
พั^สุ^

'ท นศ ิ< • - -๐๐๑๗.๒/ว ซ0ิ00 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

ซิค ํกุมภาพันธ ์๒๕๖๔

เรื่อง ข้อสั่งการในที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก. ศบค.) 

เมื่อวันท่ี ๔ กุมภาพันธ ์๒๕๖๔

เรียน หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

นายอำเภอทุกอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่ง

สิ่งท่ีส่งมาด้วย สำเนาโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท ๐๒๓๐/ว ๗๔๐

ลงวันที ่๖ กุมภาพันธ ์๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยในคราวประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก. ศบค.) 

เมื่อวันท่ี ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีข้อส่ังการ/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้จังหวัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. ทำความเข้าใจกับหน่วยงานปฏิบัติในเรื่องการกำกับดูแล นักท่องเที่ยวต่างชาต ิซึ่งผู้ได้รับ 

อนุญาตให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าว 

บางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  

โคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

และประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ได้รับทราบถึงแนวทางดังกล่าว

๒. เน้นยํ้าข้าราชการและผู้มีหน้าท่ีเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนให้เตรียมความพร้อม 

ในการปฏิบัติหน้าที่และสามารถติดต่อประสานการปฏิบัติได้ในช่วงเวลาที่มีการ Work From Home โดยไม่ให ้

เกิดความล่าช้าจนกระทบต่อผลประโยชน์ของประชาชน 

รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย

จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอให้พิจารณานำข้อสั่งการดังกล่าวมาเป็นแนวทาง 

ดำเนินการตามอำนาจหน้าท่ีต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

สำนักงานจังหวัด

ศูนย์บริหารสถานการณI์ควิด 19 นศ. 

โทร./โทรสาร ๐ ๗๕๓๕ ๖๙๕๒

(นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์) 

ผ้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

584
18 ก.พ. 2564
11.28 น.

เรียน  ผช.อธิการบดีฯ ผ่าน ผอ.สนง.วข.นศ.
 
          - เพื่อโปรดทราบ 
          - เห็นสมควรมอบทุกคณะ/งานบริหาร  พิจารณา
นำข้อสั่งการไปเป็นแนวทางดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
อย่างเคร่งครัด
 
                                        กมลลักษณ์
                                       18 ก.พ. 2564

380
19 ก.พ.2564
11.12

เรียน  คณบดี
         -เพื่อโปรดทราบ
         -เห็นสมควรมอบทุกฝ่าย/ทุกสาขาทราบ 
          และถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง
                      อภิชญา
                  19 ก.พ.2564

0161
22ก.พ.2564
14.22



ศูนย์โควิดฯ มท.

ด่วนที่สุด
ที ่มท ๐๒๓๐/ว «พ0 

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

วันที ่V กุมภาพันธ ์๒๕๖๔

จาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม)

ด้วยในคราวการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.คบค.) 
เมื่อวันที ่๔ กุมภาพันธ ์๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีขัอสั่งการ/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้จังหวัดดำเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง ดังนี้

๑. ทำความเข้าใจกับหน่วยงานปฏิบัติในเรื่องการกำกับดูแล นักท่องเท่ียวต่างชาต ิชึ่งผู้ได้รับอนุญาต 

ให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวก 
อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ตามมติคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และประชาสัมพันธ ์

ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ได้รับทราบถึงแนวทางดังกล่าว
๒. เน้นยํ้าข้าราชการและผู้มีหน้าที่เก่ียวกับการให้บริการประชาชนให้เตรียมความพร้อม 

ในการปฏิบัติหน้าที่และสามารถติดต่อประสานการปฏิบัติได้ในช่วงเวลาที่มีการ Work From Home โดยไม่ให ้

เกิดความล่าช้าจนกระทบต่อผลประโยชน์ของประชาชน

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย 

(ศบค.มท.) จึงขอให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการตามข้อส่ังการ/ข้อเสนอแนะของที่ประชุม และตามมดิที่ประชุม 

ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาต ิที ่นร ๐๘๐๑.๐๑/๑๖๔๗ 

ลงวันที ่๔ กุมภาพันธ ์๒๕๖๔ ที่ส่งมาพร้อมนี้

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ) 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ในส่วนที่เก่ียวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด 

และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงาน ศบค.มท. (สนผ.สป.)
โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๔๘๕๗ มท. ๕๐๑๘๘



p
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ถึง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.คบค.) ได้จัดการประชุม 

ประจำวัน เมื่อวันท่ี ๔ กุมภาพันธ ์๒๕๖๔ เพื่อขับเคล่ือน เร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 

หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ให้เป็นไปตามตามนโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์ และมาตรการ 

ที่รัฐบาลหรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 กำหนด ทั้งนี ้ศปก.คบค. จึงขอแจ้งผลการประชุมเพื่อให ้

ส่วนราชการทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป

สำนักงานสภาความมนคงแห่งชาติ 

โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๘๐๐๐ ต่อ ๔๐๐๖ 

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๖๒๓๕



ผลการประชุม ศปก.คบค. 

ประจำวันที ่๔ กุมภาพันธ ์๒๕๖๔

๑. ด้วย ศปก.ศบค. ได้จัดการประชุมประจำวันของ ศปก.คบค. ในวันที ่๔ ก.พ. ๖๔ ณ ตึกสันติไมตร ี

(หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดยม ีพล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย ์เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาต ิเป็นประธาน 

สรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังบี้

๒. ผลการประชุม

ลำดับ ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

๑. ให้ กต. หารือร่วมกับ สธ. คร. และ มท. ถึงความเป็นไปได ้

ในการปรับลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของ Destination 

Management Company (DMC) สำหรับผู้ไม่มีสัญชาติไทย 
ซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรแบบ 

ไม่เข้ารับการกักกันตัว อาท ิค่าที่พัก ค่าตรวจสอบสถานท่ี 

ค่ายานพาหนะ และค่าบริหารจัดการในการคุมไว้สังเกต 
โดยให้คำนึงถึงความสำคัญของการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด - 19 

ควบคู่กับการส่งเสริมการลงทุนของประเทศ

กด. / สธ./ คร./

มท.

๒. ให ้ศรชล. และ จท. กำกับดูแลการเดินทางเข้าประเทศ 
ของกลุ่มคนต่างด้าวที่มากับเรือยอร์ช ผู้ซึ่งได้รับหนังสือ 

ที่รับรองว่าเป็นบุคคลท่ีเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 

(Certificate of Entry: COE) และได้รับหนังสือตรวจลงตรา 
(VISA) ผ่านช่องทางปกติตั้งแต่ประเทศต้นทาง ให้การเดินทาง 

เข้ามาในราชอาณาจักรของกลุ่มคนตังกล่าวเป็นไปด้วย 

ความเรียบร้อย

ศรชล./ จท.

๓. ให ้มท. ตม. และ กต. ทำความเข้าใจกับหน่วยงานปฏิบัต ิ
ในเรื่องการกำกับดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติ ผู้'ซ่ึงได้รับอนุญาต 

ให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักร 

เป็นกรณีพิเศษภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค  
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 

๒๙ ธ.ค. ๖๓ ให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และ 

ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 

ได้รับทราบถึงแนวทางดังกล่าว

มท. / ตม. / กด.

ให้ มท. และหน่วยงานที่เก่ียวข้องเนันย้ําข้าราชการและ 

ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการประชาชน ให้เตรียม 

ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีและสามารถติดต่อประสาน 

การปฏิบัติได้ในช่วงเวลาที่มีการ Work From Home

มท./ ทุกส่วน

ราชการ



โดยไม่ให้เกิดความล่าช้าจนกระทบต่อผลประโยชน์ของ 

ประชาชน

๕ ให ้ศปม. จัดเจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร (สห.) สนับสนุนการ 

ดำเนินการประจำจุดตรวจ/จุดคัดกรองในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด 

และเข้มงวด (จ.สมุทรสาคร) เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดี 

ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ศปม.

ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันหมอชนะ ดำเนินการ 

ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้

๖.๑ ให ้สพร. สร้างความรู้ความเข้าใจแก,หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

เกี่ยวกับระบบการทำงานทางเทคนิคของแอปพลิเคชันหมอชนะ 

เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถสนับสมุนการดำเนินงานของ ดศ. 

ซึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบแอปพลิเคฃันดังกล่าวต่อไป

สพร.

๖.๒ ให้ มท. (จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดมหาสารคาม) 

และ กทม. แจ้งผู้ประกอบการโรงงานและเจ้าของสถาน 
ประกอบการในพื้นท่ีเสี่ยงและขอความร่วมมือให้แรงงาน 

ของตนเองดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหมอชนะ เพื่อประโยชน ์

ในการติดตามและสอบสวนโรคของ คร. ต่อไป

มท.

(จังหวัด 

สมุทรสาครและ 

จังหวัด 

มหาสารคาม)/ 

กทม./ คร.

๖.๓ ให ้สพร. และ ดศ. ร่วมกันจัดทำ Animation กระบวนการ 

ทำงานและผลลัพธ์การดำเนินงานของแอปพลิเคชันหมอชนะ 

และให้โฆษก ศบค.นำไปประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชน 

เห็นความสำคัญของการใช้งานแอปพลิเคชันดังกล่าว

สพร./ ดศ./ 

โฆษก ศบค.

๖.๔ ให้ สพร. พัฒนา Function และ/หรือ Feature ของ 

แอปพลิเคชันหมอชนะที่เป็นประโยชน์ต่อการติดตามและ 

สอบสวนโรคเพิ่มเดิม อาท ิการแจ้งเตือนข้อมูล Animation 

การทำงานของแอปๆ เพื่อดึงดูดให้ประชาชนดาวน์โหลด 

แอปพลิเคชันดังกล่าวเพ่ิมมากขึ้น

สพร,

๓!. ให้ คค. พิจารณามาตรการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ 
ระบบขนส่งสาธารณะเพื่อรองรับการเปิดภาคการศึกษา ทั้งนี ้

ยังคงให้ยืดถือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ 

ทางสาธารณสุข "DMHTT" อย่างเคร่งครัด

คค.

ให ้กทม. กำชับผู้ประกอบร้านอาหารในพ้ืนที ่กทม. โดยเอพาะ 

ในพื้นท่ีเขตบางขุนเทียน ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค 

ที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

กทม.



-๓-

๙. ให ้สธ. คร. และ โฆษก คบค. ร่วมกันหารือแนวทางการสร้าง 

การรับรู้และสร้างความเข้าใจต่อประชาชนเก่ียวกับแนวโน้ม 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19ในห้วงส้ิน 

เดือน ก.พ. ๖๔

สธ./ คร./ โฆษก

คบค.

๑๐. ให้ วช. ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฎ ๓๘ แห่ง 

พิจารณาจัดทำหลักสูตรต้นแบบชองการเรียนแบบผสมผสาน 

(On-Air On-Site และ Online) เพื่อรองรับกรณีการปิด 

สถานศึกษาเพื่อปัองกันการแพร่ระบาดชองโรคโควิด - 19 

ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี ้ให้มีการประเมินผล 

การดำเนินการเพ่ือเสนอให ้ศธ. พิจารณาพัฒนาหลักสูตร 

ให้เป็นมาตรฐานทั้วประเทศต่อไป

วช./ ศธ.

ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.คบค.) 

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔




