
พล.ต.อ.เพิ่มพูน  ชิดชอบ  ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.
การประชุมติดตามขับเคลื่อนการด าเนนิงานของคณะท างานบรหิารจัดการวัคซีนฯ 

ระดับหน่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๒๑ พ.ค.๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น.
๑.  ผบ.ตร. มีความห่วงใยในการฉีดวัคซีนของข้าราชการต ารวจ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่        

หยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค โรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ทั้งในฐานะที่ต ารวจ            
เป็นประชาชน และ เพิ่ มประสิทธิ ภาพในการปฏิบั ติ หน้ าที่ ใ นฐานะผู้ พิทั กษ์สั นติ ราษฎร์             
ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม และตอบสนองนโยบาย
ของนายกรัฐมนตรีซึ่งได้ก าหนดให้ “การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาต”ิ



๒.  เป้าหมายการด าเนินงานในเดือน พฤษภาคม

✓ แต่งตั้งคณะท างานฯ ในระดับ บช., บก./ภ.จว. ให้ครบถ้วน

✓ ให้มีการประชุมคณะท างานฯ ทุกคณะให้เสร็จสิ้น ภายในวันจันทร์ที่ 24 พ.ค.64

ก่อนเวลา 12.00 น.

✓ จะมีการประชุม ติดตามเร่งรัดในการประชุม ศปม.ตร. ทุกวันจันทร์ เวลา 13.30 น.

✓ พื้นที่ควบคุมสูงสุด ผู้สมัครใจต้องได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ครบ 100%

พล.ต.อ.เพิ่มพูน  ชิดชอบ  ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.
การประชุมติดตามขับเคลื่อนการด าเนนิงานของคณะท างานบรหิารจัดการวัคซีนฯ 

ระดับหน่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๒๑ พ.ค.๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น.



๓.  เป้าหมายการด าเนินงานในเดือน มิถุนายน

✓ แต่ละหน่วยมีข้าราชการต ารวจเป็นผู้สมัครใจฉีดอย่างน้อย 70%

✓ ผู้สมัครใจได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ครบ 100%

✓ ผู้ที่ได้รับการฉีดเข็มที่ 1 ก่อนเดือน มิ.ย. ได้รับการฉีดเข็มที่ 2 ครบ 100%

พล.ต.อ.เพิ่มพูน  ชิดชอบ  ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.
การประชุมติดตามขับเคลื่อนการด าเนนิงานของคณะท างานบรหิารจัดการวัคซีนฯ 

ระดับหน่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๒๑ พ.ค.๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น.



๔. ล าดับความส าคัญที่ต้องเร่งด าเนินการ
• เขตพื้นท่ีสถานการณ์ ตามข้อก าหนด ออกตามความในมาตรา ๙ ฯ 

( ฉ บั บ ที่  ๒ ๓ )  ไ ด้ แ ก่  พื้ น ที่ ค ว บ คุ ม สู ง สุ ด แ ล ะ เ ข้ ม ง ว ด              
พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพ้ืนที่ควบคุม ตามล าดับ

• ความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่
➢ ผู้มีความเสี่ยงสูง
➢ ผู้มีความเสี่ยงกลาง
➢ ผู้มีความเสี่ยงต่ า
➢ บุคลากร ที่เก่ียวข้องหรือท างานร่วมกับ ตร. เช่น ลูกจ้าง

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ต ารวจอาสา ต ารวจชุมชน และ กต.ตร.

พล.ต.อ.เพิ่มพูน  ชิดชอบ  ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.
การประชุมติดตามขับเคลื่อนการด าเนนิงานของคณะท างานบรหิารจัดการวัคซีนฯ 

ระดับหน่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๒๑ พ.ค.๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น.



พล.ต.อ.เพิ่มพูน  ชิดชอบ  ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.
การประชุมติดตามขับเคลื่อนการด าเนนิงานของคณะท างานบรหิารจัดการวัคซีนฯ 

ระดับหน่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๒๑ พ.ค.๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น.
๕. ให้คณะท างานฯ รวบรวมข้อมูลข้าราชการต ารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัด 

- แจ้งยอดขอสนับสนุนวัคซีนในความรับผิดชอบภายในวันนี้ เพื่อคณะท างานฯ จะได้ประสาน       
กรมควบคุมโรค พิจารณาจัดท าแผนจัดสรรและด าเนินการส่งวัคซีนไปยัง รพ.ตร., สสจ. หรือ รพ.ประจ าจังหวัด 
ในเดือน มิ.ย.

- ประสาน สสจ. และ รพ.ในพื้นที่จังหวัด เพื่อวางแผนฉีดวัคซีน เมื่อได้รับจัดสรร
- วัคซีนที่ได้รับจัดสรร ให้เร่งฉีดเข็มที่ 1 ให้ก าลังพลครบทุกคนก่อน หากเหลือ ให้เก็บไว้เป็นเข็มที่ 2

โดยสรุปแจ้งยอดในส่วนเข็มที่ 2 ที่ยังขาดอยู่ให้ทราบ
โดย ในพื้นที่ กทม. มอบหมายให้คณะท างานฯ ชุดใหญ่ โดยมี รพ.ตร. เป็นเจ้าภาพหลักในการด าเนินการ 

ในพื้นที่ ตจว. มอบหมายให้คณะท างานฯ พื้นที่ ที่มีผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด เป็นหัวหน้า
คณะท างานฯ เป็นแม่บ้านและเจ้าภาพหลักในการด าเนินการ



พล.ต.อ.เพิ่มพูน  ชิดชอบ  ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.
การประชุมติดตามขับเคลื่อนการด าเนนิงานของคณะท างานบรหิารจัดการวัคซีนฯ 

ระดับหน่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๒๑ พ.ค.๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น.

๖. ให้คณะท างานฯ ระดับ บช. และ บก./ภ.จว. รายงานผลการด าเนินการ            
บริหารจัดการฉีดวัคซีนและการฉีดวัคซีนให้คณะท างานพิจารณาก าหนด          
แ น ว ท า ง ก า ร จั ด ห า แ ล ะ ก า ร ฉี ด วั ค ซี น ฯ  ท ร า บ  ท า ง ร ะ บ บ อ อ น ไ ล น์                    
ผ่าน  Google Form ทาง link https://forms.gle/mDk66EcpzPsUpBfZ7
หรือสแกน QR Code ตามภาพ ในทุกวัน ก่อนเวลา ๐๙.๐๐ น. และให้รายงานเป็นเอกสาร
ในรูปแบบไฟล์ pdf ในทุกวันจันทร์ ตามค าสั่ง ตร. ที่ ๒๒๕/๒๕๖๔ โดยให้คณะท างานฯ 
ระดับ บช. ติดตามควบคุมก ากับดูแลสนับสนุนการด าเนินการและการรายงาน    
ของหน่วยในสังกัด และให้ ผค.สยศ.ตร. เป็นผู้ติดตาม รวบรวม เสนอความเห็น
พิจารณาสั่งการ

แบบรายงานฯ

https://forms.gle/mDk66EcpzPsUpBfZ7


พล.ต.อ.เพิ่มพูน  ชิดชอบ  ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.
การประชุมติดตามขับเคลื่อนการด าเนนิงานของคณะท างานบรหิารจัดการวัคซีนฯ 

ระดับหน่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๒๑ พ.ค.๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น.

๗. ให้คณะท างานฯ ต่างๆ ด าเนินการส ารวจข้อมูลครอบครัวข้าราชการต ารวจพ่ีพักอาศัย     
อยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดหรือพ้ืนที่ กทม. เพ่ือขอจัดสรรและด าเนินการฉีดวัคซีนให้

โดย ในพ้ืนที่ส่วนกลาง มอบหมายให้ รพ.ตร. เป็น เจ้าภาพหลักในการด าเนินการ 
ในพ้ืนที่ ตจว. มอบหมายให้คณะท างานฯ พ้ืนที่ ที่มีผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด          

เป็นหัวหน้าคณะท างานฯ เป็นเจ้าภาพหลักในการด าเนินการ
“ครอบครัวข้ าราชการต ารวจ” หมายถึง  ผู้มีสิทธิ เบิก เงิน ค่ารักษาพยาบาล              

ตามพระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ .ศ.๒๕๕๓ และระเบียบ        
ที่เก่ียวข้อง



พล.ต.อ.เพิ่มพูน  ชิดชอบ  ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.
การประชุมติดตามขับเคลื่อนการด าเนนิงานของคณะท างานบรหิารจัดการวัคซีนฯ 

ระดับหน่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๒๑ พ.ค.๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น.
๘. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วย เร่งรัดประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการต ารวจ ลูกจ้าง และครอบครัว    

ได้ทราบถึงความห่วงใยของ ผบ.ตร. และผู้บังคับบัญชา ขอให้ทุกคนตระหนัก มีความเข้าใจในประโยชน์
และความส าคัญในการฉีดวัคซีน พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการเข้ารับการฉีดวัคซีน และปฏิบัติตาม
ขั้นตอนวิธีการตลอดจนมาตรการที่ก าหนด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 
ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม  



พล.ต.อ.เพิ่มพูน  ชิดชอบ  ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.
การประชุมติดตามขับเคลื่อนการด าเนนิงานของคณะท างานบรหิารจัดการวัคซีนฯ 

ระดับหน่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๒๑ พ.ค.๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น.



พล.ต.อ.เพิ่มพูน  ชิดชอบ  ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.
การประชุมติดตามขับเคลื่อนการด าเนนิงานของคณะท างานบรหิารจัดการวัคซีนฯ 

ระดับหน่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๒๑ พ.ค.๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น.



พล.ต.อ.เพิ่มพูน  ชิดชอบ  ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.
การประชุมติดตามขับเคลื่อนการด าเนนิงานของคณะท างานบรหิารจัดการวัคซีนฯ 

ระดับหน่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๒๑ พ.ค.๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น.

ขอบคุณครับ


