
ด่วนที่สุด
ท นศ ๐๐๑๗.๒/ว ซ0ิ0ซิ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

รุ)ด่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อสั่งการในท่ีประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก. ศบค.) 

เมื่อวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ ์๒๕๖๔

เรียน หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
นายอำเภอทุกอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่มท๐๒๓๐/ว๘๙๕

ลงวันที ่๑๑ กุมภาพันธ ์๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยในคราวประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก. ศบค.) 
เมื่อวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ ์๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานการณ ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้จังหวัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย

จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอให้ทุกส่วนราชการพิจารณานำข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 

ให้หลีกเล่ียงการใช้ถ้อยคำที่ทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อประชาชน ในกรณีท่ีจะมีการสื่อสาร 

ให้เห็นถึงรูปแบบและตัวอย่างการแพร่ระบาดของโรค และดำเนินการในส่วนที่เก่ียวช้องตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

(นายไกรศร วิศิษฎวงศ) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานจังหวัด

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 นศ. 

โทร./โทรสาร ๐ ๗๕๓๕ ๖๙๕๒

586
18 ก.พ. 2564
11.32 น.

เรียน  ผช.อธิการบดีฯ ผ่าน ผอ.สนง.วข.นศ.
 
          - เพื่อโปรดทราบ 
          - เห็นสมควรมอบทุกคณะ /งานบริหาร 
พิจารณานำเข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ ดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ อย่างเคร่งครัด

                      กมลลักษณ์
                    18 ก.พ. 2564

381
19 ก.พ.2564
11.19

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

0160
22ก.พ.2564
14.19



ด่วนที่สุด
ท ีมท ๐๒๓๐/Q เฐโ

ถึง จังหวัดทุกจังหวัด

ศูนย์โควิดฯ มท.

ด้วยในคราวการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.คบค.) 
เมื่อวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ์๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานการณ ์
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือสำนักงานสภาความมั่นคง 
แห่งชาต ิที ่นร ๐๘๐๑.๐๑/๑๘๘๗ ลงวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ ์๒๕๖๔ ที่ส่งมาพรัอมนี้

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย 
(คบค.มท.) จึงขอส่งสรุปผลการประชุมๆ ซึ่งมีข้อส่ังการ/ข้อเสนอแนะให้ทุกส่วนราชการหลีกเลี่ยงการใช้ด้อยคำ 

ที่ทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อประชาชน ในกรณีที่จะมีการส่ือสารให้เห็นถึงรูปแบบและตัวอย่าง 

การแพร่ระบาดของโรค

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



ท ีนร ๐๘๐๑.๐๑/''9

ถึง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

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

ประจำวัน เมื่อวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ ์๒๕๖๔ เพื่อขับเคลื่อน เร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 

หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามตามนโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์ และมาตรการ 

ที่รัฐบาลหรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 กำหนด ทั้งนี ้ศปก.คบค. จึงขอแข้งผลการประชุมเพ่ือให ้

ส่วนราขการทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป

สำนักงานสภาความมันคงแห่งชาติ 

โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๘๐๐๐ ต่อ ๔๐๐๖ 

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๖๒๓๕



ผลประชุม ศปก.ศบค.

ประจำวันพุธที ่๑0 กุมภาพันธ ์๒๕๖๔

๑. ด้วย ศปก.ศบค. ได้จดการประชุมประจำวันของ ศปก.คบค. ในวันที ่๑๐ ก.พ. ๖๔ ณ ตึกสันติไมตร ี

(หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดยม ีพล.อ. ณ'ฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน 

สรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้

๒. ผลการประชุม

ลำดับ ข้อสังการ/ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

๑. ให ้สธ. พิจารณากำหนดแนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สำหรับบุคคล 

กลุ่มต่าง ๆ ที่ม ีVaccine Passport ซึ่งประสงค์จะเดินทางเข้ามา 

ในราชอาณาจักร รวมถึงคนไทยท่ีได้รับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว 

เพื่อใช้เป็นกรอบแนวปฎบ้ติของเจ้าหน้าท่ีต่อไป

สธ.

๖. ให ้ศรชล. จท. และ สตม. พิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัต ิ

ตามมาตรการสำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักรทางเรือ 

ของคนต่างด้าว โดยคำปึงถึงมิติด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

และด้านมนุษยธรรม

ศรชล./ 

จท./ 

สตม.

๓. ให้ จังหวัดสมุทรสาคร ตรวจสอบข้อมูลและจำนวนของโรงงาน 
ที่อยู่นอก Bubble & Sealed Measure ก่อนนำเสนอท่ีประชุม 

ศปก.คบค. เพื่อกำหนดแนวทางในการป้องกันและควบคุมโรคต่อไป

จังหวัด 

สมุทรสาคร/ 

สธ.

ให ้การท่าอากาศยาน (ทอท.) พิจารณากำหนดแนวปฏิบัติสำหรับ 
ผู้โดยสารต่อเครื่องที่ไทย (Transit Passenger)ก่อนเดินทาง 

ออกนอกราชอาณาจักรให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ทั้งนี้ให้มีการเตรียมแนวปฏิบัติดังกล่าวให้พร้อมก่อนห้วงเดือน 

มี.ค. ๖๔ เนื่องจากจะมีจำนวนผู้โดยสารประเภทดังกล่าวเพ่ิมขึ้น

ทอท./ 

คร./ 

กด.

ให ้ทุกส่วนราชการ หลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคำที่ทำให้เกิดความเข้าใจ 
ที่คลาดเคลื่อนต่อประชาชน ในกรณีที่จะมีการสื่อสารให้เห็นถึง 

รูปแบบและตัวอย่างการแพร่ระบาดของโรค เช่น คัวอย่างกรณ ี
การแพร่ระบาดในมหาวิทยาลัยท่ีมีความผิดพลาดด้านการส่ือสาร 

จนอาจส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อแผนการเปิดการเรียนการสอน 

ของสถานศึกษา

ทุกส่วนราชการ

ให ้คร. หารือ สสจ. ถอดบทเรียนเพ่ือจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) 

ในการจัดการแช่งขันกีหาทั้งภายในประเทศและระคับนานาชาติ 

โดยให้มีแนวทางการดำเนินงานท่ีเหมาะสมและสอดคลัองกับ 
สถานการณ์การแพร่ระบาด ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ คร.

คร./ 

สธ./ 

สสจ.

๗. ให้ รง. (สำนักงานประกันลังคม) สนับสบุนค่าใช้จ่ายในการตรวจหา 
เขึ้อของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นสมาชิก 

กองทุนประกันสังคมที่คงเหลือ รวมทั้ง ให้พิจารณาสนับสบุน สสจ.

รง. (สำนักงาน 

ประกันสังคม)/ 

สธ.



-๒-

สมุทรสาคร ในการตรวจคัดกรองเชิงรุกในโรงงานขนาดเล็ก ตลาด 
และชุมชนนอกพ้ืนที ่Bubble & Sealed ด้วย

๘. ให้ สธ. สั่งการ สสจ.สมุทรสาคร เตรียมความพร้อมในการ 
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ Exit Plan โรงงานที่ดำเนินการ 

Bubble & Sealed จังหวัดสมุทรสาคร โดยเฉพาะการเตรียม 

ความพร้อมในการตรวจหา Antibody และการจัดสรรงบประมาณ 
ในการรองรับผู้ติดเชื้อที่พบใน Bubble & Sealed Measure

สธ./ 

สสจ.

สมุทรสาคร

ศปก.ศบค.

๑๐ กุมภาพันธ์ เอ๕๖๔




