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1.มาตรการเปิดเมือง 
เป้าหมาย กิจกรรมด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

แผนเปิดเมือง 
“สาครพลัส” 

1. เปิดเมืองรองรับการท่องเที่ยว  
- แหล่งท่องเที่ยว(เชิงนิเวศ เชิงวัฒนธรรม และ

ประวัติศาสตร์)   
- แหล่งสินค้าประมง (ตลาดสดมหาชัย ตลาด

กลางกุ้ง ตลาดทะเลไทย สะพานปลา) 
โดย ประกอบด้วย การวางแผนด้าน 
Environment ด้าน Personal ด้าน Customer 
 
 
ด้าน Environment 
- ชุมชนโดยรอบ เป้าหมายการรับวัคซีนครบ 2 

เข็ม ความครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 80  
- รายงานสถานการณ์การพบผู้ติดเชื้อ ภายใน 3 

ชั่วโมง 
- สามารถสอบสวนโรคในชุมชนให้ได้ทันภายใน 

12 ชั่วโมง ร้อยละ 90 
- จัดการก าจัดเชื้อในพ้ืนที่การระบาด ภายใน  

24 ชั่วโมง 
- วางแผนเชิงรุกโดยส ารวจชุมชนโดยรอบ ใน

ระยะพบเชื้อ และหลังพบเชื้อแล้ว 
 

ด้าน Personnel 
- บุคลากรทางการแพทย์ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม  

ความครอบคลุมมากกว่า ร้อยละ 80 
- หลัก Universal prevention โดยใช้ SHA , 

Thai Stop COVID Plus , GFP,nasal spray 
,mouth spray 

- รายงานสถานการณ์การพบผู้ติดเชื้อ ภายใน 3 
ชั่วโมง 

- สามารถสอบสวนโรคให้ได้ทันภายใน 24
ชั่วโมง ร้อยละ 90 

- แยกกลุ่ม HRC และใช้ nasal spray ,mouth 
spray ต่อเนื่องนาน 14 วัน 
 

ก าหนดมาตรการปลอดภัยส าหรับองค์กร 
-ร้านอาหาร 
-ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้
มอลล์ 
-สถานที่ออกก าลังกายกลางแจง้และ
สวนสาธารณะ 
-ร้านเสริมสวย ตา่งผมหรือตัดผม 
-กิจการสปา นวดเพื่อสุขภาพ 
-บริการขนส่งสาธารณะ 
 
COVID Free Environment 
Clean and Safe การท าความสะอาจ
จุดสัมผัสร่วม และห้องน้ าทุก 1-2 ชม.  
สินค้า อุปกรณ์ใดๆที่ต้องใช้ร่วมกัน  
แนะน าการใช้ e-payment 
Distancing การเว้นระยะห่างจัดการ
พ้ืนที่ไม่ให้แออัด     จ ากัดระยะเวลา
การให้บริการ 
Ventilation เปิดการระบายอากาศใน
พ้ืนที่ อย่างน้อยทุก  1-2 ชม. และ
ห้องน้ าควรมีระบบระบายอาหารหรือ
พัดลมตลอดเวลา 
 
COVID Free Personnel 
มีภูมิคุ้มกัน : แนะน าให้พนักงานทุกคน
ฉีดวัคซีนครบโดส หรือเคยติดเชื้อให้มี
การแสดงประวัติช่วง 1-3 เดือน 
ไม่พบเชื้อโดยการคัดกรอง : มีการคัด
กรองความเสี่ยงพนักงานทุกคน ด้วย 
TST/APP หรือจัดหาชุดตรวจ ATK     
ให้พนักงานตรวจทุก 7 วัน 
UP-DMHTTA : มีผู้รับผิดชอบติดตาม
พนักงานงดรวมกลุ่มขณะปฏิบัติงาน
หรือระหว่างพัก งดรับประทานอาหาร
ร่วมกัน 
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เป้าหมาย กิจกรรมด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 
ด้าน Customer 
- ใช้แนวทาง Universal prevention  
- การคัดกรองคนก่อนเข้าแหล่งท่องเที่ยว 
- แสดงผลการได้รับวัคซีน (vaccine 

certification) ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว 
นักเรียน แหล่งท่องเที่ยว 
 
 

2. Strengthening เมือง 
2.1 การป้องกันแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 
- เครือข่ายตาสับปะรด  
 
 
- มาตรการ GFP โรงงาน ,nasal spray 

,mouth spray 
2.2 ระบบการ monitor & responsed 
- รายงานสถานการณ์การพบผู้ติดเชื้อ ภายใน 3 

ชั่วโมง 
- สามารถสอบสวนโรคให้ได้ทันภายใน 12

ชั่วโมง ร้อยละ 90 
- จัดการก าจัดเชื้อในพ้ืนที่การระบาด ภายใน  

24 ชั่วโมง 
2.3 ประเมินมาตรการ ด้วย active surveillance 
2.4 การให้วัคซีนในแรงงานต่างชาติและนักเรียน 
2.5 วางแผนการบริหารจัดการเตียงรักษาพยาบาล 
และการจัดการเตียงในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
2.6 ใช้แนวทาง Universal prevention , nasal 
spray ,mouth spray 
 
 
 

COVID Free Customer 
ก าหนดให้ผู้ใช้มีการสวมใส่หน้ากาก
ตลอดเวลา และได้รับวัคซีนครบโดส 
คัดกรองความเสี่ยงด้วย TST หรือ APP 
มีการก ากับมาตรการ UP-DMHTTA
อย่างเคร่งครัด 
 
 
2.1 ส ารวจ/ตรวจสอบ/การป้องกัน
แรงงานต่างด่าวผิดกฎหมายหลบหนี
เขา้เมืองโดยภาคีเครือข่ายตาสับปะรด  
อสพ. ผู้น าชุมชนในท้องถิ่นคอย
สังเกตการณ์และรายงานประจ าวันต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
-ด าเนินการตามมาตรการ GFP อย่าง
เข้มข้นโดยร่วมมือกับทาง
อุตสาหกรรมจ.และแรงงานจังหวัด 
2.2 ด าเนินการได้ตามระยะเวลา 
 
2.3 ก าลังด าเนินการตามแผนการออก
ประเมินมาตรการ 
 
2.4การให้วัคซีนในนร.อายุ 12-17 ปี 
และแรงงานต่างชาติเป็นไปตามแผน 
 
2.5เป็นไปตามแผนการส ารองเตียง
รองรับการระบาด 
2.6 ก าลังด าเนินการ 
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2. การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค  
เป้าหมาย กิจกรรมด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

2.การเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุม
โรค ไม่ให้เกิดการ
แพร่กระจายเชื้อ
หรือการระบาดได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. เฝ้าระวังประชาชนกลุ่มเสี่ยง/อาชีพเสี่ยง/
ต่างชาติ/ และเฝ้าระวังในพ้ืนที่เสี่ยง ได้แก่ ตลาด 
ร้านอาหาร โรงงาน/สถานประกอบการ ขนส่ง
สาธารณะ โรงเรียน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
เรือนจ า สถานที่ออกก าลังกาย สถานบันเทิง 
สนามชนไก่ สนามมวย สนุกเกอร์ ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ด่านหน้า บุคลากรทางการแพทย์ โดย มี
มาตรการดังนี้  
2.1 สแกน Thai Stop COVID Plus ก่อนเข้า
สถานที่ทุกครั้ง  
2.2 ตรวจคัดกรองในประชาชนกลุ่มเสี่ยง โดย 
Active Surveillance (วิธี RT-PCR หรือ ATK) ใน
กลุ่ม บุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มเปราะบาง กลุ่ม
ผู้ท างานในสถานประกอบการ กลุ่มอาชีพเสี่ยงที่
สัมผัสกับผู้คนอกมาก โดยมีหลักการสุ่มตัวอย่าง 
ดังนี้ 

 
 
 
 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ความถี ่
บุคลากรทาง
การแพทย ์

ทุกคน  ทุก 1 สัปดาห ์โดย
หน่วยบรกิาร 

กลุ่มเปราะบางและ
อาชีพเสี่ยง 

สุ่ม รพ.
สต.ละ 10 
ตัวอยา่ง 

สัปดาห์ละ 1 วัน 

ผู้ท างานในสถาน
ประกอบการ 

ขนาด S 
10 คน
ขนาด M 
20 คน
ขนาด L 
50 คน 

สัปดาห์ละ 1 วัน 
 

ตลาด/แพกุ้งแพ
ปลา/แคมป์คนงาน 

10 
ตัวอยา่ง / 
1 setting 

สัปดาห์ละ 1 วัน  

กลุ่ม ARI PUI 
Pneunonia  

ทุกราย ตลอดเวลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 ยังคงด าเนินการต่อเนื่องตาม
มาตรการที่ก าหนด 
2.2 ยังคงด าเนินการต่อเนื่องตาม
มาตรการที่ก าหนด 
-กลุ่มที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อใน
ชุมชน (บ้าน/ตลาด/หอพัก) 
จ านวน 39 Cluster แยกเป็น  
ไม่พบผู้ติดเชื้อ (Ene)  ร้อยละ95 
 และพบผู้ติดเชื้อในกลุ่ม HRC 
(Control) ร้อยละ5 
(คนไทย 229 ราย ต่างด้าว 37 ราย) 
 
-กลุ่มผู้ท างานในสถานประกอบการ 
จ านวน 150 Cluster  แยกเป็น  
ไม่พบผู้ติดเชื้อ(Ene)  ร้อยละ97.32 
 และพบผู้ติดเชื้อในกลุ่ม HRC 
(Control) ร้อยละ2.86 
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เป้าหมาย กิจกรรมด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. เฝ้าระวัง 
ป้องกัน และ
ควบคุมโรค อย่าง
สูงสุด ในกรณีพบผู้
ติดเชื้อในพ้ืนที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3  วิเคราะห์ผลตรวจ ATK เปรียบเทียมกับผล 
RT-PCR ในเขตอ าเภอเมืองสมุทรสาคร โดย      
รพ.สมุทรสาคร 
 
 
 
 
 
 
2.4 ด าเนินการตามมาตรการ SHA  DMHTT GFP 
อย่างเข้มข้นทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
โดยมีทีมตรวจประเมินและติดตาม จัดตั้ง
คณะท างานในระดับอ าเภอ โดยบูรณาการร่วมกับ 
อุตสาหรรมจังหวัด แรงงานจังหวัด สาธารณสุข
จังหวัดและทีมอ าเภอ ตัวแทนจากสถาน
ประกอบการทุกขนาด ทุกแห่ง มาร่วมกัน
ด าเนินการอย่างยั่งยืน มีการจัดประชุมและส่งผล
การด าเนินงานทุกเดือนไปยังคกก.โรคติดต่อ
จังหวัดและหากมีรายงานผู้ติดเชื้อในสถาน
ประกอบการ มากกว่า 10% ให้ใช้มาตรการ 
Bubble&Seal ทันที เป็นเวลา 28 วัน 
3. เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค อย่างสูงสุด 
ในกรณีพบผู้ติดเชื้อในพ้ืนที่ โดยการ 
3.1 ส่งตรวจหาเชื้อเพ่ือค้นหาผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัส
ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อให้เร็วที่สุด การตรวจ RT-PCR ผล
ตรวจออกภายใน 24 ชม. 
3.2 การสอบสวนโรคให้ทัน ภายใน 1 วัน รายงาน
สอบสวนโรค จัดท า timeline  
3.3 มีระบบติดตามผลตรวจ High risk การ
Monitor High risk และ  LQ ที่มีมาตรฐาน โดยมี
ฐานข้อมูลที่สามารถเข้าดูและติดตามข้อมูลได้แบบ 
Real time และรายงานผลเป็น Dashboard 
3.4 ใช้ 0.6% Povidone iodine nasal spray 
เพ่ือป้องกันและฆ่าเชื้อในกลุ่มเสี่ยงสูง เสี่ยงต่ า ใน
ผู้สัมผัสร่วมบ้าน/สถานที่ท างาน  และติดตาม HR 

2.3 ผลการวิเคราะห์ 
 

 
 
2.4 กลุ่มผู้ท างานในสถานประกอบการ  
-โดยวิธี RT-PCR จ านวน 31 แห่ง 
จ านวนตรวจ 4,221คน พบเชื้อ 80 คน 
(1.90%) 
-โดยวิธี ATK จ านวน 30 แห่ง 
ใน 4 สัปดาห์ รวม 41,679 ราย 
ไม่พบเชื้อ 41,646ราย (99.92%) 
พบเชื้อ 33 ราย (0.08%) 
 
 
 
 
 
 
3.1 ด าเนินการต่อเนื่องตามมาตรการที่
ก าหนด 
 
3.2 ผลการด าเนินการได้ทันเวลาร้อย
ละ 85 
3.3 ชุมชน จ านวน 49 ราย 
สถานประกอบการ จ านวน 9 ราย 
นอกจังหวัด จ านวน 11 ราย 
 
3.4 สัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 
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ที่ผลตรวจเป็นลบให้ปฏิบัติ DMHTT อย่าง
เคร่งครัดและดูแลให้ Quarantine ให้ครบ 14 วัน 
และท า Active case finding ทุกราย ในสถานที่
ที่พบผู้ป่วยยืนยัน  
3.5 ท า Spot map สถานที่เสี่ยง ที่พบผู้ป่วย
ยืนยันด้วยสีแดงกรณีพบผู้ติดเชื้อ 50 รายขึ้นไป 
ยืนยันด้วยสีส้มกรณีพบผู้ติดเชื้อ 31-49 รายขึ้นไป 
ยืนยันด้วยสีเหลืองกรณีพบผู้ติดเชื้อ11-30รายขึ้น
ไป ยืนยันด้วยสีเขียวกรณีพบผู้ติดเชื้อ1-10รายขึ้น
ไปและยืนยันด้วยสีขาวกรณีไม่พบผู้ติดเชื้อ 
3.6 แจ้งให้เจ้าของสถานที่ที่พบผู้ป่วยยืนยัน ท า
ความสะอาดและท าลายเชื้อในสิ่งแวดล้อม พร้อม
ทั้ง มีอปท. ทีมรพ.สต.ก ากับดูแล 
3.7 การป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดใน
โรงพยาบาล  
- มีจุดตรวจคัดกรองก่อนเข้ารพ.จุดเดียว ให้มี
บริการแอลกอฮอล์เจล หรือจุดล้างมือ ก่อนเข้าใน
พ้ืนที่รพ. 
- ให้บุคลากร รพ. ผู้ป่วย และญาติที่มาเฝ้า สวม
หน้ากากอนามัยชนิด Surgical mask ตลอดเวลา 
ไม่ใช้ mask ผ้า  
- ไม่อนุญาตให้ญาติเยี่ยมยกเว้นคนเฝ้าไข้ 1 คน 
- บุคลากรทางการแพทย์ต้องได้รับวัคซีนครบ โดย
ได้รับ booster dose ตามก าหนดทุกคน 
3.8 มาตรการป้องกันโรคในเรือนจ า 
- ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอก เข้าในเรือนจ า หาก
จ าเป็นต้องได้รับการตรวจคัดกรอง ด้วย ATK ก่อน 
และหากเป็นนักโทษรับใหม่ต้องตรวจด้วย ATK 
และ ให้กักตัวในแดนแรกรับให้ครบ 14 วัน 
- เจ้าหน้าที่ในเรือนจ าทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบ 
โดยได้รับ booster dose ตามก าหนดทุกคน 
- กรณีมีรายงานผู้ป่วยยืนยันตั้งแต่ 1 ราย ให้ seal 
เรือนจ า เป็นเวลา 28 วัน ทันที และตรวจ RT-
PCR / ตรวจ Antibody ตามขั้นตอน 
 

 
 
 
3.5 สัปดาห์นี้การกระจายตัวผู้ติดเชื้อ
ลดลง ไม่มีพ้ืนที่สีแดง 
 
 
 
 
 
3.6 ด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนด 
 
 
3.7 ยังคงด าเนินการตามมาตรการที่
ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.8 ด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนด 
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3.การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

เป้าหมาย กิจกรรมด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 
3.เร่งบริหารและ
ด าเนินการกระจาย
และฉีดวัคซีนแต่ละ
จุดฉีดให้ได้ตาม
เป้าหมาย และ
ไม่ให้มีวัคซีนเหลือ
คงค้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- กลุ่ม 60(8) ให้ได้ความครอบคลุมร้อยละ 90 
 
 
- บุคลากรทางการแพทย์ได้รับวัคซีนเข็มที่3 
booster dose ครบตามเกณฑ์ ทุกคน 
 
- เด็กนักเรียน 12 -17 ปี ได้รับวัคซีนPfizer ตาม
เป้าหมาย ครอบคลุม ร้อยละ 70  
 
- บุคคลทั่วไป ได้รับวัคซีน ให้ได้ความครอบคลุม 
ร้อยละ 70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลงานการฉีดวัคซีน ภาพรวมกลุ่ม 
- กลุ่ม 60(8)ร้อยละ 74.07            
(เป้าร้อยละ 90) 
 
-บุคลากรทางการแพทย์ ร้อยละ 93.15 
 
 
-เด็กนักเรียน12-17 ปี ร้อยละ 76.86 
 
 
-ประชากรไทยและต่างด้าว  
ฉีดวัคซีน : 841,565 คน 
ครอบคลุมร้อยละ 88.29 
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4.การรักษาพยาบาล 
เป้าหมาย กิจกรรมด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

4.การบริหาร
จัดการเตียงและ
การส ารองเตียง
เพียงพอ พร้อมใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 กลุ่มภารกิจรักษา ทั้ง Case Management 
และรพ.เอกชน ให้วางแผนคงจ านวนเตียงเพื่อ
รองรับผู้ป่วยโควิด 10% ของจ านวนประชากรใน
พ้ืนที่ที่รับผิดชอบ หรือ10% ของจ านวนเตียง 
Maximum capacityที่เคยเกิดขึ้นในช่วงที่มีการ
ระบาดสูงสุด ทั้งในระดับ CI / รพ.สนาม / รพ.ทุก
แห่ง รวมทั้งสถานที่กักตัว (Local Quarantine)
ด้วย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ในการระบาด
ระลอกใหม่ โดยพิจารณาตามระดับความรุนแรง
ของการแพร่ระบาดในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร 
ค านวณตามประชากรของจังหวัดสมุทรสาคร 
586,199 คน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 
และประเมินตามสถานการณ์ รายสัปดาห์ 
 

การวางแผนการบริหารจัดการเตียงเพื่อ
รองรับสถานการณ์ระบาด Covid-19 
ระลอกใหม่ 
ให้รพ.ภาครัฐและรพ.เอกชน วางแผน
ลดจ านวนเตียง และคงจ านวนเตียงเพื่อ
รองรับผู้ป่วยโควิด ร้อยละ 20 ของ
จ านวนเตียงที่ขึ้นทะเบียน โดยประเมิน 
ทุก 2 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 
ตุลาคม 2564  วางแผนลดจ านวนเตียง 
และคงจ านวนเตียงเพ่ือรองรับผู้ป่วยโค
วิด ร้อยละ 20 ของจ านวนเตียงที่ข้ึน
ทะเบียน โดยประเมิน ทุก 2 สัปดาห์ 
ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2564   
Step ที่ 1 ลดจ านวนเตียง Cohort 
ward ลงตามสถานการณ์ คนไข้ จาก 
ร้อยละ 100 เหลือ 0 เตียง   
Step  ที่ 2 ลดจ านวนเตียง Isolation 
room ร้อยละ 50 ของจ านวนเตียง 
Isolaion ที่มี และให้ปรับลดลงตาม
สถานการณ์ให้คงไว้ที่ ร้อยละ 20  
Step  ที่ 3 ลดจ านวน รพ.สนาม
ส าหรับคนไทย เหลืออ าเภอละ 1 แห่ง 
รพ.สนามส าหรับต่างชาติภาพรวมทั้ง
จังหวัด 1 แห่ง     
Step ที่ 4 ลดจ านวน CI เหลอื อ าเภอ
ละ 1 แห่ง 
 
4.2 ระดับการความรุนแรงของการแพร่
ระบาด 
ระดับท่ี 1 สถานการน์ที่พบการ  ติด
เชื้อโดยไม่มีการระบาด/ไม่พบการแพร่
ระบาด(พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6 ราย/
สัปดาห์)  
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เป้าหมาย กิจกรรมด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับท่ี 2 สถานการณ์ที่มีการระบาด
รุนแรงน้อย (พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 30 
ราย/สัปดาห์) 
ระดับที่ 3 สถานการณ์ที่มีการระบาด
รุนแรงานกลาง  (พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 
88 ราย/สัปดาห์)ร 
ระดับท่ี 4 สถานการณ์ที่มีการระบาด
รุนแรงมาก (พบผู้ติดเชื้อรายใหม่  > 
88 ราย/สัปดาห์) 
โดยแต่ละระดับมีการวางแผนบริหาร
จัดเตียงและเตรียมความการบริงาน 

 
5.การใช้มาตรการทางสังคมและกฎหมาย 

เป้าหมาย กิจกรรมด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 
5.การบรูณาการ
การท างานก าหนด
มาตรการป้องกัน
และควบคุมการ
แพร่ระบาด 

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อออก
ค าสั่ง/ประกาศ/มาตรการ 
 
  
 
 
 
 

ในสัปดาห์นี้ มีการประชุมวาระพิเศษ 
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564  โดยมีการ
ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการบูรณา
การร่วมกัน 
-ค าสั่งคณะท างานติดตามประเมินผล
ในโรงงาน/สถานประกอบการใน
จังหวัด  
-ค าสั่งคณะท างานติดตามประเมิน
ร้านอาหาร/ตลาด/ตลาดนัด 
-ค าสั่งคณะท างานติดตามประเมิน
โรงเรียน/สถานศึกษา ในส่วนนี้ได้
ด าเนินการแล้ว 9 แห่ง โรงเรียนที่
ประสงค์จะเป็นเรียน On site จ านวน 
3 แห่ง ก่อนในวันที่ 1 พ.ย.2564 
ในส่วนสาธารณสุขที่จ าต้องด าเนินการ
ต่อไปโดยให้มีการตรวจประเมินทุก
โรงเรียนโดยให้มีการวางแผนการ
ด าเนินงานโดยเร่งด่วน 

 


