คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง
ที่ 267 /2564
เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) และแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการ
องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง
************************************************
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิค – 19 ในปัจจุบัน พบว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจ
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)
พ.ศ.2546 มาตรา 67 (3) องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ในการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (4) ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้ แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (19) เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลและเมืองพัทยามีหน้าที่ในการ
สาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาลดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง จึงมีอำนาจ
หน้าที่ในการป้องกัน บำบัดโรค และระงับโรคติดต่อในพื้นที่ตำบลคุยบบ้านโอง
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 แก่ประชาชนมิให้เสี่ยงต้อ การ
สัมผัสโรค เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันเหตุการณ์
อาศัยอำนาจความในมาตรา 59 (2) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 ประกอบกับมาตรา 20 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และประกาศกระทรวงสาธารณภัยสุข เรื่องการแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 4 )2563 นายกองค์การ
บริห ารส่ว นตำบลคุย บ้านโอง ในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่นและมีห น้า ที่ช ่ว ยเหลื อผู้ อำนวยการจั งหวั ด และ
ผู้อำนวยการอำเภอ จึงได้จัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้
/คณะกรรมการ...

-21.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

คณะกรรมการอำนวยการประกอบด้วย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาววราภรณ์ ถมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์
รองผู้อำนวยการศูนย์
ผู้ช่วยอำนวยการศูนย์
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่
1) ติดตามสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งการ
ประสานงานกับอำเภอ จังหวัดและส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด
2) รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนให้ความรู้แก่ประชาชนเข้าใจสถานการณณ์ฉุกเฉินการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่ประชาชนมิให้เสี่ยงต่อการสัมผัสโรค
3) พิจารณาแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาโดยประสานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่
เกี่ยวข้อง
4) อำนวยการ ปฏิบัติการและประสานงานการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยให้มีคณะทำงานฝ่ายต่างๆ ดำเนินการ
รายละเอียดแนบท้ายคำสั่งนี้
ให้มีศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ณ ที่ทำการองค์การบริห ารส่วนตำบลคุยบ้านโอง
หมายเลขโทรศัพท์ 055-741600 โดยมีเจ้าหน้าทีป่ ระจำศูนย์ฯดังนี้
1. นางสาวสมพร ขอนทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง หัวหน้าศูนย์
2. นายธนะศักดิ์ ประยูรพันธ์ หัวหน้าสำนักปลัด
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์
3. นายสมโภชน์ ถมทอง เจ้าพนักงานป้องกันฯ
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์
4. นางสาววราภรณ์ ถมทอง นักพัฒนาชุมชน
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์
5. นายธนดล พุ่มเรียบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์
6. นางสาวแรมจันทร์ วิเศษวงษา นักทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์
7. นางสาววิภาพร บดีรัฐ นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์
8. นางสาวสาธิตา สมนาเมือง เจ้าพนักงานธุรการ
เลขานุการศูนย์

-3มีหน้าที่
1) ดำเนินงานธุรการของศูนย์
2) ติดตามสถานการณ์ รวบรวมข้อมูล พื้นที่ ครัวเรือนประชากร ที่ประสบปัญหา
โรคติดต่อหรือโรคระบาด
3) ประเมินการดำเนินงานในภาพรวม รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้อำนวยการ
ท้องถิ่นและผู้อำนวยการอำเภอ และจังหวัดทราบ จนกว่าสถานการณ์จะยุติ
4) ประสานงานการปฏิบัติกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย
5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2564

(นายชอบ รอดกสิกรรม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง
ที่ 275 /2564
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อยู่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง
************************************************
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ได้มีคำสั่ง ที่ 267/2564 ลงวันที่ 9 สิงหาคม
2564 เรื่องจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) และแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วน
ตำบลคุยบ้านโอง เพื่อดำเนินการป้อ งกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้
ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.
25488 และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรและนายอำเภอพรานกระต่ายมอบหมาย นั้น
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 แก่ประชาชนมิให้เสี่ยงต้อการ
สัมผัสโรค เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันเหตุการณ์
อาศัยอำนาจความในมาตรา 59 (2) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 ประกอบกับมาตรา 20 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และประกาศกระทรวงสาธารณภัยสุข เรื่องการแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 4 )2563 นายกองค์การ
บริห ารส่ว นตำบลคุย บ้านโอง ในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่นและมีห น้า ที่ช ่ว ยเหลื อผู้ อำนวยการจั งหวั ด และ
ผู้อำนวยการอำเภอ จึงได้แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างอยู่เวรประจำ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง โดยมีรายละเอียด
แนบท้ายคำสั่งนี้
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2564
(นายชอบ รอดกสิกรรม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง

แนบท้ายคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ที่ 275/2564 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564
เรื่องแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อยู่เวรประจำศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
วัน/เดือน/ปี
เวลา 8.00 น.- 18.00 น.
10 สิงหาคม 2564
11 สิงหาคม 2564
12 สิงหาคม 2564
13

13 สิงหาคม 2564
14 สิงหาคม 2564
15 สิงหาคม 2564
16 สิงหาคม 2564
17 สิงหาคม 2564
18 สิงหาคม 2564
19 สิงหาคม 2564
20 สิงหาคม 2564
21 สิงหาคม 2564
22 สิงหาคม 2564
23 สิงหาคม 2564

ผู้ปฏิบัติหน้าที่
1. นางสาวแรมจันทร์ วิเศษวงษา
2. นางสาวดวงใจ บดีรัฐ
1. นางสาววราภรณ์ ถมทอง
2. นางรมิดา หาญอยู่
1. นางสาววิภาพร บดีรัฐ
2. นางสาวสาธิตา สมนาเมือง
1. นายธนะศักดิ์ ประยูรพันธ์
2. นายธนดล พุ่มเรียบ
1. นางสาวสมพร ขอนทอง
2. นางสาวพัชรินทร์ กนกสิงห์
1. นางสาวสุวรรณี กระต่ายทอง
2. นางนันทิตา นิลรัตน์
1. นางสาวสุวพัชร์ ลลิตสุธีจรัส
2. นายสิทธิชัย พลอาจ
1. นางรัตนา อุดมสุข
2. นางสาวศิริรัตน์ ถาวร
1. นางชุติมดี เงินทอง
2. นางเสาวลักษณ์ ทองขาว
1. นางสาวขนิษฐา มากกุญชร
2. นางสาวเยาวลักษณ์ ถมทอง
1. นางวิชชุตา คงทัน
2. นางสาวธารีรัตน์ อินเมฆ
3. นางสาวทรรศนีย์ สีทอง
1. นายเอกชัย ศิริทับ
2. นายศรัณยพัชร์ น้อยพงษ์
1. นายพฤษภา ศรีพรมมา
2. นายพศวัต พึ่งสนิท
1. นายสมหมาย ไพโรจน์
2. นายเจษฎา การะเวก

24 สิงหาคม 2564
25 สิงหาคม 2564
26 สิงหาคม 2564
27 สิงหาคม 2564
28 สิงหาคม 2564
29 สิงหาคม 2564
30 สิงหาคม 2564
31 สิงหาคม 2564

1. นางนันทิตา นิลรัตน์
2. นางสาวสุวรรณี กระต่ายทอง
1. นางสาววราภรณ์ ถมทอง
2. นางรมิดา หาญอยู่
1. นางสาววิภาพร บดีรัฐ
2. นางสาวสาธิตา สมนาเมือง
1. นายธนะศักดิ์ ประยูรพันธ์
2. นายธนดล พุ่มเรียบ
1. นางรัตนา อุดมสุข
2. นางเสาวลักษณ์ ทองขาว
1. นางสาวแรมจันทร์ วิเศษวงษา
2. นางสาวดวงใจ บดีรัฐ
1. นางสาวสุวพัชร์ ลลิตสุธีจรัส
2. นายสิทธิชัย พลอาจ
1. นางสาวสมพร ขอนทอง
2. นางสาวพัชรินทร์ กนกสิงห์

