ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์
เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับที่ ๔๓)
______________________
ตามที่ ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม
๒๕๖๓ และนายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนด ซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑ - ฉบับที่ ๔๓) เพื่อเป็นข้อปฏิบัติ รวมทั้งมาตรการหรือแนวทาง
ปฏิบ ัติที่รัฐได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เรื่อง แนวปฏิบัติ
ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘
ในแต่ละฉบับ ซึ่งโดยที่รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันและระงับยับยั้งการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาอย่างต่อเนื่อง นั้น
โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพันธุ์
โอมิครอน (Omicron) เกิดการแพร่กระจายเป็นวงกว้างและมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายและรวดเร็วกว่าสายพันธุ์อื่น ๆ
อันส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพื่อขึ้นอย่างรวดเร็ว แม้ประชาชนส่วนใหญ่เข้ ารับการฉีดวัคซีนตาม
เป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดแล้วก็ตาม แต่ในช่วงเดือนเมษายน จะเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งประชาชนส่วน
ใหญ่จะเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวรวมทั้งอาจมีการจัดกิจกรรมรวามกลุ่มโดยมี
ผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดแบบกลุ่มก้อนประกอบกับการเข้ารับการฉีดวัคซีน
เข็มกระตุ้น (Booster Dose) ของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงยังคงอยู่ในระดับต่ำ หาก
เกิดการระบาดรุนแรงมากขึ้นจะมีความเสี่ยงต่อความมั่นคงของระบบสาธารณสุขและชีวิตของประชาชน
เพื่อให้ประชาชนทุกคนในจัง หวัดเพชรบูรณ์รวมถึงประชาชนที่จะเข้ามาในจังหวัดเพชรบูรณ์ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องในการดำเนินกิจกรรมหรือกิจการต่าง ๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๒ (๑), (๗), มาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘
ข้อ ๗(๑) ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๔ ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ถึง (ฉบับที่ ๔๓) มติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ จึงกำหนดมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังป้องกัน
และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับที่ ๔๓) ดังนี้
/ขอความร่วมมือ…

๒

ขอความร่วมมือ ประชาชนทุกคนในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ดังนี้
๑. การเตรียมตัวก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัดเพชรบูรณ์ หรือก่อนเข้าร่วมกิจกรรมสงกรานต์
๑) ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา เข้าร่วมงานสงกรานต์ และกลุ่ม ๖๐๘ (กลุ่มสูงอายุ
๖๐ ปีขึ้นไป และผู้มีโรคประจำตัว ๗ โรค ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวาย
เรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคอ้วน โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ) ต้องได้รับวัคซีนครบ
ตามเกณฑ์ และควรได้รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster Dose)
ขอให้ประชาชนและโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูง อายุที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือถึงกำหนดที่จะได้รับวัคซีนเข็มที่ ๓ หรือเข็มที่ ๔ เข้ารับวัคซีน ณ หน่วยบริการฉีด
วัคซีน ก่อนถึงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้สูงเพียงพอต่อการป้องกั นการติดเชื้อไวรั ส
โคโรนา 2019 (COVID-19)
๒) ประเมินความเสี่ยงของตนเอง หากพบว่ามีอาการ หรือมีความเสี่ยง ขอให้หลีกเลี่ยงการ
เข้าร่วมงานหรือให้ตรวจ ATK ก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัดเพชรบูรณ์หรือเข้าร่วมงานภายใน ๗๒ ชั่วโมง
๓) ขณะเดินทางโดยขนส่งสาธารณะให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา
ล้างมือบ่อย ๆ งดรับประทานอาหารและงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๔) ผู้จัดงานและกิจการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานสงกรานต์ให้ลงทะเบียนบนระบบ
TSC2+ และประเมินตนเองตามประเภทมาตรการ COVID Free Setting ได้แก่ การจัดกิจกรรมพิเศษ (แสดง
คอนเสิร์ต/ดนตรี งานอีเวนท์ งานเทศกาล มหกรรม) การจัดกิจกรรมรวมกลุ่มในชุมชน ศาสนสถาน ร้านอาหาร
ขนส่งสาธารณะ เป็นต้น (https://stopcovid.anamai.moph.go.th/webapp/main.php)
๕) การขออนุญาตจัดงานให้เป็นไปตามคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนด สำหรับการจัดกิจกรรม
ในชุมชนนอกเหนือจากสถานที่ที่กำหนดไว้ในคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ ๗๔๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ เมษายน
๒๕๖๕ ให้แจ้งต่อ ศปก.อำเภอหรือองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะจัดงานพิจารณาอนุญาต และกำหนดให้
มีมาตรการในการควบคุมกำกับอย่างเข้มงวด
๒. ระหว่างช่วงงานสงกรานต์
พื้นที่จัดงานสงกรานต์ที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมได้ ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้
ในคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ และปฏิบัติตามประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อ
สืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม
๒๕๖๕ แนบท้ายประกาศฉบับนี้
กิจกรรมรวมกลุ่มในครอบครัว เช่น รดน้ำดำหัว การรับประทานอาหารร่วมกัน เป็นต้น
๑) จัดกิจกรรมในที่มีการระบายอากาศได้ดี หรือที่โล่ง ไม่หนาแน่นหรือคับแคบ
๒) สวมหน้ากากตลอดเวลา งดกิจกรรมการสัมผัสใกล้ชิด หรือใช้สิ่งของร่วมกัน
๓) เลี่ยงการรับประทานหรือเครื่องดื่มร่วมกันเป็นเวลานาน
/๔) ผู้สูงอายุ…

๓

๔) ผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ควรได้รับวัคซีนให้ครบก่อนร่วมกิจกรรม
สังสรรค์และสัมผัสใกล้ชิดกับลูกหลาน และกรณีผู้สูงอายุที่ได้รับวัคซีนครบสองเข็มแล้ว ควรได้รับวัคซีน
กระตุ้นเข็มที่ ๓ เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้สูงเพียงพอต่อการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
๕) ผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงห้ามร่วมกิจกรรม
๓. หลังกลับจากสงกรานต์
๑) หลังจากกลับจากสงกรานต์ สังเกตอาการตนเอง ๗ วัน โดยเฉพาะในผู้ที่มีความเสี่ยงต่อ
การป่วยรุนแรงและผู้ที่จะไปพบปะกับผู้คนจำนวนมาก หากพบว่ามีอาการสงสัยติดเชื้อให้ทำการตรวจ ATK
๒) ขอให้หลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนจำนวนมากโดยไม่จำเป็น ในช่วงการสังเกตอาการ
๓) พิจารณามาตรา WFH ให้เป็นไปตามความเหมาะสม และการพิจารณาของหน่วยงาน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

(นายกฤษณ์ คงเมือง)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเพชรบูรณ์

๔

เอกสารแนบท้าย

ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม
เรื่อง แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์
พุทธศักราช ๒๕๖๕
..................................................
ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
(ศบค.) เห็นชอบแนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์
พุทธศักราชก ๒๕๖๕ กระทรวงวัฒนธรรมจึงดำเนินการภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรม
ไทย” ดังนี้
๑. แนวคิด “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” สื่อความหมายได้ ดังนี้
๑) สงกรานต์วิถีใหม่ หมายถึง การดำเนินการจัดงานตามแนวทางมาตรการเทศกาล
สงกรานต์ ๒๕๖๕ ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
(ศบค.) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร และมาตรการความ
ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขณะเดียวกันก็คำนึง มาตรการรักษา
ความปลอดภัยในช่วงประเพณีสงกรานต์ และการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด รวมถึงการรักษาความปลอดภัยใน
ด้านอื่น ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒) สืบสานวัฒนธรรมไทย หมายถึง การอนุรักษ์ สืบสาน และส่งเสริมประเพณีสงกรานต์
ที่ทรงคุณค่า มีสาระอันดีงาม และการปฏิบัติตามแบบอย่างของประเพณีวัฒนธรรมที่เหมาะสมในแต่ละท้องถิ่น
ซึ่งสะท้อนถึงการแสดงออกที่งดงาม อ่อนโยน เอื้ออาทร มีน้ำใจไมตรีให้แก่กันและกันและบรรยาการแห่งการ
แสดงความกตัญญู ต่อครอบครัว บรรพบุรุษ บิดามารดา ผู้มีพระคุณ ตลอดจนศาสนาและความเชื่อที่นับถือ
๒. แนวทางและมาตรการรณรงค์ เพื่อดำเนินการประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๕
๑) การรณรงค์เรื่อง “สงกรานต์วิถีใหม่” ประกอบด้วย
๑.๑ ขอความร่ ว มมื อ หน่ว ยงานที ่เ กี ่ ยวข้ อ งพิ จ ารณาจั ด กิจ กรรมในช่ ว งเทศกาล
สงกรานต์แบบวิถีใหม่ (New Normal) โดยเน้นเรื่องวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยวและสุขภาพ สืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ ตามขนบธรรมเนียมที่ดีงาม
๑.๒ ขอความร่วมมือประชาชนที่ขับขี่ยานพาหนะและใช้ถนนหนทางให้ปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎจราจรอย่างเคร่งครัด รวมถึงช่วยสอดส่อง หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ในกรณีพบเห็นผู้ที่ปฏิบัติตนไม่
เหมาะสม
๑.๓ ดำเนินกิจกรรมสงกรานต์ให้สอดคล้องกับแนวทางมาตรการเทศกาลสงกรานต์
๒๕๖๕ ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) และ
มาตรการความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
๑.๓.๑ มาตรการสำหรั บ การร่ ว มกิ จ กรรมทางศาสนาเนื ่ อ งในวั น สงกรานต์
อันได้แก่ กิจกรรมการทำบุญที่วัด การสรงน้ำพระพุทธรูป การตักบาตร และการขนทรายเข้า มีข้อความปฏิบัติ
/คือ พระภิกษุสงฆ์…

๕

คือ พระภิกษุสงฆ์ บุคลากรในวัดและประชาชนที่ไปทำบุญต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหน ดและต้อง
ปฏิบัติตาม “COVID Free Setting” อย่างเข้มงวด การสรงน้ำพระพุทธรูป ขอความร่วมมือ ให้เตรียมอุปกรณ์
ของแต่ละบุคคลมาด้วยตนเองและห้ามนำน้ำที่สรงมาใช้ต่อ หากมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์และของร่วมกั น
ให้มีเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดก่อนและหลังหยิบจับ และให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ๑ – ๒ เมตร
ตลอดการจัดงาน โดยเฉพาะช่วงสรงน้ำพระพุทธรูป ถวายดอกไม้ธูปเทียน ฟังเทศนาธรรมและการทำบุญ
ตักบาตร กรณีการสรงน้ำพระสงฆ์และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่าง
เคร่งครัด
๑.๓.๒ มาตรการสำหรับการร่วมกิจกรรมในครอบครัว อันได้แก่ กิจกรรมกราบไหว้
ขอพรพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ รดน้ำดำหัวญาติผู้ใหญ่ มีข้อควรปฏิบัติ คือ สมาชิกภายใจครอบครัวทุก
คนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยเน้นย้ำให้ผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวต้องได้รั บวัคซีนครบ
ตามที่กำหนด หากประเมินว่ามีความเสี่ยงควรพิจารณาตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ภายใน ๗๒ ชั่วโมง
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมหรือไปเยี่ยมผู้สูงอายุ ในกรณีที่เดินทางมาจากต่างพื้นที่ขอให้สวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้าตลอดเวลา โดยเฉพาะในขณะที่ต้องใกล้ชิดผู้สูงอายุ และควรจัดกิจกรรมในพื้นที่ ที่มีการระบาย
อากาศได้ดีหรือในที่โล่ง ไม่หนาแน่นหรือคับแคบ งดกิจกรรมการสัมผัสใกล้ชิด หรือใช้สิ่งของร่วมกันหลีกเลี่ยง
การรับประทานอาหารร่วมกันเป็นเวลานาน และผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์หลีกเลี่ยงการร่วม
กิจกรรมสังสรรค์และสัมผัสใกล้ชิดลูกหลาน
๑.๓.๓ มาตรการสำหรับการเข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ มี
ข้อความปฏิบัติ คือ ก่อนเข้าร่วมงานขอให้ประเมินตนเองด้วยแบบประเมิน TST (Thai Save Thai) ของกรม
อนามัยและให้ตรวจ ATK เมื่อผลตรวจเป็นลบจึงสามารถเข้าร่วมงานได้ ผู้ จัดงาน นักแสดง และผู้เข้าร่วมงาน
ทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ขอให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ใน
งานและควรเฝ้าระวังตนเองอย่างน้อย ๑๐ วัน หลังจบการร่วมงาน ขอให้ประเมินตนเองด้วยแบบประเมิน TST
เมื่อมีความเสี่ยงสูง และหากมีอาหารหลัง จากการร่วมงานให้พิจารณาตรวจ ATK โดยการจัดงานขอให้จัดในที่
โล่งและควบคุมไม่ให้แออัดในพื้นที่จัดงานไม่เกิน ๑ ต่อ ๔ ตารางเมตร ต้องจัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่และน้ำ
หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมงานจัดเตรียมอุปกรณ์ส่วนตัว เช่น ขันน้ำ เจล
แอลกอฮอล์ และขอให้ ท ำความสะอาดอุ ป กรณ์ ท ี ่ ใ ช้ ร ่ ว มกั น เช่ น ไมโครโฟน ทุ ก ครั ้ ง หลั ง ใช้ ง าน
งดการแสดงมหรสพที่มีฉากที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดและเข้าถึงตัว เช่น ฉากแสดงความรัก โอบกอด หอม พูดเสียงดัง ตะโกน
งดสั ม ผั ส ใกล้ ช ิ ด กั บ ผู ้ ช มตลอดจนเว้ น ระยะห่ า งระหว่ า งเวที แ ละผู ้ ช มอย่ า งน้ อ ย ๒ เมตร และ
เว้นระยะห่างระหว่างนักดนตรีหรือนักแสดงบนเวที ๑ เมตร
กิจกรรมที่ควรงด ได้แก่ การเล่นสาดน้ำในที่สาธารณะ เช่น บนท้องถนน
การประแป้ง ปาร์ตี้โฟม หรือกิจกรรมที่สัมผัสใกล้ชิด
กิจกรรมที่ควรหลีกเลี่ยง ได้แก่ การเต้นรำ การตะโกนคุยกัน
กิจกรรมที่สามารถทำได้ ได้แก่ การละเล่นที่สามารถจัดได้ตามมาตรการ
ผ่อนปรนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาทิ การเล่นน้ำสงกรานต์
ในพื้นที่จัดงานที่มีการควบคุม การแสดงทางวัฒนธรรม การแสดงมหรสพ ประเพณีท้องถิ่น ขบวนแห่ การแสดงดนตรี
/ตลอดจน...

๖

ตลอดจนการเปิดร้านอาหารให้ปฏิบัติตามมาตรการ CFS (COVID Free Setting) และมาตรการ DMHTA
อย่างเคร่งครัด
๑.๔ การขอความร่วมมือองค์กร/หน่วยงานผู้จัดงาน ดำเนินกิจกรรมสงกรานต์ให้
สอดคล้องกับมาตรการผ่อนปรนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตลอดจนขอความร่วมมืองดจำหน่ายและงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่สาธารณะตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑
๑.๕ ขอความร่วมมือองค์กรภาครัฐและเอกชนประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามช่องทาง
ต่างๆต่อประชาชนโดยเฉพาะการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุเพื่อสร้างความปลอดภัยต้อนรับลูกหลานกลับบ้านช่วง
เทศกาลสงกรานต์
๑.๖ กิจกรรมอื่นๆนอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
๒) การรณรงค์เรื่อง “สืบสานวัฒนธรรมไทย” ประกอบด้วย
๒.๑ ส่งเสริมให้จ ังหวัดต่างๆ ใช้พื้นที่จัดกิจกรรมทางศาสนาและวัฒ นธรรมใน
เทศกาลสงกรานต์ ร่วมกันสืบสานประเพณีที่ดีงาม เหมาะสม
๒.๒ ขอความร่วมมือจากประชาชนในการสืบสานคุณค่า สาระ และสิ่งที่ควรทำของ
ประเพณีสงกรานต์ เช่น การทำความสะอาดบ้านเรือน วัด ศาสนสถานที่นับถือ สถานที่สาธารณะทำบุญตัก
บาตร ปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์ สรงน้ำพระพุทธรูป ขอพรผู้สูงอายุ
๒.๓ รณรงค์ให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ ใช้ ผ้าไทย ผ้าท้องถิ่น หรือชุดไทยย้อนยุคเข้า
ร่วมในกิจกรรมต่างๆ
๒.๔ ขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ สนับสนุนศิลปินพื้นบ้านในการจัดกิจกรรม
การละเล่น และการแสดงทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ตามแนวทางมาตรการเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๕
ของศู น ย์ บ ริ ห ารสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิ ด -๑๙) (ศบค.)
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร และมาตรการความปลอดภัยในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
และให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกันสืบสานประเพณี โดยคำนึงถึงวัฒนธรรมที่ถูกต้องเหมาะสม
และร่วมกันเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร
(นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร)
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

