
  
 

 
ท่ี นน ๐๐๑๗.๓/ว ๑๔๘๕       ศาลากลางจังหวัดนาน 

         ถนนนาน-พะเยา นน ๕๕๐๐๐ 
 

           ๒๙  มีนาคม ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง จัดตั้งดานตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทางเขา -ออก พ้ืนท่ีจังหวัดนาน 
 

เรียน  รองผูวาราชการจังหวัดนาน ผูบัญชาการมณฑลทหารบกท่ี ๓๘ ผูบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนาน  

 ปลัดจังหวัดนาน รองผูอำนวยการกองอำนวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดนาน หัวหนาสวนราชการ 

หัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนาน และ

นายกเทศมนตรีเมืองนาน 
 

อางถึง  คำสั่งจังหวัดนาน ท่ี ๕๔๐๔/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย สำเนาคำสั่งจังหวัดนาน ท่ี ๕๗๑๖/๒๕๖๓ ลงวันท่ี  ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 

  ตามที่จังหวัดนานไดมีคำสั่งใหเจาหนาที่ฝายปกครองของอำเภอบูรณาการรวมกับเจาหนาท่ี

ตำรวจ ทหารในพื้นที่และสวนราชการที่เกี ่ยวของ ตั้งดานตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทางเขา -ออก พื้นท่ี           

จังหวัดนาน เพื่อจัดระเบียบการเดินทาง การจราจร การเฝาระวังหรือสังเกตผูเดินทางและพฤติการณที่เสี ่ยงตอ 

การติดตอโรค หากพบวามีผูเดินทางที่มีพฤติการณเสี่ยงตอการติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด–๑๙)                

ใหงดการอนุญาตใหบุคคลนั้นเขาพื้นที่จังหวัดนาน ตั้งแตวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๐.๐๑ น. เปนตนไป 

จนกวาจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง นั้น 
 

 ในการนี้ เพ่ือเปนการปองกันและสกัดก้ันการแพรระบาดของโรคอยางเรงดวน จังหวัดนานจึงไดมี

คำสั่งจัดตั้งดานตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทางเขา -ออก พื้นที่จังหวัดนาน จำนวน ๔ แหง เพื่อทำหนาที่ตรวจ

หรือสกัดการเดินทางเขา – ออก โดยใหมีเจาหนาท่ีปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 

อนึ ่ง ขอใหผู บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนาน ปลัดจังหวัดนาน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนาน ขนสง                    

จังหวัดนานและนายกเทศมนตรีเมืองนานปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดนานในการสั่งใชกำลังพลหรือ

มอบหมายใหเจาหนาที่ของรัฐในสังกัดปฏิบัติหนาท่ีตามคำสั่งแลวใหแจงใหจังหวัดนานทราบทุก ๗ วัน เพื่อใช                 

ในการประสานการปฏบิัติตอไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา  
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

 

(นายวรกิตติ  ศรีทิพากร) 

ผูวาราชการจังหวัดนาน 

สำนักงานจังหวัด 

กลุมงานอำนวยการ 

โทร./โทรสาร ๐ ๕๔๗๑ ๖๓๙๙ 

 

ดวนที่สุด 

 

 

 

https://th-th.facebook.com/nanisoc


  
 

 
 
 

คําส่ังจังหวัดนาน  
ท่ี  ๕๗๑๖/๒๕63 

เรื่อง จัดตั้งดานตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทางเขา -ออก พ้ืนท่ีจังหวัดนาน 

……………………………………………………………………………………………… 
 
 ตามที่จังหวัดนานไดมีคำสั ่ง ที ่ ๕๔๐๔/๒๕๖๓ ลงวันที ่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ใหเจาหนาท่ี                      
ฝายปกครองของอำเภอบูรณาการรวมกับเจาหนาท่ีตำรวจ ทหารในพ้ืนท่ีและสวนราชการท่ีเก่ียวของ ตั้งดานตรวจ
หรือจุดสกัดดูแลการเดินทางเขา -ออก พ้ืนท่ีจังหวัดนาน เพ่ือจัดระเบียบการเดินทาง การจราจร การเฝาระวังหรือ
สังเกตผูเดินทางและพฤติการณที่เสี่ยงตอการติดตอโรค หากพบวามีผูเดินทางที่มีพฤติการณเสี่ยงตอการติดโรค               
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด–๑๙) ใหงดการอนุญาตใหบุคคลนั้นเขาพ้ืนท่ีจังหวัดนาน ตั้งแตวันท่ี ๒๖ มีนาคม 

๒๕๖๓ เวลา ๐๐.๐๑ น. เปนตนไป จนกวาจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง นั้น 
 

 ดังนั้น เพื่อเปนการปองกันและสกัดกั้นการแพรระบาดของโรคอยางเรงดวน อาศัยอำนาจตาม
ความในขอ ๗(๑) ของขอกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แหงพระราชกำหนดการบริหารราชการ                              
ในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที ่ ๑) ลงวันที ่ 25 มีนาคม 2563 ประกอบโทรสารในราชการ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที ่ส ุด ท่ี มท ๐๒๑๑.๓/ว ๑๘๑๑ ลงวันที ่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และ ดวนที ่สุด                                  

ที ่ มท ๐๒๑๑.๓ (ศ)/ว ๑๘๔๔ ลงวันที ่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ จึงมีคำสั ่งจัดตั ้งดานตรวจหรือจุดสกัดดูแล                         
การเดินทางเขา -ออก พ้ืนท่ีจังหวัดนาน ดังนี ้
 1. ดานตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทางเขา - ออก พื ้นที ่จ ังหวัดนาน จำนวน ๔ จุด 
ประกอบดวย 
  ๑.๑ ดานตรวจหวยน้ำอุน ตำบลอายนาไลย อำเภอเวียงสา  

  ๑.๒ ดานตรวจบานพ้ี ตำบลปาคาหลวง อำเภอบานหลวง 

  ๑.๓ ดานตรวจบานปางปุก ตำบลนาไรหลวง อำเภอสองแคว 

  ๑.๔ สถานีขนสงจังหวัดนาน ตำบลผาสิงห อำเภอเมืองนาน 

 ๒. รูปแบบการดานตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทางเขา – ออก เปนดานตรวจหรือจุดสกัดดูแล

การเดินทางเขา – ออก ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยใหมีเจาหนาท่ีปฏิบัติงานรวมท้ังสิ้น ๓ ผลัด ดังนี้ 
  ๒.๑ ผลัดท่ี ๑ ตั้งแตเวลา ๐๐.๐๑ น. - ๐๘.๐๐ น. 
  ๒.๒ ผลัดท่ี ๒ ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๑ น. - ๑๖.๐๐ น. 
  ๒.๓ ผลัดท่ี ๓ ตั้งแตเวลา ๑๖.๐๑ น. – ๒๔.๐๐ น. 
 ๓. กำลังพลตอผลัด ใหบูรณาการการทำงานรวมกันของเจาหนาท่ีตำรวจ เจาหนาท่ีฝายปกครอง

เจาหนาท่ีสาธารณสุข และเจาหนาท่ีจากสวนท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
  ๓.๑ ดานตรวจหวยน้ำอุน ตำบลอายนาไลย อำเภอเวียงสา ประกอบดวย 

   ๓.๑.๑ ตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๑ นาย หัวหนาชุด 

   ๓.๑.๒ เจาหนาท่ีตำรวจ จำนวน ๓ นาย ชุดปฏิบัติการ 
 

/๓.๑.๓ เจาหนาท่ี... 



  
 

- ๒ - 
 
   ๓.๑.๓ เจาหนาท่ีฝายปกครอง จำนวน ๓ นาย ชุดปฏิบัติการ 
   ๓.๑.๔ เจาหนาท่ีสาธารณสุข จำนวน ๒ คน ชุดปฏิบัติการ 
  ๓.๒ ดานตรวจบานพี ้ ตำบลปาคาหลวง อำเภอบานหลวง และดานตรวจบานปางปุก                 

ตำบลนาไรหลวง อำเภอสองแคว จัดกำลังพลตอจุดตอผลัด ประกอบดวย 

   ๓.๒.๑ ตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๑ นาย หัวหนาชุด 

   ๓.๒.๒ เจาหนาท่ีตำรวจ จำนวน ๒ นาย ชุดปฏิบัติการ 
   ๓.๒.๓ เจาหนาท่ีฝายปกครอง จำนวน ๒ นาย ชุดปฏิบัติการ 
   ๓.๒.๔ เจาหนาท่ีสาธารณสุข จำนวน ๑ คน ชุดปฏิบัติการ 
  ๓.๓ สถานีขนสงจังหวัดนาน ตำบลผาสิงห อำเภอเมืองนาน ประกอบดวย 

   ๓.๓.๑ ตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๑ นาย หัวหนาชุด 

   ๓.๓.๒ เจาหนาท่ีตำรวจ จำนวน ๒ นาย ชุดปฏิบัติการ 
   ๓.๓.๓ เจาหนาท่ีสาธารณสุข จำนวน ๑ คน ชุดปฏิบัติการ 
   ๓.๓.๔ เจาหนาท่ีขนสง จำนวน ๒ คน ชุดปฏิบัติการ 
   ๓.๓.๕ เจาหนาท่ีเทศบาลเมืองนาน จำนวน ๒ คน ชุดปฏิบัติการ 
  โดยมอบอำนาจใหผูบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนาน ปลัดจังหวัดนาน นายแพทยสาธารณสุข
จังหวัดนาน ขนสงจังหวัดนานและนายกเทศมนตรีเมืองนานปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดนานในการ                   
สั่งใชกำลังพลในสังกัด ท้ังนี้ เม่ือสั่งใชกำลังพลแลวใหแจงใหจังหวัดนานทราบดวยเพ่ือใชในการประสานการปฏิบัต ิ
 ๔. ใหชุดปฏิบัติการ ณ ดานตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทางเขา - ออก พื้นที่จังหวัดนาน                   
มีหนาท่ี ดังนี ้
  ๔.๑ เฝาระวังหรือสังเกตผูเดินทางและพฤติการณที่เสี่ยงตอการติดตอโรค คัดกรองผูเดินทาง
ตามมาตรฐานการปองกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด หากพบวามีผู เดินทางที่มีพฤติการณเสี ่ยงตอการติด                 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด–๑๙) ใหงดการอนุญาตใหบุคคลนั้นเขาพ้ืนท่ีจังหวัดนาน 

  ๔.๒ ใหคำแนะนำในการปฏิบัติตนของผูเดินทางเก่ียวกับการปองกันตนจากการติดโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด–๑๙)  

  ๔.๓ สำรวจและบันทึกขอมูลผูเดินทางเพ่ือใชในการติดตาม เฝาระวังการแพรระบาด 

  ๔.๔ อื่นๆ ตามที่ผูวาราชการจังหวัดนาน หรือศูนยบริหารสถานการณโควิด – 19 จังหวัดนาน
มอบหมาย 
 

 ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

    สั่ง ณ วันท่ี  ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕6๓ 
 
 
 
 

(นายวรกิตติ  ศรีทิพากร) 
ผูวาราชการจังหวัดนาน  

 

 

 


