
ค ำสั่งนำยกรัฐมนตร ี
ที่  ๒๑/๒๕๖๔ 

เรื่อง  จดัตัง้ศูนยบ์ูรณำกำรแก้ไขสถำนกำรณ์โควดิ - 19  ในพ้ืนที่จงัหวัดชำยแดนภำคใต ้

 
 

ตำมที่ได้มีกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักร   ตั้งแต่วันที่    
๒๖  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และได้ขยำยระยะเวลำกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินออกไปต่อเนื่อง 
เป็นล 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   

เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินโดยเฉพำะในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้   
เป็นไปอย่ำงเหมำะสม  มีประสิทธิภำพ  และสอดคล้องกับสภำพเหตุกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ 
โควิด - 19  ในเขตพ้ืนที่ดังกล่ำว  สมควรก ำหนดให้มีกำรจัดตั้งศูนย์บูรณำกำรแก้ไขสถำนกำรณ์โควิด - 19   
ในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ขึ้นเพ่ือท ำหน้ำที่ประสำนงำนกับส่วนรำชกำรต่ำง  ๆ  เพ่ือประโยชน์ 
ในกำรบูรณำกำรกำรปฏิบัติรำชกำรให้สำมำรถขับเคลื่อน  ติดตำม  และแก้ไขปัญหำสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน 
เป็นกำรเฉพำะและชั่วครำว   

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ  ๔  (๓)  ของค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี  ท่ี  ๕/๒๕๖๓  เรื่อง  กำรจัดตัง้ 
หน่วยงำนพิเศษเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘   
ลงวันที่  ๒๕  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  นำยกรัฐมนตรีในฐำนะผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19   
จึงมีค ำสั่ง  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในค ำสั่งนี้   
“จังหวัดชำยแดนภำคใต้”  หมำยควำมว่ำ  จังหวัดนรำธิวำส  จังหวัดปัตตำนี  จังหวัดยะลำ  

และจังหวัดสงขลำ  และอำจรวมพ้ืนที่บำงส่วนหรือทั้งหมดของจังหวัดที่มี พ้ืนที่ติดต่อกันตำมที่
นำยกรัฐมนตรีก ำหนด 

ข้อ ๒ ให้มี  “ศูนย์บูรณำกำรแก้ไขสถำนกำรณ์โควิด - 19  ในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้”   
ภำยใต้ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19  (เรียกโดยย่อว่ำ  “ศบค.ส่วนหน้ำ”)  มีที่ปรึกษำนำยกรัฐมนตรี   
(พลเอก ณัฐพล  นำคพำณิชย์)  เป็นผู้อ ำนวยกำรศูนย์  โดยมีองค์ประกอบ  และหน้ำที่และอ ำนำจ   
ดังต่อไปนี้   

๒.๑ องค์ประกอบ 
(๑) ที่ปรึกษำนำยกรัฐมนตรี  (พลเอก ณฐัพล  นำคพำณิชย์) ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ 
(๒) ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รองผู้อ ำนวยกำร  (๑) 
(๓) ปลัดกระทรวงมหำดไทย   รองผู้อ ำนวยกำร  (๒) 
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(๔) เลขำธกิำรสภำควำมมัน่คงแห่งชำติ รองผู้อ ำนวยกำร  (๓) 
(๕) ปลัดกระทรวงกลำโหม   กรรมกำร 
(๖) ปลัดกระทรวงคมนำคม   กรรมกำร 
(๗) ปลัดกระทรวงแรงงำน กรรมกำร 
(๘) ปลัดกระทรวงวฒันธรรม กรรมกำร 
(๙) ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร กรรมกำร 

(๑๐) ปลัดส ำนักนำยกรฐัมนตร ี กรรมกำร 
(๑๑) เลขำธกิำรกองอ ำนวยกำรรกัษำควำมมัน่คงภำยในรำชอำณำจักร กรรมกำร 
(๑๒) ผู้บัญชำกำรทหำรสงูสุด กรรมกำร 
(๑๓) เลขำธกิำรศูนย์อ ำนวยกำรบริหำรจังหวดัชำยแเดนภำคใต ้ กรรมกำร 
(๑๔) แม่ทัพภำคที่  ๔   กรรมกำร 
 ผู้อ ำนวยกำรกองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในภำค  ๔ 
(๑๕) อธิบดีกรมกำรแพทย ์ กรรมกำร 
(๑๖) อธิบดีกรมสนบัสนนุบรกิำรสุขภำพ กรรมกำร 
(๑๗) อธิบดีกรมอนำมัย กรรมกำร 
(๑๘) เลขำธกิำรสถำบนักำรแพทยฉ์ุกเฉินแหง่ชำต ิ กรรมกำร 
(๑๙) ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนรำธวิำส กรรมกำร 
(๒๐) ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดปัตตำน ี กรรมกำร 
(๒๑) ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดยะลำ กรรมกำร 
(๒๒) ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสงขลำ กรรมกำร 
(๒๓) ผู้บัญชำกำรต ำรวจภูธรภำค  ๙ กรรมกำร 
 ผู้บัญชำกำรกองก ำลังต ำรวจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
(๒๔) ผู้แทนส ำนักจุฬำรำชมนตร ี กรรมกำร 
(๒๕) อธิบดีกรมควบคมุโรค   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
(๒๖) ผู้ตรวจรำชกำร  กระทรวงสำธำรณสุข  เขตสุขภำพที่  ๑๒ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  (๑) 
(๒๗) รองอธิบดีกรมควบคุมโรค  ที่ได้รบัมอบหมำย กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  (๒) 
(๒๘) ผู้อ ำนวยกำรกองควำมมั่นคงจังหวัดชำยแดนภำคใต้ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  (๓) 
 ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ 
(๒๙) เจ้ำหนำ้ที่ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  (๔) 
๒.๒ หน้าที่และอ านาจ 
(๑) ก ำหนดแนวทำงกำรบูรณำกำร   ประสำนงำน  ขับเคลื่อน  เร่งรัดและติดตำม 

กำรปฏิบัติงำนเพ่ือแก้ไขปัญหำกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อโควิด - 19  ในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้   
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ให้คลี่คลำยโดยเร็วตำมนโยบำย  แนวทำง  หลักเกณฑ์  และมำตรกำรที่รัฐบำลหรือศูนย์บริหำร
สถำนกำรณ์โควิด - 19  ก ำหนด 

(๒) ร่วมมือและประสำนงำนกับหน่วยงำนของรัฐ   เอกชน  หรือบุคคลที่ เกี่ยวข้อง 
ในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อโควิด - 19  ในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้  
หรือด ำเนินกำรอื่นใดที่จ ำเป็นเพื่อประโยชน์ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
โควิด - 19  ในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้  และเพ่ือให้กำรด ำเนินกำรของ  ศบค.ส่วนหน้ำ  และ 
ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19  เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ   

(๓) กลั่นกรอง  ให้ข้อเสนอแนะและควำมเห็นในกำรแก้ไขปัญหำกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ 
โควิด - 19  ในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ต่อศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19 

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

(๕) ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่นำยกรัฐมนตรีหรือศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19  มอบหมำย 
ในกรณีมีปัญหำเกี่ยวกับหน้ำที่และอ ำนำจในข้อนี้  ให้  ศบค.ส่วนหน้ำ  เสนอนำยกรัฐมนตรีวินิจฉัย 
ข้อ ๓ เพ่ือประโยชน์ในกำรปฏิบัติกำรตำมหน้ำที่และอ ำนำจของ  ศบค.ส่วนหน้ำ  ตำมค ำสั่งนี้   

ให้หน่วยงำนของรัฐจัดส่งเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเพ่ือช่วยเหลือและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ  ศบค.ส่วนหน้ำ   
ตำมที่ร้องขอ 

ข้อ ๔ ให้ส่วนรำชกำร  รัฐวิสำหกิจ  และหน่วยงำนอื่นของรัฐ   ให้กำรสนับสนุน 
กำรด ำเนินงำนของ  ศบค.ส่วนหน้ำ  และให้ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติอ ำนวยควำมสะดวก 
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ทั้งด้ำนงบประมำณและงำนด้ำนธุรกำร  ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสมให้แก่  ศบค.  
ส่วนหน้ำ   

ข้อ ๕ ให้ข้ำรำชกำร  พนักงำน  หรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่ เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติกำร 
ตำมหน้ำที่และอ ำนำจตำมค ำสั่งนี้  เป็นผู้ปฏิบัติงำนใน  ศบค.ส่วนหน้ำ  ตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด   

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  18  ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที ่ 17  ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควดิ - 19 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๕๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๖๔


