
ค ำสั่งนำยกรัฐมนตร ี
ท่ี  33/๒๕๖๓ 

เรื่อง  กำรจัดโครงสรำ้งของศูนย์บรหิำรสถำนกำรณ ์
กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19)  เพิ่มเติม 

(ฉบับที ่ ๔) 
 
 

ตำมที่ ได้มีประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักร   ตั้งแต่วันที่    
๒๖  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และได้ขยำยระยะเวลำกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินออกไปต่อเนื่องเป็นล ำดับ   
โดยมีค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี   ท่ี  ๕/๒๕๖๓  เรื่อง  กำรจัดตั้งหน่วยงำนพิเศษเพ่ือปฏิบัติหน้ำที ่
ตำมพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ลงวันที่  ๒๕  มีนำคม   
พ.ศ.  ๒๕๖๓  ก ำหนดให้ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19  เป็นหน่วยงำนพิเศษเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ 
ตำมพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉกุเฉินฯ  และมีค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี  ท่ี  ๖/๒๕๖๓   
เรื่อง  กำรจัดโครงสร้ำงของศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19  ลงวันที่  ๒๗  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓   
เพื่อจัดโครงสร้ำงภำยในของหน่วยงำนพิเศษดังกล่ำว  นั้น   

เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรเพ่ือแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินเป็นไปอย่ำงเหมำะสม  มีประสิทธิภำพ  
และสอดคล้องกับสภำพเหตุกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  จึงสมควรปรับปรุงโครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำน 
ภำยในศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19  ให้เหมำะสมกับกำรปฏิบัติหน้ำที่  อำศัยอ ำนำจตำมควำมใน
มำตรำ  ๗  วรรคห้ำ  แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  ประกอบกับข้อ  ๔  (๓)  
ของค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี  ที่  ๕/๒๕๖๓  เรื่อง  กำรจัดตั้งหน่วยงำนพิเศษเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชก ำหนด 
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ลงวันที่   ๒๕  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓   
นำยกรัฐมนตรีในฐำนะผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19  จึงมีค ำสั่ง  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกควำมใน  (๒)  (๔)  (๕)  (๖)  (๘)  และ  (๑๐)  ของข้อ  ๑  ของค ำสั่ง
นำยกรัฐมนตรี  ท่ี  ๖/๒๕๖๓  เรื่อง  กำรจัดโครงสร้ำงของศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19  ลงวันที่  
๒๗  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“(๒)  ศูนย์ปฏิบัติกำร  ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19  เรียกโดยย่อว่ำ  “ศปก.ศบค.”   
มีเลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่งชำติเป็นผู้อ ำนวยกำรศูนย์”   

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี  ท่ี  ๑๑/๒๕๖๓  เรื่อง  กำรจัดโครงสร้ำงของศูนย์
บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19)  เพ่ิมเติม  ลงวันที่  
๑๐  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี  ท่ี  ๑๕/๒๕๖๓  เรื่อง  กำรจัดโครงสร้ำงของ 
ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (โควิด - 19)  เพ่ิมเติม   
(ฉบับที่  ๒)  ลงวันที่  ๑๕  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   ตุลาคม   ๒๕๖๓



ข้อ ๓ ให้  ศปก.ศบค.  เป็นองค์กรปฏิบัติกำรของศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด  - 19   
โดยมีองค์ประกอบ  และหน้ำที่และอ ำนำจ  ดังต่อไปนี้ 

๓.๑ องค์ประกอบ 
 (๑) ศำสตรำจำรย์คลินิกเกียรติคุณ  นำยแพทย์  ปิยะสกล  สกลสัตยำทร   ที่ปรึกษำ 
 (๒) ศำสตรำจำรย์คลินิกเกียรติคุณ  นำยแพทย์  อุดม  คชินทร ที่ปรึกษำ 
 (๓) เลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ   ผู้อ ำนวยกำร  ศปก.ศบค. 
 (๔) รองเลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ รองผู้อ ำนวยกำร  คนที่หนึ่ง 
  ที่ได้รับมอบหมำย 
 (๕) รองเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีฝ่ำยบริหำร รองผู้อ ำนวยกำร  คนที่สอง 
  ที่ได้รับมอบหมำย 
 (๖) รองปลัดกระทรวงกลำโหม กรรมกำร 
  ที่ได้รับมอบหมำย 
 (๗) รองปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ   กรรมกำร 
  ที่ได้รับมอบหมำย 
 (๘) รองปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ กรรมกำร 
  ที่ได้รับมอบหมำย 
 (๙) รองปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ   กรรมกำร 
  วิทยำศำสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 
  ที่ได้รับมอบหมำย 
 (๑๐) รองปลัดกระทรวงคมนำคม กรรมกำร 
  ที่ได้รับมอบหมำย 
 (๑๑) รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ กรรมกำร 
  และสังคม  ที่ได้รับมอบหมำย 
 (๑๒) รองปลัดกระทรวงมหำดไทย   กรรมกำร 
  ที่ได้รับมอบหมำย 
 (๑๓) รองปลัดกระทรวงแรงงำน   กรรมกำร 
  ที่ได้รับมอบหมำย 
 (๑๔) รองปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร   กรรมกำร 
  ที่ได้รับมอบหมำย 
 (๑๕) รองปลัดกระทรวงสำธำรณสุข กรรมกำร 
  ที่ได้รับมอบหมำย 
 (๑๖) เลขำธิกำร  กอ.รมน. กรรมกำร 

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   ตุลาคม   ๒๕๖๓



 (๑๗) เลขำธิกำร  ศรชล. กรรมกำร 
 (๑๘) เสนำธิกำรทหำร กรรมกำร   
 (๑๙) รองผู้บัญชำกำรส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง กรรมกำร 
  ที่ได้รับมอบหมำย 
 (๒๐) รองปลัดกรุงเทพมหำนคร กรรมกำร 
  ที่ได้รับมอบหมำย 
 (๒๑) ผู้ช่วยเลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 (๒๒) ผู้อ ำนวยกำรกอง ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ 
  ที่ได้รับมอบหมำย 
 (๒๓) ผู้อ ำนวยกำรกองประสำนนโยบำย ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  และยุทธศำสตร์ 
  ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี 
 (๒๔) ผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำย ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ 
๓.๒ หน้ำที่และอ ำนำจ 
 (๑) ปฏิบัติกำรขับเคลื่อน  เร่งรัดและตดิตำมกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำร  หน่วยงำนของรฐั   

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  ในกำรรับและปฏิบัติตำมนโยบำย  แนวทำง  หลักเกณฑ์  และมำตรกำร 
ที่รัฐบำลหรือศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19  ก ำหนด  เพ่ือให้กำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินบรรลุ 
ผลส ำเร็จ 

 (๒) กลั่นกรอง  เสนอแนะแนวทำงกำรด ำเนินกำรต่อศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19   
 (๓) บูรณำกำรควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเลขำธิกำรและศูนย์ปฏิบัติกำรต่ำง ๆ    

ภำยในศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19  และประสำนกับหน่วยงำนของรัฐ  เอกชน  หรือบุคคล 
ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้ส่งเอกสำร  ข้อมูล  ให้ควำมเห็น  หรือกำรอื่นใดที่จ ำเป็น  เพ่ือประโยชน์ในกำร
ด ำเนินกำรของ  ศปก.ศบค.  และศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19 

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

 (๕) ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่นำยกรัฐมนตรีหรือศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด  - 19  
มอบหมำย 

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   ตุลาคม   ๒๕๖๓



ข้อ ๔ เพ่ือประโยชน์ในกำรปฏิบัติกำรตำมหน้ำที่และอ ำนำจของ  ศปก.ศบค.  ตำมค ำสั่งนี้  
ให้หน่วยงำนของรัฐจัดส่งเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเพ่ือช่วยเหลือและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ   ศปก.ศบค.  
ตำมที่ผู้อ ำนวยกำร  ศปก.ศบค.  ร้องขอ 

ข้อ ๕ ให้ข้ำรำชกำร  พนักงำนหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติกำรตำมหน้ำที่
และอ ำนำจตำมค ำสั่งนี้  เป็นผู้ปฏิบัติงำนในศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19 

ข้อ ๖ บรรดำค ำสั่ง  ประกำศ  หลักเกณฑ์  หรือมำตรกำรใด ๆ  ที่ได้ออกภำยใต้หน้ำที่ 
และอ ำนำจของส ำนักงำนประสำนงำนกลำง  ตำมค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี  ท่ี  ๖/๒๕๖๓  เรื่อง  กำรจัด
โครงสร้ำงของศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19  ลงวันที่  ๒๗  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และมีผล 
อยู่ในวันก่อนวันที่ค ำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับค ำสั่งนี้   และให้  
ศปก.ศบค.  พิจำรณำทบทวนควำมเหมำะสมของค ำสั่ง  ประกำศ  หลักเกณฑ์หรือมำตรกำรดังกล่ำว 
ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป   

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที ่ 30  กันยำยน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควดิ - 19 

้หนา   ๔๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   ตุลาคม   ๒๕๖๓


