คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์
ที่ ๒๐๗๓/ ๒๕๖๔
เรื่อง การควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายและกาหนดมาตรการในการป้องกัน
และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจั กรตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม
พ.ศ.๒๕๖๓ และนายกรั ฐ มนตรี ได้ อ อกข้ อ ก าหนด ซึ่ งออกตามความในมาตรา ๙ แห่ งพระราชก าหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑ - ฉบับที่ ๓๒) เพื่อเป็นข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการ
รวมทั้งมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติที่รัฐได้กาหนดขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ตามคาสั่ งศูนย์ บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) เรื่ อง แนวปฏิบั ติตามข้อกาหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่ งพระราชกาหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ในแต่ละฉบับ นั้น
โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่
ตาบลเข็กน้ อย อาเภอเข้าค้อ จั งหวัดเพชรบูรณ์ พบว่ามีการแพร่ระบาดในหมู่บ้านและมีผู้ ติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) จ านวนหลายรายและการติ ด เชื้ อ มี ลั ก ษณะเป็ น กลุ่ ม บุ ค คลที่ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์
ระหว่างกัน ดังนั้น จึงมีความจาเป็นในการระงับยับยั้ง และเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคไม่ให้มกี ารแพร่กระจายออกไปในวงกว้างนอกเขตพื้นที่ของตาบลเข็กน้อย อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๒ มาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกอบกับข้อ ๗ (๑) และข้อ ๑๑ ของข้อกาหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบู รณ์
โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการโรคติ ดต่ อจั งหวั ด เพชรบู รณ์ ตามมติ ที่ ประชุ มครั้ งที่ ๖๗/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ประชุมผ่านสื่ออิเลกทรอนิกส์) จึงออกคาสั่งไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ ปิด พื้นที่ในเขตตำบลเข็กน้อยทุกหมู่บ้ำน เป็นระยะเวลำตั้งแต่วันที่ ๗ กันยำยน
๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๔
ข้ อ ๒ ก ำหนดมำตรกำรป้ อ งกั น และควบคุ ม เพิ่ ม เติ ม ประชาชนที่ พั ก อาศั ย ในพื้ น ที่
ตาบลเข็กน้อย อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในช่วงระยะเวลาที่มีการปิดพื้นที่ ดังนี้
๑) กาหนดให้ มีจุดทางเข้า และออก ในพื้นที่ตาบลเข็กน้อยช่ องทำงเดี ยว คือ
ช่องทางเข้า-ออก ของ หมู่ที่ ๙ ตาบลเข็กน้อย อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยให้อาเภอเขาค้อบูรณาการ
ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นาชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขมีการดาเนินการ
จัดตั้งจุดคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าหรือออกในพื้นที่
๒) งดการจัดกิจกรรมทุกประเภทที่มีการรวมกลุ่มของบุคคล ที่มีจานวนรวมกัน
เกินกว่า ๒๕ คน ยกเว้น การจัดงานศพ ให้มีบุคคลเข้ าร่วมกิจกรรมได้ไม่เกิน ๕๐ คนและต้องขออนุญาตจาก
นายอาเภอเขาค้อ โดยให้มีการดาเนินการตามมาตรการ D-M-H-T-T-A โดยเคร่งครัด และหากมีการจัดเลี้ยง
อาหารให้กับผู้ที่มาร่วมงานศพให้ดาเนินการโดยให้ผู้เข้าร่วมงานนาอาหารกลับไปบริโภคที่บ้านหรือที่พานักอื่น
๓) ห้ ามมิให้ ป ระชาชนที่ไม่มี ถิ่น พานั ก อยู่ในพื้น ที่ ตาบลเข็ กน้ อย อาเภอเขาค้ อ
จังหวัดเพชรบูรณ์ เดินทางเข้ามาในพื้นที่ดังกล่าว เว้นแต่ เป็นบุคคลที่มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าไปใน
/พื้นที่ตาบล...

๒

พื้นที่ตาบลเข็กน้อย และต้องได้รับอนุญาตจากพนั กงานเจ้าหน้าที่ประจาด่านคัดกรองของหมู่บ้าน หรือเป็น
การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
๔) ห้ามมิให้ประชาชนที่มีถิ่นพานักอยู่ในพื้นที่ ตาบลเข็กน้อย อาเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์เดินทางออกนอกพื้นที่ตาบลเข็กน้อย เว้นแต่มีเหตุจาเป็นอย่างยิ่ง และต้องได้รับอนุญาตจากกานัน
หรือ ผู้ใหญ่บ้าน หรือ พนักงานเจ้าหน้าที่ประจาด่านคัดกรอง
๕) ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อออกคาสั่งกักกันตัวผู้ที่เป็นหรือผู้ที่มีเหตุอันควร
สงสัยว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือผู้ที่เป็นผู้สัมผัสโรคหรือผู้เป็นพาหะ (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง)
ตามแบบแนบท้ายคาสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ๑๙๖๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔
๖) ให้ประชาชนทุกคน ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านจาหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม
ร้านค้าหรือร้านค้าแผงลอยในตลาดหรือในตลาดนัด สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลา
ทั้งผู้ซื้อและผู้จาหน่าย
๗) ให้ องค์การบริห ารส่ ว นตาบลเข็กน้อยสนับสนุนงบประมาณหรือดาเนินการ
จัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ตามแผนการจัดหาที่อาเภอเขาค้อและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ ความ
เห็ น ชอบเพื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านส าหรั บ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้ กั ก กั น ตัว
ประชาชนและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยให้ องค์การบริหารส่วนตาบลเข็กน้อยดาเนินการ
ตามกฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือเวียน ที่กาหนดไว้
ข้อ ๓ โทษ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อห้ามหรือข้อสั่งการให้ปฏิบัติ ต้องรับโทษตาม
มาตรา ๑๘ แห่งพระราชกาหนดการบริห ารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ และตามมาตรา ๕๑
หรือมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ บัดนีเ้ ป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายกฤษณ์ คงเมือง)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้กากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเพชรบูรณ์

