
ดวนทสุด
ท ีนศ <๐๐๑๗.๒/ว รุ)6ใ)(นี ้(นี้ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

ไ3 (£. มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์!ควิด -19 (ศปก. ศบค.) เมื่อวันที ่๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

เรียน หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

นายอำเภอทุกอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท ๐๒๓๐/ว ๑๕๙๖ ลงวันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยในคราวการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก. ศบค.) 

เมื่อวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีข้อส่ังการเก่ียวกับการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กระทรวงมหาดไทยเน้นยํ้าให้ผู้จัดกิจกรรมและประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ 

ทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดในการจัดกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต ์โดยกิจกรรมพ้ืนฐานท่ีสามารถดำเนินการได้ 

อาท ิการจัดพิธีสรงนํ้าพระ รวมทั้งกิจกรรมอ่ืนๆ ทางศาสนา การจัดพิธีรดนํ้าดำหัวผู้ใหญ่ การเล่นสาดนํ้าในพื้นท่ี 

ที่กำหนด ทั้งน้ี หากมีความประสงค์จัดกิจกรรมอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 

รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย

เพื่อให้การดำเนินการตามข้อส่ังการข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช 

จึงขอให้ทุกส่วนราชการพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

(นายไกรศร วิคิษฎำงค์) 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานจังหวัด

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 นศ.

โทร./โทรสาร ๐ ๗๕๓๕ ๖๙๕๒

1010
25 มี.ค. 2564
11.57 น.

เรียน  ผช.อธิการบดีฯ ผ่าน ผอ.สนง.วข.นศ.
 
          - เพื่อโปรดทราบ 
          - เห็นสมควรมอบทุกคณะ /งานบริหาร
พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตาม
อำนาจหน้าที่ต่อไป

                   กมลลักษณ์
                  25 มี.ค. 2564

717
26 มี.ค.2564
15.10

เรียน  คณบดี
         -เพื่อโปรดทราบ
         -เห็นสมควรมอบทุกฝาย/ทุกสาขา
          ทราบและถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง
                   อภิชญา
                26 มี.ค.2564

0287
29มี.ค2564
13.05



ด่วนทีสุด
ที ่มท ๐๒๓๐(ข้.0^0

ศูนย์โควิดฯ มท.
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กระทรวงมหาดไทย (คบค.มท.)

พ/
ถนนอัษฎางค ์กทม. ๑๐๒๐๐

มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งท่ีส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ ที ่นร ๐๘๐๑.๐๑/๓๕๑๗ 
ลงวันที ่๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

ด้วยในคราวการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.คบค.) 
เมื่อวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีข้อสั่งการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กระทรวงมหาดไทยเน้นยํ้าให้ผู้จัดกิจกรรมและประชาชนปฏิบัติ 
ตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดในการจัดกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์'  โดยกิจกรรมพ้ืนฐาน 
ที่สามารถดำเนินการได ้อาทิ การจัดพิธีสรงนํ้าพระ รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ ทางศาสนา การจัดพิธีรดนํ้าดำหัวผู้ใหญ ่
การเล่นสาดนํ้าในพื้นที่ที่กำหนด ทั้งนี ้หากมีความประสงค์จัดกิจกรรมอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
โรคติดต่อจังหวัด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย 
(ศบค.มท.) จึงขอให้จังหวัดดำเนินการตามข้อสั่งการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ) 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด 

และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงาน ศบค.มท. (สนผ.สป.)
โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๔๘๕๗ มท. ๕๐๕๑๘



สเพ.ทบท.มห.

ที ่นร ๐๘๐๑.๐๑/ชิท

ถึง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

,๑๘ มี.ค. ๒๕๖๔ 
ธ

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

ประจำวัน เมื่อวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อขับเคลื่อน เร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 

หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ให้เป็นไปตามตามนโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ ์และมาตรการ 

ที่รัฐบาลหรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 กำหนด ทั้งนี ้ศปก.คบค. จึงขอแจ้งผลการประชุมเพื่อให้ 

ส่วนราชการทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาต ิ

โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๘๐๐๐ ต่อ ๔๐๐๖ 

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๖๒๓๕



ผลการประชุม ศปก,คบค. 

ประจำวันจันทร์ที ่๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

๑. ด้วย ศปก.คบค. ได้จัดการประชุมประจำวันของ ศปก.คบค. ในวันจันทร์ที่ ๑๕ มี.ค. ๖๔ 

ณ ตึกสันติไมตร ี(หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดยม ีพล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย ์เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
เป็นประธาน สรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้

๒. ผลการประชุม

ลำดับ ข้อสังการ/ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
๑. ให้ สร. (กรมอนามัย) พิจารณานำแพลตฟอร์ม Thai Stop 

COVID Plus มาใช้ประกอบการประเมินความเส่ียงในการ 
นำร่องการบริหารจัดการตลาดเป็นการเบื้องด้น เพื่อป้องกันการ 
แพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19 ในระยะต่อไป

สธ.
(กรมอนามัย)

๒. ให ้ทีมโฆษก คบค. ดำเนินการ ดังนี้
๒.๑ งดชื้แจงประเด็นท่ีมีความละเอียดอ่อน โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการ 

ฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเช้ือโควิด - 19 

(EOC สธ.) ในฐานะผู้ท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงเป็นผู้ชื้แจง เช่น เรื่อง 

การบริหารจัดการวัคซีน และการดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร ่
ระบาดเชื้อโควิด - 19 ในพื้นท่ี จ.สมุทรสาคร

๒.๒ ชี้แจงภาพรวมเกี่ยวกับการดำเนินการของภาครัฐในการ 

จัดกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต ์และเน้นย้ําให้ประชาชนปฏิบัต ิ

ตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ทีมโฆษก คบค. /

EOC สธ.

๓. ศปก.คบค. รับทราบมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 
สมุทรสาคร เมื่อวันท่ี ๑๑ มี.ค. ๖๔ รวมท้ังอนุมัติตามข้อเสนอ 
ของ คบค.มท. ดังนี้

๓.๑ เห็นชอบตามข้อเสนอของ คบค.มท. ตามการนำเสนอของ 
จ.สมุทรสาคร ในการพิจารณาเปิดกิจกรรม/กิจการ เช่นสถาน 
ประกอบการเพ่ือนวดแผนไทย กิจการอาบนํ้า สนามฟิกซ้อม 
กอล์ฟ ฯลฯ ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที ่๑๕ มี.ค. ๖๔ เป็น 

ด้นไป
๓.๒ เห็นชอบข้อเสนอชอง คบค.มท. ตามการนำเสนอของ 
จ.สมุทรสาคร ในการปรับลดระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยใน 
เขตพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาครจาก "มาตรการพื้นท่ีควบคุมสูงสุด” 
เป็น “มาตรการพื้นที่ควบคุม” ทั้งนี ้การผ่อนคลายกิจกรรม/ 

กิจการ ให้เป็นไปตามท่ี คกก. โรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร 
กำหนด โดยให้นำเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี ้

ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี ๑ เม.ย. ๖๔ เป็นต้นไป

สธ. / มท. / ศปม.
/กทม.



- ๒ -

นอกจากน ึให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องพิจารณามาตรการเสริม 
เพื่อรองรับมาตรการผ่อนคลายในพ้ีนที ่จ.สมุทรสาคร ดังนี ้

๑) กำหนดมาตรการควบคุมการเดินทางเข้า - ออกพ้ีนที่ 
จ.สมุทรสาคร รวมทั้งกำหนดสัญลักษณ์ต่าง ๆ เพึ่มเดิม 

สำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าออก จ.สมุทรสาคร เป็นประจำ 

๒)ให้มท. กทม. และหน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยเฉพาะฝ่ายความม่ันคง 

พิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินการในระยะยาวสำหรับ 
พื้นที่ใกล้เคียง จ.สมุทรสาคร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ 

โรคโควิด - 19 อย่างเป็นระบบ

ให ้วธ. และ ททท. ร่วมกันกำหนดมาตรการหลักในการ 

จัดกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต ์โดยกำหนดกิจกรรมพื้นฐาน 

ที่สามารถดำเนินการได ้อาท ิการจัดพิธีสรงนํ้าพระ รวมทั้ง 

กิจกรรมอื่น ๆ ทางศาสนา การจัดพิธีรดนํ้าดำผู้ใหญ่ การเล่น 

สาดนํ้าในพ้ืนที่ที่กำหนด โดยเน้นย้ําให้ทั้งผู้จัดกิจกรรม 

และประชาชนปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 
ทั้งน้ี หากมีความประสงค์จัดกิจกรรม อื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจ 

ของ คกก. โรคติดต่อจังหวัด/ คกก. โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร

วธ. / ททท. / 
มท. / กทม.

๕. ให้ สธ. (กรมควบคุมโรค) พิจารณาปรับพื้นที่สถานการณ ์

ในระดับจังหวัด เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมในห้วงเทศกาล 

สงกรานต์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 

โควิด - 19 และเป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุข และเป็น 

มาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศ ยกเว้นกรณีเฉพาะท่ีอาจแตกต่าง 

ให้อยู่ในดุลยพินิจของ คกก. โรคติดต่อจังหวัด/ คกก. โรคติดต่อ 

กรุงเทพมหานคร

สธ.
(กรมควบคุมโรค)

ให้มท.พิจารณากำหนดข้อตกลงในเชิงนโยบาย0ยวกับการ 

อนุญาตให้เปิดการแข่งขันกีหาในลักษณะที่เก่ียวข้องกับการ 

พนัน อาท ิสนามชนไก ่สนามชนโค การแข่งกัดปลา และการ 
แข่งม้า ทั้งน้ี หากมีการอนุญาตให้เปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว 

ให้ไข้แนวปฏิบัติที ่มท. ได้เคยกำหนดไว้แล้วสำหรับการแข่งขัน 

กีฬาตาม พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘

มท. / สธ. /
กทม.

ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.คบค.) 
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