
จดหมายขา่ว เทศบาลต าบลกระจบั  ประจ ำเดอืนพฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

                  คนไทยไมท่ิง้กัน                                            
      เมือ่วันที ่  ๒๘ เมษำยน ๒๕๖๓   ณ วดัจันทำรำม อ.บำ้นโป่ง           
จ.รำชบรุ ี  นำยรณภพ  เวยีงสมิมำ นำยอ ำเภอบำ้นโป่ง พรอ้มดว้ย 

สมำชกิกิง่กำชำดอ ำเภอบำ้นโป่ง ก ำนัน ผูใ้หญบ่ำ้น กลุม่สตร ี อสม. รพ

สต.หนองออ้ และนำงสำวเฟ่ืองลดำ กลุธอทุัย นำยกเทศมนตรตี ำบล

กระจับ พรอ้มคณะ รว่มกบัผูแ้ทน ส.ส.อคัรเดช วงษ์พทิักษ์โรจน ์  สจ.

ออ้ยทพิย ์ เลศิชตุมิำกลุ และผูแ้ทนจำกบรษัิทเอสซจี ี จ ำกดั รว่มแจก

อำหำรกลอ่ง จ ำนวน ๒๕๐กลอ่ง พรอ้มน ้ำดืม่ นมถงุ แอลกอฮอล ์ และ

หนำ้กำกผำ้ใหก้บัผูไ้ดรั้บผลกระทบจำกกำรแพรร่ะบำดของโรคตดิเชือ้

ไวรัสโควดิ-๑๙ ซึง่มปีระชำชนเดนิทำงมำรับเป็นจ ำนวนมำก พรอ้มได ้

ปฏบิตัติำมขัน้ตอนของกำรตรวจคัดกรองและกำรเวน้ระยะหำ่งตำมทีท่ำง

รำชกำรไดก้ ำหนดไว ้ 

        อ าเภอบา้นโป่งก ิง่กาชาดอ าเภอบา้นโป่ง และ    

ทต.กระจบั แจกอาหาร น า้ด ืม่ และแอลกอฮอลเ์จล             

แกผู่ร้บัผลกระทบโควดิ-๑๙ ในพืน้ที ่ อ.บา้นโป่ง        
       เมือ่วันที ่ ๒๓ เมษำยน ๒๕๖๓  อ ำเภอบำ้นโป่ง            

กิง่กำชำดอ ำเภอบำ้นโป่ง และ เทศบำลต ำบลกระจบัน ำโดย

นำงสำวเฟ่ืองลดำ กลุธอทุยั นำยกเทศมนตร ี รว่มมอบขำ้ว

กลอ่ง  พรอ้มน ้ำดืม่ และแอลกอฮอลเ์จล  แกผู่ม้รีำยไดน้อ้ย    

ทีไ่ดรั้บผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพรร่ะบำดของโรคตดิ

เชือ้ไวรัสโคโรนำ๒๐๑๙ ในพืน้ทีอ่ ำเภอบำ้นโป่ง เพือ่เป็นกำร

บรรเทำควำมเดอืดรอ้นเบือ้งตน้  

 

 

หารอืแกไ้ขปญัหาน า้ทว่ม : วันที ่ ๒๐ เมษำยน ๒๕๖๓ เทศบำล
ต ำบลกระจับ น ำโดยนำงสำวเฟ่ืองลดำ กลุธอทุัย นำยกเทศมนตร ี รว่ม

ตอ้นรับ นำยรณภพ เวยีงสมิมำ นำยอ ำเภอบำ้นโป่ง ประธำนกำรประชมุ

หำรอืแกไ้ขปัญหำน ้ำทว่มในพืน้ทีเ่ทศบำลต ำบลกระจับ และเขตทำง

หลวง พรอ้มคณะ ณ ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลกระจับ  

 www.krachab.go.th WWW. ๐๓๒-๒๙๙๖๒๑ ตลอด ๒๔ ชัว่โมง 
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     เทศบำลต ำบลกระจับหว่งใยประชำชนในพืน้ที ่ เรง่ระดมพนักงำนเทศบำล อสม. 

และประชำชนจติอำสำของเทศบำลต ำบลกระจับ ตัดเย็บหนำ้กำกผำ้เพือ่แจกให ้

ชำวบำ้นฟร ี ทกุคนกวำ่ ๖,๐๐๐ ชิน้ เพือ่สวมใสป้่องกันกำรแพรร่ะบำดของเชือ้ไวรัส

โคโรนำ๒๐๑๙  (Covid - ๑๙)  
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       เทศบำลต ำบลกระจับ จัดสง่แผน่พับ

ประชำสมัพันธเ์กีย่วกบัวธิป้ีองกนัโรคไวรัส   

โคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙) ใหก้บั

ประชำชนในพืน้ทีท่กุครัวเรอืนทำงไปรษณีย ์

เพือ่ลดควำมเสีย่ง ป้องกนักำรแพรร่ะบำดของ

โรคไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙)  
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         ทต.กระจับเรง่ตัดเย็บหนำ้กำกผำ้แจกชำวบำ้นฟรใีสป้่องกันเชือ้โควดิ - ๑๙ 
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 เมือ่วนัที ่๑๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓ เวลำ ๙.๐๐ น. นำงสำวเฟ่ืองลดำ กลุธอทัุย นำยกเทศมนตรตี ำบลกระจับ พรอ้มคณะ 

รว่มกับ บรษัิท ท ี เอส ท ี มติซบูำ้นโป่ง น ำโดย นำยสมชำย ศักดิก์ัลยำวด ี ผจก.ศนูยบ์รกิำรฯ รพ.สต.หนองออ้ และ

สนันบิำตเทศบำล มอบขำ้วสำร อำหำรแหง้ และแอลกอฮอลเ์จล แกป่ระชำชนผูไ้ดรั้บผลกระทบกำรแพรร่ะบำดโควดิ-๑๙ 

ณ ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลกระจับ  

รว่มใจสูภ้ยัโควดิ - ๑๙ 
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เมือ่วนัที ่ ๒๑ พฤษภำคม ๒๕๖๓ เทศบำลต ำบลกระจับ รว่มกับ คณุมนัส พรมฮวด และคณุววิรรณำ สวุรรณประเสรฐิ 

เจำ้ของโรงงำนโมนำรช์ ผูผ้ลติและจ ำหน่ำยเสน้หวำยเทยีมแบรนด”์เมสเซ”่ มอบขำ้วสำรอำหำรแหง้แกผู่ไ้ดรั้บผลกระทบ

จำกกำรแพรร่ะบำดของโรคไวรัสโควดิ-๑๙ จ ำนวน ๕๐๐ กวำ่ชดุ   ณ ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลกระจับ 

ก าลงัใจใจสูภ้ยัโควดิ - ๑๙ 

          เมือ่วันที ่๒๒ พฤษภำคม  ๒๕๖๓  พ.ท.สมยศ หมืน่สนุทร 

หัวหนำ้ชดุตรวจศนูยป์ฏบิตักิำรแกไ้ขสถำนกำรณ์ฉุกเฉนิดำ้นควำม

มัน่คง กองบญัชำกำรกองทัพไทย (ศปม.บก.ทท.) พรอ้มดว้ย

เจำ้หนำ้ทีท่หำร ต ำรวจ ฝ่ำยปกครอง ส ำนักงำนสำธำรณสขุ 

อ ำเภอบำ้นโป่ง และนำยสมศักดิ ์ ตันเจรญิ ปลัดเทศบำลต ำบล

กระจับ พรอ้มคณะ ลงพืน้ทีต่รวจประเมนิสถำนกำรณ์ และให ้

ค ำแนะน ำผูป้ระกอบกำรหำ้งสรรพสนิคำ้บิ๊กซ ี และโลตสั สำขำ

บำ้นโป่ง หลังจำกไดรั้บกำรผอ่นปรนตำมมำตรกำรฯ ระยะที ่ ๑ 

และระยะที ่ ๒ รวมถงึประเมนิกำรใชแ้อพพลเิคชัน่ "ไทยชนะ"           

ในกำรเขำ้ใชบ้รกิำรหำ้งสรรพสนิคำ้ 
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                           รวมปันน ้ำใจสูภ้ยัโควดิ- ๑๙ 
      เมือ่วนัที ่๑๒ พ.ค. ๖๓ เวลำ ๑๗.๐๐ น. ณ สวนสำธำรณะบงึกระจับ  นำงสำวออ้ยทพิย ์เลศิชตุมิำกลุ สมำชกิสภำ 
อบจ.รำชบรุ ีกลุม่พรรคพวกบำ้นโป่ง/ชมรมบงึกระจับรันนิง่ น ำโดยนำยมนัส ใจเจน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลกระจับ 

และนำงสำวเฟ่ืองลดำ กลุธอทัุย นำยกเทศมนตรตี ำบลกระจับ รวมปันน ้ำใจสูภั้ยโควดิ -๑๙ มอบขำ้วสำร อำหำรส ำเร็จรปู 

อำหำรแหง้ และน ้ำดืม่ จ ำนวนกวำ่ ๑,๒๐๐ ชดุ แกผู่ไ้ดรั้บผลกระทบจำกกำรแพรร่ะบำดของเชือ้ไวรัสโควดิ -๑๙ หวงัเป็น

สว่นหนึง่ในกำรชว่ยเหลอืพีน่อ้งประชำชนในพืน้ทีต่ ำบลหนองออ้ หนองกบ และ ดอนกระเบือ้ง ใหก้ำ้วผำ่นวกิฤตในครัง้นี ้

โดยมนีำยอัครเดช วงษ์พทัิกษ์โรจน ์สส.รำชบรุเีขต ๔ นำยศักดิช์ยั พศิำลผล เลขำนุกำรนำยก อบจ.รำชบรุ ีและผูม้ ี    

จติกศุล มำรว่มกจิกรรรมในกำรนีไ้ดรั้บควำมรว่มมอืจำก เจำ้หนำ้ที ่รพ.สต.หนองกบ รพ.สต.หนองออ้ รพ.สต.              

ดอนกระเบือ้ง อสม.ทัง้ ๓ ต ำบล และ ต ำรวจ สภ.บำ้นโป่ง โดยกำรน ำของ พ.ท.ธำรำ ศรพีรหมค ำ รอง ผกก.ป.สภ.             

บำ้นโป่ง   ดแูลควำมควำมเรยีบรอ้ยตำมมำตรกำรป้องกันกำรแพรก่ระจำยเชือ้ของกระทรวงสำธำรณสขุอยำ่งเครง่ครัด     

โดยผูท้ีเ่ขำ้รับแจกอำหำรไดส้วมหนำ้กำกอนำมัย/หนำ้กำกผำ้ ทกุคน  
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  เมือ่วันที ่๓๐ เมษำยน ๒๕๖๓ 

เวลำ ๑๒.๐๐ น. เทศบำลต ำบล

กระจับ รว่มกบั หำ้งสรรพสนิคำ้

เทสโกโ้ลตัส สำขำบำ้นโป่ง 

แจกอำหำรกลอ่ง พรอ้มน ้ำดืม่ 

ใหแ้กป่ระชำชนทีป่ระสบภยัจำก

สถำนกำรณ์กำรแพรร่ะบำดของโรคตดิเชือ้โควดิ - ๑๙             

ณ บรเิวณหำ้งสรรพสนิคำ้โลตัส  

 

                 เมือ่วันที ่๑๓ เมษำยน ๒๕๖๓ นำงสำวเฟ่ืองลดำ กลุธอทุัย นำยกเทศมนตรตี ำบลกระจับ พรอ้มคณะ มอบถงุขยะ

ส ำหรับใสข่ยะตดิเชือ้ แอลกอฮอลเ์พือ่ใชบ้รกิำรประชำชน และเครือ่งดืม่แกเ่จำ้หนำ้ทีต่ ำรวจ เจำ้หนำ้ทีฝ่่ำยปกครอง และเจำ้หนำ้ที่

สำธำรณสขุ ทีต่ัง้ดำ่นตรวจคัดกรองเฝ้ำระวังกำรแพรร่ะบำดของโรคไวรัสโควดิ - ๑๙ แกผู่ใ้ชร้ถใชถ้นนทีเ่ดนิทำงเขำ้สูจั่งหวัดรำชบรุ ี

โดยม ีพ.ต.อ.ธนรัช สอนกลำ้ รอง ผบก.ภ.จว.รำชบรุ ีเป็นผูแ้ทนรับมอบ ณ จดุตรวจคัดกรองบรเิวณถนนเพชรเกษม หมูท่ี ่๑๓           

ต.หนองออ้ อ.บำ้นโป่ง จ.รำชบรุ ี(หนำ้บรษัิทเชยีงกงนครปฐม จ ำกดั)  

ทต.กระจบั สนบัสนุนถงุใสข่ยะตดิเชือ้ แอลกอฮอล ์และเครือ่งดืม่ 
แกเ่จา้หนา้ทีป่ระจ าจดุตรวจเฝ้าระวงัโควดิ - ๑๙ จ.ราชบรุ ี

        คณะท ำงำนโรคตดิตอ่เทศบำลต ำบลกระจับ            

     ออกประชำสมัพนัธเ์ผยแพรค่ ำสัง่จังหวดัรำชบรุ ี             

เรือ่งมำตรกำรเฝ้ำระวังและควบคมุกำรแพรร่ะบำดจำกโรคตดิเชือ้

ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ใหก้บัหำ้งสรรพสนิคำ้บิ๊กซ ี

โลตัสหน่วยงำนสถำนบรกิำรตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยสถำนบรกิำร    

สถำนบนัเทงิ รำ้นคำรำโอเกะ รำ้นเกม โรงภำพยนตร ์หำ้งสะดวกซือ้ 

ตลำดนัด กจิกำรนวดแผนโบรำณ นวดเพือ่สขุภำพในเขตเทศบำล

ต ำบลกระจับใหป้ฏบิตัติำมมำตรกำรตำมค ำสัง่จังหวดัรำชบรุ ี       

อยำ่งเครง่ครัด 



เทศบาลต าบลกระจบั  KRACHAB SUBDISTRICT MUNICIPALITY  
วสิยัทศัน ์: บรกิารด ีมมีาตรฐาน สานสรา้งสงัคมเป็นธรรม น าสูเ่มอืงนา่อยู ่

            บรจิำคโลหติเพือ่ถวำยเป็นพระรำชกศุลท ำควำมดชีว่ยเหลอืเพือ่นมนุษย ์
       เมือ่วันที ่ ๘ เมษำยน ๒๕๖๓ เวลำ ๙.๐๐-๑๒.๐๐น. เทศบำลต ำบลกระจับ รว่มกบัภำคบรกิำรโลหติแหง่ชำตทิี ่ ๔ จังหวดั

รำชบรุ ี  รับบรจิำคโลหติเพือ่ถวำยเป็นพระรำชกศุลแดส่มเด็จพระกนษิฐำธริำชเจำ้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำฯ สยำมบรมรำช

กมุำร ี เนือ่งในวันพระรำชสมภพ ๖๕ พรรษำ และน ำไปชว่ยเหลอืผูป่้วยหนัก รพ.ศนูยร์ำชบรุ ี และ รพ.ศนูยน์ครปฐม ซึง่ก ำลังประสบ

ปัญหำขำดแคลนโลหติอยำ่งรนุแรง เนือ่งจำกกำรระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙  (COVID-๑๙) โดยมยีอดบรจิำคโลหติ

ทัง้ส ิน้จ ำนวน ๓๘ ยนูติ ไดรั้บควำมรว่มมอืจำกบรษัิท หำ้งรำ้น ประชำชน และเจำ้หนำ้ทีข่องเทศบำล รว่มบรจิำคโลหติเป็นจ ำนวนมำก 

ณ ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลกระจับ  
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         เมือ่วนัที ่๓๑ มนีำคม ๒๕๖๓ เวลำ ๒๓.๐๐น. นำงสำวเฟ่ืองลดำ กลุธอทุัย นำยกเทศมนตร ี                

น ำเจำ้หนำ้ทีป้่องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั เทศบำลต ำบลกระจับ ลงพืน้ทีร่ว่มกบั พ.ท.ยทุธศกัดิ ์

สวุรรณภำ ผบ.ช.๑ พนั.๕๒ รอ. กรมวทิยำศำสตรก์ำรแพทย ์พรอ้มก ำลงัพลจติอำสำ วปร. ๙๐๔        

น ำรถน ้ำผสมสำร BKC ฉีดพน่ฆำ่เชือ้ไวรัสและแบคทเีรยี ท ำควำมสะอำดบรเิวณลำนจอดรถและ       

บรเิวณโดยรอบหำ้งสรรพสนิคำ้เทสโกโลตสัหำ้งสรรพสนิคำ้บิ๊กซสีำขำบำ้นโป่งซึง่เป็นพืน้ทีท่ีม่ ี

ประชำชนไปใชบ้รกิำรเป็นจ ำนวนมำก มโีอกำสเสีย่งตอ่กำรแพรก่ระจำยของเชือ้โรคโควดิ-๑๙ 
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   นายก ทต.กระจบั พรอ้มงานป้องกนัฯ ลงพืน้ทีร่ว่มกบักองก าลงัจติอาสากรมวทิยาศาสตร ์     
   ทหารบกฉดีพน่น า้ยา BKC ฆา่เชือ้โควดิ-๑๙ หา้งสรรพสนิคา้สามแยกกระจบั กลางดกึ 
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เทศบาลต าบลกระจบั ไดด้ าเนนิการตามมาตรการป้องกนัและควบคมุการแพรร่ะบาดโรคตดิ
เชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) 

           รณรงคป์ระชำสมัพนัธ ์เผยแพรผ่ำ่นชอ่งทำงแผน่พบั ใบปลวิ หอกระจำยขำ่ว สือ่อเิล็คทรอนคิส์
ตำ่ง ๆ เพือ่ใหป้ระชำชนตระหนักถงึปัญหำและรว่มกนัป้องกนัและควบคมุกำรแพรร่ะบำดโรคตดิเชือ้ไวรัส
โคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) 

            จัดท ำหนำ้กำกอนำมยัชนดิผำ้ แจกจำ่ยใหป้ระชำชนในชมุชนตำ่ง ๆ ในเขตเทศบำล 
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จัดหำอปุกรณ์ทีจ่ ำเป็นในกำรควบคมุและป้องกนั 

แจกหนำ้กำกอนำมยัใหก้บัประชำชนในชมุชน  
และใหก้บัผูม้ำรับบรกิำร 
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ท ำควำมสะอำดและพน่น ้ำยำฆำ่เชือ้ตำมสถำนทีส่ำธำรณะประโยชน ์                                     
และพืน้ทีเ่สีย่งตำมจดุตำ่ง ๆ ครอบคลมุทกุพืน้ที ่
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จัดตัง้จดุคดักรองในบรเิวณอำคำรส ำนักงำนเป็นประจ ำทกุวัน 

    ตัง้จดุทิง้ขยะตดิเชือ้ เพือ่ทิง้
หนำ้กำกอนำมยั,หนำ้กำกผำ้ทีใ่ช ้
แลว้ ประชำชนสำมำรถน ำมำทิง้ที่
จดุหนำ้ส ำนักงำนเทศบำลหรอื 
หนำ้ รพ.สต.ใกลบ้ำ้นทำ่น  

 
จัดโครงกำรอำหำรกลำงวนัส ำหรับเดก็ศนูยพ์ัฒนำเดก็เล็กเทศบำล

ต ำบลกระจับ ทัง้ ๒ ศนูย ์ในชว่งปิดเรยีน  
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      ประกำศ สถำนกำรณ์ฉุกเฉนิหำ้มบคุคลใดทั่วรำชอำณำจักรออกนอกเคหสถำนระหวำ่ง

เวลำ ๒๒.๐๐น. ถงึ ๐๔.๐๐น.ของวันรุ่งขึน้ เวน้แตม่คีวำมจ ำเป็นหรอืเป็นผูป้ฏบิตังิำนดำ้นกำรแพทย ์กำรธนำคำร 
กำรขนสง่สนิคำ้อปุโภคบรโิภค ผลผลติกำรเกษตร ยำ เวชภณัฑ ์เครือ่งมอืแพทย ์หนังสอืพมิพ ์กำรขนสง่น ้ำมนัเชือ้เพลงิ กำรขนสง่

พัสดภุณัฑ ์กำรขนสง่สนิคำ้เพือ่กำรน ำเขำ้หรอืสง่ออก กำรขนยำ้ยประชำชนไปสูท่ีเ่อกเทศเพือ่กกักนัตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยโรคตดิตอ่ 

กำรเขำ้ออกเวรท ำงำนผลัดกลำงคนืตำมปกต ิหรอืกำรเดนิทำงมำจำกหรอืไปยงัทำ่อำกำศยำน โดยมเีอกสำรรับรองควำมจ ำเป็นหรอื

เอกสำรเกีย่วกบัสนิคำ้หรอืกำรเดนิทำง และมมีำตรกำรป้องกนัโรคตำมขอ้ก ำหนด (ฉบบัที ่๓) หรอืเป็นเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนตำม

ขอ้ก ำหนด ประกำศ หรอืค ำสัง่ตำ่งๆ ของทำงรำชกำร หรอืมเีหตจุ ำเป็นอืน่ๆ โดยไดรั้บอนุญำตจำกพนักงำนเจำ้หนำ้ที ่ 
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     เมือ่วันที ่๒๘ เม.ย.๖๓ เว็บไซตร์ำชกจิจำนุเบกษำ เผยแพร่ ประกำศ เรือ่ง กำรขยำยระยะเวลำกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉนิใน

ทกุเขตทอ้งทีท่ัว่รำชอำณำจกัร (ครำวที ่๑) ระบวุำ่ ตำมทีไ่ดม้ปีระกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉนิในทกุเขตทอ้งทีท่ั่วรำชอำณำจักร   ตัง้แต่

วันที ่๒๖ มนีำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แลว้ นัน้ โดยทีก่ำรระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ หรอืโรคโควดิ - ๑๙ ยงัคงปรำกฏ

อยู ่ แมจ้ะควบคมุไวไ้ดใ้นระดับหนึง่ซ ึง่แสดงใหเ้ห็นถงึขดีควำมสำมำรถของระบบสำธำรณสขุไทย ควำมเขำ้ใจ สถำนกำรณ์ และที่

ส ำคญัคอืควำมรว่มมอืจำกภำคประชำชน  แตเ่นือ่งจำกโรคนีย้งัคงระบำดรนุแรง อยูใ่นหลำยประเทศและยงัมกีำรเดนิทำงเขำ้มำใน

รำชอำณำจักร ตลอดจนกำรไปมำหำสูข่ำ้มจังหวัด และกำรไมน่ ำพำตอ่มำตรกำรป้องกนัโรคตำมทีท่ำงรำชกำรก ำหนด อนัแสดงให ้

เห็นถงึโอกำสเสีย่งตอ่ กำรแพรเ่ชือ้ อกีทัง้องคก์ำรอนำมยัโลกไดเ้ตอืนใหก้ำรผอ่นคลำยหรอืกำรยกเลกิมำตรกำรป้องกนัโรค พงึท ำ

ดว้ยควำมระมดัระวังและตัง้อยูใ่นควำมไมป่ระมำท เพรำะเป็นทีป่รำกฏแลว้วำ่ภำยหลังกำรยกเลกิ กำรควบคมุ สถำนกำรณ์ในบำง

ประเทศไดก้ลับมำรนุแรงขึน้ใหม ่ 

     ดังนัน้ จงึมคีวำมจ ำเป็นทีจ่ะตอ้ง ขยำยระยะเวลำกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉนิตอ่ไปอกีระยะหนึง่ ซึง่รัฐบำลจะไดป้ระเมนิ

สถำนกำรณ์ โดยอำจเพิม่ควำมเขม้งวดหรอืผอ่นคลำยกำรบงัคบัใชบ้ำงมำตรกำรตำมขอ้มลูของฝ่ำยสำธำรณสขุ ฝ่ำยควำม

มัน่คง ฝ่ำยปกครอง และฝ่ำยเศรษฐกจิ  
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