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           ต่อหน้า ๓

มาตรการต่อสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคท่ีเกิดจากเชื้อไวรัส

โคโรนา
(COVID-19)

          อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุขได้ก�าหนด
ให้โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตราย 
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และขอความ
ร่วมมือให้งดการเดินทางไปเขตติดโรคติดต่ออันตรายและ
ให้หลกีเลีย่งการเดนิทางไปพืน้ทีท่ีม่กีารระบาดต่อเนือ่ง หรอื
พืน้ทีท่ีพ่บผูป่้วยตามรายงานขององค์การอนามยัโลก และขอ
ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้ความร่วมมือ 
และปฏิบัติตามค�าแนะน�าต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด เพ่ือความ
ปลอดภยัทัง้ของตนเองและผูอ้ืน่ รวมทัง้ลดผลกระทบในด้าน
เศรษฐกิจและสังคม 
 ประเทศไทยได้ด�าเนินการเฝ้าระวัง คัดกรอง และ
ป้องกันควบคุมโรคติดต่อดังกล่าวมาเป็นระยะ ดังนี้
    
          1. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 46 แห่ง 
คัดกรองผู้เดินทางเข้า-ออกประเทศ  ท่าอากาศยาน 6 แห่ง 
คือ สวุรรณภมู ิดอนเมอืง เชยีงใหม่ เชยีงราย ภูเก็ต และ กระบ่ี  
ท่าเรือ 6 แห่ง คือกรุงเทพมหานคร แหลมฉบัง เชียงแสน 
ภูเก็ต สมุยและกระบี่ และด่านพรมแดนทางบกอีก 34 แห่ง
          2. สถานพยาบาล (ภาครัฐและเอกชน) คัดกรองผู้
ทีม่ไีข้ ร่วมกบัมีอาการระบบทางเดนิหายใจอย่างใดอย่างหนึง่ 
เช่น ไอ เจบ็คอ มนี�า้มกู หายใจล�าบาก และมปีระวัติเสีย่ง เช่น 
มีประวัติเดินทางจากเขตติดโรคอันตราย และพื้นที่ที่มีการ
ระบาดต่อเนื่อง ภายใน 14 วัน หรือประกอบอาชีพ
สมัผสัใกล้ชิดนักท่องเทีย่วท่ีมาจากเขตตดิโรคอนัตราย/พืน้ที่
มีการระบาดอย่างต่อเนือ่ง หรือบคุลากรทางการแพทย์ และ
สาธารณสุขที่สัมผัสกับผู้ป่วยตามเกณฑ์เฝ้าระวัง
          3. เฝ้าระวังในการชุมชน ให้ความรู้ประชาชน
เมื่อพบนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากเขตติดต่อโรคอันตราย
หรอืพืน้ทีท่ีร่ะบาดอย่างต่อเนือ่ง มไีข้ ร่วมกบัมอีาการ ไอ เจบ็
คอ มีน�า้มูก หายใจล�าบาก อย่างใดอย่างหนึง่ ให้แจ้งบคุลากร

สาธารณสุขในพื้นที่ หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค DDC Ho-
tline 1422 นอกจากนี้ยังรณรงค์ในการกินร้อน  ช้อนเรา 
และในวันที่ัี่ 24 มีนาคม พ.ศ.2563   พลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
กลาโหม ได้ขออ�านาจคณะรัฐมนตรี ออกพระราชก�าหนด 
(พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.
2548 โดยมีการก�าหนดรายละเอียดเรื่องพื้นที่และแนว
ปฏบิติัหลังจากเป็นมติคณะรฐัมนตรี เพ่ือควบคมุการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยประกาศข้อก�าหนด
และข้อปฏิบัติตาม พ.ร.ก ฉุกเฉิน ฉบับ 1 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 26 มีนาคม ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 ข้อ
ก�าหนดและข้อปฏิบัติตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่  1 สรุปได้
ดังนี้ 

      1. การห้ามเข้าพ้ืนท่ีเส่ียง ห้ามประชาชนเข้าไปใน
พื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการติดต่อเช้ือโรค
โควิด-19
              2. การปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค พิจารณา
สั่งปิดสถานที่ซึ่งมีคนจ�านวนมากไปท�ากิจกรรมร่วมกัน และ
เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโควิด-19 เป็นการชั่วคราว 
            3. การปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร ในการใช้
ยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นอากาศยาน เรือ รถยนต์ หรอืพาหนะ
อื่นใด หรือในการใช้เส้นทางคมนาคมไม่ว่าทางอากาศ ทาง
น�้า หรือ ทางบก เพื่อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ให้เจ้า
หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบปิดช่องทางเข้าออกด่าน จดุผ่านแดน หรอื 
จุดผ่อนปรนตามกฎหมาย
             4. การห้ามกักตุนสินค้า ห้ามผู้ใดกักตุนสินค้าซึ่งเป็น
ยา เวชภัณฑ์ อาหาร น�้าด่ืม หรือสินค้าอื่นท่ีจ�าเป็นต่อการ
อุปโภคบริโภคในชีวิตประจ�าวัน ไม่ว่าจะเป็นสินค้าควบคุม
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.
2542 
         5. การห้ามชุมนุม ห้ามมิให้มีการชุมนุม การท�า
กิจกรรม หรือการมั่วสุมกัน ณ ที่ใด ๆ ในสถานที่แออัดหรือ
กระท�าการดังกล่าวอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบ
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              6. การเสนอข่าว ห้ามการเสนอข่าวหรอืท�าให้แพร่หลาย
ทางสือ่ต่าง ๆ  ซึง่มข้ีอความหรอืข่าวสารเกีย่วกับสถานการณ์โรค
ติดเชื้อโควิด-19 อันไม่เป็นความจริงและอาจท�าให้ประชาชน
เกดิความหวาดกลวั หรอืเจตนาบิดเบือนข้อมลูข่าวสารดังกล่าว 
อันท�าให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉิน
         7. มาตรการเตรียมรับสถานการณ์   ให้ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพฯ และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เป็นผู้ก�ากับ
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินทุกมิติในเขตท้อง
ที่ที่ตนรับผิดชอบ ให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ก�าหนดและ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่มาตรการเพื่อช่วยเหลือหรือบรรเทา
ผลกระทบอันเกิดจากการบังคับใช้มาตรการของรัฐต่อ
ประชาชน 
         8. มาตรการพึงปฏิบัติส�าหรับบุคคลบางประเภท 
ให้กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 ได้ง่ายดัง
ต่อไปนี้ อยู่ในเคหสถานหรือบริเวณสถานที่พ�านักของตน เพื่อ
ป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ ได้แก่ ผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้น
ไป กลุม่คนทีมี่โรคประจ�าตวั ได้แก่ โรคไม่ตดิต่อเรือ้รงัต่างๆ เช่น 
โรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูง, โรคหลอดเลือดหัวใจและ
สมอง, โรคในระบบทางเดินหายใจ, โรคภูมิแพ้ กลุ่มเด็กเล็กที่
มีอายุต�่ากว่า 5 ปี ลงมา
         9. มาตรการเกี่ยวกับการออกนอกราชอาณาจักร ให้
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย และส�านักงาน
ต�ารวจแห่งชาติ เข้มงวดในการตรวจตราหรือออกวีซ่าหรือ
อนุญาตให้ชาวต่างประเทศ ซึ่งมิได้มีกิจการงานปกติหรือถิ่นที่
อยู่ในราชอาณาจักรยังคงอยู่ในราชอาณาจักร
     10. มาตรการดูแลความสงบเรียบร้อย ในส่วนของ
กรุงเทพมหานคร ให้ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ จัดเวรยาม หรือ
ตัง้จดุตรวจตามถนน เส้นทางคมนาคม สถานขีนส่งหรือโดยสาร 
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ การก่ออาชญากรรม
         11. มาตรการป้องกันโรค ให้มีมาตรการป้องกันโรค
คามทีท่างราชการก�าหนดเพือ่ใช้ปฏิบัตเิป็นการท่ัวไป หรอืใช้ใน
กรณีผ่อนผัน หรือ ยกเว้นการปฏิบัติตามข้อก�าหนด

        12. นโยบายที่ยังคงให้เปิดสถานที่ท�าการ โดยรัฐบาลมี
นโยบายให้โรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิกแพทย์รักษาโรค 
ร้านขายยา ร้านอาหารในส่วนซ่ึงมิใช่สถานบันเทิงหรือสถาน
บริการและแผงจ�าหน่ายอาหารซึ่งผู้บริโภคซื้อไปบริโภคนอก
สถานที่ ยังคงประกอบกิจการต่อไปได้ตามปกติ เพ่ือความ
สะดวกและความเป็นอยู่ตามปกติของประชาชน
          13. ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด 
ในช่วงเวลานี้ประชาชนพึงงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขต
พื้นที่จังหวัดในระยะนี้ โดยไม่จ�าเป็นและควรพักหรือท�างาน
อยู่ ณ ที่พ�านักของตน
          14. ค�าแนะน�าในการจัดกิจกรรมอื่น ๆ  การจัดกิจกรรม
หรอืพธิกีารทางสงัคมตามประเพณนียิม เช่น พธิมีงคลสมรส พธิี
เซ่นไหว้บรรพบุรุษ ยังคงจัดได้ตามความเหมาะสม
        15. โทษ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ข้อ 1, 2, 3, 4, 
5, 6 ต้องรับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชก�าหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
        16. การใช้บังคับ   ข้อก�าหนดนี้ให้ใช้บังคับทั่วราช
อาณาจักร รวมทั้งพื้นที่ท่ีอยู่ระหว่างการประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
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          กระทรวงมหาดไทย โดยปลัดกระทรวงมหาดไทย 
(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ) ได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการ
จังหวัดทุกจังหวัด ให้ทุกจังหวัดจัดท�าค�าส่ังมอบหมาย
เจ้าหน้าทีฝ่่ายปกครองร่วมกบัเจ้าหน้าทีต่�ารวจและทหาร
ในพืน้ที ่เพือ่ร่วมกนัตัง้ ด่านตรวจหรอืจุดสกัดในการดแูล
การเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด เพื่อจัดระเบียบการเดิน
ทาง การจราจร การเฝ้าระวัง หรือสังเกตผู้เดินทางและ
พฤตกิรรมทีเ่สีย่งต่อการตดิต่อโรค ตัง้แต่เวลา 00.01 น. 
ของวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป และ
ด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ต่อไป นอกจากน้ี พลเอก 
อนุพงษ์ เผ่าจินดา เน้นย�้าว่า ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ด�าเนินการตามมาตรการต่าง ๆ  ตั้งแต่การแยกกัก กักกัน 
คุมไว้สังเกตอาการ อย่างเข้มงวด และให้ความส�าคัญ
กับการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 
เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสร่างกายจากการทักทายหรือท�า

กิจกรรมร่วมกับคนหมู่มาก รวมถึงการขอความร่วมมือ
ให้ประชาชนอยู่บ้าน ลดการเดินทาง เพื่อสกัดกั้นและ
ควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ไม่ให้แพร่กระจายในวงกว้าง และเมื่อวันที่ 16 เมษายน 
2563 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
พร้อมด้วยนายปวิณ ช�านิประศาสน์ รองปลัดกระทรวง
มหาดไทย นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง 
ผู้บริหารกรมการปกครอง ผู้แทนจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ผู ้แทนจากกรุงเทพมหานคร และผู้
แทนจากกระทรวงการคลัง ได้ร่วมประชุมหารือแนวทาง
การตรวจสอบยืนยันบุคคล กรณีมาตรการเยียวยากลุ่ม
แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระท่ีไม่อยู่ในระบบ
ประกนัสงัคม เพือ่น�าเสนอแนวทางการให้ความช่วยเหลอื
เยียวยา ตามมาตรการโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” ณ ห้อง
ประชุม 1 ชั้น 2 กรมการปกครอง
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        กรมการปกครองกับภารกิจเฝ้า
ระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
ร้ายแรงจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
       กรมการปกครองโดย  นายธนาคม 
จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง เน้นย�้า
การท�าหน้าทีข่องฝ่ายปกครองในพืน้ท่ีใน
สถานการณ์ระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ19 
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
แต่งตัง้เจ้าพนกังานควบคุมโรคตดิต่อตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
(ฉบับที่ 3) และ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2563 
ก�าหนดให้ข้าราชการและเจ้าหน้าทีส่งักดั
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งด�ารงต�าแหน่งดัง
ต่อไปนีเ้ป็นเจ้าพนกังานควบคมุโรคตดิต่อ
ตามพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. 
2558 เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอ�านาจ
หน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการ  ได้แก่ 1) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
2)  รองผู้ว่าราชการจังหวัด

 3) ปลัดจังหวัด  4) นายอ�าเภอ 5) ปลัด
อ�าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ�ากิ่งอ�าเภอ 6) 
ปลัดอ�าเภอ 7) เจ้าพนักงานปกครอง 
เจ้าหน้าที่ปกครอง ประจ�าศาลากลาง
จังหวัด 8) เจ้าหน้าที่ปกครอง ประจ�าที่
ว่าการอ�าเภอ และ 9) ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
แพทย์ประจ�าต�าบล สารวตัรก�านนั ผูช่้วย
ผู้ใหญ่บ้าน 
         อธิบดีกรมการปกครองขอให้ฝ่าย
ปกครองเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ไวรัส 
“โควิด-19”) ท่ีเกิดขึ้นในพื้นที่ โดย
ได้เน้นย�้าฝ่ายปกครองในพ้ืนที่ให้นาย
อ�าเภอ และฝ่ายปกครอง ร่วมกันบูรณา
การกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด
ท�าแผนการด�าเนินงานเพื่อการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัส 
“โควดิ-19” และติดตามสถานการณ์การ
ระบาด อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างการ
รับรู้ให้กับประชาชนถึงสถานการณ์การ

ระบาด ตามสถานการณ์ทีเ่ป็นจรงิ เพือ่ลด
ความต่ืนตระหนก เพือ่ให้เกิดความเข้าใจ
และแนวทางการปฏิบัติตนให้เกิดความ
ปลอดภัย ตรวจตราสอดส่องโรงแรม/
สถานที่พักในพื้นที่เฝ้าระวังผู้ป่วยและ
ตรวจสอบการลงทะเบยีนในบัตรทะเบียน
ผู้เข้าพัก (แบบ ร.ร.3) ของนักท่องเที่ยว
อย่างละเอียด หากพบผู้เกิดสภาวะเสี่ยง
ให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือ
แจ้งสายด่วนกรมควบคมุโรค โทร 1422 
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข
ในพื้นที่ในการบริการประชาชน บูรณา
การร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในการ
ท�าความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ชุมชน 
และสถานที่ราชการ และใช้กลไกคณะ
กรรมการหมู ่บ้านในพื้นที่ ตามความ
จ�าเป็นและเหมาะสม ในการด�าเนินงาน
จัดกิจกรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส “โค
วิด-19”
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                                                          วิทยาลัยการปกครองกับมาตราการป้องกัน
                                    การแพร่ระบาด COVID-19

           สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ และข้อ
สัง่การของอธบิดกีรมการปกครอง ในการเผ้าระวงัและป้องกันการแพร่ระบาดของเช่ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควดิ 19 และให้ปฏบิตัิ
ตามมาตราการต่าง ๆ  อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด 19 วิทยาลัยการปกครองได้น�ามาตรการต่าง ๆ  มา
ปรบัใช้เพ่ือให้ข้าราชการ พนกังานราชการ และลกูจ้าง ตลอดจนขอความร่วมมอืผูท้ีผ่่านเข้าออกหรอืเข้ามาตดิต่อราชการทีว่ทิยาลยัการ
ปกครองได้ถือปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นการคัดกรอง ณ จุดคัดกรองของวิทยาลัยการปกครอง  การเว้นระยะทางสังคม (Social Distancing) 
การท�าความสะอาดสถานที่ราชการ  ตลอดจนการเน้นย�้าและให้ความส�าคัญกับการ “สวมหน้ากากอนามัย กินร้อน ช้อนเรา ล้างมือ” 

         การด�าเนินการจัดเตรียม local quarantine ของแต่ละ
จังหวัด  และการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยและเวชภัณฑ์ตาม
ท่ีกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการปกครองด�าเนิน
การ โดยทีท่�าการปกครองจงัหวดัทัง้ 76 จงัหวดั ในการบรหิาร
จัดการหน้ากากอนามัยและเวชภัณฑ์ส�าหรับกลุ่มเสี่ยงภายใน
พื้นที่จังหวัด พร้อมจัดสรรให้ที่ท�าการปกครองอ�าเภอทั้ง 878 
อ�าเภอ เพื่อแจกจ่ายให้เฉพาะ 4 กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ ได้แก่ 
1. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิด/สัมผัสกับผู้ป่วย 2. ผู้ที่ปฏิบัติงาน
บริการที่ใกล้ชิดกับประชาชน 3. ผู้ที่ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง 
4. กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเปราะบาง ทั้งนี้ ขอให้ปลัดจังหวัดและนาย
อ�าเภอให้ความส�าคัญกับเรื่องดังกล่าว จัดสรรหน้ากากให้ตรง
กบักลุม่เป้าหมายเท่านัน้ และด�าเนนิการตามแนวทางท่ีก�าหนด
อย่างเคร่งครัด บริสุทธิ์ ยุติธรรม กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้แจ้ง
กรมการปกครองทราบโดยด่วน   นอกจากนี้ยังได้เน้นย�้าให้
ปลัดอ�าเภอในพื้นท่ีบันทึกข้อมูลใน application ThaiQM 
จัดท�าฐานข้อมูลผู้ที่เดินทางกลับเข้าหมู่บ้าน/ชุมชน เนื่องจาก
อ�าเภอถอืเป็นก�าลงัส�าคญั และเป็นหน่วยงานหลกัในการบรูณา
การร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ โดยข้อมูลต่าง ๆ ถือ
เป็นเรื่องส�าคัญส�าหรับสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย และ

ที่อธิบดีกรมการปกครองเน้นย�้าเสมอในการประชุมติดตาม
ผ่านระบบ Video Conference คอืเร่ืองของตัวอย่างทีป่ระสบ
ความส�าเร็จหรือ Best Practice ของจังหวัด/อ�าเภอ ในการ
เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพื่อ
รวบรวมเป็นองค์ความรู้น�าไปใช้ประโยชน์ต่อไป   และในคราว
ประชุมกรมการปกครองเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 ผ่าน
ระบบ Video Conference อธบิดกีรมการปกครองได้เน้นย�า้ให้
อ�าเภอปฏิบัติตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร 
การจัดท�าฐานข้อมูลในระดับพื้นที่ การสนับสนุนงบประมาณใน
ระดับอ�าเภอ จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค
ตดิต่อเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 กรมการปกครอง (ศบค.ปค.) การ
ก�ากับติดตาม การเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ประเด็น
ความเดือดร้อนอื่น ๆ ของประชาชนในพื้นที่ สุดท้ายอธิบดีกรม
การปกครองได้ฝากความห่วงใย พร้อมให้ก�าลังใจและชื่นชม
การปฏิบัติงานของทีมงานฝ่ายปกครองในส่วนภูมิภาคทุกคน 
“…สุดท้ายนี้ อยากให้ก�าลังใจทุกท่านให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ปลอดภัย จนเกิดความผาสุขแก่พี่น้องประชาชนในพื้นท่ี...ขอ
ให้ผู้บริหาร ณ ที่นี้ โปรดยืนขึ้นและปรบมือเพื่อแสดงก�าลังใจ
ให้กับทุกคน” 
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การจัดกิจกรรม Big Clean-
ing Day

      เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563 
วิทยาลยัการปกครองได้การจดักจิกรรม Big 
Cleaning Day ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งตาม
ข้อสั่งการของอธิบดีกรมการปกครอง โดย
อธิการวิทยาลัยการปกครอง นายบรรจบ 
จนัทรตัน์ ได้น�าข้าราชการ พนกังานราชการ 
และลูกจ้างของวิทยาลัยการปกครอง 

ร่วมกันท�าความสะอาดอาคารและสถานที่
ต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยการปกครอง โดย
ได้รบัความร่วมมอืจากเทศบาลต�าบลธัญบรุี
ในการฉีดพ่นน�้าท�าความสะอาดและพ่นยา
ฆ่าเชื้อโรคต่าง ๆ ตามอาคารสถานที่ของ
วิทยาลัยการปกครอง เพื่อก�าจัดฝุ่นและเชื้อ
ไวรัสต่าง ๆ รวมทั้งเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19)  
       และเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 
นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง 
ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “Big 
Cleaning Day สูว้กิฤตโควดิ-19” ณ บรเิวณ
อาคารส�านักงานกรมการปกครอง กระทรวง
มหาดไทย และได้มอบถุงมือ หน้ากาก
อนามัย แอลกอออลล์ รวมทั้งอุปกรณ์
ส�าหรับท�าความสะอาด โดยมี นายสมหวัง 

พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการปกครองฝ่าย
บริหารและพัฒนาระบบงาน นายศักดิ์ฤทธิ์ 
สลักค�า รองอธิบดีกรมการปกครองฝ่าย
ความมั่นคง และนายพิริยะ ฉันทดิลก รอง
อธิบดีกรมการปกครองฝ่ายปกครองท้อง
ที่ น�าผู้บริหารกรมการปกครอง ข้าราชการ 
สมาชิกกองอาสารกัษาดนิแดน พนกังาน เจ้า
หน้าที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมท�าความสะอาด
สถานที่ปฏิบัติงาน และอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ปฏบิตังิาน เพือ่เป็นการป้องกันและลดความ
เสี่ยงในสถานที่ปฏิบัติงาน ในครั้งนี้ อธิบดี
กรมการปกครอง  ได้อวยพรเนื่องในวัน
ครอบครัวและวันสงกรานต์ไทยปี 2563 ขอ
ให้พีน้่องฝ่ายปกครองทกุท่านและครอบครัว   
มีความสุข ความเจริญ ปราศจากโรคภัย 
ขอเป็นก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ “บ�าบัด
ทุกข์ บ�ารุงสุข” ให้กับพี่น้องประชาชนผ่าน
พ้นวิกฤตินี้ไปได้  และในการนี้ วิทยาลัย
การปกครองได้ร่วมกันจัดกิจกรรมท�าความ
สะอาดส�านกังานของแต่ละหน่วยงานภายใน
ที่ตั้งวิทยาลัยการปกครอง โดยได้รับการ
สนับสนุนจากเทศบาลต�าบลธัญบุรี ในการ
ฉีดพ่นยาฆ่าเช้ือโรคบริเวณอาคารสถานที่
ต่าง ๆ ณ วิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญบุรี 
จ.ปทุมธานี
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บทความหรือข้อเขียนในวิถีธัญบุรีนี้เป็นความเห็นส่วนตัว กองบรรณาธิการไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วยและไม่ผูกพันกับวิทยาลัยการปกครองแต่อย่างใด

พบ...
บรรณาธิการ

     สวัสดีท่านผู้อ่านจดหมายข่าว “วิถีธัญบุรี” ทุก
ท่านครบั ฉบบันีเ้ป็นฉบบัพิเศษทีน่�าเสนอเร่ืองราวเกีย่ว
กับมาตรการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19
       ด้วยความห่วงใยจึงขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพ
ตนเอง ถ้าไม่มีธุระจ�าเป็นเร่งด่วนก็ขอให้อยู ่บ้าน 
หรือถ้ามีความจ�าเป็นต้องออกนอกบ้านก็ขอให้สวม

หน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างกับคนอื่น (Social 
Distancing)   กินร้อน ช้อนเรา ล้างมือบ่อย ๆ และ
ติดตามมาตรการต่าง ๆ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
เพื่อตัวเราเอง ตลอดจนคนรอบข้างและสังคมของเรา
เพื่อช่วยกันลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

 นายบรรจบ จันทรัตน์
         บรรณาธิการ

    ประชาคมอาเซียนกับ COVID-19
     ไวรัสโคโรนา (Coronavirus) เป็นไวรัสที่ถูก
พบครั้งแรกในปี ๑๙๖๐ แต่ยังไม่ทราบแหล่งที่มา
อย่างชัดเจนว่ามาจากที่ใด เคยค้นพบไวรัสสาย
พันธุ์นี้แล้วทั้งหมด ๖ สายพันธุ์ ส่วนสายพันธุ์ที่
ก�าลงัแพร่ระบาดหนกัทัว่โลกตอนนีเ้ป็นสายพนัธ์ุท่ี
ยังไม่เคยพบมาก่อน คือ สายพันธุ์ที่ ๗ จึงถูกเรียก
ว่าเป็น “ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่” และในภาย
หลังถูกตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่า “โควิด-19” 
(COVID-19) ประชาคมอาเซียนตระหนักถึงความ
จ�าเป็นเร่งด่วนทีจ่ะต้องแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด
ของโรคนีจ้งึได้จดัการประชุมรฐัมนตรต่ีางประเทศ
อาเซียนกับประเทศจีนสมัยพิเศษ   เมื่อวันที่ ๒๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นการประชุมว่า
ด้วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่ (NPC)    โดยสาระส�าคญัเพือ่ส่งเสรมิความร่วม
มอืระหว่างอาเซยีนกบัสาธารณรฐัประชาชนจนีใน
การป้องกนัและควบคมุการแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ผ่านการด�าเนินการ
ต่าง ๆ ๖ ด้าน  คือ 
       ๑. จดัการประชมุผูน้�าอาเซยีน-จนี สมยัพเิศษ 
ว่าด้วยโรคไวรัสโคโรนาในเวลาท่ีเหมาะสม เพื่อ
สร้างคุณค่าและยกระดับ ความร่วมมือให้มากยิ่ง
ขึน้เพือ่เสรมิสร้างคณุปูการแก่การสาธารณสขุโลก 
     ๒. ส่งเสริมการหารือเชิงนโยบายและการ
แลกเปลี่ยนผ่านกลไกการประชุมรัฐมนตรี
สาธารณสุข อาเซียน-จีน และการประชุมเจ้า
หน้าท่ีอาวุโสด้านการพัฒนาสาธารณสุขอาเซียน-
จีน เพื่อด�าเนินการตามบันทึกความเข้าใจ ด้าน
สาธารณสุขอาเซียน-จีนอย่างเต็มที่ และสนับสนุน
โครงการความร่วมมือให้มากยิ่งขึ้น 
     ๓. ร่วมกันยกระดับประสิทธิภาพในการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ ร่วมกัน 
แลกเปลีย่นเทคโนโลย ีประสบการณ์ และฝึกอบรม
บุคลากร จัดการประชุมปฏิบัติการอาเซียน-จีน 
ในด้านบุคลากรด้านภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างศูนย์ควบคุมโรค
ในประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคและหน่วยงานของ 
อาเซียนทีเ่ก่ียวข้อง และจดัการประชุมย่อยระหว่าง
การประชุมอาเซียน-จีน ครั้งที่ ๓ ว่าด้วยความร่วม
มือด้านสาธารณสุขที่จะจัดขึ้นในปีนี้   เพื่อด�าเนิน
การหารือในเชิงลึกในเรื่องการป้องกันและควบ
คุมโรคฯ 
        ๔. แบ่งปันข้อมลูอย่างทนัท่วงทต่ีอไป ซ่ึงรวม

ถงึแนวปฏิบติัทางเทคนิค และแนวทางการป้องกัน
และควบคุมการวินิจฉัยโรค การรักษาและการเฝ้า
ระวังและความร่วมมือในการวิจัย และพัฒนายา
รักษาโรคและวัคซีนป้องกันโรค 
      ๕. ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมรูปแบบ
ใหม่ เช่น พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ประโยชน์
จากปีแห่งความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัล
อาเซียน-จีน ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผล
กระทบจากของการแพร่ระบาด โดยเฉพาะ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ขยายความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจดิจิทัล 
     ๖. มุ่งมั่นในการลดผลกระทบของการแพร่
ระบาดต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของทกุ
ประเทศ และร่วมกันรักษาไว้ซึ่งการแลกเปลี่ยน
ระหว่างประชาชน กิจกรรมการค้าและการลงทุน
ในภูมิภาค และด�าเนินการให้ การแลกเปล่ียน
และความร่วมมือกลับคืนสู่สภาวะปกติอย่างเต็ม
รูปแบบในโอกาสแรก โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานสอง 
ความคบืหน้าของการป้องกนัและควบคมุการแพร่
ระบาดต่อไป
      โดยถ้อยแถลงระบุด้วยว่า เหตุการณ์ครั้งนี้
ท�าให้ระลึกถึงการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินร่วม
กันของประเทศอาเซียนและจีนต่อความท้าทายที่
ส�าคัญ เช่น วิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชีย  เห
ตุคลื่นสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย การแพร่ระบาด
ของโรคทางเดินหายใจ เฉียบพลันรุนแรง (โรค
ซาร์ส) และแผ่นดินไหวที่เมืองเวิ่นชวน ธรรมเนียม
ปฏิบัติของความเป็นน�้าหน่ึงใจเดียวกัน และการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในห้วงเวลาแห่งความ
ยากล�าบาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชุมผู ้
น�าอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคซาร์ส ที่
กรุงเทพฯ ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน 
๒๕๔๖ ที่ได้แสดงถึงบทบาทที่เป็น แบบอย่างที่
ดีในการส่งเสริมความร่วมมือด้านสาธารณสุขใน
ภูมิภาค ตระหนักถึงความท้าทายข้ามพรมแดนที่
เกิดจากโรคไวรัสโคโรนาและการส่งเสรมิความร่วม
มือระหว่างอาเซียน-จีน ในการร่วมกันจัดการกับ
ความท้าทายนี ้เพือ่ปกป้องสขุภาพ ความปลอดภยั
ของประชาชน และการพัฒนาทาง สังคมและ
เศรษฐกิจในประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค และเพื่อ
สะท้อนข้อเสนอแนะขององค์การอนามัยโลกอัน
เป็น คุณูปการที่ส�าคัญต่อการสาธารณสุขของโลก 
เน้นย�้าถึงความเร่งด่วนและความจ�าเป็นที่เพิ่มขึ้น
ต่อความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมโรคฯ
จากการที่ ประเทศอาเซียนและจีนมีสายสัมพันธ์

ที่ใกล้ชิดและเป็นจุดหมายปลายทางของการท่อง
เที่ยวที่ส�าคัญของกันและกัน ที่มีนักท่องเที่ยวเดิน
ทางระหว่างกันกว่า ๖๕ ล้านคน และจีนยังเป็นคู่
ค้าที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียน ในขณะที่อาเซียน เป็น
คู่ค้าใหญ่อันดับที่สองของจีน “เห็นพ้องที่จะเพิ่ม
ความร่วมมือต่อต้านการแพร่ระบาดของโรคเอ็นซี
พี(ไวรัสโคโรนา)ในภูมิภาค อันเป็นการช่วยสั่งสม
ประสบการณ์ ขยายความร่วมมือและท�างานร่วม
กันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพ
ในการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน ส�าหรับความ
ท้าทายในอนาคต”
      แถลงการณ์ระบุอีกว่า ประเทศอาเซียน
ตระหนักเป็นอย่างยิ่งต่อมาตรการที่แน่วแน่และ
เข้มแข็งของจีนในการต่อสู ้กับการแพร่ระบาด 
ชื่นชมความตรงไปตรงมา ความโปร่งใสและความ
รับผิดชอบอย่างสูงของจีนในการแบ่งปันข้อมูล
อย่างทันท่วงที ชมเชยความพยายามอย่างยิ่งของ
จีนที่ได้ปกป้องความมั่นคงด้านสาธารณสุขใน
ภูมิภาค และขอแสดงความเชื่อมั่น อย่างยิ่งต่อ
ความสามารถอย่างเต็มที่ของจีนที่จะมีชัยชนะใน
การต่อสู้กับการแพร่ระบาดนี้ ในการนี้ จีนซาบซึ้ง
ใน มิตรจิตมิตรใจและการสนับสนุนของประเทศ
อาเซียนในความพยายามนี้ 
       “ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญ
เสียชีวิต และขอแสดงความเห็นใจต่อผู้ที่ได้รับผล
กระทบและ ขอสรรเสริญบุคลากรทางการแพทย์ 
นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายกักกันโรค
เป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งบุคลากร อื่น ๆ ที่ได้ท�างาน
อย่างกล้าหาญในแนวหน้าต่อสูกั้บการแพร่ระบาด
น้ี” ในตอนท้ายของถ้อยแถลงกล่าว เรียกร้องให้
ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคและประชาคมระหว่าง
ประเทศส่งเสริมความร่วมมือ เคารพต่อข้อเสนอ
แนะ ที่เป็นมืออาชีพขององค์การอนามัยโลก ซึ่ง
รวมถงึการไม่ด�าเนนิมาตรการที ่แทรกแซงการเดนิ
ทางและการค้า ระหว่างประเทศอย่างไม่จ�าเป็น 
การสนบัสนนุประเทศทีม่รีะบบสาธารณะทีมี่ความ
เข้มแข็งน้อยกว่า การต่อสู้กับการแพร่กระจาย
ของชาวลือและข้อมูลข่าวสารท่ีไม่เหมาะสม และ
การแบ่งปันข้อมูล ความรู้และประสบการณ์ กับ
องค์การอนามัยโลกและโลก
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