เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๓๑ ง
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คำสั่งนำยกรัฐมนตรี
ที่ 33/๒๕๖๓
เรื่อง กำรจัดโครงสร้ำงของศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) เพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๔)
ตำมที่ ไ ด้ มี ป ระกำศสถำนกำรณ์ ฉุ ก เฉิ น ในทุ ก เขตท้ อ งที่ ทั่ ว รำชอำณำจั ก ร ตั้ ง แต่ วั น ที่
๒๖ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้ขยำยระยะเวลำกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินออกไปต่อเนื่องเป็นลำดับ
โดยมี ค ำสั่ ง นำยกรั ฐ มนตรี ที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่ อ ง กำรจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงำนพิ เ ศษเพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่
ตำมพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนำคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดให้ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19 เป็นหน่วยงำนพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้ำที่
ตำมพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉกุ เฉินฯ และมีคำสั่งนำยกรัฐมนตรี ที่ ๖/๒๕๖๓
เรื่อง กำรจัดโครงสร้ำงของศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19 ลงวันที่ ๒๗ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เพื่อจัดโครงสร้ำงภำยในของหน่วยงำนพิเศษดังกล่ำว นั้น
เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรเพื่อแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินเป็นไปอย่ำงเหมำะสม มีประสิทธิภำพ
และสอดคล้ อ งกั บ สภำพเหตุ กำรณ์ ที่เ ปลี่ ย นแปลงไป จึ ง สมควรปรั บปรุ งโครงสร้ำ งกำรปฏิ บัติงำน
ภำยในศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19 ให้เหมำะสมกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ อำศัยอำนำจตำมควำมใน
มำตรำ ๗ วรรคห้ำ แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ประกอบกับข้อ ๔ (๓)
ของคำสั่งนำยกรัฐมนตรี ที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่อง กำรจัดตั้งหน่วยงำนพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชกำหนด
กำรบริ ห ำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ ฉุ ก เฉิ น พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวั น ที่ ๒๕ มี น ำคม พ.ศ. ๒๕๖๓
นำยกรัฐมนตรีในฐำนะผู้อำนวยกำรศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19 จึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ ยกเลิกควำมใน (๒) (๔) (๕) (๖) (๘) และ (๑๐) ของข้อ ๑ ของคำสั่ง
นำยกรัฐมนตรี ที่ ๖/๒๕๖๓ เรื่อง กำรจัดโครงสร้ำงของศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19 ลงวันที่
๒๗ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน
“(๒) ศูนย์ปฏิบัติกำร ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19 เรียกโดยย่อว่ำ “ศปก.ศบค.”
มีเลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่งชำติเป็นผู้อำนวยกำรศูนย์”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกคำสั่งนำยกรัฐมนตรี ที่ ๑๑/๒๕๖๓ เรื่อง กำรจัดโครงสร้ำงของศูน ย์
บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) เพิ่มเติม ลงวันที่
๑๐ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ และคำสั่งนำยกรัฐมนตรี ที่ ๑๕/๒๕๖๓ เรื่อง กำรจัดโครงสร้ำงของ
ศูน ย์บริห ำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) เพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๕ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๓
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ข้อ ๓ ให้ ศปก.ศบค. เป็ น องค์ ก รปฏิ บั ติ ก ำรของศู น ย์ บ ริ ห ำรสถำนกำรณ์ โ ควิ ด - 19
โดยมีองค์ประกอบ และหน้ำที่และอำนำจ ดังต่อไปนี้
๓.๑ องค์ประกอบ
(๑) ศำสตรำจำรย์คลินิกเกียรติคุณ นำยแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยำทร
ที่ปรึกษำ
(๒) ศำสตรำจำรย์คลินิกเกียรติคุณ นำยแพทย์ อุดม คชินทร
ที่ปรึกษำ
(๓) เลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ
ผู้อำนวยกำร ศปก.ศบค.
(๔) รองเลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ
รองผู้อำนวยกำร คนที่หนึ่ง
ที่ได้รับมอบหมำย
(๕) รองเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีฝ่ำยบริหำร
รองผู้อำนวยกำร 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) รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
กรรมกำร
และสังคม ที่ได้รับมอบหมำย
(๑๒) รองปลัดกระทรวงมหำดไทย
กรรมกำร
ที่ได้รับมอบหมำย
(๑๓) รองปลัดกระทรวงแรงงำน
กรรมกำร
ที่ได้รับมอบหมำย
(๑๔) รองปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
กรรมกำร
ที่ได้รับมอบหมำย
(๑๕) รองปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
กรรมกำร
ที่ได้รับมอบหมำย
(๑๖) เลขำธิกำร กอ.รมน.
กรรมกำร

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๓๑ ง

หนา้ ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

(๑๗) เลขำธิกำร ศรชล.
กรรมกำร
(๑๘) เสนำธิกำรทหำร
กรรมกำร
(๑๙) รองผู้บัญชำกำรสำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
กรรมกำร
ที่ได้รับมอบหมำย
(๒๐) รองปลัดกรุงเทพมหำนคร
กรรมกำร
ที่ได้รับมอบหมำย
(๒๑) ผู้ช่วยเลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
(๒๒) ผู้อำนวยกำรกอง
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
สำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ
ที่ได้รับมอบหมำย
(๒๓) ผู้อำนวยกำรกองประสำนนโยบำย
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
และยุทธศำสตร์
สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
(๒๔) ผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำย
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
สำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ
๓.๒ หน้ำที่และอำนำจ
(๑) ปฏิบัติกำรขับเคลื่อน เร่งรัดและติดตำมกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในกำรรับและปฏิบัติตำมนโยบำย แนวทำง หลักเกณฑ์ และมำตรกำร
ที่รัฐบำลหรือศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19 กำหนด เพื่อให้กำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินบรรลุ
ผลสำเร็จ
(๒) กลั่นกรอง เสนอแนะแนวทำงกำรดำเนินกำรต่อศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19
(๓) บูรณำกำรควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนเลขำธิกำรและศูนย์ปฏิบัติกำรต่ำง ๆ
ภำยในศูน ย์บริห ำรสถำนกำรณ์โ ควิด - 19 และประสำนกับหน่วยงำนของรัฐ เอกชน หรือบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ ส่งเอกสำร ข้อมูล ให้ควำมเห็น หรือกำรอื่นใดที่จำเป็น เพื่อประโยชน์ในกำร
ดำเนินกำรของ ศปก.ศบค. และศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19
(๔) แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมกำร คณะท ำงำน หรื อ มอบหมำยเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่อช่วยเหลือกำรปฏิบัติหน้ำที่หรือดำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดให้เป็นไปตำมคำสั่งนี้ได้ตำมควำมจำเป็น
และเหมำะสม
(๕) ปฏิ บั ติ ก ำรอื่ น ใดตำมที่ น ำยกรั ฐ มนตรี ห รื อ ศู น ย์ บ ริ ห ำรสถำนกำรณ์ โ ควิ ด - 19
มอบหมำย
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ข้อ ๔ เพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบัติกำรตำมหน้ำที่และอำนำจของ ศปก.ศบค. ตำมคำสั่งนี้
ให้หน่วยงำนของรัฐจัดส่งเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ ศปก.ศบค.
ตำมที่ผู้อำนวยกำร ศปก.ศบค. ร้องขอ
ข้อ ๕ ให้ข้ำรำชกำร พนักงำนหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติกำรตำมหน้ำที่
และอำนำจตำมคำสั่งนี้ เป็นผู้ปฏิบัติงำนในศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19
ข้อ ๖ บรรดำคำสั่ง ประกำศ หลักเกณฑ์ หรือมำตรกำรใด ๆ ที่ได้ออกภำยใต้หน้ำที่
และอำนำจของสำนักงำนประสำนงำนกลำง ตำมคำสั่งนำยกรัฐมนตรี ที่ ๖/๒๕๖๓ เรื่อง กำรจัด
โครงสร้ำงของศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โ ควิด - 19 ลงวันที่ ๒๗ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และมีผล
อยู่ในวันก่อนวันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ และให้
ศปก.ศบค. พิจำรณำทบทวนควำมเหมำะสมของคำสั่ง ประกำศ หลักเกณฑ์หรือมำตรกำรดังกล่ำว
ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖3
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ
นำยกรัฐมนตรี
ผู้อำนวยกำรศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19

