
แบบฟอร์มการรายงานสรุปของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19  
ประจ าวันศุกร์ที่  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๑๕.๐๐ น. 

ด้าน มาตรการป้องกัน 
หน่วยงานหลัก กระทรวงมหาดไทย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ  
                             กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาต ิ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

๑. ภาพรวม/สถานการณ์ 
๑.๑ รัฐบาลได้จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19) และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและมาตรการเร่งด่วน
ในการบริหารสถานการณ์ รวมถึงสั่งการส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐอ่ืน ๆ และขอความร่วมมือจาก
ภาคเอกชน และได้ก าหนดมาตรการ ๖ ด้าน ประกอบด้วย ด้านสาธารณสุข ด้านเวชภัณฑ์ป้องกัน ด้านข้อมูล
การชี้แจงและการรับเรื่องร้องเรียน ด้านการต่างประเทศ ด้านมาตรการป้องกัน และด้านมาตรการให้ความ
ช่วยเหลือเยียวยา และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักด้านมาตรการป้องกัน   

๑.๒ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขต
ท้องที่ท่ัวราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓  

๑.๓ ค าสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๖๓ แต่งตั้งผู้ก ากับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบ และ
พนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยแต่งตั้งปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบ
ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร   

๑.๔ ค าสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๕/๒๕๖๓ ให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เรียกโดยย่อว่า ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 เป็นหน่วยงานพิเศษเพ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๒. ผลการด าเนินงาน 
๒.๑ ผลการด าเนินงานของกระทรวงมหาดไทย  
 ๑) จัดประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้ง ๒ ท่าน และผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยในส่วนกลาง ได้ประชุมกับ                      
ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอ าเภอ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด                   
เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เพ่ือแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
และหลังจากมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย 
ได้ประชุมเพ่ือแจ้งแนวปฏิบัติให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอ าเภอ 
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และฝ่ายทหาร ต ารวจ ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๑๔.๓๐ น.  

๒) มีหนังสือแจ้งสั่งการจังหวัด ดังนี้ 
๒.๑) แจ้งแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาการระงับหรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ 

เป็นการชั่วคราว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีที่มีการแพร่ระบาด
อย่างรุนแรงในพ้ืนที่หรือเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดจากพ้ืนที่ชายแดนประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาในประเทศ 
จังหวัดสามารถก าหนดมาตรการและเงื่อนไขการใช้ช่องทางและจุดผ่านแดนในพ้ืนที่ และหากมีสถานการณ์แพร่
ระบาดที่รุนแรง ให้จังหวัดประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการระงับการเข้า -ออก ทั้งคน พาหนะ และ
สิ่งของ ณ จุดผ่านแดนและช่องทางเข้าออกทุกประเภทในพ้ืนที่เป็นการชั่วคราว 

(คบส 1) 



-๒- 

๒.๒) แจ้งแนวทางการอนุมัติ อนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วย
การพนันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและ
นายอ าเภอพิจารณางดออกใบอนุญาตการจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่ กัดปลา ชกมวย แข่งม้า ชนโค ตั้งแต่
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย กรณีท่ีออกใบอนุญาตไปแล้วให้แจ้งผู้ได้รับอนุญาต
งดจัดให้มีการเล่นพนันดังกล่าวด้วย 

 ๒.๓) แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดฯ โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด อาศัยอ านาจตาม
มาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ พิจารณาสั่งปิดสถานบริการและสถานประกอบการ
คล้ายสถานบริการ  

 ๒.๔) แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน ให้จังหวัดชายแดนที่มีช่องทางผ่านแดนใน
พ้ืนที่ด าเนินการระงับการใช้ช่องทาง ณ จุดผ่อนปรนการค้าและจุดผ่อนปรนพิเศษทุกแห่งในพ้ืนที่เป็นการ
ชั่วคราว ส าหรับจุดผ่านแดนถาวรให้ระงับการใช้ช่องทางในพ้ืนที่เป็นการชั่วคราว กรณีมีความจ าเป็นให้เหลือจุด
ผ่านแดนถาวรในพ้ืนที่จังหวัดละไม่เกิน ๑ แห่ง ส าหรับจังหวัดเชียงรายให้เหลือได้ประเทศละ ๑ แห่ง โดยให้
ด าเนินการคัดกรองการเข้า – ออก ให้มีประสิทธิภาพ ในกรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น 
ให้จังหวัดมีค าสั่งระงับการใช้จุดผ่านแดนถาวรทันที 

 ๒.๕) แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องมาตรการยับยั้งการระบาดภายในประเทศให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยให้พิจารณาพ้ืนที่ทุกแห่ง และกิจกรรมทุกประเภทที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด 
หากมีความจ าเป็นเพ่ือยับยั้งการแพร่ระบาดให้พิจารณาปิดพ้ืนที่ทั้งในสถานที่ราชการและเอกชน หรืองดกิจกรรมใด 
ๆ ที่ประชาชนไปร่วมกิจกรรมหรือเคลื่อนย้ายคนเป็นจ านวนมาก ได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  

 ๒.๖) แจ้งจังหวัดให้แจ้งอ าเภอเพ่ือแจ้งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และเทศบาล ด าเนินการค้นหา
และเฝ้าระวังคนในพ้ืนที่หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ให้ด าเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อเข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน โดยด าเนินการคัดกรองผู้ที่มาจากพ้ืนที่เสี่ยงหากมีให้เฝ้าติดตามอาการ 
และมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่อในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยแจ้งเตือนราษฎรในหมู่บ้าน หากมีผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควร
สงสัยให้รีบแจ้งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงการป้องกันและเฝ้าระวังกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังในหมู่บ้าน/ชุมชน 

 ๒.๗) แจ้งจังหวัดให้ส ารวจข้อมูลพนักงาน ลูกจ้าง รวมถึงผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ
จากกรณีที่จังหวัดได้ประกาศปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 โดยให้รายงานกระทรวงมหาดไทยทราบภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 ๒.๘) แจ้งจังหวัดเพ่ือเน้นย้ าให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อเข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน และให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้านและประธานกรรมการชุมชนจัดท าบัญชีรายชื่อ
ผู้ที่เดินทางเข้าหมู่บ้าน/ชุมชน ทุกราย ส่งให้อ าเภอเพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าระบบรายงานข้อมูลผู้เดินทางเข้าหมู่บ้าน/
ชุมชน เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด COVID-191 ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ได้จัดท าขึ้น 

 ๒.๙) หลังจากมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดถือปฏิบัติตามประกาศ แถลงการณ์ ค าสั่ง และข้อก าหนด โดยเคร่งครัด 
และให้จัดท าค าสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจและทหารในพ้ืนที่ ร่วมกันตั้งด่านตรวจ
หรือจุดสกัด ดูแลการเดินทางข้ามพ้ืนที่จังหวัดเพ่ือจัดระเบียบการเดินทาง การจราจร การเฝ้าระวงและสังเกตอาการ
ผู้เดินทาง และพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดโรค ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๑ ของวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓  
 ๓) มาตรการรองรับผู้เดินทางจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกลับภูมิล าเนา 

       ๓.1) จ านวนคนเดินทางจากกรุงเทพฯและปริมณฑล. กลับภูมิล าเนาต่างจังหวัด. 
ตั้งแต่วันที่ 22 -  25 มีนาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 312,864 คน แบ่งเป็น 



-๓- 

          - ทางเครื่องบิน จ านวน 67,610 คน 

          - ทางรถไฟ  จ านวน 32,435 คน 

          - ทางรถทัวร์/รถประจ าทาง จ านวน. 212,819 คน 

       ๓.2) กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท0305/ว1805 ลว 25 มีนาคม 
2563 ซักซ้อมแนวทางการจัดท าข้อมูลผู้เดินทางเข้าหมู่บ้าน/ชุมชนเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19) โดยให้อ าเภอด าเนินการในเรื่องการจัดตั้งจุดรับรายงานผู้เดินทาง. การ
ประชาสัมพันธ์. แนวทางการรับรายงานข้อมูลโดยละเอียด. การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ. โดยแบ่งพ้ืนที่เป็น
ศูนย์กลางการคมมนาคมขนส่งของอ าเภอ. เขตพ้ืนที่เทศบาล. เขตพ้ืนที่ต าบลหมู่บ้าน 

      ๓.3) ปัจจุบันทีมด าเนินการคัดกรองแยกกัก กักกัน ระดับหมู่บ้าน/ชุมชนได้ส ารวจ
พ้ืนที่และพบตัวบุคคลที่เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลทจังหวัดอ่ืนๆ และต่างประเทศ กลับ
ภูมิล าเนา ระหว่างวันที่  22-26 มีนาคม 2563!โดยได้มีการจัดเก็บข้อมูลผ่าน Application Thai 
Quarantine Monitor (Thai QM) จ านวนรวมทั้งสิ้น 

50,891 คน และได้เข้าสู่กระบวนการเฝ้าสังเกตอาการ ณ ที่พ านักของตนเองตามมาตรการที่คณะกรรมการ
ควบคุมโรคติดต่อฯ ก าหนดแล้ว 

        ๓.4) กระทรวงมาไทยได้ร่วมกับกระทรวงดิจิตอลเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม น า 
แอป AOT Airport Aapliction ส าหรับติดตาม การกักตัวของบุคคลกลุ่มเสี่ยงในพ้ืนที่ผ่านระบบ GPS แบบ 
Reatime และได้เน้นย้ านายอ าเภอ เน้นย้ ากลไกท้องที่และท้องถิ่นได้ด าเนินการดังกล่าวอย่างเข้มข้นเพ่ือให้การ
ป้องกันการเฝ้าระวังอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๔) การด าเนินการตามพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.
2548 

       ๔.1) กระทรวงมหาดไทย มีวิทยุ  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.3/ว.   ลว 25 มีนาคม 
2563 ให้จังหวัดถือปฏิบัติตามประกาศแถลงการณ์ ค าสั่งและข้อก าหนด. ที่เกี่ยวข้องกับการสถานการณ์
ฉุกเฉินในเขตท้องที่ ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 

        - ประกาศเรื่องการก าหนดอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฏหมาย เป็นอ านาจของ
นายกรัฐมนตรี 

        - ค าสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ก ากับการปฎิบัติงาน หัวหน้า
รับผิดชอบ และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน 

         - ค าสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2563 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ 
ตามพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

         - ข้อก าหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

       ๔.2) ให้จัดท าค าสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจและ
ทหาร ในพ้ืนที่ร่วมกันตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัด เพ่ือตรวจตราและกลั่นกรอง บุคคลที่เดินทางจากพ้ืนที่เสี่ยง
ต่างๆ ตามเป้าหมายที่ก าหนด 



-๔- 

   ๔.3) ส าหรับจังหวัดที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 แนวโน้มว่าจะ
มีความรุนแรงหรือมีการแพร่กระจายของเชื้อในวงกว้างขึ้น เช่น กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ชลบุรีพัทยา 
จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลานราธิวาส ภูเก็ต ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาก าหนดมาตรการให้เข้มข้นตาม
ความเหมาะสมส าหรับพ้ืนที่ เป็นไปตามข้อก าหนดตามพระราชก าหนดการบริการาชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

 ๕) ค าสั่ง รายการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคฯ จ.นราธิวาส  

 ขณะนี้ที่ได้รับรายงานว่ามีจากจังหวัดนราธิวาสจังหวัดเดียว  เป็นค าสั่ง รายการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน และควบคุมโรคฯ โดยให้ระงับการเดินทางเข้าออกจังหวัด โดยยานพาหนะต่างๆ  

 ๖) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่ง นส.ถึง ผวจ.ทุกจังหวัด ระบุว่า ด้วยกระทรวงมหาดไทย
ได้รับประสานจากศูนย์บริการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัส โคโลนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) (ศบต) 
สืบเนื่องจากการปิดห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ ท าให้ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือที่ตั้งอยู่ในห้างทั่วไปต้องปิดไป
ด้วย จึงมีประชาชนร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถไปใช้บริการเมื่อ เมื่อโทรศัพท์มือถือมีปัญหาได้ 
โดยเฉพาะกรณีซิมโทรศัพท์เสีย(ซิมดับ) หรืออุปกรณ์โทรศัพท์มือถือช ารุด  กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว
เห็นว่า เพ่ือเป็นการบรรเทาปัญหาผลกระทบต่อประชาชน ขอให้จังหวัดพิจารณาผ่อนผัน ให้ศูนย์บริการ
โทรศัพท์มือถือหรือระบบสื่อสาร ในห้างสรรพสินค้าสามารถเปิดไห้บริการประชาชนได้ 

๓. ปัญหา-อุปสรรคในการด าเนินการ 

 - 

๔. ข้อเสนอแนะ 

          - 

------------------------------------------------------- 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
จัดท าโดย   

นายศราวุธ  ไทยเจริญ 
ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง 

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ 0๘๑-๘๔๘๗๖๐ 

นายกฤษชัย  เกษสุนทร 
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ 0๙๒-๒๗๙๓๘๐๕ 
 นายหัฏฐะชัย สุวรรณอ าพรชัย 

หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ ๐๖๓-๙๐๑๑๘๕๐ 
นายภูผา  อภิรัฐวงศ์ 

หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ ๐๘๑-๗๕๓๓๑๖๒ 
 

 


