หนังสือ มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/ว 4463
ลงวันที่ 23 มิ.ย. 2565
(แจ้งทุกจังหวัด)
(เอกสาร 2)
- โทรสาร มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/ว 4537
ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2565
(แจ้งทุกจังหวัด)
(เอกสาร 3)

4. ข้อสั่งการจาก ศบค.ปค.
ที่
ประเด็น
รายละเอียด
หนังสือสั่งการ
1 แจ้งทุกจังหวัดยกเลิกการ ศบค.ปค. พิจารณาแล้วเห็นว่า สถานการณ์การแพร่ระบาด - โทรสาร ปค. ด่วนที่สุด
รายงานข้ อมู ลผู ้ เดิ นทาง ของโรคติ ด เชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (โควิ ค - 19) ที่ มท 0321/ว 15427
เข้าหมู่บ้าน/ชุมชน ผ่าน ในปัจ จุบันมีแนวโน้มที่คลี่คลายลง ส่งผลให้จำนวน ลงวันที่ 23 มิ.ย. 2565
ระบบ Thai QM 2021 ผู้ป ่ว ยและผู้เสียชีว ิตลดลง จนสามารถผ่อนปรนให้
(แจ้งทุกจังหวัด)
(เอกสาร 1)
ประชาชนสามารถดำรงชี ว ิ ต ดำเนิ น กิ จ กรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคม และเดินทางข้ามจังหวัดใกล้เคียงได้
ดังนั้น จึงขอยกเลิกการรายงานข้อมูลผู้เดินทางเข้า
หมู่บ้าน/ชุมชน ผ่านระบบสารสนเทศบริหารสถานการณ์
แพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
กระทรวงมหาดไทย (Thai QM 2021)

-4ที่
ประเด็น
2 การดำเนินการตามข้อกำหนด
ออกความในมาตรา 9 แห่ง
พ.ร.ก. การบริหารราชการ
ในสถานการณ์ ฉ ุ ก เฉิ น
พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 46) และ
คำสั่ง ศบค.ที่ 12/2565

รายละเอียด
หนังสือสั่งการ
ศบค.ปค. แจ้งทุกจังหวัด ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ - โทรสาร ปค. ด่วนที่สุด
(ฉบับที่ 46) และคำสั่ง ศบค. ที่ 12/2565 วันที่ 23 ที่ มท 0321/ว 16024
มิ .ย. 2565 โดยขอให้ ป ลั ด จั ง หวั ด และนายอำเภอ ลงวันที่ 29 มิ.ย. 2565
ดำเนินการ ดังต่อไปนี้
(แจ้งทุกจังหวัด)
(เอกสาร 2)
1. การสร้างการรับรู้มาตรการตามข้อกำหนดฯ
(ฉบับที่ 46) และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
2. การกำกับติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ ใน
สถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้าย
สถานบริการอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้กลไกของ ศปก.จ.
และ ศปก.อ.
3. การรายงานตามมาตรการควบคุมและป้ องกั น
โรคสำหรับสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่
โรคทั่วราชอาณาจักร ให้ทุกจังหวัดรายงานข้อมูลสถาน
บริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ
รายสั ปดาห์ ตามแบบรายงานเป็ นประจำทุ กวั นอั งคาร
ภายในเวลา 12.00 น. ทางกลุ่มไลน์ “รายงานสถานบริการ
ศบค.ปค.” โดยให้ เ ริ ่ ม รายงานครั ้ ง แรกในวั น ที ่ 5
กรกฎาคม 2565
ฝ่ายนโยบายพิเศษ
กลุ่มงานวางแผนยุทธศาสตร์
ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์
กองวิชาการและแผนงาน

