สรุปข้อสั่งการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การระบาด ระลอกเดือนเมษายน 2564
(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 - 15 กันยายน 2564)
1. ข้อสั่งการจาก ศบค. และประกาศ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19

หนังสือสั่งกำร

ที่

ประเด็น

รายละเอียด

หนังสือสั่งการ

1

ข้อกำหนดออกตำมควำม
ในมำตรำ 9 แห่ง พระรำช
กำหนดกำรบริหำรรำชกำร
ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. 2548
(ฉบับที่ 33)

ข้อกาหนดฯ (ฉบับที่ 33) ลว. 10 กันยายน 2564
มีผลตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
ข้อ ๑ การกาหนดพื้นที่สถานการณ์จาแนกตามเขต
พื้นที่จังหวัด ให้กำรกำหนดระดับของพื้นที่สถำนกำรณ์
เพื่อกำรบังคับใช้มำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำร จำแนก
เป็ น พื้น ที่ ควบคุม สู ง สุด และเข้ม งวด พื้ นที่ ควบคุมสู ง สุ ด
และพื้ นที่ ควบคุม ตำมบั ญชี รำยชื่ อจั งหวั ดแนบท้ ำยคำสั่ ง
ศบค. ที่ ๑๑/๒๕๖๔ ลว. ๑ ส.ค. ๒๕๖๔ ยังคงบังคับใช้ต่อไป
ข้อ ๒ การขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการสาหรับพื้นที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จึงให้บรรดำมำตรกำร ข้อห้ำม
ข้ อยกเว้ น และข้ อปฏิ บั ติ ส ำหรั บพื้ นที่ ควบคุ มสู งสุ ดและ
เข้มงวดตำมที่กำหนดที่ได้ประกำศไว้ก่อนหน้ำ ได้แก่ กำรห้ำม
ออกนอกเคหสถำนในระหว่ำงเวลำ ๒๑.๐๐ นำฬิกำถึง ๐๔.๐๐
นำฬิกำ ของวันรุ่งขึ้น กำรห้ำมจัดกิจกรรมที่มีควำมเสี่ยงต่อ
กำรแพร่โรค มำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรสำหรับพื้นที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด กำรใช้เส้นทำงคมนำคมเพื่อกำร
เดินทำงข้ำมจังหวัด กำรขนส่งสำธำรณะ และกำรปฏิบัติงำน
นอกสถำนที่ทำกำรของส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ และ
เอกชนอย่ ำงเต็ มควำมสำมำรถที่ จะท ำได้ รวมถึ งบรรดำ
มำตรกำร หลักเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติสำหรับพื้นที่ควบคุม
สู งสุ ดและเข้ มงวดที่ พนั กงำนเจ้ ำหน้ ำที่ หรื อหน่ วยงำนที่
รับผิดชอบได้กำหนดขึ้นภำยใต้ข้อกำหนดดังกล่ำวยังคงใช้
บังคับต่อไป จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

- ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 33
(เอกสาร 1)
- โทรสำร มท ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/ว 5281
ลงวันที่ 12 ก.ย. 2564
(เอกสาร 2)
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ข้อกำหนดออกตำมควำม
ในมำตรำ 9 แห่ง พระรำช
กำหนดกำรบริหำรรำชกำร
ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. 2548
(ฉบับที่ 32)

ข้อกาหนดฯ (ฉบับที่ 32) ลว. 28 สิงหาคม 2564
- ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 32
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
(เอกสาร 3)
ข้อ ๑ กำรกำหนดพื้นที่สถำนกำรณ์จำแนกตำมเขตพื้นที่
จังหวัด ตำมคำสั่ง ศบค. ที่ 11/2564 ลว. 1 สิงหำคม 2564
เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด พื้นที่ควบคุม
สูงสุด 37 จังหวัด และพื้นที่ควบคุม 11 จังหวัด
ข้อ 2 ห้ำมจัดกิจกรรมที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่โรค
ข้ อ 3 มำตรกำรเพื่ อเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรจะ
บังคับใช้ในอนำคต โดยเพิ่มควำมระมัดระวังในกำรป้องกัน
ตนเองขั้ นสู งสุ ดตำม “มำตรกำรป้ องกั นกำรติ ดเชื้ อแบบ
ครอบจั ก รวำล” (Universal Prevention for COVID-19)
ตำมที่ สธ. กำหนด
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ที่

ประเด็น

รายละเอียด

หนังสือสั่งการ

ข้อ 4 กำรขยำยเวลำกำรบังคับใช้มำตรกำรสำหรับพื้นที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เป็นเวลำอย่ำงน้อย 14 วัน
ข้อ 5 กำรปรับมำตรกำรควบคุมแบบบูรณำกำรสำหรับ
พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
ข้อ 6 กำรใช้เส้นทำงคมนำคมเพื่อกำรเดินทำงข้ำมจังหวัด
จำกเขตพื้ นที่ สำมำรถกระท ำได้ และขอควำมร่ วมมื อให้
เดินทำงต่อเมื่อกรณีมีเหตุจำเป็นเท่ำนั้น
ข้อ 7 กำรขนส่งสำธำรณะ
ข้อ 8 กำรประเมินสถำนกำรณ์โดย ศปก.ศบค.
3

คาสั่ง ศบค. ที่ 11/๒๕๖๔ ค าสั่ ง ศบค. ที่ 11/๒๕๖๔ เรื่ อ ง พื้ น ที่ ส ถำนกำรณ์ ที่ คำสั่ง ศบค.ที่ 11/๒๕๖๔
กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุม
(เอกสาร 4)
สูงสุด และพื้นที่ควบคุม ตำมข้อกำหนดฯ
ลว. 1 สิงหาคม 2564 มีผลตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2564
เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคาสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
- พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำนวน 29 จังหวัด
- พื้นที่ควบคุมสูงสุด จำนวน 37 จังหวัด
- พื้นที่ควบคุม จำนวน 11 จังหวัด

2. ข้อสั่งการจากการประชุมที่สาคัญๆ (ศบค. /ศปก.ศบค. /ศูนย์บูรณาการการแก้ไขโควิด-19 ในพื้นที่
กทม. และปริมณฑล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)
ที่

ประเด็น

1

สรุปผลการประชุม ศบค.

รายละเอียด

หนังสือสั่งการ

สรุปผลการประชุม ศบค. ครั้งที่ 13/๒๕๖๔
โทรสำร มท. ด่วนที่สุด
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ๒๕๖๔
ที่ มท 0230/ว 5096
คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ลงวันที่ 6 ก.ย. 2564
๑.ที่ประชุมรับทรำบรำยงำนสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
(เอกสาร 5)
และผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19
2.ที่ประชุมรับทรำบหลักกำรและแนวคิดกำรเปลี่ยนผ่ำน
ภำวะวิกฤตสู่กำรเปิดกิจกรรม/กิจกำรที่มีควำมพร้อมในแต่ละ
พื้นที่อย่ำงปลอดภัย ภำยใต้มำตรกำรควบคุมโรคแนวใหม่
(Smart Control and Living with Covid-19)
3.ที่ประชุมรับทรำบมำตรกำรเปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัยไร้
โควิ ด-19 ในโรงเรี ยนประจ ำ (Sandbox Safety Zone in
School : SSS)
4.ที่ประชุมรับทรำบรำยงำนแนวโน้มสถำนกำรณ์ควำม
ต้องกำรใช้ออกซิเจนทำงกำรแพทย์
5.แผนกำรให้บริกำรวัคซีนโควิด-19
- สรุ ป การให้ บ ริ ก ารวั ค ซี น ป้ อ งกั น โรคโควิ ด -19
จานวน 29,504,769 โดส
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ที่

ประเด็น

รายละเอียด

หนังสือสั่งการ

- แผนการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประเทศไทย
พ.ศ. 2564 รวม 140 ล้ำนโดส
- วั ค ซี น แลกเปลี่ ย นจากประเทศภู ฎ าน จ ำนวน
150,000 โดส
- การจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จากสหภาพยุโรป
6.กำรปรับมำตรกำรป้องกันควบคุมโรคโควิด-19
- การยกระดับมาตรการป้องกัน ควบคุมโรค วิด -19
สาหรับเปิดกิจการ/จัดกิจกรรมให้ปลอดภัย และยั่งยืนด้วย
หลักการ COVID-Free Setting และ Universal Prevention
สาหรับสถานที่เสี่ยง และกลุ่มเสี่ยง
- การเปิดกิจการ/กิจกรรม สาหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด
และเข้มงวด
7. ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
สรุปผลการประชุม ศบค.

สรุปผลการประชุม ศบค. ครั้งที่ 14/๒๕๖๔
โทรสำร มท. ด่วนที่สุด
เมื่อวันที่ 10 กันยายน ๒๕๖๔
ที่ มท 0230/ว 5386
คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ลงวันที่ 18 ก.ย. 2564
๑.ที่ประชุมรับทรำบรำยงำนสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
(เอกสาร 6)
และผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19
2.ที่ ประชุ มรับทรำบแนวทำงกำรด ำเนิ นกำรฉีดวั คซี น
ให้แก่ชำวกัมพูชำในพื้นที่ชำยแดน จ.สระแก้ว และจ.จันทบุรี
3.กำรให้บริกำรวัคซีนโควิด-19
- แผนการฉีดวัคซีน ในปี 2564 ต้องครอบคลุมร้อยละ
70 ของประชำกรจำนวน 50 ล้านคน
- สรุปผลการฉีดวัคซีน ตั้งแต่ 28 กุมภำพันธ์ 2564
จำนวน 38,873,359 โดส
- กำรให้บริกำรวัคซีน Pfizer สำหรับเด็กอำยุ 12 ปี
ขึ้นไป แบ่งกำรดำเนิน กำรเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะแรก
นั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยม 4-6 หรื อ เที ย บเท่ ำ ระยะถั ด ไป
ระดับชั้นอื่นๆ ที่เหลือ
- (ร่ำ ง) เกณฑ์ แ ละเป้ ำ หมำยกำรจั ด สรรจั ด วั ค ซี น
เดือนตุลำคม 2564 จำนวน 24 ล้ำนโดส
- ควำมก้ำวหน้ำในกำรเจรจำจัดซื้อวัคซีน จำกสหภำพ
ยุโรป AstraZenaca จำกประเทศสเปน จำนวน 449,500
โดส
- อว. ขอรับกำรจัดสรรวัคซีนสำหรับอำจำรย์ นิสิต
นักศึกษำ บุคลำกรระดับอุดมศึกษำ จำนวน 1.4 ล้ำนคน
2.8 ล้ำนโดส
4.กำรประเมินสถำนกำรณ์และมำตรกำรป้องกันควบคุม
โรคโควิด-19
5.ที่ ประชุม รับทรำบ กำรรำยงำนควำมก้ำ วหน้ ำกำร
ดำเนินกำรของศูนย์ปฏิบัติกำรด้ำนกำรแก้ไขสถำนกำรณ์
ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและควบคุมกำรแพร่
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ที่

ประเด็น

รายละเอียด

หนังสือสั่งการ

ระบำดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ในสถำนประกอบกิจกำร
และโรงงำนอุตสำหกรรม (ศปก.อต.)
6.ที่ประชุมรับทรำบ การรายงานรูปแบบการจัดทาข้อมูล
ผู้ติดเชื้อฯ รายหมู่บ้าน/ชุมชน ในระบบ Thai Quarantine
Monitor (Thai QM) ของกระทรวงมหำดไทย
7. ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
2

ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ
จากที่ประชุม ศปก.ศบค.
ที่เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงมหาดไทย

ผลการประชุม ศปก.ศบค.
โทรสำร มท. ด่วนที่สุด
- ผลการประชุม ศปก.ศบค. วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ที่ มท 0230/ว 5093
กต. ได้ตรวจพบการปลอมเอกสารสาหรับเดินทางเข้า ลงวันที่ 6 ก.ย. 2564
ประเทศ (COE) ตามโครงการ Phuket Sand Box จานวนมาก
(เอกสาร 7)
จึงขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดาเนินแก้ไขและป้องกัน
ต่อไป
- ผลการประชุม ศปก.ศบค. วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔
-การด าเนิ น การของจั ง หวั ด น าร่ อ งในการเปิ ด รั บ
นักท่องเที่ยว Phuket Sand Box
๑. ให้ จ.ภูเก็ต ทาข้อมูลชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วน
ของจานวนผู้เดินทางเข้า-ออกจากพื้นที่
๒. ให้ จ.ภู เก็ ต ควบคุ มคุ ณภาพของการด าเนิ นงานใน
โครงการ Phuket Sand Box ในทุกด้านอย่างบูรณาการ
-ให้ คกก.โรคติดต่อจังหวัด เร่งรัดติดตามการฉีดวัคซีนกลุ่ม
ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้มีโรคเรื้อรังและกลุ่มสตรีมีครรภ์ (กลุ่ม ๖๐๘)
ในทุกจังหวัด ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนการ
จัดฉีดวัคซีนของ ศปก.สธ.
- ผลการประชุม ศปก.ศบค. วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
ผลการประเมินการบังคับใช้ข้อกาหนดฯ (ฉบับที่ 30) และ
ควำมเหมำะสมของกำรปรับมำตรกำรป้องกันและควบคุมโรค
ให้ มท. กทม. และกระทรวงที่ เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่ างๆ
ทาหน้าที่ติดตามและกากับดูแลการดาเนินการตามมาตรการ
ป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 โดยดาเนินการผ่าน คกก.
โรคติดต่อจังหวัด/กทม. เพื่อให้การจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นไป
ตามมาตรการที่ สธ. กาหนด
-ผลการประชุม ศปก.ศบค. วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔
-ให้ฝ่ ายความมั่นคง (ศปม. ตร. มท.) ด าเนินการสกัดกั้น
อย่ างเข้ มงวด รวมทั้ งเพิ่ มชุ ดลาดตระเวน เพื่อป้องกั นการ
ลักลอบเข้าเมืองโดยผิ ดกฎหมายและขบวนการลักลอบขน
แรงงานต่ างด้ าวผิ ดกฎหมายเข้ ามาในประเทศ โดยเฉพาะ
จั ง หวั ดตามแนวชายแดนที่ ติ ด กั บ ประเทศเมี ยนมาและ
กั มพู ชา เนื่ องจากทั้ ง ๒ ประเทศ มี จ านวนผู้ ติ ดเชื้ อและ
ผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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- การบังคับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ให้ มท. กทม.
และ สธ. (สสจ.) พิจารณาดาเนินการ ดังนี้
๑) พิ จารณาให้ ความช่ วยเหลื อและเยี ยวยาประชาชน
โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง กลุ่มผู้มีรายได้น้อย
๒) ประสานกับสถานประกอบการ ประเภทที่มีความเสี่ยง
สูงหรืออยู่ในกลุ่มที่ สธ. กาหนดเงื่อนไขในการเปิดให้บริการ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด โดยเน้นย้า
ให้ใช้ระบบการนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการตามความ
เหมาะสมของแต่ละสถานประกอบการ
๓) ให้ ผวจ. โดยความเห็นชอบของ คกก.โรคติดต่อจังหวัด
พิจารณาออกประกาศเพื่อกาหนดมาตรการและรายละเอียด
เพิ่มเติมตามที่เหมาะสมสาหรับพื้นที่ โดยจะต้องไม่ขัดหรือ
แย้งกับมาตรการตามข้อกาหนดฯ (ฉบับที่ ๓๒)
๔) กากับดูแลการเปิดเรียนโดยใช้สถานศึกษาเป็นสถานที่
จัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามมาตรการและหลักเกณฑ์
กลางตามที่ ศธ. และ อว.กาหนด
๕) ให้ สธ. น าเสนอข้ อมู ลเพื่ อเตรี ยมพร้ อมตามแนว
ทางการเปลี่ยนผ่านภาวะวิกฤติสู่การเปิดประเทศอย่างปลอดภัย
ภายใต้มาตรการควบคุมโรคแนวใหม่ (Smart Control and
Living with Covid-19) เพื่อกาหนดมาตรการให้พร้อมก่อน
สิ้นสุดการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ทั่วราชอาณาจักร
-ศปก.ศบค. รับทราบแผนการจัดสอบและมาตรการควบคุม
โรค ในการจัดสอบขั้นตอนที่ ๑ และ ๒ เพื่อขอใบอนุญาตเป็น
ผู้ ประกอบวิ ชาชี พเวชกรรมของศู นย์ ประเมิ นและรั บรอง
ความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยจะ
มีการดาเนินการจัดสอบวันที่ ๑๑ - ๑๒ ก.ย. ๖๔ และมีสนาม
สอบทั้ งหมด ๔๙ สนามสอบ โดยข้อกาหนด (ฉบั บที่ ๓๒)
อานาจในการพิจารณาการขอใช้สถานศึกษาจะอยู่ที่ คกก.
โรคติ ดต่ อ กทม./จั งหวั ด ร่ วมกั บ อว. และ ศธ. ภายใต้
หลักเกณฑ์ที่ทางราชการกาหนด ดังนั้น เมื่อ ศรว. ได้ประสาน
ขออนุ ญ าตจากพื้ น ที่ แล้ ว ให้ รอผลการอนุ มั ติ จาก คกก.
โรคติดต่อ กทม./จังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
โดยให้ ศรว. ประสานและติดตามการขออนุญาตจัดสอบกับ
ทางจังหวัดอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถดาเนินการจัดสอบได้
ตามกาหนดเวลา
- กพท. ได้ประสานให้ มท. แจ้งไปยัง จว. ที่ถูกกาหนดเป็น
พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้ ผวจ. โดยความเห็นชอบ
ของ คกก.โรคติดต่อจังหวัด/กทม. กาหนดมาตรการรองรับ
คนที่เดินทางออกจาก จ.ภูเก็ตและคนที่ได้รับการตรวจเชื้อ
มาแล้ ว ๙๐ วั น เพื่ อเตรียมความพร้ อมมาตรการอนุ ญาต
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หนังสือสั่งการ

เดินทางข้ามจังหวัดทางอากาศจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและ
เข้มงวดซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
- ให้ มท. ประสานการปฏิ บั ติ กั บสถานพยาบาลหน่ วย
บริ การฉี ดวั คซี นของภาครั ฐและภาคเอกชนให้ ลงข้ อมู ล
ผู้ได้รับการฉีดวัคซีนใน MOPH IC รวมทั้งติดตามและเร่งรัด
การฉีดวัคซีนในกลุ่ มเสี่ยง ได้ แก่ กลุ่ม ๖๐๘ รวมไปถึงเด็ ก
อายุ ๑๖ ปี ขึ้ นไปที่ มี โรคเรื้ อรั ง ให้ เป็ นไปตามเป้ าหมาย
ร้อยละ ๗๐ ในเดือน ก.ย. ๒๕๖๔ ตามที่ สธ. กาหนด
ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ
จากที่ประชุม ศปก.ศบค.
ที่เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงมหาดไทย

ผลการประชุม ศปก.ศบค.
โทรสำร มท. ด่วนที่สุด
- ผลการประชุม ศปก.ศบค. วันที่ 29 สิงหาคม 2564 ที่ มท 0230/ว 5095
-ให้ กทม. จังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ศึกษา ลงวันที่ 6 ก.ย. 2564
และปฏิบัติตามข้อกาหนดฯ (ฉบับที่ ๓๒) โดยให้หน่วยงาน
(เอกสาร 8)
ที่รับผิดชอบกาหนดมาตรการเพื่อรองรับการดาเนินการตาม
ข้อกาหนดฯ อย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะข้อ ๓ มาตรการเตรียม
ความพร้ อมส าหรั บ การจะบั ง คั บ ใช้ ใ นอนาคต ภายใต้
การพิจารณาของ คกก.โรคติดต่อจังหวัด/กทม. โดยเฉพาะ
การด าเนิ นกิ จกรรม ๕ ประเภท ได้ แก่ การเดิ นทางข้ าม
จังหวัด การเปิดให้ บริการของร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า
ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ร้านเสริมสวย และการเปิดใช้
สนามกีฬา
-ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษาและติดตามสถานการณ์
การฉี ดวั คซี นและแนวทางปฏิ บั ติ จาก สธ.อย่ า งใกล้ ชิ ด
ทั้งรู ปแบบการฉี ดวั คซีน ความเร่งด่วนและสั ดส่ วนการฉี ด
วัคซีนให้แก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ รวมทั้งการบริหารจัดการ
วั ค ซี น โดยพิ จ ารณาด าเนิ นการให้ เกิ ด ความสอดคล้ อง
ระหว่างจานวนวัคซีนที่เข้ามาในประเทศและจานวนวัคซีน
ที่ ฉี ดให้ กั บประชาชนแล้ ว นอกจากนี้ ให้ เน้ นย้ าเรื่ องการ
จั ดการข้อมู ลโดยกากับติ ดตามให้ ทุ กจั งหวั ดบั นทึ กข้อมู ล
ผู้ฉีดวัคซีนลงระบบMOPH IC เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ
ข้อมูลสาหรับจัดทา Vaccine Certificate ในระยะต่อไป
- ผลการประชุม ศปก.ศบค. วันที่ 31 สิงหาคม 2564
-ให้ ฝ่ายความมั่นคง จังหวัดชายแดน จังหวัดปลายทางที่
ต้องการนาเข้าแรงงานต่างด้าวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กากับดูแลการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวให้เป็นไปตาม
มาตรการที่กาหนดอย่างเคร่งครัดเนื่องจากปัจจุบันพบการ
เคลื่ อนย้ า ยแรงงานต่ า งด้ า วในหลายพื้ น ที่ ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย
เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
-ที่ประชุมเห็นชอบให้ปรับรายละเอียดตามข้อสังเกตจาก
มติ ครม. ในข้อ๕(๖) ก.เกี่ยวกับการกาหนดเปิดดาเนินการ
ของร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผมในห้างสรรพสินค้า
หรือสถานประกอบการคล้ายกัน โดยผ่านการนัดหมาย
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และจากัดเวลาในการให้บริการในร้านเป็นจากเดิมไม่เกิน
รายละหนึ่ ง ชั่ ว โมงเป็ น รายละไม่ เ กิ น สองชั่ ว โมง ทั้ ง นี้
ศปก.ศบค. จะดาเนินการจัดทาข้อเสนอกราบเรียน นรม.
เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ละใช้ เ ป็ น แนวทางให้ กทม.และ
จังหวั ดในพื้นที่ ควบคุมสู งสุด และเข้ม งวด ออกประกาศ
หรือคาสั่งตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อต่อไป
-ที่ประชุม ศปก.ศบค. พิจารณาแนวทางการเปิดร้านอาหาร
และมีการแสดงดนตรี โดยมีมติเห็นชอบให้ ชะลอการแสดง
ดนตรีในร้านอาหารไปพลางก่อน เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่
อาจนาไปสู่การรวมกลุ่มและทาให้การปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและควบคุมโรคเป็นไปได้ยาก หากสถานการณ์การ
แพร่ ร ะบาดภายหลั ง การประกาศปรั บ มาตรการตาม
ข้ อ ก าหนดฉบั บ ที่ ๓๒ ในห้ ว งระยะเวลา ๑๔ วั น แรก
คลี่คลาย ที่ประชุมจะพิจารณาในประเด็นดังกล่าวอีกครั้ง
-ตามประกาศข้ อ ก าหนดฯ (ฉบั บ ที่ ๓๒) ที่ ป ระชุ ม
ศปก.ศบค. มีข้อพิจารณาในการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
๑) ให้ กทม. จ.ปริมณฑล และ จ.อื่นๆ ในพื้นที่ควบคุม
สูงสุดและเข้มงวด พิจารณาแบ่งกลุ่มการดาเนินการในการ
เปิดให้บริการของสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมในพื้นที่
เป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ (๑) กลุ่มสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรม
ในพื้ น ที่ ที่ มี ค วามพร้ อ มเปิ ด ให้ บ ริ ก ารภายใต้ เ งื่ อ นที่
ข้อกาหนดฉบั บที่ ๓๒ กาหนดให้สามารถเปิด ให้บ ริการ
และปฏิบัติตามมาตรการตั้งแต่ ๑ ก.ย. ๖๔เป็นต้นไป ทั้งนี้
ขอให้ กทม. เป็นพื้นที่นาร่องในการดาเนินการ (๒) กลุ่ม
สถานที่ กิ จ การ หรื อ กิ จ กรรมในพื้ น ที่ ยั ง ไม่ พ ร้ อ มเปิ ด
ให้บริการภายใต้เงื่อนที่ข้อกาหนดฉบับที่ ๓๒ ให้จังหวัด
สร้างความรู้ความเข้าใจ คาแนะนาและแนวทางในการ
ดาเนินการตามมาตรการเพื่อเตรียมความพร้อมกับสถาน
ประกอบการ อย่างไรก็ตาม จังหวัดสามารถอนุญาตให้เปิด
ดาเนินการได้ แต่จะต้องกากับดูแลอย่างใกล้ชิด
๒) ให้ คกก.โรคติดต่อกทม./จังหวัด พิจารณากากับดูแล
และติ ด ตามการด าเนิ น การของสถานที่ กิ จ การ หรื อ
กิ จ กรรมในพื้ น ที่ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามการปรั บ มาตรการของ
ข้ อ ก าหนด (ฉบั บ ที่ ๓๒) นอกจากนี้ สามารถก าหนด
รายละเอียดของมาตรการเพิ่มเติมที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่
รับ ผิ ด ชอบ โดยจะต้ องไม่ ขัด หรือแย้ ง กับ มาตรการตาม
ประกาศของข้อกาหนดๆ รวมทั้งขอให้การกาหนดแนวทาง
การปฏิบัติเน้นการเกิดความสมดุลระหว่างการควบคุมโรค
และการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นสาคัญ
๓) ให้ กทม. จ.ปริมณฑล และ จ.อื่นๆ ในพื้นที่ควบคุม
สู ง สุ ด และเข้ ม งวด สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
สถานการณ์การแพร่ระบาด รวมถึงชี้แจงมาตรการในการ
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ป้องกันและควบคุมโรคที่เหมาะสมกับสถานประกอบการ
ที่ มี ค วามเห็ น ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ การปรั บ มาตรการตาม
ข้อกาหนด (ฉบับที่ ๓๒)
๔) ให้ กทม. จ.ปริมณฑล และ จ.อื่ นๆ ในพื้ นที่ ควบคุม
สู งสุ ดและเข้ มงวด ก ากั บดู แลสถานประกอบการที่ เปิ ด
ให้ บริ การ ให้ มี การปฏิ บั ติ ตามตามมาตรการ Covid Free
Setting อย่ า งใกล้ ชิ ด โดยเฉพาะ มาตรการ Covid Free
Environment ในการปรั บ สภาพแวดล้ อมให้ เป็ น ไปตาม
มาตรการป้องกันและควบคุมโรค และ มาตรการ Covid Free
Personnel ในการสร้ างความพร้ อมให้ กั บ ผู้ ประกอบการ
และพนักงาน ผ่านการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี ATK และการฉีด
วั คซี น อย่ างไรก็ ตาม ในส่ วนของมาตรการ Covid Free
Customer ที่กาหนดการตรวจหาเชื้อ และการฉีดวัคซีนเป็น
เงื่อนไขในการเข้ ารับการบริการของลูกค้านั้น ให้ ชะลอไป
พลางก่อนในห้วงแรก
- ตามที่ สธ. กาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาฉีดวัค ซีน
Pizer เป็นเข็มที่ ๒ สาหรับบุคคลที่ได้รับวัคซีน AstraZeneca
เป็นเข็มที่ ๑ และยังไม่ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 ให้ทุกจังหวัด
พิจารณาปรับแนวทางการดาเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
ทั้งนี้ ขอให้พิจารณาการฉีดวัคซีน ให้กับกลุ่มเป้าหมายหลัก
อาทิ กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ กลุ่ม ๖๐๘ และกลุ่มบุคคล
ที่มีความเสี่ยง ตามลาดับก่อน
-ผลการประชุม ศปก.ศบค. วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔
-ที่ ป ระชุ ม ศปก.ศบค. รับ ทราบมาตรการควบคุม โรค
โควิ ด -19 แนวใหม่ เ พื่ อ ฟื้ น ฟู เ ศรษฐกิ จ อย่ า งปลอดภั ย
(Smart Control and Living with Covid-19 หรื อ SCLC)
และปัจ จั ยความส าเร็จ ในการด าเนิน การตามมาตรการ
จาเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน ร่วมกัน ดังนี้
๑. ภาครัฐ
๑) ส่ ว นกลาง - ให้ ทุ ก กระทรวงและหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมและขี้แจงให้ภาคเอกชนเข้าใจ
โดยให้หารือกับ สธ.(คร) เพื่อเร่งรัดกาหนดมาตรการหรือ
หลักเกณฑ์กลางที่สามารถปฏิบัติได้จริง ตามหน้าที่ความ
รับผิ ดชอบของหน่ วยงาน ในการรองรับ การปฏิบัติ ตาม
มาตรการSCLC โดยต้ องพิจ ารณาอย่า งรอบคอบเพื่อให้
การปรับ มาตรการต่ า งๆ ไม่ ท าให้ ส ถานการณ์ การแพร่
ระบาดเพิ่มมากขึ้น
๒) จั งหวั ด/พื้ นที่ ให้ คกก.โรคติ ดต่ อกทม./จั งหวั ด
พิ จ ารณาก าหนดรายละเอี ย ดของมาตรการต่ า งๆ ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทที่แตกต่างกันในแต่ละ
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รายละเอียด
จังหวัด ภายใต้มาตรการหรือหลักเกณฑ์กลางที่กาหนดโดย
กระทรวงและหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง ทั้ งนี้ ให้ ทุ กจั งหวั ด
วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ระดับอาเภอเพื่อนาเสนอ
ต่อ คกก.โรคติดต่อจังหวัดในการพิจารณากาหนดมาตรการ
ต่างๆ เพื่อให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยให้ดาเนินการตาม
ความพร้อมของแต่ละจังหวัดเป็นสาคัญ และให้มีการกากับ
ดูแลการปฏิบัติในระดับพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. ภาคเอกชน/สถานประกอบการ/ผู้ จั ด กิ จ กรรม/
ผู้รับผิดชอบ
ให้ พิ จารณาน ามาตรการ COVID-Free Setting ซึ่ ง สธ.
จะได้ประกาศใช่ในอนาคต ไปดาเนินการในการจัดกิจกรรม
ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่
- COVID-Free Environment สภาพแวดล้ อ ม สถานที่
พื้นที่จัดกิจกรรม
- COVID-Free Personnel ผู้ ประกอบการ ผู้ จั ดกิจกรรม
พนักงาน เจ้าหน้าที่
- COVID-Free Customer ผู้ รั บบริ การ ลู กค้า ผู้ เข้ าร่ วม
กิ จกรรม ทั้ งนี้ ให้ ภาคเอกชนเน้ น ย้ าให้ ด าเนิ นการตาม
ความพร้อม โดยอาจพิจารณาเตรียมการเพื่อเริ่มดาเนินการ
นาร่องใน กทม. และจังหวัดปริมณฑล
๓. ประชาชน
ให้ ต ระหนั ก มาตรการการป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ แบบ
ครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19)
- ให้ จ.ภูเก็ต เน้นย้าการปฏิบัติการควบคุม ดูแลแรงงาน
ต่างด้าวที่ไร้ระเบียบในสถานประกอบกิจการต่างๆ เพื่อ
ประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรค
- ที่ประชุม ศปก.ศบค. รับทราบการนาเสนอของฝ่า ย
เลขานุ การ ศปก.ศบค. และส านั กงาน กสทช.เกี่ย วกับ
ประเด็น ด้ านกฎหมาย และข้อเสนอส าหรับการถ่ายท า
รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ข้อกาหนด (ฉบับที่ ๓๒) โดยที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ
ในประเด็นกรณีที่มีผู้เข้าร่วมการถ่ายทาไม่เกิน ๕๐ คน ให้
ดาเนินการได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจาก คกก.โรคติดต่ อ
กทม./จังหวัด แล้วแต่กรณี
- ให้ จั งหวั ดพื้ นที่ ควบคุมสู งสุ ดและเข้มงวด ๒๙ จั งหวั ด
เตรี ยมระบบ HI ให้ มี ความพร้อมรองรับกรณี ที่ มี ผู้ ติ ดเชื้ อ
เพิ่มขึ้นภายหลังการอนุญาตให้สามารถเปิดกิจการ/กิจกรรม
ตามข้อกาหนดฯ (ฉบับที่ ๓๒) โดยหลักการที่สาคัญคือ ให้ผู้
ติดเชื้อที่ไม่มีอาการเข้ารับการรักษาในระบบ HI โดยเร็วที่สุด
หากมีอาการหรือในกรณีที่ไม่สะดวกเข้าระบบ HI ให้นาเข้า
รับการรักษาในระบบ CI หรือ รพ.สนาม ทั้ งนี้ ส าหรับการ
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ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ
จากที่ประชุม ศปก.ศบค.
ที่เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงมหาดไทย

รายละเอียด

หนังสือสั่งการ

ยกเลิกหรือคงไว้ซึ่ง รพ.สนาม ให้แต่ละจังหวัดพิจารณาถึง
สถานการณ์การแพร่ระบาดซึ่งอาจมีแนวโน้มกลับมาระบาด
ได้ในอนาคต และความจาเป็นในการให้บริการรักษาพยาบาล
โรคอื่นๆ ของระบบสาธารณสุข
- ให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเน้นย้าให้มีการลงทะเบียน
ข้อมูลผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนในระบบ MOPH IC ให้ครบถ้วน
อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ปรากฏในทะเบียนของ สธ. เนื่องจาก
ปัจจุบันจานวนวัคซีนที่ฉีดให้กับประชาชน ยังไม่สอดคล้อง
กับจ านวนวั คซี นที่ เข้ามาในประเทศ ซึ่ งอาจส่ งผลต่ อการ
บริ หารจั ดการวั คซี นและการด าเนิ นการด้ านสาธารณสุ ข
รวมถึงการจัดทา Certificate of Vaccination
- ที่ประชุม ศปก.ศบค. รับทราบแผนการฉีดวัคชีนของ รง.
ให้ กับแรงงานก่อสร้ างและผู้ ประกันตนตาม ม.๓๓ โดยได้
แสดงความห่ วงใยกรณี ที่ จะมี แรงงานกลั บเข้ ามาในพื้ นที่
กทม. และปริมณฑลมากขึ้นเนื่ องจากการเปิ ดกิจการและ
สถานประกอบการตามข้อกาหนด (ฉบับที่ ๓๒) โดยให้ รง.
(สปส.) กทม. และจั งหวั ด (มท.) ประสาน สธ. (คร.) เพื่ อ
จั ดสรรและจั ดฉีดวั คซี นให้ กลุ่ มเสี่ ยงในกิจการต่ างๆ อาทิ
ร้านอาหาร ร้านท าผม แรงงานก่อสร้างพนั กงานเก็บขยะ
ขนส่งสาธารณะ ตลาด และชุมชนโดยเฉพาะในพื้นที่ กทม.
และจังหวัดปริมณฑล เพื่อให้มีความปลอดภัยและลดความ
เสี่ ยงการเกิดปั ญหาการแพร่ระบาดของโรค และเป็ นการ
สนับสนุนมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 แนวใหม่ เพื่อฟื้นฟู
เศรษฐกิจอย่างปลอดภัย (Smart Control and Living with
Covid-19
-ผลการประชุม ศปก.ศบค. วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔
โทรสำร มท. ด่วนที่สุด
-จากการผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรคในไทยทาให้มีการ ที่ มท 0230/ว 5129
ลักลอบเข้าเมืองเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะจากประเทศเพื่อนบ้าน ลงวันที่ 7 ก.ย. 2564
จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการ ดังนี้
(เอกสาร 9)
๑) ให้ ศปม. เฝ้าระวังการข้ามแดนผิดกฎหมายในพื้นที่ตาม
แนวชายแดนอย่ า งเข้ ม งวด โดยเฉพาะพื้ น ที่ จั งหวั ด ที่ มี
ชายแดนติดประเทศเมียนมา
๒) ให้ จั งหวั ดข้างเคี ยงมี การเฝ้ าระวังผู้ ลั กลอบเข้าเมื อง
ที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ชายแดน
๓) ให้จังหวัดที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรมทาความเข้าใจกับ
ผู้ ประกอบการ รวมถึ งควบคุมดู แลไม่ ให้ มี การรั บแรงงาน
ต่างชาติผิดกฎหมายเข้าทางาน
- ที่ประชุม ศปก.ศบค. มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการ
ให้ บริการขนส่ งสาธารณะ ไม่ เกิ นเวลา ๒๒.๐๐ น. ในทุ ก
จั งหวั ด เพื่ อให้ เพี ยงพอกั บการให้ บริ การประชาชน ทั้ งนี้
ขอให้ กรมการขนส่ งทางบกและ กทม. ออกประกาศและ
ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลานี้ด้วย โดยให้มีผลตั้งแต่
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รายละเอียด
วันที่ ๒ ก.ย. ๖๔ ทั้งนี้ การขนส่งสาธารณะได้รับการยกเว้น
การห้ามออกนอกเคหสถาน (Curfew) ตามข้อ ๔ (๓) ของ
ข้อกาหนด (ฉบับที่ ๒๗) ประกอบกับข้อ ๗ ของข้อกาหนด
(ฉบับที่ ๓๒) ให้อานาจกับ ศปก.ศบค. กาหนดแนวปฏิบัติการ
ให้บริการของขนส่ง
- ให้ทุกจังหวัดเร่งดาเนินการฉีดวัคซีนกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้มี
โรคเรื้อรัง และกลุ่มสตรีมีครรภ์ (๖๐๘) โดยประชาสัมพันธ์
หรือปรับวิธีการชักชวน รวมทั้งอานวยความสะดวก ให้กลุ่ม
ผู้สูงอายุที่ยังมีความกังวล หรือมีข้อขัดข้องในการเดินทาง
ได้รับการฉีดวัคซีนโดยด่วน
-ผลการประชุม ศปก.ศบค. วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔
- ที่ประชุม ศปก.ศบค. เน้นย้ากรมการขนส่งทางบก กทม.
จั งหวั ด และหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องในการก ากั บดู แลการ
ให้บริการขนส่งสาธารณะให้มีความเรียบร้อย และเป็นตาม
มติที่ประชุม ศปก.ศบค. เมื่อวันที่ ๒ ก.ย. ๖๔ เกี่ยวกับการ
เห็นชอบการขยายเวลาให้บริการขนส่งสาธารณะทุกประเภท
ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยขยายการให้บริการไม่
เกินเวลา ๒๒.๐๐ น. มีผลตั้งแต่วันที่ ๒ ก.ย. ๖๔ เป็นต้นไป
ทั้งนี้ การขนส่งสาธารณะได้รับการยกเว้นการห้ามออกนอก
เคหสถาน (Curfew)
- ให้ ทุ กจั งหวั ด พิ จารณาก ากั บติ ดตามการปฏิ บั ติ ตาม
มาตรการป้องกันและควบคุมในพื้นที่แคมป์แรงงานก่อสร้าง
รวมถึ ง การก ากั บ ควบคุ ม (Seal Route) การเคลื่ อนย้ า ย
แรงงานต่างด้าวแบบหมุนเวียนภายในและการเคลื่อนย้าย
ข้ามจังหวัด ตามข้อกาหนด (ฉบับที่ ๓๐) เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดการแพร่ระบาดแบบกลุ่มก้อน เนื่องจากปัจจุบันพบการ
เคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวในหลายพื้นที่ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยง
ต่อการแพร่ระบาดของโรค
- ที่ประชุม ศปก.ศบค. รับทราบ การใช้งานระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการตรวจคัดกรองการเดินทาง เข้า-ออก
จ.ภูเก็ต ที่ประชุมมีข้อสังเกตให้ จ.ภูเก็ต พิจารณาจัดเตรียม
ขั้นตอนในการปฏิบัติสาหรับการตรวจพบกรณีที่ไม่ผ่านการ
ตรวจคั ด กรองในการเดิ น ทาง เข้ า -ออก จ.ภู เ ก็ ต และ
จ าเป็ นต้ องตรวจสอบเพิ่ มเติ ม เพื่ อป้ องกั นไม่ ให้ เกิ ดการ
ติดขัดในการปฏิบัติงานในบริเวณจุดตรวจคัดกรอง รวมถึงให้
รวบรวมข้อมูล ถอดบทเรียนการบริหารจัดการในฐานะเป็น
หน่วยงานนาร่อง เพื่อให้จังหวัดอื่นๆนาไปใช้เป็นแนวทาง
- การบริหารจัดการวัคซีน ให้ ทุกจังหวัด ดาเนินการ ดังนี้
๑)สร้ า งความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกั บ การฉี ดวั คซี นให้ กั บ
ประชาชน ทั้งในด้านการสร้างความมั่นใจในการเข้ารับวัคซีน
และด้านแนวทางในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชือ้
แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19)
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ภายหลั งจากการเข้ารับวั คซี น ๒) เพิ่ มศักยภาพในการฉีด
วั คซี นให้ กับประชาชนโดยเร่งด่ วน เพื่ อให้ การด าเนิ นการ
เป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ ๗๐ ในเดือน ก.ย. ๖๔ ๓) ประสาน
เน้นย้ากับหน่วยบริการฉีดวัคซีนในการบันทึกข้อมูลการฉีด
วัคซีนทุกประเภทในระบบ MOPH IC ให้ครบถ้วน
- ให้ทุกจังหวัด ประชาสัมพันธ์และเน้นย้ากับประชาชนใน
การปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป้ องกั นการติ ด เชื้ อแบบ
ครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVD-19) อย่าง
เคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด–19
-ผลการประชุม ศปก.ศบค. วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๔
โทรสาร มท. ด่วนที่สุด
- ให้ทุกจังหวัดพิจารณาเตรียมความพร้อมเพื่ อดาเนินการ ที่ มท 0230/ว 5219
ตามมาตรการ Smart Control and Living with COVID-19 ลงวันที่ 10 ก.ย. 2564
โดยให้ คานึ งถึ งบริบทและสถานการณ์ การแพร่ ระบาดใน
(เอกสาร 10)
ระดับอาเภอเพื่อประกอบการกาหนดมาตรการป้องกันและ
ควบคุมโรคตามมาตรการระดับองค์กร COVID - Free Setting
ตลอดจนการกากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรการดังกล่าว ทั้งนี้
เพื่อให้การบริหารสถานการณ์ภายหลังการปรับหรือผ่อนคลาย
มาตรการตามข้อกาหนด (ฉบั บที่ ๓๒) ให้ การเปิ ดกิจการ
กิจกรรม สถานที่ต่างๆ สามารถควบคุมการแพร่ระบาดที่อาจ
เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ที่ประชุมรับทราบการนาเสนอของกระทรวงอุตสาหกรรม
(อต.) เกี่ ยวกับความคื บหน้ าในการจั ดตั้ ง ศปก.อต. ซึ่ งมี
ปลั ด อต. เป็ น หั ว หน้ า ศู น ย์ โดยได้ ม อบหมายให้ มี การ
ดาเนินการ ดังนี้
๑. ให้จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ๒๙ จังหวัด
จั ดชุ ดตรวจติ ดตามและก ากั บการแพร่ ระบาดของโรคใน
จุดเสี่ยงต่างๆ โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนเมือง
๒. ให้ทุกจังหวัดประสาน สสจ. เพื่อติดตามกากับดูแลการ
ดาเนินการของสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรม
ที่มี การส่ งออกสิ นค้าไปยั งต่ างประเทศ ให้ ด าเนินการตาม
มาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เนื่องจากปัจจุบัน
บางประเทศได้กาหนดมาตรการระงับการนาเข้าสินค้าหาก
พบการปนเปื้ อนของเชื้ อโควิ ด –19 ซึ่ งอาจกระทบต่ อการ
ส่งออกสินค้าทั้งระบบ
๓. ที่ประชุมรับทราบปัญหาอุปสรรคของกิจกรรมการถ่าย
ทาภาพยนตร์ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ซึ่ง สสจ.ราชบุรีมีความ
ห่วงกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค ใน
อ.โพธิ์ธาราม ซึ่งมีความรุนแรงมากในขณะนี้ โดยที่ประชุมได้
มอบหมายให้ สสจ.ราชบุรี หารือร่วมกับผู้ตรวจราชการ สธ.
เขต ๕ และ คกก.โรคติดต่อจ.ราชบุรี เพื่อกาหนดมาตรการ
ด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระหว่างกองถ่ายทา
และชุมชนในพื้นที่ โดยให้ กสทช. สนับสนุนรายละเอียด
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- ให้ ศบค.มท. และ กทม. เน้นย้าทุกจังหวัดและพื้นที่เขตใน
กทม. เร่งดาเนินการฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มเสี่ยงที่มีอายุ ๖๐ ปี
ขึ้นไป ให้บรรลุเป้าหมายร้อยละ ๗๐ ภายในเดือน ก.ย. ๖๔
และให้เป็นไปตามสูตรการฉีดวัคซีนที่ สธ. กาหนด ทั้งนี้ ให้
ก ากั บดู แลสถานพยาบาลและหน่ วยฉี ดวั คซี น ในพื้ นที่ ให้
ดาเนินการบันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีนในระบบMOPH-IC ให้
ครบถ้วนสมบู รณ์ โดยเฉพาะวั คซี นทางเลื อก เพื่ อให้ การ
วางแผนและการจัดฉีดวัคซีนเป็นไปได้ตามเป้าหมายและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
-ผลการประชุม ศปก.ศบค. เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๔
-ที่ประชุมรับทราบการรายงานความคืบหน้าของโครงการ
Sandbox Extension 7+7 โดยขอให้ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง
ดาเนินการเพิ่มเติม ดังนี้
1) ให้กระทรวงDE ททท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน
พัฒนาระบบ Application เดียวให้สามารถรองรับการใช้งาน
ในทุกจังหวัด เพื่อเป็นการสนับสนุนภาคการท่องเที่ยว
2) ให้จัดทาแผนเผชิญเหตุและโครงสร้างการดาเนินงาน
รวมทั้ ง การประสานงานกั บ ทุ ก ภาคส่ ว น เพื่ อ รองรั บ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
3) ให้พิจำรณำแผนการเปิดรับนักท่องเที่ยวจากประเทศ
อื่น ๆ ที่มีความประสงค์เข้ามาท่องเที่ยวและทากิจกรรม เช่น
การแต่งงาน โดยให้พิจารณาหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) ให้ กต. ด าเนิ น การตรวจสอบยอดของจ านวน
นักท่องเที่ยวได้รับวัคซีนสปุตนิก และเข้ามายัง จ.ภูเก็ต
-ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบความคื บ หน้ า การด าเนิ น การตาม
มาตรการ bubble and seal และ Factory Sandbox สรุป
สาระสาคัญ ดังนี้
๑) ความก้าวหน้าการดาเนินการมาตรการป้องกันโรคใน
พื้นที่เฉพาะ Bubble and Seal และ Coaching System ซึ่ง
แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้
- ระดั บ นโยบาย เป็ น การด าเนิ น การตามแนวทาง
ควบคุมโรคแนวใหม่ ตามแผน "Smart Control and Living
with Covid-19 ตามข้อกาหนด (ฉบับที่ ๓๒)
- ระดับการดาเนินการในพื้นที่ ดังนี้
ระดับที่ ๑ การสื่ อสารทาความเข้ าใจตามมาตรการ
Bubble and Seal ส าหรั บ สถานประกอบกิ จ การ โดย
เผยแพร่ชุดความรู้ คู่มือทางเว็บไซต์ของ สธ. (คร.) และการ
จัดเวทีเสวนาเผยแพรใน webpage ของ สธ. ด้วย
ระดั บ ที่ ๒ การด าเนิ น งานการขั บ เคลื่ อนระบบ
Coaching โดยมีทีมปรึกษาในส่วนกลาง ส่วนเขต และส่วน
จังหวัด และระบบการประเมินโดยการประเมินทางออนไลน์
ของสถานประกอบการ (Online Self-Assessment) รวมทั้ง
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การบู รณาการทางานร่ วมกันระหว่ างที มที่ ปรึกษาและที ม
ประเมินในการลงพื้นที่เพื่อประเมินสถานประกอบการต่อไป
ระดั บที่ ๓ การด าเนิ นการโดยน าร่ องจาก "อยุ ธยา
โมเดล" ซึ่ งในขณะนี้ อยู่ ระหว่ างการด าเนิ นการ และอยู่
ระหว่างการพัฒนามาตรฐานเพื่อกาหนด SoP ต่อไป
๒) รายงานผลการด าเนิ นงาน Factory Sandbox สนง.
ประกันสังคม สรุปสาระสาคัญ ดังนี้
- แนวคิ ด: มี การจั ดโครงสร้ างและกระบวนการใน
ลั กษณะ "เศรษฐศาสตร์สาธารณสุ ข" โดยเน้ นที่ เป้ าหมาย
โรงงานภาคการผลิ ต ส่ ง ออกขนาดใหญ่ บ นพื้ น ฐานการ
ดาเนินการบนหลักสาธารณสุขควบคู่กับเศรษฐกิจ
- พื้ น ที่ เป้ า หมาย: ๗ จั ง หวั ด ระยะที่ ๑ (นนทบุ รี
ปทุมธานี สมุทรสาคร ชลบุรี) และระยะที่ ๒(พระนครศรีอยุธยา
ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ) ทั้งนี้ ศปก.ศบค. ขอให้ อต. เป็น
หน่วยรับผิดชอบหลักในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ
ร่วมกับภาคเอกชนควบคู่กับการจัดทาแนวทางปฏิบัติเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่กลไกภายใต้ พ.ร.บ.โรคติดต่อฯ
- การบริ การจั ดการวั คซี น ให้ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องใน
ทุกจังหวัดประสานการปฏิบัติเพื่อเร่งฉีดวัคซีนในกลุ่ม ๖๐๘
ภายในเดือน ก.ย. ๒๕๖๔ ให้บรรลุเป้าหมายร้อยละ ๗๐ และ
ให้ คร. หรื อ จั ง หวั ด พิ จ ารณาจั ด สรรวั คซี น ให้ กั บ กลุ่ ม
พนักงานขับรถสาธารณะในพื้นที่ส่วนภูมิภาค เนื่องจากเป็น
ภาคส่วนที่ต้องให้บริการประชาชนภายหลังจากที่มีการปรับ
มาตรการการคมนาคมให้สามารถดาเนินการตามข้อกาหนด
(ฉบับที่ ๓๒)
-ผลการประชุม ศปก.ศบค. วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔
- ให้ คกก.โรคติดต่อ กทม./จังหวัด ศึกษาหลักการและแนว
ปฏิบัติของมาตรการ School Sandbox ของ ศธ. เพื่อให้การ
เปิดโรงเรียนและการกากับดูแลโรงเรียนที่เปิดเรียนภายใต้
โครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความปลอดภัย
- ให้ จั งหวั ด ควบคุ ม สู งสุ ด และเข้ ม งวดวางระบบและ
มาตรการควบคุมและป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรค ซึ่ ง
รวมถึงการกั กกัน การแยกกัก การเฝ้าระวัง และการคุมไว้
สังเกตสาหรับผู้มีความเสี่ยงที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ เพื่อให้
การควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
-ให้ทุกจังหวัดที่มีปัญหาในการจัดฉีดวัคซีนให้ได้ครบตาม
เป้าหมายประชากรร้อยละ ๗๐ ประสานมายัง ศปก.ศบค.
หรือ คร. เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาในการได้รับการจัดสรรและการ
จัดฉีดวัคซีน ทั้งนี้ ในการฉีดวัคซีนให้จังหวัดกากับดูแลการ
ลงข้อมูลการฉีดวัคซีนของหน่วยฉีดต่างๆ ในระบบ MOPH-IC
ให้ครบถ้วนและเรียบร้อย
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-ให้ทุกจังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์เชิงบวกให้กับผู้ประกอบ
กิจการและประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัด
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง
ภายใต้หลักการ SCLC Universal Prevention และ COVID
Free Setting เพื่อให้การเปิดกิจการและสถานที่ต่างๆ เป็นไป
อย่างปลอดภัยและจูงใจในการเปิดกิจการอื่นๆ ในอนาคต
3

การประชุมศูนย์บูรณาการ ผลการประชุมศูนย์บูรณาการการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19
การแก้ไขสถานการณ์
ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล (วันที่ 2-6 กันยายน 2564)
โควิด-19 ในพื้นที่ กทม. - ผลการประชุมวันที่ 2 กันยายน ๒๕๖๔
- ตามที่ได้ออกข้อกาหนดฯ (ฉบับ ที่ 32) โดยผ่อนคลาย
และจังหวัดปริมณฑล
มาตรการต่ า งๆ อาจท าให้ เ กิ ด ความเสี่ ย งต่ อ การแพร่
ระบาดเพิ่มมากขึ้น ที่ประชุมเห็นควรให้คณะอนุรักษาฯ
จัดเตรียมแผนรองรับการระบาดของโรคที่อาจเกิดขึ้นอีก
ระลอก
- ผลการประชุมวันที่ 3 กันยายน ๒๕๖๔
- ที่ประชุมเห็นควรให้ กทม. ร่งจัดตั้ง CI ของตนเอง ทั้งนี้
เห็นควรให้แต่ ละเขตใน กทม. เร่งจัดตั้ ง CI ของตนเองให้
ทั่วถึงทุกเขตในพื้นที่ กทม.
- ให้ กทม. เพิ่มศักยภาพในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน
โดยเร่ งด่ วน เพื่ อให้ การด าเนิ นการเป็ นไปตามเป้ าหมาย
ร้อยละ ๗๐ ในเดือน ก.ย. 2564 ตามที่ สธ. กาหนด
- ให้ทุกจังหวัดเน้นย้าและประชาสัมพันธ์กับประชาชนที่มี
ความประสงค์ ในการรั บวั คซี นเข็ มที่ ๒ ณ โรงพยาบาล/
สถานพยาบาลในพื้ นที่ จั งหวั ดที่ อาศัย โดยให้ ลงทะเบี ยน
ล่ วงหน้ าก่ อน ๒ สั ปดาห์ เพื่ อสามารถด าเนิ นการจั ดสรร
วัคซีนไปยังพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง
- ผลการประชุมวันที่ 4 กันยายน ๒๕๖๔
- ที่ ประชุ มรั บทราบการน าเสนอของ ศบค.กทม. (War
Room) ในเรื่ องต่ างๆ ได้ แก่ ๑) สถานการณ์ ผู้ ติ ดเชื้ อและ
คลั สเตอร์ การแพร่ ระบาดต่ างๆ ในพื้ นที่ กทม. ๒) ผลการ
ด าเนิ นงานของที ม BKK CCRT ในการตรวจคัดกรองและ
การฉีดวัคซีน ๓) การนาผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาพยาบาล
และการประเมิ นอาการผู้ป่ วยเพื่ อเข้ารับการรักษาใน รพ.
รพ.สนาม HI และ CI ๔) และการจัดสรรเตียงของระบบ Bed
Management Center ๕) ผลการดาเนินการของ HI และ
CI ๖) ขั้นตอนการน าผู้ ป่ วยระดั บอาการแดงและเหลื อง
และผู้ติดเชื้อเข้าสู่การรักษาพยาบาล
ทั้งนี้ ที่ประชุมรับทราบว่าระบบการส่งต่อผู้ติดเชื้อและ
ระบบการรักษาพยาบาลในรูป แบบต่ า งๆของ กทม. มี
ความพร้ อ มร้ อ ยละ ๙๕ โดยมอบหมายให้ กทม.
ดาเนินการอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาให้ระบบดังกล่าว ให้
สามารถทางานได้เต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ให้จังหวัดอื่นๆ

โทรสาร มท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0230/ว 13143
ลงวันที่ 12 ก.ย. 2564
(แจ้ง กทม. และ
จังหวัดปริมณฑล)
(เอกสาร 11)
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ที่

ประเด็น

รายละเอียด

หนังสือสั่งการ

สามารถนารูปแบบของ กทม. ไปใช้พัฒนาระบบการส่งต่อ
ผู้ ป่ ว ยและรั ก ษาพยาบาลตามความเหมาะสมของ
สถานการณ์
- ผลการประชุมวันที่ 5 กันยายน ๒๕๖๔
- ที่ ป ระชุ ม มอบหมายให้ คณะอนุ ก รรมการ (คอก.)
ก ากั บ ติ ด ตามและประเมิ น ผลฯ ชี้ แ จงแนวทางการ
ดาเนินงาน Covid-19 Comprehensive Response Team
(CCRT) เพื่ อ ให้ จั ง หวั ด สามารถน ารู ป แบบการบริ ห าร
จัดการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในชุม ชนหรือพื้นที่ที่มีความ
แออัด ทั้งนี้จังหวัดที่สนใจ สามารถขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้
จากสานักอนามัย กรุงเทพมหานคร รวมทั้งอาจพิจารณา
จัดทาข้อมูลและวิธีการปฏิบัติสาหรับพนักงานเจ้าหน้าที่
ต่อไป
- ที่ประชุมเห็นควรให้ คอก. กากับ ติดตามและประเมินผล
มาตรการการควบคุ ม โรค การจั ด ฉี ด วั ค ซี น ในแคมป์
ก่ อ สร้ า ง รวมทั้ ง ให้ ป ระสานส านั ก งานเขตเข้ า มาร่ ว ม
ดาเนินการ
- ผลการประชุมวันที่ 6 กันยายน ๒๕๖๔
- ให้จังหวัดปทุมธานีปรับแผนการดาเนินการการฉีดวัคซีน
โดย อปท. ที่ ฟิ วเจอร์พาร์ครั งสิ ต ไม่ ให้ มี คนแออั ด ทั้ งใน
บริเวณที่มีการฉีด วัคซีน หรือบริเวณอื่น ๆที่ป ระชาชนมา
รอรับการฉีดวัคซีน

3. ข้อสั่งการจาก ศบค.มท.
ที่

ประเด็น

1 เร่งรัดการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงาน
ในการเฝ้าระวัง สอบสวน
ป้องกัน ควบคุมและ
รักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ณ สถานที่
ควบคุมโรคที่รัฐจัดให้
(State Quarantine
และ Local Quarantine)

รายละเอียด

หนังสือสั่งการ

สธ. แจ้งว่า ขอให้หน่วยงานตรวจสอบและเร่งรัดจัดส่ง หนังสือ ศบค.มท. ด่วนทีส่ ุด
เอกสารใบสาคัญเพื่อขอเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยฯ และ ที่ มท 0230/ว 5319
แผนการเบิกค่าตอบแทนเสี่ยงภัยฯ โดยหน่วยงานที่ตั้งอยู่ ลงวันที่ 15 ก.ย. 2564
ในส่ ว นภู มิ ภ าค ขอให้ ส่ ง เอกสารใบส าคั ญ ตั้ ง แต่ วั น ที่
(เอกสาร 12)
๑ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ไปที่สสจ. ภายใน
วั น ที่ 15 ตุ ล าคม ๒๕๖๔ หากพ้ น ก าหนดระยะเวลา
ดังกล่าวแล้ว จะถือว่าหน่วยงานไม่ประสงค์จะขอเบิกจ่าย
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ที่

ประเด็น

2 แนวทางมาตรการป้องกัน
ควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ
(Bubble and Seal)
สาหรับสถานประกอบ
กิจการ

รายละเอียด

หนังสือสั่งการ

สธ. ได้ ส่ งแนวทางมาตรการป้ องกั นควบคุ มโรคในพื้ นที่ โทรสำร มท. ด่วนที่สุด
เฉพาะ (Bubble and Seal) ส าหรั บสถานประกอบกิ จการ ที่ มท 0230/ว 5240
พร้อมทั้งขอความร่วมมือ มท. สื่อสารและเผยแพร่แนวทาง ลงวันที่ 12 ก.ย. 2564
ดั งกล่ าวไปยั งหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง เพื่ อใช้ ประกอบการ
(เอกสาร 13)
ดาเนินงานตามมาตรการดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการ
เป็นไปตามแนวทางข้างต้น ศบค.มท. ให้ กทม. และจังหวัด
พิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สามารถ
ดาวน์โหลด เอกสารได้ที่
https://ddc.moph.go.th/doed/pagecontent.php?page=
๗๓๙&dept-doed

สานักงาน กสทช. แจ้ง มท. ดังนี้
3 แนวปฏิบัติและคู่มือ
โทรสำร มท. ด่วนที่สุด
ในการถ่า ยทาภาพยนตร์ ๑. ส านั กงาน กสทช. กระทรวงวั ฒนธรรม กระทรวงการ ที่ มท 0230/ว 5237
และรายการโทรทัศน์
ท่ องเที่ ยวและกี ฬา และกรมควบคุ ม โรคได้ ร่ วมกั น จั ด ท า ลงวันที่ 11 ก.ย. 2564
ภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ
แนวปฏิบั ติ และคู่ มื อในการถ่ ายท าภาพยนตร์ และรายการ
(เอกสาร 14)
พ.ศ. ๒๕๔๘
โทรทัศน์ภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อเป็นประโยชน์
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในแต่ละพื้นที่ และให้ถือปฏิบัติร่วมกัน
ซึ่งที่ประชุม ศปก.ศบค. เมื่อวันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๖๔ มีมติรับทราบ ใน
ประเด็นข้อหารือด้านกฎหมาย และเห็นชอบหลักการข้อเสนอ
เพิ่มเติมสาหรับการถ่ายทารายการภาพยนตร์และรายการ
โทรทัศน์ดังกล่าว
๒. สานักงาน กสทช. ขอให้นาส่งข้อมูลหนังสือแจ้งผล
การพิจารณาแผนการถ่ายทารายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และ
วีดิทัศน์ ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการดาเนินการตาม
ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ด้ ว ยงานสารบรรณ พ.ศ.
๒๕๖๔ เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสและป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคฯ และขอรั บทราบข้ อมู ลผู้ ที่ ได้ รั บมอบหมายหรื อ
รับมอบอานาจให้ปฏิบัติภารกิจในแต่ละเขตพื้นที่โ ดยตรง
พร้อมทั้งตาแหน่ง และสังกัด รวมถึงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
หมายเลขโทรศัพ ท์ ของหน่ ว ยงานที่ ไ ว้ ส าหรับ การติ ด ต่ อ
ประสานงาน สาหรับการจัดส่งหนังสือทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
ให้ ห น่ ว ยงานที่ ก ากั บ ดู แ ลพื้ น ที่ ข อถ่ า ยท ารายการเพื่ อ
รับทราบและพิจารณาตามแต่ละกรณีไป
ศบค.มท. ขอให้ จัง หวั ดพิ จารณามอบหมายสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดในฐานะเลขานุการ คกก.โรคติดต่อจังหวัด
ดาเนิ นการตามแนวทางและคู่มื อข้างต้ น และแจ้ ง รายชื่ อ
ผู้ได้รับมอบหมายหรือรับมอบอานาจให้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
มาตรการผ่อนคลายสาหรับการถ่ายทารายการภาพยนตร์
และรายการโทรทั ศน์ ใ นแต่ ล ะพื้ น ที่ ต ามแบบรายงานที่
กาหนดผ่านทาง Google Form ส่งให้ ศบค.มท. ภายใน
วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔
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ที่

ประเด็น

4 การรวบรวมความเห็น
และข้อเสนอแนะเพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการ
พิจารณาผ่อนคลาย
มาตรการ/กิจการและ
กิจกรรม

รายละเอียด

หนังสือสั่งการ

สานักงาน ศบค.มท. ได้รับการประสานจากฝ่ายเลขานุการ โทรสำร มท. ด่วนที่สุด
ศปก.ศบค. ขอความร่วมมือจังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและ ที่ มท 0230/ว 5108
เข้มงวด รวบรวมควำมเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นข้อมูล ลงวันที่ 6 ก.ย. 2564
ประกอบกำรพิ จำรณำผ่ อนคลำยมำตรกำร/กิ จ กำรและ
(เอกสาร 15)
กิจกรรม ป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 สาหรับ
พื้นที่ ควบคุมสู งสุ ดและเข้มงวด จึ งขอให้จั งหวั ดโดยความ
เห็นชอบของ คกก.โรคติดต่อจังหวัด ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด
และเข้มงวด พิจารณาให้ความเห็น/ข้อเสนอ ส่งให้ ศบค.มท.
ภายในวันที่ 7 กันยำยน 2564

4. ข้อสั่งการจาก ศบค.ปค.
ที่

ประเด็น

1

ประชาสัมพันธ์ประกาศ
จุฬาราชมนตรี เรื่อง
มาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
ว่าด้วย การละหมาด
ญะมาอะห์และการละหมาด
วันศุกร์ (ญุมอะห์)
ที่มัสยิด
(ฉบับที่ ๙/๒๕๖๔)

รายละเอียด

หนังสือสั่งการ

มท. ได้รับการประสานเพิ่มเติมจากสานักจุฬาราชมนตรี หนังสือ มท. ด่วนทีส่ ุด
ว่า ได้มีประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการ ที่ มท 0320/ว 5216
แพร่ระบาดของโรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 10 ก.ย. 2564
ว่ าด้ วยการละหมาดญะมาอะห์ และการละหมาดวั นศุกร์
(เอกสาร 16)
(ถุมอะห์) ที่มัสยิด (ฉบับที่ ๒/๒๕๖๔) ลว. ๒ ก.ย. ๒๕๖๔ จึง
ให้จังหวัดดาเนินการ ดังนี้
๑. แจ้งส่วนราชการประจาจังหวัด ตลอดจนหน่วยงานอื่น
ของรั ฐในพื้ นที่ ทราบ และแจ้ งอ าเภอให้ ประชาสั มพั น ธ์
ประกาศจุฬาราชมนตรีฉบับดังกล่าวให้ประชาชนทั่วไปและ
ผู้นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน ผ่านช่องทาง
การสื่อสารทุกช่องทาง ทุกแขนงในพื้นที่
๒. ประสานการปฏิบั ติ กับคณะกรรมการอิ สลามประจ า
จังหวัด (ถ้ามี) ในการกากับดูแลและตรวจตราการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการอิ ส ลามประจ ามั ส ยิ ด หรื อผู้ มี หน้ า ที่
รั บ ผิ ด ชอบให้ ปฏิ บั ติ ตามมาตรการป้ องกั นโรคของทาง
ราชการและประกาศจุฬาราชมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
รวมทั้ งการจั ด ระเบี ย บและระบบต่ า งๆ ตามค าแนะน า
เงื่อนไข และเงื่อนเวลาตามที่ทางราชการกาหนด โดยขอให้
คานึงถึงความเสี่ยงต่อการติดโรค การแพร่กระจายเชื้อ และ
ความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสาคัญ โดยเฉพาะ
การปฏิ บั ติ ตามมาตรการ D-M-H-T-T-A โดยให้ ผู้ เข้ าร่ วม
กิจกรรมสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ก่อนเข้าและออกจาก
สถานที่ จั ดกิ จกรรม และจั ดเตรี ยมพื้ นที่ ส าหรั บการเว้ น
ระยะห่ างทางสั งคม (Social Distancing) ในการประกอบ
ศาสนกิจตามประกาศจุฬาราชมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วย
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้จากเว็บไซต์
https://multi.dopa.go.th/haj
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ที่

ประเด็น

รายละเอียด

หนังสือสั่งการ

2

เร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณตามโครงการ
สนับสนุนการปฏิบัติ
ราชการของที่ทาการ
ปกครองจังหวัด และ
ที่ทาการปกครองอาเภอฯ

ศบค.ปค. แจ้ง ทปค.จังหวัด และ ทปค.อำเภอ เร่งรัด หนังสือ ปค. ด่วนทีส่ ุด
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมโครงกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติ ที่ มท 0321/ว 21720
รำชกำรของที่ทำกำรปกครองจังหวัด และที่ทำกำรปกครอง ลงวันที่ 6 ก.ย. 2564
อำเภอ เพื่ อกำรบริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
(เอกสาร 17)
โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนำ 2019 (COVID-19) ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 กันยายน 2564
และรำยงำนกำรใช้ จ่ ำยงบประมำณให้ กรมกำรปกครอง
ทรำบ ภำยในวั น ที่ 15 กั น ยำยน 2564 เพื่ อ ป้ อ งกั น
กำรเกิดงบประมำณตกพับ

3

การสารวจข้อมูล
ความต้องการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
ของส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ
ที่ปฏิบัติงานส่วนกลาง

ศบค.มท. แจ้ ง ว่ า สธ. ได้ กาหนดแผนการฉี ด วั ค ซี น
ป้ อ งกั น โรคโควิ ด -19 เข็ ม ที่ ๓ ส าหรับ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การฉี ด
วั ค ซี น ซิ โ นแวคครบ ๒ เข็ม เพื่ อกระตุ้ น ภูมิ คุ้ม กัน ให้ แ ก่
ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง และสานักนายกรัฐมนตรีมีความ
ประสงค์จะรวบรวมข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
ของส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านใน
ส่วนกลางให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
ศบค.ปค. (วช) จึงขอให้สานัก/กอง ดาเนินการสารวจ
และรวบรวมข้อมูลความต้องการฉีดวัคซีนของบุคลากรผู้ที่
ได้รับการฉีดวัคซีนซีโนแวคครบ ๒ เข็ม และปฏิบัติงานใน
ส่วนกลาง จัดส่งข้อมูลให้ ศบค.ปค. (วช.) ทราบ ภายใน
วันที่ 17 กันยำยน 2564

หนังสือ ศบค.ปค. ด่วนทีส่ ุด
ที่ มท 0321/ว 169
ลงวันที่ 17 ก.ย. 2564
(แจ้งทุกสำนัก/กอง)
(เอกสาร 18)

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมการปกครอง
(ศบค.ปค.)

