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กระดานสรุปข้อมูล  
กลุม่ประสานงานการรบัมือการแพรร่ะบาดโรคโควิด 19 ในพืน้ท่ีพกัพิงชั่วคราวฯ 9 แห่ง ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา  20 สิงหาคม 2563 

 

         กลุ่มประสานงาน 

1 ระดับประเทศ 

3 ระดับจังหวัด 

แม่สอด 

กรุงเทพฯ 

บา้นตน้ยาง, 2,529 

  สถานการณ์งบสนับสนุน (ดอลล่าห์สหรัฐฯ) 

สถติิจ านวนประชากรผู้หนี้ภยัฯที่ได้รับการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 
(* *จากขอ้มูลสถติิของยูเอ็นเอชซีอาร์ ณ วนัที ่31 กรกฏาคม 2563) 
 

                                                            อาย ุ         เพศ 
 หญงิ 

51% 

50% 

51% 

50% 

50% 

49% 

51% 

52% 

50% 

ชาย 
49% 

50% 

49% 

50% 

50% 

51% 

49% 

48% 

50% 

จ านวนประชากรทั้งหมด 93,138   คน 

5-17 ปี 18-59 ปี 60+ ข้ึนไป 
บา้นตน้ยาง 

บา้นแม่สุริน 

แม่หละ 

แม่ละอูน 

แม่ลามาหลวง 

บา้นใหม่ใสอย 

นุโพ 

ถ ้าหิน 

อุม้เป้ียม 

ต ่ากวา่ 5 ปี 

*การของบสนบัสนนุนีส้  าหรบั 6 เดอืน ประเมินตามความจ าเป็น 

การจดัการผูป่้วย 

การเฝา้ระวงั การสอบประวตัิผูป่้วย 
และการรบัมือกบัโรคระบาด อย่างเรง่ดว่น  

การป้องกนัและการควบคมุการติดเชือ้ 

อาหาร 

การคุม้ครองและการใหค้  าแนะน า 

การสื่อสารเรื่องความเสี่ยง 

ถ ้าหิน, 5,845 

นุโพ, 9,674 

อุม้เป้ียม, 10,886 

แม่หละ, 34,881 

แม่ลาอูน, 9,083 

แม่ลามาหลวง, 10,022 

บา้นแม่สุริน, 1,986 

แม่ฮ่องสอน 

บา้นใหม่ในสอย, 8,232 

กาญจนบุรี 

 
การสง่มอบบรกิารท่ีจ าเป็นใน

พืน้ท่ีพกัพงิชั่วคราวฯ 

การสื่อสารเรื่องความเสี่ยง               (ขึน้อยู่กบัความต้องการ) 

การจดัการผูป่้วย 
 การเฝา้ระวงั  การสอบประวตัิ

ผูป่้วย และ  

การรบัมือกบัโรคระบาดอย่าง
เรง่ดว่น  

การป้องกนั และการควบคมุการ
ติดเชือ้   
อาหาร 

 
การคุม้ครองและการใหค้  าแนะน า (ขึน้อยู่กบัความต้องการ) 

จ านวนผู้ป่วยที ่

ได้รับรายงาน 0 

งบทีต้่องการเพิ่ม 

งบทีไ่ด้รับการสนับสนุน

งบทั้งหมด 

* การปฎิบติัการพิสูจน์ตวัตนจัดท าระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน 2558 และมกีารปรับเปลีย่นข้อมลูให้เป็นเป็นปัจจุบนั ขณะนีอ้ยู่ระหว่างขัน้ตอนการพิสูจน์ตวัตนอีกรอบ 
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กระดานสรุปข้อมูล  
กลุม่ประสานงานการรบัมือการแพรร่ะบาดโรคโควิด 19 ในพืน้ท่ีพกัพิงชั่วคราวฯ 9 แห่ง ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา  20 สิงหาคม 2563 

 การสื่อสารเร่ืองความเสี่ยง 

แอดร้า (แอคเทด็, โคเออร์, เจอาร์เอส, เอชไอ, ไออาร์ซี, องคก์ารช่วยเหลอืเดก็, ฟิลม์เอด, เอ็มไอ, ยูเอ็นเอชซีอาร์, ทบีีซี)* 

ประเดน็ส าคัญ การเผยแพร่ขอ้มูลใหก้บัผูห้นภียัจากการสูร้บฯ ในบริบทของการเวน้ระยะห่างทางสงัคม ไดท้นัทว่งที แตย่งัคงมีขอ้จ ากดัเรื่องการ
สือ่สารทางโทรศพัท ์และการเขา้ถึงอินเตอร์เนต็ ยงัคงมีการระมดัระวงัเรื่องเวน้ระยะห่างทางสงัคม การจ ากดัการเดนิทาง และการใชห้นา้กาก 

• ใหข้อ้มลูเก่ียวกบัการป้องกนัและการรบัมือกบัโควิด 19 แก่ผูห้นีภยัการสูร้บ อย่างตอ่เน่ือง โดยแปลเป็นภาษากะเหรีย่งและภาษาพมา่ รวมถึงการเขา้ถึงกลุม่ผูม้ีความ
ตอ้งการพิเศษดว้ยการพดูคยุกลุม่ย่อยถึง 7,000 กลุม่เลก็ๆ มีการแจกโปสเตอร ์แผน่พบั ประกาศผา่นระบบกระจายเสียงชมุชน วิดีโอ และเวบ็ลิงคต์า่งๆ  สง่ตอ่รายงาน
ขา่วจากสื่อตา่งๆประจ าสปัดาหใ์หก้บัคณะกรรมการผูห้นีภยัฯประจ าพืน้ท่ีพกัพิงชั่วคราวฯและศนูยข์อ้มลูในพืน้ท่ีพกัพิงฯ 

• จดัอบรมใหก้บัเจา้หนา้ท่ีชมุชนจ านวน 200 กวา่คน ในเรื่องการส่ือสารเรื่องความเสี่ยงและการมีสว่นรว่มของชมุชน ใหพื้น้ท่ีพกัพิงชั่วคราวฯทัง้ 9 แห่ง รวมถึงเนือ้หา
เก่ียวกบัแนวทางการเย่ียมบา้น ตามแนวทางของกลุม่งานคุม้ครอง  

• จดัท าคูม่ือการจดัการความเครียดและความเป็นอยูท่ี่ดีภายใตค้วามรว่มมือของคณะอนกุรรมการดา้นสขุภาพและกลุม่งานจิตสงัคม 
• ด าเนินการแจกหนา้กากผา้ 150,000 กวา่ชิน้ใหแ้ก่ผูห้นีภยัการสูร้บ และเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน รวมถึงจดัซือ้หนา้กากผา้จ  านวน 94,000 ชิน้ จากวิสาหกิจชมุชน มอบหนา้กาก

ใหก้บันกัเรียนจ านวน 18,000 กวา่ชิน้ มอบชดุอปุกรณส์ขุอนามยัใหแ้ก่ครอบครวั 16,000 กวา่ชดุ รวมถึงนกัเรียนตามหอพกัตา่งๆในพืน้ท่ีพกัพิงชั่วคราวฯทัง้ 9 แห่งจะมี
การแจกรอบท่ีสอง โดยคาดหวงัวา่จะไดเ้ริ่มก่อนสิน้เดือนสิงหาคม  จดัท าแผน่พบัเก่ียวกบัสขุอนามยั แนวทางการใชห้นา้กากผา้และขอ้มลูส  าคญัตา่งๆ โดยแจกไปพรอ้ม
กบัอปุกรณส์ขุอนามยัและหนา้กาก แจกจ่ายสบู่กวา่ 13,000 กอ้น ใหก้บักลุม่ผูเ้ปราะบางท่ีสดุ 5,000 กวา่คนในพืน้ทีพกัพิงชั่วคราวฯทัง้ 9 แห่ง จดัซือ้ผา้อนามยัใหแ้ก่
ผูห้ญิงในพืน้ท่ีพกัพิงชั่วคราวฯทัง้ 9 แห่ง จ  านวน 28,000 กวา่ชิน้ และจะมีการวางแผนการแจกตอ่ไป 

• เผยแพรเ่นือ้หาเก่ียวกบัการคุม้ครองการแสวงผลประโยชนแ์ละการละเมิดทางเพศ รวมถึงความรุนแรงทางเพศและเพศวิถี ผา่นทางเครื่องขยายเสียงชมุชน  
• จดัสง่ชดุเครื่องมือในการสื่อสารขอ้มลูความรู ้ใหก้บัคณะกรรมการผูห้นีภยัฯประจ าพืน้ท่ีพกัพิงชั่วคราวฯและผูน้  าชมุชนในพืน้ท่ีพกัพิงชั่วคราวฯทัง้ 9 แห่ง  
• จดัท าและแจกจ่ายขอ้มลูดา้นการศกึษาและเครื่องมือท่ีเหมาะสมกบัเดก็เก่ียวกบัโควิด-19 รวมถึงสื่อการเรียนรู ้ชดุสขุอนามยั และคูม่ือส  าหรบัผูป้กครอง โดยไดแ้จกสมดุ

ระบายสีท่ีมีเนือ้หาส  าคญัเก่ียวกบัโควิด-19 จ านวน 7000 เลม่ ใหก้บักลุม่เดก็เลก็ (อายรุะหวา่ง 5-11 ปี) โดยตัง้เป้าหมายใหส้ง่ถึงมือเดก็จ  านวน 13,000 คน ในพืน้ท่ีพกัพิง
ชั่วคราวฯทัง้ 9 แห่ง ภายในสิน้เดือนสิงหาคมนี ้ 

• พฒันากลไกการรบัฟังเสียงสะทอ้นและค ารอ้งเรยีนตา่งๆ สปัดาหล์ะสองครัง้ โดยรวมเขา้กบักิจกรรมท่ีทางพืน้ท่ีพกัพิงชั่วคราวฯไดด้  าเนินการอยู่แลว้ ขณะนีไ้ดท้  าการ
สมัภาษณผ์ูห้นีภยัการสูร้บไปแลว้ 9,000 กวา่ราย เครื่องมือส  ารวจความรู ้ทศันคติและการปฏิบตัิ ก  าลงัด  าเนินการอยู่ในขณะนี ้และด าเนินการเสรจ็แลว้ในพืน้ท่ีพกัพิง
ชั่วคราวฯ 7 แห่ง ส  าหรบัการติดตามประเมินผลหลงัจากการแจกจ่ายหนา้กากแลว้ ก าลงัอยู่ในขัน้ตอนพิจารณาขัน้สดุทา้ย 

• ท าการแจกแผน่พบัเก่ียวกบัโควิด 19 และชดุอปุกรณส์ขุอนามยัใหแ้ก่ผูห้นีภยัฯท่ีก าลงัจะเดินทางโยกยา้ยถ่ินฐานไปประเทศท่ีสาม  
• ปรกึษากบัคณะกรรมการผุห้นีภยัฯ ในการวางแผนในการหาวิธีเพ่ือเนน้ย า้ถึงความส าคญัในการใชห้นา้กากผา้  

การจัดการผู้ป่วย 
ไออาร์ซี (เอ็มไอ, คณะกรรมการควบคมุโรคตดิตอ่ )* 

ประเดน็ส าคัญ ได้รับอุปกรณ์และเจ้าหน้าท่ีท่ีจ าเป็นเพ่ือรองรับผู้ป่วยหากมผีู้ป่วยเพ่ิมขึน้กว่าปัจจุบนั ยงัคงมข้ีอจ ากัดในการเข้าถึงการรักษาหากมผีู้ป่วยท่ีได้รับการยืนยนั

ในพืน้ท่ีพักพิงช่ัวคราวฯ  

• สถานท่ีส  าหรบัการกกัโรคและดแูลผูป่้วยจดัสรา้งเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้  และพรอ้มส าหรบัการรบัมือเหตกุารณห์ากมีการติดเชือ้ขึน้ในพืน้ท่ี  
• จดัเตรยีมความพรอ้มดา้นอปุกรณท์างการแพทยต์า่งๆ และพฒันาแผนหากเกิดโรคระบาดในพืน้ท่ีพกัพิงชั่วคราวฯอย่างฉบัพลนั  
• พืน้ท่ีพกัพิงชั่วคราวฯทัง้ 4 แห่งในจงัหวดัแมฮ่่องสอนมเีครือ่งมือพรอ้มในการเกบ็ตวัอย่างเชือ้หากพบผูป่้วยตอ้งสงสยั และท าการขนส่งอย่างปลอดภยัไปยงัศนูยวิ์จยัมาลา

เลียโชโกล  
• ท าการปรบัแนวทางการจดัการผูป่้วยตามมาตรฐานโลก ใหเ้ขา้กบับริบทของผูห้นีภยัฯในพืน้ท่ีพกัพิงชั่วคราวฯ และตามหลกัเกณฑข์องกระทรวงสาธารณสขุ 
• อยู่ในขัน้ตอนวางแผนฝึกซอ้มสถานการณจ์ าลองและอบรมทบทวนหลกัปฏิบตัิใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีทางการแพทย ์
• ด าเนินการซือ้ยาและอปุกรณต์า่งๆ  

อาหาร 
ทีบีซี 

ประเดน็ส าคัญ การเพิ่มขึน้ของผูเ้ปราะบางและผูม้ีภาวะพึ่งพงิทีต่อ้งการความช่วยเหลอืระยะยาว 

• วางแนวทางการลดการแพรเ่ชือ้โควิด 19 ใหก้บัผูข้ายสินคา้ประเภทอาหาร ผูจ้ดัหาสินคา้ และเจา้หนา้ท่ีโกดงั  
• มอบสบู่ แอลกอฮอล ์และผงฟอกขาวใหก้บัผูข้ายสินคา้ประเภทอาหาร เพ่ือฆ่าเชือ้ในรา้นคา้   
• ติดตัง้จดุลา้งมือท่ีรา้นคา้และโกดงัเกบ็ของ วางมาตราการบงัคบัใหส้วมหนา้กากในรา้นคา้ท่ีเป็นเครือขา่ยฟดูการด์ 
• พฒันามาตรฐานการปฏิบตัิงานส  าหรบัการกกัตวัและกกัโรค โดยไดร้บัความรว่มมือจากทีมโภชนาการ เจา้หนา้ท่ีสาธารณสขุ และคณะกรรมการผูห้นีภยัฯประจ าพืน้ท่ีพกั

พิงชั่วคราวฯ จดัอบรมเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบตัิงานในครวัในพืน้ท่ีฯ เพ่ือสนบัสนนุการท างานของหน่วยงานทางการแพทยใ์นการกกัตวั และกกัโรคใหป้ฏิบตัิงานตอ่ไปได ้โดยได้
ท  าการอบรมแลว้เสรจ็ในพืน้ท่ีพกัพิงชั่วคราวฯ 9 แห่ง 

• พฒันายทุธศาสตรเ์พ่ือใหแ้นใ่จวา่ผูห้นีภยัฯสามารถเขา้ถงึอาหารขัน้พืน้ฐานและเชือ้เพลิงในการประกอบอาหารไดอ้ย่างตอ่เน่ือง 
• ก าลงัจดัท าแผนส ารวจความมัน่คงดา้นอาหารและการประกอบอาชีพ 
 

การป้องกนัและการควบคุมการติดเชือ้ 

ไออาร์ซี (เอ็มไอ, คณะกรรมการควบคมุโรคระบาด)* 

ประเดน็ส าคัญ สร้างความมัน่ใจว่าประชากรปฏิบัติตัวสอดคล้องกับหลักการการป้องกันและการควบคุมการติดเชือ้ในช่วงการด าเนินชีวิตวิถีใหม่  

• ด าเนินการทบทวนแนวทางการปฎิบตัิงานในสถานการณโ์ควิด 19 อย่างตอ่เน่ือง และปรบัรวมเขา้กบัแผนการอบรม วางแผนในการจดัอบรมเพ่ือทบทวนเรื่องการป้องกนัและ
การควบคมุการติดเชือ้ในทกุพืน้ท่ี 

• จดัท าคูม่ือแนวทางการป้องกนัและการควบคมุการติดเชือ้ใหส้  าหรบัเจา้หนา้ท่ีองคก์รพฒันาเอกชน (เอน็จีโอ) จดัเตรยีมสบู่และจดุลา้งมือเพ่ือสนบัสนนุการลา้งมือตรงจดุเขา้
ออกพืน้ท่ีพกัพิงชั่วคราวฯอย่างตอ่เน่ือง   

• ติดตัง้จดุลา้งมือในพืน้ท่ีสาธารณะแลว้ โดยมุง่เนน้พืน้ท่ีท่ีคนใชบ้ริการบ่อยท่ีสดุ รวมถึงศาสนสถานและโรงเรยีน 
• สง่เสริมสขุอนามยัของมือในระดบัครวัเรือน ซึ่งไดร้บัการสนบัสนนุจากทีมงานประสานงานชมุชน  
• ด าเนินการผลิตเคร่ืองป้องกนัส  าหรบัใบหนา้ และอปุกรณป์้องกนัสว่นบคุคล (พีพีอี)ท่ีใชซ้  า้ รวมถึงแปรงขดั และถงุมืออนามยั ไดร้บัหนา้กากอนามยัจากรฐับาลไทยจ านวน 

14,000 ชิน้ในการจดัสง่รอบท่ีสองแลว้  
• องคก์ารอนามยัโลกตกลงมอบเงินบริจาคเพ่ิมเติมในการจดัซ้ือชุดอุปกรณ์ป้องกนัตวัเอง (พีพีอี) ใหแ้ก่สถานพยาบาลในพ้ืนท่ีพกัพิงชัว่คราวฯทุกแห่ง  

การเฝ้าระวัง การสอบประวตัผู้ิป่วยและการรับมือโรคระบาดอยา่งเร่งดว่น 
ไออาร์ซี(เอ็มไอ, คณะกรรมการโรคตดิตอ่, องคก์ารอนามยัโลก, กระทรวงสาธารณสขุ, กระทรวงมหาดไทย)* 

ประเดน็ส าคัญ ยงัคงใหค้วามส าคญัอย่างสูงในการเฝา้ระวงัแมว่้าประเทศไทยจะมีการผอ่นปรนและประเทศปรบัสูก่ารด าเนนิชีวิต “วิถีใหม่” 

• การจดัท าคูม่ือการป้องกนั เฝา้ระวงั  การสอบสวนโรค และการบรรเทาทกุขโ์รคโควิด 19 ส าหรบัผูพ้ลดัถ่ินในประเทศไทย ไดร้บัการอนมุตัิจากกระทรวงสาธารณสขุ ท าการ
แปลเป็นภาษาไทยเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ และสง่ไปยงัส  านกังานสาธารณสขุจงัหวดัทัง้ 4 แห่งท่ีพืน้ท่ีพกัพิงชั่วคราวฯตัง้อยู่ 

• วางมาตราการส  าหรบัผูห้นีภยัฯท่ีมีอาการป่วย เมื่ออยู่นอกพืน้ท่ีพกัพิงชั่วคราวฯขณะรอกระบวนการโยกยา้ยถ่ินฐานไปยงัประเทศท่ีสาม ให้ประยกุตใ์ชก้บัแนวทางท่ีมีอยู ่
ส  าหรบัผูห้นีภยัฯท่ีมีอาการป่วยไดร้บัการตรวจคดักรองก่อนกลบัเขา้มาในพืน้ท่ีพกัชั่วคราวฯ สว่นพืน้ท่ีกกัตวันอกพืน้ท่ีพกัพิงชั่วคราวฯยงัคงอยูใ่นขัน้ตอนการด  าเนินการ  

• จดัท าขัน้ตอนส าหรบัผูป่้วยท่ีมีอาการคลา้ยไมส่บายและตดิเชือ้ทางเดนิหายใจเฉียบพลนั อยู่ในช่วงการจดัเตรียมใหก้บัพืน้ท่ีพกัพิงชั่วคราวฯทัง้ 7 แห่ง และปัจจบุนันีไ้ดม้กีาร
เก็บตวัอย่างเชือ้เป็นประจ า และสง่ไปตรวจยงัศนูยม์าลาเลียโซโกล มีการอบรมเจา้หนา้ท่ีในการเก็บเชือ้แลว้ ยงัคงเหลือเหลือพืน้ท่ีพกัพิงชั่วคราวฯอีก 2 แห่งยงัไมไ่ดอ้บรม 
และก าหนดใหเ้ริ่มสง่เชือ้ไปยงัหอ้งปฎิบตัิการของคณะกรรมการโรคติดตอ่นนทบรุีภายใน 2 อาทิตยนี์ ้

• ติดตัง้เครื่องมือทางการแพทยแ์ละระบบการเฝา้ระวงัโรคในระดบัชมุชนแลว้ และพรอ้มใชง้าน  
• ด าเนินการสนบัสนนุเจา้หนา้ท่ีไทยในการคดักรองจดุผา่นเขา้ออกอย่างตอ่เน่ืองและมีประสิทธิภาพ 
• ด าเนิการฝึกจ าลองสถานการณเ์พ่ือจะไดม้ั่นใจวา่สามารถรบัมือกบัผูป่้วยติดเชือ้โควิด 19 ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
      
         การคุ้มครองและการแนะน าต่างๆ  

ยเูอ็นเอ็นซีอาร์ (หนว่ยงานในเครือข่าย CCSDPT , องคก์รผูห้ญิงกะเหรี่ยง , องคก์รผูห้ญิงคะเรนน,ี คณะกรรมการผูห้นภียักะเหรี่ยง 
คณะกรรมการผูห้นภียัคะเรนน)ี* 

ประเดน็ส าคัญ การน าประเด็นผูห้นภียัการสูร้บฯ เขา้ไปรวมอยูใ่นแผนช่วยเหลือของรฐับาลไทย ทัง้การเฝ้าระวงั การรบัมือและแผน
ด าเนนิการต่างๆ ตลอดจนบูรณาการงานคุม้ครอง  

• รณรงคอ์ย่างตอ่เน่ืองใหม้กีารน าประเดน็ผูห้นีการสูร้บฯเขา้ไปรวมอยู่ในแผนช่วยเหลือของรฐับาลไทย ทัง้การเฝา้ระวงั การรบัมือ และแผนด าเนินการตา่งๆ ในช่วงวิกฤตโควิด 
19  

• สนบัสนนุการบรูณาการงานคุม้ครอง เขา้ไปสูก่ารท างานในดา้นอ่ืนๆ รวมถึงสามารถลดความเสี่ยงของความรุนแรงทางเพศและเพศสภาวะ รวมถึงการคุม้ครองการแสวงหา
ผลประโยชนแ์ละการละเมิดทางเพศ    

• สรา้งความเช่ือมั่นวา่ไดใ้หบ้ริการงานคุม้ครองอย่างตอ่เน่ืองใหก้บัผูเ้ปราะบางท่ีสดุ รวมถึงการรวบรวมขอ้มลูและทบทวนขอ้มลูของกลุม่เปราะบาง 
• สรา้งความมั่นใจวา่มกีารติดตามงานคุม้ครองอย่างสม ่าเสมอและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเขา้ถึงช่องทางการรายงานของผูเ้สียหายจากเหตคุวามรุนแรงทางเพศและเพศ

สภาวะ และคดีดา้นความคุม้ครองรา้ยแรงอ่ืนๆ ไดม้ีการปรบัระบบการสง่ตอ่คดคีวามรุนแรงทางเพศและเพศสภาวะใหมแ่ลว้ในพืน้ท่ีพกัพิงชั่วคราวฯทกุแห่ง ตลอดจน
สนบัสนนุอปุกรณท่ี์จ าเป็น 

• แปลแนวทางการกลบัมาเปิดโรงเรียนอีกครัง้ของกระทรวงศกึษาธิการเป็นภาษาองักฤษ มาตราการความปลอดภยัไดร้บัพิจารณาขัน้ตอนสดุทา้ยแลว้ สบู่ส  าหรบัแจกจ่าย
ใหก้บัโรงเรียนในพืน้ท่ีพกัพิงชั่วคราวฯ ทัง้ 9 แห่ง ไดร้บัการประกนัอย่างนอ้ยถึงสิน้เดือนสิงหาคมนี ้ไดท้  าการรวบรวมอปุกรณส์ขุอนามยัท่ีจ  าเป็นส  าหรบัโรงเรียนแลว้ 

• ด าเนินการพฒันายทุธศาสตรเ์พ่ือสนบัสนนุการพยายามเปิดโรงเรียนอีกครัง้ในพืน้ท่ีพกัพิงชั่วคราวฯอย่างปลอดภยั รวมถึง การรณรงคภ์ายใตห้วัขอ้ “กลบัสูก่ารเรียนรู”้ ทัง้นีไ้ด ้
มีการวางแผนท ากิจกรรมเตรียมความพรอ้มส าหรบัหกสปัดาหแ์ลว้ 

• ท าขอ้มลูการวิเคราะหก์ารป้องกนัความเสี่ยงในระดบัจงัหวดัส  าเรจ็แลว้ในพืน้ท่ีพกัพิงฯทัง้ 3 แห่ง และสว่นพืน้ท่ีอ่ืนยงัคงอยู่ในช่วงการปฎิบตังิาน 
 

*หน่วยงานหลกัในการประสานความร่วมมือในการรับมือกบัถานการณ์โควิด 19 


