1009
25 มี.ค. 2564
11.56 น.

ดวนทสุด
ที นศ ๐๐๑๗.๒/ว’ชิ6า)<?>1?ไ)
0288
29มี.ค.2564
13.09

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ไปิ

ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐
716
26 มี.ค.2564
มีนาคม ๒๕๖๔
15.00

เรื่อง

สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก. ศบค.) เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน

หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

นายอำเภอทุกอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

สำเนาหนังสือศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สิ่งที่ส่งมาด้วย

กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/๔๑๐๖ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยในคราวการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก. ศบค.)

เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีข้อสั่งการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑. ยกระดับการคัดกรองและตรวจหาเชื้อในกลุ่มผู้ด้าที่เข้ามาทำการค้าขายในตลาด และแรงงาน
ต่างด้าวที่เกี่ยวข้องจากตลาดที่ตรวจพบผู้ดิดเชื้ออย่างต่อเนื่อง

๒. ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง การเตรียมรับมือ
โควิด - 19 ระลอกใหม่ และเฝ็าระวังชายแดนไทย - เมียนมา เนื่องจากตรวจพบผู้ลักลอบเข้าเมืองติดเชื้อ

อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้แก่

๒.๑ จัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดการระบาดระลอกใหม่ในประเทศไทยและซ้อมแผน

๒.๒ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจตราบริเวณชายแดนอย่างเข้มงวด

๒.๓จัดสถานที่กักกันโรคบริเวณด่านพรมแดนที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชายแดนไทย - เมียนมา
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
เพื่อให้การดำเนินการตามข้อสั่งการข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช

จึงขอให้ทุกส่วนราชการพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

เรียน ผช.อธิการบดีฯ ผ่าน ผอ.สนง.วข.นศ.

ขอแสดงความนับถือ

- เพื่อโปรดทราบ
-เห็นสมควรมอบทุกคณะ/งานบริหาร พิจารณา
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
กมลลักษณ์
25 มี.ค. 2564

เรียน คณบดี
-เพื่อโปรดทราบ
-เห็นสมควรมอบทุกฝาย/ทุกสาขา
(นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ)
ทราบและถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง
อภิชญา
ผู้ว่าราชการจังหวัดนศรศรีธรรมราช
26 มี.ค.2564

สำนักงานจังหวัด

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 นศ.
โทร./โทรสาร ๐ ๗๕๓๕ ๖๙๕๒

ศูนย์โควิดฯ มท.
ด่วนทีสุด
ที

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มท ๐๒๓๐/

กระทรวงมหาดไทย (คบค.มท.)

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐
มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปผลการประขุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ นร ๐๘๐๑.๐๑/๓๐๔๘ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔

ด้วยในคราวการประขุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.คบค.)

เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ประขุมได้มีข้อสั่งการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. ยกระดับการคัดกรองและตรวจหาเชื้อในกลุ่มผู้ค้าที่เข้ามาทำการด้าขายในตลาด และแรงงาน
ต่างด้าวที่เกี่ยวข้องจากตลาดที่ตรวจพบผู้ดิดเชื้ออย่างต่อเนื่อง

๒. ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง การเตรียมรับมือ
โควิด - 19 ระลอกใหม่ และเฝืาระวังชายแดนไทย - เมียนมา เนื่องจากตรวจพบผู้ลักลอบเข้าเมืองติดเชื้อ

อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ได้แก่
๒.๑ จัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดการระบาดระลอกใหม่ในประเทศไทยและ

ซ้อมแผน

๒.๒ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจตราบริเวณชายแดนอย่างเข้มงวด
๒.๓ จัดสถานที่กักกันโรคบริเวณด่านพรมแดนที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชายแดนไทย - เมียนมา

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย
(คบค.มท.) จึงขอให้จังหวัดดำเนินการตามข้อสั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์จุกเฉิน

ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด
และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงาน ศบค.มท. (สนผ.สป.)

โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๔๘๕๘ มท. ๕๐๕๑๘

ท นร ๐๘๐๑.0๑/ IfiO

ถึง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

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

ประจำวัน เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อขับเคลื่อน เร่งรัดและดีดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามตามนโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์ และมาตรการ
ที่รัฐบาลหรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 กำหนด ทั้งนี้ ศปก.คบค. จึงขอแจ้งผลการประชุมเพื่อให้

ส่วนราชการทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๘๐๐๐ ต่อ ๔๐๐๖
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๖๒๓๕

ผลประชุม ศปก.คบค.

ประจำวันอังคารที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔

๑. ด้วย ศปก.คบค. ได้จัดการประชุมประจำวันของ ศปก.คบค. ในวันอังคารที่ ๙ มี.ค ๖๔ ณ ตึกสันติไมตรี

(หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน

สรุปสาระสำคัญชองการประชุม ดังนี้
๖. ผลการประชุม
ลำดับ

ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ

๑.

ให้เข้มงวดในการดำเนินมาตรการทางสาธารณสุขเพื่อป้องกัน

ผู้รับผิดชอบ

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนี้

๑.๑ เพิ่มการเฝ็าระวังในสถานพยาบาลและชุมชนเพื่อเพิ่ม

สธ. (คร.)

ความเชื่อมั่นให้กับประชาชนเมื่อผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรค

ในระยะต่อไป
๑.๒ เน้นยํ้าให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยร้อยละ ๑๐๐

สธ./

ตลอดเวลาขณะอยู่ในพื้นที่สาธารณะ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ

โฆษก คบค.

โรคโควิด-19

๑.๓ เน้นเฝ็าระวังเชิงรุกในพื้นที่ รวมถึงการตรวจจับและ

สตม.

คัดกรองผู้เดินทางทุกราย โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณอำเภอแม่สอด
จังหวัดตาก และชายแดนไทย-มาเลเซีย
๑.๔ เน้นยกระดับการคัดกรองและตรวจหาเชื้อในกลุ่มผู้ค้า

มท./รง. /

ที่เข้ามาทำการค้าขายในตลาด และแรงงานต่างด้าวที่เกี่ยวข้อง
จากตลาดที่ตรวจพบผู้ดิดเชื้ออย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
จ. ปทุมธานี จ. นครนายก จ. ปราจีนบุรี และจังหวัดใกลัเคียง

พบการระบาดที่เชื่อมโยงจากตลาด
ให้ กก. (โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย) รวบรวมจำนวนและ

กก./คร.

รายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทยที่มีโปรแกรมเดินทางไปแข่งขันใน

ต่างประเทศ พร้อมทั้งเสนอมายังคณะอนุกรรมการอำนวยการ
บริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ผ่าน คร. เพื่อพิจารณาจัดสรรวัคซีนโควิด-19

ให้กับบุคคลกลุ่มดังกล่าวต่อไป
๓.

ศปก.คบค. รับทราบมดีที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ

แห่งชาติ วันที่ ๘ มี.ค. ๖๔ รวมทั้งอนุมัติให้ สธ. และหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการดังนี้
๓.๑ การจัดทำ แนวทางการออกเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน

สธ./

ป้องกันโรคโควิด-19 ประกอบด้วย ๑) เอกสารรับรองสำหรับ

กต.

หมายเหตุ

ผู้ได้รับวัคซีนโควิด-19 (Vaccine certificate) และ ๒) เอกสาร

รับรองสำหรับผู้ประสงค์เดินทางระหว่างประเทศ (Vaccine
passport) ทั้งนี้ ให้มีการติดตามมาตรการที่องค์กรอนามัยโลก
(WHO) กำหนด รวมทั้งแนวปฏิบัติในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

ตลอดจนพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเดิม ได้แก่ ๑) ประเด็น
ทางสังคม อาทิ จริยธรรม ความเป็นส่วนตัว ความไม่แน่ใจ

เกี่ยวกับโรคและวัคซีน ๒) การออกเอกสารรับรอง ซึ่งครอบคลุม
ทั้งการเดินทางทางอากาศ ทางบก และทางทะเล ตลอดจ่น
การเดินทางทั้งขาเข้าและขาออกราขอาณาจักร

นอกจากนี้ ที่ประชุมมอบ สธ. และ กต. ดำเนินการตาม
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในเรื่องการนำเอกสารรับรอง

การได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 มาใช้ในระยะต่าง ๆ
ดังนี้
๑) ระยะที่ ๑ ใข้เป็นข้อมูลประกอบการอนุญาตให้เดินทางเข้ามา
ในราชอาณาจักร โดยให้ระบุข้อมูลการรับวัคซีนใน CoE

๒) ระยะที่ ๒ ใข้ประกอบการออกหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ
เฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งให้นำข้อเสนอของมาเลเซีย

เรื่องดังกล่าวมาพิจารณาในที่ประชุม ศปก.ศบค. ต่อไป

๓) ระยะที่ ๓ ใช้ประกอบการออกหนังสือเดินทางไป
ต่างประเทศเป็นการทั่วไป เมื่อ WHO

รับรองหลักเกณท์และ

แนวปฏิบัติระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

๓.๒ ให้ดำเนินมาตรการผ่อนคลายการลดวันกักตัวสำหรับ
ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้

ระยะที่ ๑ (ตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๔)

๑) ผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

จะต้อง

เข้ารับกักกันตัวเป็นระยะเวลา ๑๐ วัน และทำการตรวจ RT-PCR
จำนวน ๒ ครั้ง

๒) ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด- 19 แล้ว จะต้อง
เช้ารับกักกันตัวเป็นระยะเวลา ๗ วัน และทำการตรวจ RT-PCR

จำนวน ๒ ครั้ง
ทั้งนี้ กรณีชาวต่างขาดิจะต้องมีใบรับรองการตรวจ COVID-19
FREE และทำการตรวจ RT-PCR จำนวน ๑ ครั้ง

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศในทวึปแอฟริกา
ทั้งหมดจะต้องเข้ารับการกักกันตัวเป็นระยะเวลา ๑๔ วัน

สธ./กต.

๓ระยะที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๔ เป็นต้นไป ใหัยกเว้นการกักกัน
ตัวในบางพื้นที่ โดยจะต้องบรรลุเงื่อนไขสำคัญ ดังนี้ ๑)บุคลากร

ทางการแพทย์และกลุ่มเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรง ได้รับการฉีด
วัคซีนอย่างน้อยร้อยละ ๗๐ ๒) ประชาชนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจท่องเที่ยวได้รับวัคซีนครบตามเป่าหมายที่กำหนด และ

๓) ความสามารถในการเปิดรับเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศ

กลุ่มที่มีความเสี่ยงตํ่าก่อน
๓.๓ การจัดทำ แนวทางการกำหนดสถานกักกันที่ราชการ

สธ./

กำหนด รวมทั้งการผ่อนคลายกิจกรรมและกิจการที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายเลขานุการ

ให้สอดคล้องกับรูปแบบสถานกักกัน ประกอบด้วยขั้นตอน

ศปก.คบค.

สำคัญ รวมทั้งแผนการขับเคลื่อนภายใต้กลไก ศบค. ได้แก่
๑) การปรับประเภทและรูปแบบของสถานกักกันที่ราชการ

กำหนดเป็น ๔ประเภทภายในวันที่ ๑ มิ.ย. ๖๔ ได้แก่ AQ SQ
0Q

และ HQ/AHQ โดยจะกำหนดประเภทบุคคลผู้เข้าพักให้

สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสถานกักกันแต่ละประเภทต่อไป

(เสนอต่อคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลาย
การบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

และ ศบค.

ตามลำดับ)

๒) การจัดทำแนวปฏิบัติ (SOP) เพื่อเป็นมาตรการกลางด้าน
สาธารณสุข เมื่อมีการผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรคที่ราชการ
กำหนดภายในวันที่ ๑ มิ.ย. ๖๔ โดยรวมถึงหลักการ D-M-H-T-T

และ Bubbled and Sealed (ให้ สธ. ดำเนินการโดยใช้กลไก
ศปก.คบค. เพื่อประสานงานและบูรณาการหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง)
๓) การปรับปรุงคู่มีอการบริหารจัดการสถานกักกันที่ทางราชการ

กำหนด รวมถึงกิจกรรมและกิจการ ให้สอดคล้องกับการปรับ
รูปแบบสถานกักกัน (ให้ สธ. ดำเนินการโดยใช้กลไก ศปก.คบค.
เพื่อประสานงานและบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

๔) การเตรียมความพร้อมสำหรับสถานประกอบการและองค์การต่าง ๆ

เพื่อการผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรคที่ราชการกำหนด
(ให้ สธ. ดำเนินการโดยใช้กลไก ศปก.คบค. เพื่อประสานงานและ

บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

๕) การจัดสรรงบประมาณในการจัดตั้งและบริหารจัดการสถาน
กักกันโดยเฉพาะในส่วนของ 0Q

และ SQ

รวมถึงการออก

ค่าใช้จ่ายสำหรับกลุ่มบุคคลที่ต้องการการสนับสนุนด้านการเงิน

ในการกักกันตัว (อาทิ เจ้าหนัาที่รัฐผู้เดินทางไปปฏิบัติราชการ

กลุ่มเปราะบาง บุคคลต่างด้าวผู้หลบหนีเข้าเมือง) (เสนอต่อ

คณะกรรมการเฉพาะกิจฯ และ คบค. ตามลำดับ
๓.๔ให้ สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

สธ/

ของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเรื่อง การเตรียมรับมือ

มท./

โควิด-19 ระลอกใหม่ และเฝืาระวังชายแดนไทย-เมียนมา
เนื่องจากการตรวจพบผู้ลักลอบเข้าเมืองติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะพื้นที่ อ. แม่สอด จ. ตาก ได้แก่

สธ. จังหวัด/

ตชด./

สตม./
กห.

๑) จัดทำแผนเตรียมความพรัอมรับมือหากเกิดการระบาด
ระลอกใหม่ในประเทศไทยและช้อมแผน

๒) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจตราบริเวณชายแดนอย่าง
เข้มงวด

๓) จัดสถานที่กักกันโรคบริเวณด่านพรมแดนที่สำคัญ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งชายแดนไทย -เมียนมา

ศปก.ศบค.

๙ มีนาคม ๒๕๖๔

