
 
 
            

 

 

คําสั่งจังหวัดกระบี่ 

ท่ี 1092/๒๕63 

เรื่อง จัดตั้งศูนยอํานวยการเฝาระวัง และปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                                          
     หรือโรคโควิค 19 ( COVID-๑๙) จังหวัดกระบี่  

-------------------------------------------------------------- 

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19 ( COVID-
๑๙)  พบวาเชื้อโรคดังกลาวไดมีการแพรระบาดอยางรวดเร็ว และตรวจพบผูติดเชื้อแลวเปนจํานวนมากในหลาย
ประเทศ และในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก จังหวัดกระบี่จึงจําเปนตองมีมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อดังกลาว เพ่ือมิใหสงผลกระทบตอบุคลากร ตลอดจนบุคคลในครอบครัวของบุคลากรและสังคม ประกอบ
กับจังหวัดกระบี่ไดติดตามสถานการณท่ีปรากฏขาวตามสื่อมวลชนถึงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19 (COVID-๑๙) ตั้งแตมีการระบาดท่ีเมืองอูฮ่ัน มณฑลหูเปย สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน โดยขณะนี้พบผูปวยในอีกหลายเมืองของสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงตางประเทศ เชน 
ประเทศไทย ประเทศญ่ีปุน ประเทศสหรัฐ อเมริกา และประเทศเกาหลีใต เปนตน และจากขอมูลของกระทรวง
สาธารณสุข พบวามีการตรวจพบผูเดินทางจากเมืองอูฮ่ันมายังประเทศไทยติดเชื้อไวรัสฯ ดังกลาว  

ดังนั้น เพ่ือใหการเตรียมความพรอมการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                                      
หรือโรคโควิค 19 ( COVID-๑๙) เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จังหวัดกระบี่จึงจัดตั้งศูนยอํานวยการเฝาระวัง และ
ปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19 ( COVID-๑๙) จังหวัดกระบี่ข้ึน และ
แตงตั้งคณะทํางานเฝาระวัง และปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19             
(COVID-๑๙) จังหวัดกระบี่ โดยมีองคประกอบ และอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

 ๑. ศูนยจิตอาสาพระราชทานจังหวัดกระบ่ี 

  มีหนาท่ี ประสานการปฏิบัติกับจิตอาสาพระราชทานจังหวัดกระบี่ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัต ิ
งานตามคําสั่ง 

 ๒. คณะทํางานศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม  
 ๒.๑ ประชาสัมพันธจังหวัดกระบี่ หัวหนาคณะทํางาน 
 ๒.2 ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดกระบี่ คณะทํางาน 
 ๒.๓ นายสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. กระบี่ คณะทํางาน 
 ๒.๔ สื่อมวลชนทุกแขนงในพ้ืนท่ีจังหวัดกระบี่ คณะทํางาน 
 ๒.๕ หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรและการจัดการ คณะทํางาน 
  สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ 
 ๒.๖ ผูชวยประชาสัมพันธจังหวัดกระบี่ คณะทํางาน/เลขานุการ 

 

/มีหนาท่ี... 
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 มีหนาท่ี ประสานขอมูลเหตุการณกับสวนตาง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน เพ่ือสื่อสาร 
เผยแพร รณรงคประชาสัมพันธ สรางการรับรูขอมูลขาวสารท่ีถูกตองใหประชาชนภาคสวนตาง ๆ และ
สื่อมวลชน รวมท้ังปฏิบัติการตอบโตขาวลือท่ีสรางความตื่นตระหนกใหกับประชาชน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ี
ผูวาราชการจังหวัดกระบี่มอบหมาย 

 ๓. คณะทํางานสวนอํานวยการและแผนงาน มีองคประกอบ ดังนี้  
 ๓.๑ รองผูวาราชการจังหวัดกระบี่ (นายสมชาย  หาญภักดีปฏิมา) หัวหนาคณะทํางาน 
 ๓.2  ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดกระบี่ คณะทํางาน 
 ๓.3 ผูบังคับการกรมทหารราบท่ี ๒ กองพลนาวิกโยธิน คณะทํางาน 
 ๓.4 ผูบังคับการกองพันทหารราบท่ี ๑ กรมทหารราบท่ี ๑๕ คณะทํางาน 
 ๓.5 ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดกระบี่ คณะทํางาน 
 ๓.6 ผูอํานวยการแขวงทางหลวงกระบี่ คณะทํางาน 
 ๓.7 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ คณะทํางาน 
 ๓.8 ขนสงจังหวัดกระบี่ คณะทํางาน 
 ๓.9 พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดกระบี่ คณะทํางาน 
 ๓.๑0 ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดกระบี่ คณะทํางาน 
 ๓.๑1 ผูอํานวยการโครงการชลประทานกระบี่ คณะทํางาน 
 ๓.๑2 พาณิชยจังหวัดกระบี่ คณะทํางาน 
 ๓.๑3 ผูอํานวยการทาอากาศยานกระบี่ คณะทํางาน 
 ๓.๑4 ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ คณะทํางาน 
 3.15  นายกองคการบริหารจังหวัดกระบี่ คณะทํางาน 
 ๓.๑6 นายอําเภอ ทุกอําเภอ คณะทํางาน 
 ๓.๑7 ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทกระบี่ คณะทํางาน 
 ๓.๑8 อุตสาหกรรมจังหวัดกระบี ่ คณะทํางาน 
 ๓.๑9 จาจังหวัดกระบี่ คณะทํางาน 
 ๓.20 สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดกระบี่ คณะทํางาน 
 ๓.๒1 ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาค สาขากระบี่ คณะทํางาน 
 ๓.๒2 หัวหนาสถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ คณะทํางาน 
 ๓.๒3 นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี ่ คณะทํางาน 
 ๓.๒4 หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ คณะทํางาน/เลขานุการ 
 ๓.๒5 นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ คณะทํางาน/เลขานุการ 

 มีหนาท่ี 
๑. เปนศูนยกลางในการรวบรวมสถานการณ วิเคราะหแนวโนมสถานการณ และแจงเตือนภัย 

รวมท้ังการประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของอยางใกลชิด 
2. จัดทําแผนอํานวยการเฝาระวัง และปองกันการแพรระบาดของโรคฯ ใหเปนไปตามระยะเวลา

หรือสถานการณ    
 

/3.นาํเสนอ... 
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 3. นําเสนอ และปรับปรุงขอมูลสถานการณในรูปแบบตาง ๆ ใหทันตอเหตุการณ เพ่ือให
ทราบถึงภาพรวมในระดับจังหวัด ณ พ้ืนท่ีจัดตั้งศูนยบัญชาการฯ หรือพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ท่ีผูวาราชการจังหวัดกระบี่
มอบหมาย 
  4.ควบคุม กํากับดูแล ประสานการปฏิบัติ ใหคําแนะนํา รวมถึงเตรียมความพรอมในการเฝา
ระวังปองกัน และตรวจสอบการแพรระบาดของโรคฯ ในพ้ืนท่ีใหท่ัวถึง 
 5. พิจารณาแกไขปญหาเฉพาะหนาและกําหนดแนวทางในการแกไขปญหาตาง ๆ ไวลวงหนา
โดยประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 6. รับรายงานเหตุการณ โดยใชขายสื่อสารท่ีสะดวกรวดเร็วท่ีสุด เพ่ือเสนอตอผูวาราชการ
จังหวัดกระบี่ จนกวาเหตุการณจะคลี่คลายสูสภาวะปกติ แถลงขาวกับสื่อมวลชนขอเท็จจริงเก่ียวกับการให
ความชวยเหลือ ตลอดจนประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
 7. รวบรวม ติดตามทรัพยากร และประเมินความตองการและความจําเปนในการสนับสนุน
ทรัพยากรในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุ โดยใชขอมูลท่ีไดรับจากสวน
ปฏิบัติการเปนฐานดําเนินการ 
 8. ดําเนินการตามท่ีผูวาราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายและสั่งการ 

 ๔. คณะทํางานสวนปฏิบัติการ มีองคประกอบ ดังนี้  
 ๔.๑ รองผูวาราชการจังหวัดกระบี่ (นายสมควร  ขันเงิน) หัวหนาคณะทํางาน 
 ๔.๒ รองผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดกระบี่ (ท) รองหัวหนาคณะทํางาน 
 ๔.3 ทองถ่ินจังหวัดกระบี่ คณะทํางาน 
 ๔.4 รองผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดกระบี่ คณะทํางาน 
 ๔.5 รองผูบังคับการกรมทหารราบท่ี ๒ กองพลนาวิกโยธิน คณะทํางาน 
 ๔.6 รองผูบังคับการกองพันทหารราบท่ี ๑ กรมทหารราบท่ี ๑๕ คณะทํางาน 
 ๔.7 ผูแทน ผูอํานวยการทาอากาศยานกระบี่ คณะทํางาน 
 ๔.8 ผูแทน ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาค สาขากระบี่ คณะทํางาน 
 ๔.9 ผูแทน ผูอํานวยการแขวงทางหลวงกระบี่ คณะทํางาน 
 ๔.๑0 ผูแทน ขนสงจังหวัดกระบี่ คณะทํางาน 
 ๔.๑1 ผูแทน ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทกระบี่ คณะทํางาน 
 ๔.๑2 ผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดกระบี่ คณะทํางาน 
 ๔.๑3 นายดานศุลกากรกระบี่ คณะทํางาน 
 ๔.๑4 สารวัตรงานตํารวจน้ํา 1 กองกํากับการ 9 กองบังคับการตํารวจน้ํากระบี่ คณะทํางาน 
 ๔.๑5 สารวัตรสถานีตํารวจทองเท่ียว 3 กองบังคับการตํารวจทองเท่ียว คณะทํางาน 
 ๔.๑6 ปองกันจังหวัดกระบี่ คณะทํางาน 
 ๔.17 หัวหนาดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ ทาอากาศยานกระบี่ คณะทํางาน 
 ๔.18 นายดานอาหารและยากระบี ่ คณะทํางาน 
 ๔.19 นายดานตรวจสัตวปากระบี ่ คณะทํางาน 
 ๔.๒0 นายดานตรวจพืชกระบี่ คณะทํางาน  
 ๔.๒1 ประธานมูลนิธิกระบี่พิทักษประชา คณะทํางาน 
 ๔.๒2 ประธานกูภัยมูลนิธิประชาสันติสุขกระบี่ คณะทํางาน 
 ๔.๒3 หัวหนาฝายปองกันและปฏิบัติการ คณะทํางาน/เลขานุการ 

                 สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ 
/มีหนาท่ี... 
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 มีหนาท่ีสนับสนุนภารกิจ ดังนี้ 
 ๑. ปฏิบัติงานดานเฝาระวัง ตรวจสอบในพ้ืนท่ีเปาหมาย และพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยง รวมถึง
ติดตามสถานการณโรคท้ังภายในจังหวัดและประเทศอยางใกลชิด 
 ๒. ดําเนินการจัดตั้ง และบริหารจัดการทรัพยากร เสริมสรางความเขมแข็งของระบบการเฝา
ระวัง คนหาผูปวย โดยเนนการคัดกรองในแหลงทองเท่ียว แหลงชุมชนท่ีมีผูคนแออัด สถานศึกษาทุกระดับ 
สถานประกอบการ และสถานบริการสาธารณสขุในพ้ืนท่ี  
 ๓. จัดหา และบริหารจัดการอุปกรณ สําหรับการปองกันโรค และการแพรกระจายของโรค เพ่ือ
แจกจายใหนักทองเท่ียว และประชาชนในพ้ืนท่ีเปาหมาย  
  4. ดําเนินการปฏิบัติงานดานการแพทยตามมาตรฐานและข้ันตอนตามแผนปฏิบัติการ
ทางดานสาธารณสุขของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19 ( COVID-๑๙) 
  5. ติดตามสถานการณสําหรับการเตรียมความพรอมสําหรับรับมือโรค โดยครอบคลุมระบบ
บริการสาธารณสุขท้ังในภาครัฐและเอกชนแบบบูรณาการการทํางานรวมกัน และจัดทํารายงานสถานการณ
ประจําวัน เสนอตอผูวาราชการจังหวัดกระบี่ เพ่ือเตรียมความพรอม เฝาระวัง ปองกันและแกไขปญหาในการ
ชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอน กรณีมีผูประสบภัยจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค   
โควิค 19 ( COVID-๑๙)  ในพ้ืนท่ีจังหวัดกระบี่ 
 6. ดําเนินการตามท่ีผูวาราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายและสั่งการ  

 ๕. คณะทํางานสวนสนับสนุน มีองคประกอบ ดังนี้  
 ๕.๑ ปลัดจังหวัดกระบี่ หัวหนาคณะทํางาน 
 ๕.๒ หัวหนาสํานักงานจังหวัดกระบี่ รองหัวหนาคณะทํางาน 
 ๕.๓ นายกเหลากาชาดจงัหวัดกระบี่ คณะทํางาน 
 ๕.๔ ผูอํานวยการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต คณะทํางาน 
 ๕.๕ คลังจังหวัดกระบี่ คณะทํางาน 
 ๕.๖ ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ คณะทํางาน 
 ๕.๗ แรงงานจังหวัดกระบี่ คณะทํางาน 
 ๕.๘ จัดหางานจังหวัดกระบี่ คณะทํางาน 
 ๕.๙ ประกันสังคมจังหวัดกระบี่ คณะทํางาน 
 ๕.๑๐ ผูอํานวยการโรงไฟฟาภาคใต การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย คณะทํางาน 
 ๕.๑๑ ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัดกระบี่ คณะทํางาน 
 5.12  ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค จังหวัดกระบี่ คณะทํางาน 
 ๕.๑3 นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ คณะทํางาน 
 ๕.14 ผูจัดการบริษัทไปรษณียไทย จํากัด สาขากระบี่ คณะทํางาน 
 ๕.15 ผูจัดการสวนบริการลูกคาจังหวัดกระบี่ บริษัท TOT จํากัด มหาชน คณะทํางาน 
 ๕.16 ผูแทน นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ คณะทํางาน 
 ๕.๑7 นายกสมาคมธุรกิจทองเท่ียวจังหวัดกระบี่ คณะทํางาน 
 ๕.๑8 นายกสมาคมมัคคุเทศนจังหวัดกระบี่ คณะทํางาน 
 

/๕.๑9 หัวหนาฝาย... 
 



-๕- 
 

 
 ๕.๑9 หัวหนาฝายสงเคราะหผูประสบภัย คณะทํางาน/เลขานุการ 
  สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ 

 มีหนาท่ี 
 1. จัดตั้งระบบสื่อสารกลาง และชองทางการสื่อสารในการสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม
โครงสราง  
 ๒. รายงานทรัพยากรท่ีมีความพรอมสําหรับการสนับสนุนภารกิจใหบรรลุวัตถุประสงค  
  ๓. ตอบสนองการรองขอรับการสนับสนุนในทุก ๆ ดานท่ีจําเปน เพ่ือใหการจัดการเฝาระวัง 
และปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19 ( COVID-๑๙) ดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 
  ๔. ตอบสนองการรองขอ และการบริหารจัดการดานงบประมาณ การเงิน การคลัง และการรับบริจาค      
โดยดําเนินการอยางรวดเร็ว ท่ัวถึง เปนธรรม และใหคํานึงถึงเหตุผลสภาพความเปนจริง ประโยชนทางราชการ  และ
ความโปรงใส 
  ๕. ดําเนินการตามท่ีผูวาราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายและสั่งการ 
 

  ใหผูท่ีรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ี ดวยความวิริยะ อุตสาหะ เต็มกําลังความสามารถ เพ่ือใหเกิด
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินประชาชน 
  

    ท้ังนี้   ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 

       สั่ง  ณ  วันท่ี 10  มีนาคม พ.ศ.  ๒๕63 
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