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ด่วนที่สุด 

 
 

 
 
ที่  สน  ๐๐๑๗.๓/ว7237                               ส ำเนำคู่ฉบับ                     ศาลากลางจงัหวัดสกลนคร 
                                   ถนนศูนย์ราชการ  สน ๔๗๐๐๐ 

             15  เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง  มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

เรียน  รองผูว้่าราชการจงัหวัดสกลนคร หัวหน้าสว่นราชการทุกส่วนราชการ นายอ าเภอ ทกุอ าเภอ  
        หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกจิทุกแห่ง นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดสกลนคร นายกเทศมนตรีนครสกลนคร 
        และผู้บริหารสถานศึกษา ทุกแห่ง  

อ้างถึง   ค าสั่งจังหวดัสกลนคร ที ่๑๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑. มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ-19)  
                       ในสถานที่ปฏิบัติงานหน่วยงานราชการจังหวัดสกลนคร             จ านวน ๑ ชดุ 
    ๒. วิธีปฏิบัติของข้าราชการและบุคลากรของรฐัในพื้นที่จังหวัดสกลนคร         จ านวน ๑ ชดุ 

  ตามที่ จังหวัดสกลนครได้มีค าสั่งจังหวัดสกลนคร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ เสี่ยง พื้นที่ควบคุม  
พื้นที่ เฝ้าระวังสูงและพื้นที่ เฝ้าระวัง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  
จังหวัดสกลนคร ความละเอียดตามค าสั่งที่อ้างถึง นั้น 

  จังหวัดสกลนครพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  และเป็นไปตาม
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในสถานที่
ปฏิบัติงานหน่วยงานราชการจังหวัดสกลนคร จึงได้ก าหนดวิธีปฏิบัติในการเดินทางกลับมาจากจังหวัดอื่น  
ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ และบุคลากรในสังกัดที่ปฏิบัติงานในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทุกแห่งที่ประจ า 
อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้ 
    ๑. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ และบุคลากรในสังกัด ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง ให้รายงานใน  
“ระบบรายงานตัวเข้าสกลนคร” และให้กักกันตัวเองที่บ้าน/ที่พักอาศัย (Home Quarantine) ปฏิบัติงานนอกสถานที่  
(Work From Home)  ๑๐ วัน ตามค าสั่งของจังหวัดสกลนครอย่างเคร่งครัด 

   ๒. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ และบุคลากรในสังกัด ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่ควบคุม ให้กักกัน
ตัวเองที่บ้าน/ที่พักอาศัย (Home Quarantine) ให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ (Work From Home) ๑๐ วัน ทั้งนี้  
ให้หัวหน้าส่วนราชการมีอ านาจในการใช้ดุลยพินิจเรียกตัวมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน หากมีภารกิจ
ส าคัญจ าเป็นเร่งด่วน โดยให้ประสานงานกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครเพื่อขอค าแนะน าและวิธีการปฏิบัติ
ตามมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคฯ 
   ๓. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ และบุคลากรในสังกัด ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เฝ้าระวังสูงหรือพื้นที่เฝ้าระวัง 
ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคฯ มาตรการ (D-M-H-T-T) อย่างเคร่งครัด  

/๔. ให้งดการ... 
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 ๔. ให้งดการฝึกอบรม สัมมนา หรือการจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ ๕๐ คนขึ้นไป  
ออกไปจนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือจนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องด าเนินการ 
ฝึกอบรม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมอื่นๆ ให้ประสานงานกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครเพื่อประเมินความเสี่ยง 
และขอค าแนะน าเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคฯ ส่วนการจัดประชุมให้ประชุมเฉพาะกรณีที่จ าเป็น และให้น าระบบ
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการประชุมหรือใช้วิธีการการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

  จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป ทั้งนี้ ให้อ าเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ทราบและพิจารณาด าเนินการด้วย 

           ขอแสดงความนับถือ        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักงานจังหวัด 
กลุ่มงานอ านวยการ  
โทร/โทรสาร ๐ ๔๒๗๑ ๑๗๖๓ 
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มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในสถานที่ปฏิบัติงานหน่วยงานราชการ

จังหวัดสกลนคร 
........................................................ 

 ด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามที่จังหวัดสกลนคร            
ได้มีคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 10/๒๕๖๔ ลงวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ให้ดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง 
ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด     
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพ้ืนที่จังหวัดสกลนครไปแล้วนั้น เนื่องด้วยสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทยยังคงมีการระบาดระลอกใหม่เป็นวง
กว้าง ดังนั้นเพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ        
ไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) และเพ่ือให้การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ   
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพ้ืนที่จังหวัดสกลนครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรการ
ควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสกลนครกำหนดให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการ 
ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019       
จังหวัดสกลนคร ในสถานที่ปฏิบัติงานดังนี้  

มาตรการด้านบุคคล 
1. กำหนดให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทุกคน และบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่องานปฏิบัติ

ตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด 
2. พิจารณาปรับรูปแบบการทำงาน เช่น มีการจัดให้ทำงานที่บ้าน (Work from home) มีการจัดการ 

ประชุมทางไกลแทนการจัดประชุมที่ต้องมารวมตัวกัน 
3. งดการจัดกิจกรรมสังสรรค์ หรือทำกิจกรรมรวมกลุ่มใด ๆ ที่มีการรวมคนจำนวนมากที่จะมีความเสี่ยง

ต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรค และงดหรือชะลอการเดินทางออกนอกชุมชนโดยไม่จำเป็น 
4. ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีของใช้ส่วนตัวของแต่ละคนเช่น แก้วน้ำ ภาชนะใส่อาหาร    

และหลีกเลี่ยงการนั่งรับประทานอาหารและการใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อ่ืน 
5. มอบหมายฝ่ายบุคคลหรือมีพนักงานติดตามการป่วยและขาดงาน หากพบการป่วยด้วยอาการทางเดิน 

หายใจตั้งแต่ ๕ คนให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เมื่อมีอาการป่วยให้หยุดงาน หากมีประวัติ หรือสงสัย 
ติดเชื้อให้พบแพทย์ 

6. ประเมินมาตรการที่กำหนดเป็นระยะ ๆ และปรับมาตรการให้สอดคล้องกับมาตรการคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดสกลนคร 

* มาตรการควบคุมเพิ่มเติม 

  บุคลากรที่เดินทางเข้า/ออกพ้ืนที่เสี่ยงตามคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 10/2564 ลงวันที่     
13 เมษายน พ.ศ.2564 ให้ผู้ที่ เดินทางมาจากจังหวัด พ้ืนที่ เสี่ยงสูง ได้แก่ อ.กระทุ่มแบน อ.เมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร, อ.ธัญบุรี อ.ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี, เขตบางแค เขตภาษีเจริญ       
เขตวัฒนา เขตคลองเตย เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร, อ.เมืองสมุทราปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
อ.บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี, อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, อ.บางละมุง จังหวัดชลบุรี, อ.หัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, อ.เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  และผู้ที่เดินทางมาจากพ้ืนที่ควบคุมได้แก่
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กรุงเทพมหานคร, จังหวัดสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดนนทบุรี จังหวัด
นครปฐม จังหวัดปทุมธานี จังหวัดตาก จังหวัดราชบุรี  จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดสระแก้ว 
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดระยอง จังหวัดภูเก็ต และอุดรธานี ให้ปฏิบัติดังนี้ 
1. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต้องเข้า "ระบบรายงานตัวเข้าสกลนคร" โดยสแกนคิวอาร์โค้ด

ผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน หรือรายงานตัวต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  
2. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต้องรายงานผู้บังคับบัญชาขออนุญาตเข้า/ออกพ้ืนที่เสี่ยง      

ตามคำสั่งจังหวัดสกลนคร ให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ 
3. พิจารณากักตัว (Home Quarantine) 14 วัน โดยจัดให้ทำงานที่บ้าน (Work from home) กรณี 

ขาดอัตรากำลัง ให้ ผู้บังคับบัญชา พิจารณา 
4. พิจารณาตรวจหาเชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันที่ 5 ของการกักตัว 

มาตรการด้านสถานที่ปฏิบัติงาน 

1. จัดให้มีแอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือบริการอย่างเพียงพอ ในบริเวณจุดคัดกรองทางเข้า -ออก          
ของสถานที ่

2. มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สอบถามประวัติเสี่ยง ประวัติการเดินทางในช่วง ๑๔ วันที่ผ่านมา และ 
อาการของเจ้าหน้าที่ พนักงานทุกคน และบุคคลภายนอกที่เข้ามา ในสถานที่ทำงาน ณ จุดคัดกรอง 

3. กำหนดการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ - ๒  เมตร ในระหว่างปฏิบัติหน้ าที่               
หรือ ทำกิจกรรมใดในพ้ืนที่ส่วนกลางของสถานที่ทำงาน เช่น การต่อแถวซื้ออาหาร ห้องประชุม     
จุดติดต่องานจุดพักผ่อน เป็นต้น 

4. พิจารณาการจัดทำกระจกหรือแผ่นใสกั้นในจุดที่พนักงานต้องสื่อสารพูดคุยกับผู้อ่ืน ทั้งภายในและ 
ภายนอกองค์กรในระยะประชิดตัว 

5. กำกับดูแลความสะอาดสถานที่อย่างสม่ำเสมอ เพ่ิมความถ่ีในการทำความสะอาด ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 
บริเวณท่ีมีความเสี่ยง เช่น ลูกบิดประตู ก๊อกน้ำ สวิตซ์ไฟ เครื่องถ่ายเอกสาร หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ 
ที่มักมีผู้สัมผัสจำนวนมากอาจพิจารณาการเพิ่มระบบระบายอากาศ ให้มีการหมุนเวียนอากาศมากข้ึน 
เพ่ิมความถ่ีในการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และจัดถุงแดงสำหรับทิ้งหน้ากาก กระดาษทิชชู 
หรือขยะติดเชื้อประเภทอ่ืนๆ 

6. งดการประชุม อบรม สัมมนา ตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปจนถึง 30 เมษายน 2564  กรณีที่จำเป็นให้
พิจารณา ประชุมผ่านระบบทางไกล teleconference หรือตามดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการนั้นๆ 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
         คิวอาร์โค้ดแอพพลิเคชั่นไลน์ 
                 "ระบบรายงานตัวเข้าสกลนคร" 



 



“อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” 

 
 

วิธีปฏิบัติของข้าราชการและบุคลากรของรัฐในพื้นที่จังหวัดสกลนคร 
กรณีเดินทางกลับมาจากจังหวัดอื่นตามมาตรการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  
ตามหนังสือจังหวัดสกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๗.๓/ ว๗๒๓๗   ลงวันที่  ๑๕  เมษายน ๒๕๖๔ 

 

 

ล ำดับ พื้นที่จังหวัด แนวทำงกำรปฏิบัต ิ
๑.เดินทางกลับจาก
จังหวัดพื้นที่เสี่ยง 

๑) สมุทรสาคร เฉพาะ อ.กระทุ่มแบน  
    อ.เมืองสมุทรสาคร  
๒) ปทุมธานี เฉพาะ อ.ธญับุรี อ.ล าลูกกา   
๓) กรุงเทพมหานคร เฉพาะเขตบางแค เขตภาษีเจริญ  
    เขตวัฒนา เขตคลองเตย เขตบางขุนเทียน  
๔) สมุทรปราการ เฉพาะ อ.เมืองสมุทรปราการ  
๕) นนทบุรี เฉพาะ อ.บางใหญ่  
๖) เชียงใหม ่เฉพาะ อ.เมืองเชียงใหม่  
๗) ชลบุรี เฉพาะ อ.บางละมุง   
๘) ประจวบคีรีขันธ์ เฉพาะ อ.หัวหิน  
๙) สระแก้ว เฉพาะ อ.เมอืงสระแก้ว 

๑) ให้รายงานตัวในระบบรายงานตัว
เข้าสกลนคร ผ่าน QR-Code   

 
๒) กักกันตวัเองที่บ้าน/ 
ที่พักอาศัย (Home Quarantine) 
และให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ 
(Work From Home)  ๑๐ วัน 
ตามค าสั่งจังหวัดสกลนคร 
อย่างเคร่งครดั 
 

๒.เดินทางกลับจาก
จังหวัดพื้นที่ควบคุม 

๑) กรุงเทพมหานคร   ๒) สมุทรสาคร  
๓) ปทุมธานี            ๔) สมุทรปราการ  
๕) นนทบุรี              ๖) เชียงใหม ่ 
๗) ชลบุรี                ๘) ประจวบคีรีขันธ์  
๙) สระแก้ว           ๑๐) สมุทรสงคราม  
๑๑) นครปฐม        ๑๒) ตาก  
๑๓) ราชบุร ี         ๑๔) นราธิวาส  
๑๕) ระยอง          ๑๖) ภูเก็ต  
๑๗) อุดรธาน ี

๑) ใหร้ายงานตัวในระบบรายงานตัว
เข้าสกลนคร ผ่าน QR-Code  
๒) กักกันตวัเองที่บ้าน/ที่พักอาศัย 
(Home Quarantine) ให้ปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ (Work From Home) 
อย่างน้อย ๑๐ วัน 
๓) หน.ส่วนราชการ สามารถใช ้
ดุลยพินิจในการพิจารณาเรียกตัว
กลับมาท างานได ้
 

๓.เดินทางกลับจาก
พื้นที่เฝ้าระวังสูงและ
พื้นที่เฝ้าระวัง 

๑) กาญจนบุรี  ๒) สพุรรณบุรี  ๓) อยธุยา    
๔) สระบุรี      ๕) นครนายก  ๖) ฉะเชิงเทรา   
๗) เพชรบุรี    ๘) ระนอง       ๙) ชุมพร     
๑๐) สงขลา  ๑๑) ยะลา  
และอีก ๕๐ จังหวดัที่เหลือของประเทศไทย 

ปฏิบัติตามมาตรมาตรการเฝ้าระวัง 
ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) ในสถานที่ปฏิบัติงาน
หน่วยงานราชการจังหวดัสกลนคร 
(D-M-H-T-T) อย่างเคร่งครัด 
 


