
ค ำสั่งนำยกรัฐมนตร ี
ที่  6/๒๕๖๔ 

เรื่อง  จดัตัง้ศูนยบ์ูรณำกำรแก้ไขสถำนกำรณ์โควดิ - 19  ในพ้ืนทีก่รุงเทพมหำนครและปรมิณฑล 
 
 

ตำมที่ได้มีกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักร   ตั้งแต่วันที่    
๒๖  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และได้ขยำยระยะเวลำกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินออกไปต่อเนื่องเป็นล ำดับ  
โดยมีค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี   ท่ี  ๕/๒๕๖๓  เรื่อง  กำรจัดตั้งหน่วยงำนพิเศษเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ 
ตำมพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ลงวันที่  ๒๕  มีนำคม   
พ.ศ.  ๒๕๖๓  ก ำหนดให้ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19  เป็นหน่วยงำนพิเศษเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ 
ตำมพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  นั้น   

เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินเป็นไปอย่ำงเหมำะสม  มีประสิทธิภำพ   
และสอดคล้องกับสภำพเหตุกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  สมควรก ำหนดให้มีกำรจัดตั้งศูนย์บูรณำกำรแก้ไข 
สถำนกำรณ์โควิด - 19  ในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑลขึ้น  เพ่ือท ำหน้ำที่ขับเคลื่อน  ติดตำม 
และบูรณำกำรปฏิบัติงำนเพ่ือกำรแก้ไขปัญหำสถำนกำรณ์ฉุกเฉินเป็นกำรเฉพำะ  อำศัยอ ำนำจ 
ตำมควำมในข้อ  ๔  (๓)  ของค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี  ท่ี  ๕/๒๕๖๓  เรื่อง  กำรจัดตั้งหน่วยงำนพิเศษ 
เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ลงวันที่   
๒๕  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  นำยกรัฐมนตรีในฐำนะผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19   
จึงมีค ำสั่ง  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้มี  “ศูนย์บูรณำกำรแก้ไขสถำนกำรณ์โควิด - 19  ในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร 
และปริมณฑล”  ภำยใต้ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19  มีนำยกรัฐมนตรีเป็นผู้อ ำนวยกำรศูนย์   
โดยมีองค์ประกอบ  และหน้ำที่และอ ำนำจ  ดังต่อไปนี้   

๑.๑ องค์ประกอบ 
(๑) นำยกรัฐมนตรี    ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ 
(๒) เลขำธกิำรสภำควำมมัน่คงแห่งชำติ รองผู้อ ำนวยกำร  (๑) 
(๓) ปลัดกระทรวงมหำดไทย   รองผู้อ ำนวยกำร  (๒) 
(๔) ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รองผู้อ ำนวยกำร  (๓) 
(๕) ผู้ว่ำรำชกำรกรงุเทพมหำนคร รองผู้อ ำนวยกำร  (๔) 
(๖) ปลัดกระทรวงกลำโหม   กรรมกำร 
(7) ปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย์ กรรมกำร 
(8) ปลัดกระทรวงคมนำคม   กรรมกำร 
(9) ปลัดกระทรวงพำณชิย์ กรรมกำร 

(10) ปลัดกระทรวงแรงงำน กรรมกำร 
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(๑1) เลขำธกิำรกองอ ำนวยกำรรกัษำควำมมัน่คงภำยในรำชอำณำจักร กรรมกำร 
(๑2) ผู้บัญชำกำรทหำรสงูสุด กรรมกำร 
(๑3) ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ กรรมกำร 
(๑4) เลขำธกิำรคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง  กิจกำรโทรทัศน ์  กรรมกำร 
 และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ 
(๑5) ปลัดกรุงเทพมหำนคร กรรมกำร 
(๑6) อธิบดีกรมกำรแพทย ์ กรรมกำร 
(๑7) อธิบดีกรมประชำสมัพันธ ์ กรรมกำร 
(๑8) อธิบดีกรมสนบัสนนุบรกิำรสุขภำพ กรรมกำร 
(๑9) อธิบดีกรมอนำมัย  กรรมกำร 
(20) ผู้อ ำนวยกำรสถำบนัแพทยฉ์กุเฉนิแห่งชำติ กรรมกำร 
(๒1) ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครปฐม กรรมกำร 
(๒2) ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนนทบุร ี กรรมกำร 
(๒3) ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดปทุมธำน ี กรรมกำร 
(๒4) ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร กรรมกำร 
(๒5) ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสมุทรสำคร กรรมกำร 
(๒6) ผู้บัญชำกำรต ำรวจนครบำล กรรมกำร 
(๒7) นำงนิชำ  หริัญบรูณะ ธวุธรรม   กรรมกำร 
(๒8) อธิบดีกรมควบคมุโรค   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
(๒9) รองอธิบดีกรมควบคุมโรค  ที่ได้รบัมอบหมำย กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
(30) ผู้ช่วยเลขำธิกำรสภำควำมมัน่คงแหง่ชำต ิ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
(๓1) นำยแพทย์สุนทร  สุนทรชำต ิ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
(๓2) แพทย์หญงิวลัยรตัน์  ไชยฟ ู กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
(๓3) พลโท ณัฐพงษ์  เพรำแก้ว    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
(๓4) พลตรี ชัยพฤกษ์  ด้วงประพัฒน์    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
(๓5) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรแพทย ์ กรงุเทพมหำนคร   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
(๓6) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักอนำมัย  กรุงเทพมหำนคร   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๑.๒ หน้าที่และอ านาจ 
(๑) ก ำหนดแนวทำงกำรบูรณำกำร  ขับเคลื่อน  เร่งรัดและติดตำมกำรปฏิบัติงำนเพ่ือแก้ไขปัญหำ 

กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อโควิด - 19  ในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล  ให้คลี่คลำยโดยเร็ว 
ตำมนโยบำย  แนวทำง  หลักเกณฑ์  และมำตรกำรที่รัฐบำลหรือศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19  ก ำหนด 
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(๒) ร่วมมือและประสำนงำนกับหน่วยงำนของรัฐ  เอกชน  หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อโควิด - 19  ในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล  หรือด ำเนินกำร 
อื่นใดที่จ ำเป็นเพ่ือประโยชน์ในกำรแก้ไขปัญหำกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อโควิด - 19  ในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร 
และปริมณฑล  และเพ่ือให้กำรด ำเนินกำรของศูนย์บูรณำกำรแก้ไขสถำนกำรณ์โควิด - 19  กรุงเทพมหำนคร 
และปริมณฑล  และศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19  เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ   

(๓) กลั่นกรอง  ให้ข้อเสนอแนะ  และควำมเห็นในกำรแก้ไขปัญหำกำรแพร่ระบำด 
ของโรคติดเชื้อโควิด - 19  ในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑลต่อศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19 

(๔) แต่งตั้ งคณะอนุกรรมกำร   คณะท ำงำน  หรือมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ที่ เกี่ยวข้อง   
เพ่ือช่วยเหลือกำรปฏิบัติหน้ำที่หรือด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดให้เป็นไปตำมค ำสั่งนี้ได้ตำมควำมจ ำเป็น 
และเหมำะสม 

(๕) ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่นำยกรัฐมนตรีหรือศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19  มอบหมำย 
ข้อ ๒ เ พ่ือประโยชน์ ในกำรปฏิบัติกำรตำมหน้ ำที่และอ ำนำจของศูนย์บู รณำกำร 

แก้ไขสถำนกำรณ์โควิด - 19  ในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล  ตำมค ำสั่งนี้  ให้หน่วยงำนของรัฐ
จัดส่งเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเพื่อช่วยเหลือ  สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนหรือด ำเนินกำรอื่นใดตำมที่เห็นสมควร   

ข้อ ๓ ให้ข้ำรำชกำร  พนักงำนหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติกำรตำมหน้ำที่ 
และอ ำนำจตำมค ำสั่งนี้  เป็นผู้ปฏิบัติงำนในศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  5  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที ่ 5  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕64 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควดิ - 19 
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