เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๙๖ ง

หนา้ ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

คำสั่งนำยกรัฐมนตรี
ที่ 6/๒๕๖๔
เรื่อง จัดตัง้ ศูนย์บูรณำกำรแก้ไขสถำนกำรณ์โควิด - 19 ในพื้นทีก่ รุงเทพมหำนครและปริมณฑล
ตำมที่ ไ ด้ มี ก ำรประกำศสถำนกำรณ์ ฉุ ก เฉิ น ในเขตท้ อ งที่ ทั่ ว รำชอำณำจั ก ร ตั้ ง แต่ วั น ที่
๒๖ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้ขยำยระยะเวลำกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินออกไปต่อเนื่องเป็นลำดับ
โดยมี ค ำสั่ ง นำยกรั ฐ มนตรี ที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่ อ ง กำรจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงำนพิ เ ศษเพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่
ตำมพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนำคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดให้ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19 เป็นหน่วยงำนพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้ำที่
ตำมพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ นั้น
เพื่ อ ให้ ก ำรบริ ห ำรจั ด กำรแก้ ไ ขสถำนกำรณ์ ฉุกเฉินเป็นไปอย่ำ งเหมำะสม มี ป ระสิทธิภำพ
และสอดคล้องกับสภำพเหตุกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป สมควรกำหนดให้มีกำรจัดตั้งศูนย์บูรณำกำรแก้ไข
สถำนกำรณ์โควิด - 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑลขึ้น เพื่อทำหน้ำที่ขับเคลื่อน ติดตำม
และบู ร ณำกำรปฏิ บั ติ ง ำนเพื่ อ กำรแก้ ไ ขปั ญ หำสถำนกำรณ์ ฉุ ก เฉิ น เป็ น กำรเฉพำะ อำศั ย อ ำนำจ
ตำมควำมในข้อ ๔ (๓) ของคำสั่งนำยกรัฐมนตรี ที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่อง กำรจัดตั้งหน่วยงำนพิเศษ
เพื่อปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่
๒๕ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นำยกรัฐมนตรีในฐำนะผู้อำนวยกำรศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19
จึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ มี “ศู น ย์ บู ร ณำกำรแก้ ไ ขสถำนกำรณ์ โ ควิ ด - 19 ในพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหำนคร
และปริมณฑล” ภำยใต้ศูน ย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19 มีนำยกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยกำรศูนย์
โดยมีองค์ประกอบ และหน้ำที่และอำนำจ ดังต่อไปนี้
๑.๑ องค์ประกอบ
(๑) นำยกรัฐมนตรี
ผู้อำนวยกำรศูนย์
(๒) เลขำธิกำรสภำควำมมัน่ คงแห่งชำติ
รองผู้อำนวยกำร (๑)
(๓) ปลัดกระทรวงมหำดไทย
รองผู้อำนวยกำร (๒)
(๔) ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
รองผู้อำนวยกำร (๓)
(๕) ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร
รองผู้อำนวยกำร (๔)
(๖) ปลัดกระทรวงกลำโหม
กรรมกำร
(7) ปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมัน่ คงของมนุษย์
กรรมกำร
(8) ปลัดกระทรวงคมนำคม
กรรมกำร
(9) ปลัดกระทรวงพำณิชย์
กรรมกำร
(10) ปลัดกระทรวงแรงงำน
กรรมกำร
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เลขำธิกำรกองอำนวยกำรรักษำควำมมัน่ คงภำยในรำชอำณำจักร
กรรมกำร
ผู้บัญชำกำรทหำรสูงสุด
กรรมกำร
ผู้บัญชำกำรตำรวจแห่งชำติ
กรรมกำร
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์
กรรมกำร
และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
(๑5) ปลัดกรุงเทพมหำนคร
กรรมกำร
(๑6) อธิบดีกรมกำรแพทย์
กรรมกำร
(๑7) อธิบดีกรมประชำสัมพันธ์
กรรมกำร
(๑8) อธิบดีกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
กรรมกำร
(๑9) อธิบดีกรมอนำมัย
กรรมกำร
(20) ผู้อำนวยกำรสถำบันแพทย์ฉกุ เฉินแห่งชำติ
กรรมกำร
(๒1) ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครปฐม
กรรมกำร
(๒2) ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนนทบุรี
กรรมกำร
(๒3) ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดปทุมธำนี
กรรมกำร
(๒4) ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร
กรรมกำร
(๒5) ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสมุทรสำคร
กรรมกำร
(๒6) ผู้บัญชำกำรตำรวจนครบำล
กรรมกำร
(๒7) นำงนิชำ หิรัญบูรณะ ธุวธรรม
กรรมกำร
(๒8) อธิบดีกรมควบคุมโรค
กรรมกำรและเลขำนุกำร
(๒9) รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ที่ได้รบั มอบหมำย
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
(30) ผู้ช่วยเลขำธิกำรสภำควำมมัน่ คงแห่งชำติ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
(๓1) นำยแพทย์สุนทร สุนทรชำติ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
(๓2) แพทย์หญิงวลัยรัตน์ ไชยฟู
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
(๓3) พลโท ณัฐพงษ์ เพรำแก้ว
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
(๓4) พลตรี ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
(๓5) ผู้อำนวยกำรสำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
(๓6) ผู้อำนวยกำรสำนักอนำมัย กรุงเทพมหำนคร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๑.๒ หน้าที่และอานาจ
(๑) กำหนดแนวทำงกำรบูรณำกำร ขับเคลื่อน เร่งรัดและติดตำมกำรปฏิบัติงำนเพื่อแก้ไขปัญหำ
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ให้คลี่คลำยโดยเร็ว
ตำมนโยบำย แนวทำง หลักเกณฑ์ และมำตรกำรที่รัฐบำลหรือศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19 กำหนด

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๙๖ ง

หนา้ ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

(๒) ร่วมมือและประสำนงำนกับหน่วยงำนของรัฐ เอกชน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในกำรดำเนินกำร
แก้ไขปัญหำกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล หรือดำเนินกำร
อื่นใดที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในกำรแก้ไขปัญหำกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร
และปริมณฑล และเพื่อให้กำรดำเนินกำรของศูนย์บูรณำกำรแก้ไขสถำนกำรณ์โควิด - 19 กรุงเทพมหำนคร
และปริมณฑล และศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19 เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
(๓) กลั่ น กรอง ให้ ข้ อ เสนอแนะ และควำมเห็ น ในกำรแก้ ไ ขปั ญ หำกำรแพร่ ร ะบำด
ของโรคติดเชื้อโควิด - 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑลต่อศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19
(๔) แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมกำร คณะท ำงำน หรื อ มอบหมำยเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่อช่วยเหลือกำรปฏิบัติหน้ำที่หรือดำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดให้เป็นไปตำมคำสั่งนี้ได้ตำมควำมจำเป็น
และเหมำะสม
(๕) ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่นำยกรัฐมนตรีหรือศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19 มอบหมำย
ข้อ ๒ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นกำรปฏิ บั ติ ก ำรตำมหน้ ำ ที่ แ ละอ ำนำจของศู น ย์ บู ร ณำกำร
แก้ไขสถำนกำรณ์โควิด - 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ตำมคำสั่งนี้ ให้หน่วยงำนของรัฐ
จัดส่งเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนหรือดำเนินกำรอื่นใดตำมที่เห็นสมควร
ข้อ ๓ ให้ข้ำรำชกำร พนักงำนหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติกำรตำมหน้ำที่
และอำนำจตำมคำสั่งนี้ เป็นผู้ปฏิบัติงำนในศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 5 พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕64
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ
นำยกรัฐมนตรี
ผู้อำนวยกำรศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19

