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สรุปผลการด�าเนินงานบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) และมาตรการช่วยเหลือเยียวยา

๑. การบริหารจัดการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)
	 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-๑๙	ท่ีเร่ิมต้นข้ึนในเดอืนธนัวาคม	๒๕๖๒	โดยพบคร้ังแรกในเมืองอูฮ่ัน่ 

สาธารณรฐัประชาชนจนี	และเริม่มกีารระบาดในประเทศไทยตัง้แต่วนัท่ี	๑๒	มกราคม	๒๕๖๓	โดยพบผูป่้วยยนืยนั	๑	ราย 

ต่อมาเมื่อวันที่	 ๓๐	 มกราคม	๒๕๖๓	 องค์การอนามัยโลก	 (World	 Health	Organization:	WHO)	 ได้ประกาศ 

ให้การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพนัธุใ์หม่	๒๐๑๙	เป็น	“ภาวะฉกุเฉนิด้านสาธารณสขุระหว่างประเทศ”	(Public	Health	

Emergency	of	International	Concern)	ซึง่ประเทศไทยเป็นหนึง่ในประเทศทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาด 

ของโควิด-๑๙	 จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย 

ในหลาย	ๆ	ด้าน	เช่น	ด้านสังคม	การด�าเนินชีวิต	สุขภาพ	และเศรษฐกิจของประเทศ

	 รัฐบาลได้จัดตั้ง	“ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) 

หรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙ (ศบค.)”	 และคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 ๒๐๑๙	 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อ�านวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙	 

และได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านต่าง	 ๆ	 เพื่อบริหารสถานการณ์	 ซึ่งได้ก�าหนดมาตรการป้องกันและควบคุม

การแพร่ระบาด	 มาตรการด้านการแพทย์และสาธารณสุข	 และมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	 

ท�าให้ประเทศไทยได้รบัการจดัอนัดบัจากสถาบนัโลวี	่(Lowy	Institute)	(ข้อมลู	ณ	วนัท่ี	๒๘	มกราคม	๒๕๖๔)	เป็นประเทศ

ทีส่ามารถบรหิารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดอยูใ่นอนัดบัท่ี	๔	ของโลก	จากประเทศท่ีส�ารวจท้ังหมด	๙๘	ประเทศ	 

รวมทัง้	Global	COVID-19	Index	(GCI)	จัดให้ประเทศไทยเป็นอนัดบั	๑	การฟ้ืนตัวของแต่ละประเทศจากสถานการณ์

ของโควดิ-๑๙	จาก	๑๘๔	ประเทศทัว่โลก	ด้วยคะแนนรวม	๘๒.๒๗	และจดัอยูใ่นกลุม่เรตติง้	๕	คอื	ประเทศทีบ่รรเทา

การระบาดของไวรัสได้ก้าวหน้าที่สุดในโลก

	 ในช่วงต้นปี	๒๕๖๔	ประเทศไทยและทั่วโลกได้เผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙	ระลอกใหม่ 

และการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙	 สายพันธุ์ใหม่	 โดยในประเทศไทยได้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม ่

ในช่วงเดอืนธันวาคม	๒๕๖๓	และช่วงเดอืนเมษายน	๒๕๖๔	และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-๑๙	สายพนัธุเ์ดลต้า 

ในช่วงเดือนมิถุนายน	๒๕๖๔	ซึ่งเป็นสถานการณ์การแพร่ระบาดที่รุนแรงและลุกลามไปทั่วประเทศ	เป็นการติดเชื้อ 

ในสถานประกอบการ	 โรงงาน	 แคมป์คนงาน	 ตลาด	 ชุมชน	 และครอบครัว	 ท�าให้มีจ�านวนผู้ติดเช้ือและผู้เสียชีวิต 

เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องกระจายไปทั่วประเทศ	 โดยเฉพาะในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นพ้ืนท่ี 

ทีม่กีารแพร่ระบาดอย่างมากและกระจายเป็นวงกว้าง	นายกรฐัมนตรใีนฐานะผูอ้�านวยการศนูย์บรหิารสถานการณ์โควดิ-๑๙ 

จงึได้มคี�าส่ังนายกรฐัมนตร	ีที	่๖/๒๕๖๔	ลงวนัที	่๕	พฤษภาคม	๒๕๖๔	จดัตัง้	“ศูนย์บรูณาการแก้ไขสถานการณ์โควดิ-๑๙ 

ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ขึ้นภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙	 เพื่อก�าหนดแนวทาง 

การบูรณาการ	 ขับเคลื่อน	 เร่งรัด	 และติดตามการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙	 

ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้คลี่คลายโดยเร็วตามนโยบาย	แนวทาง	หลักเกณฑ์	และมาตรการที่รัฐบาล

หรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙	ก�าหนด และค�าสั่งนายกรัฐมนตรี	ที่	๗/๒๕๖๔	ลงวันที่	๕	พฤษภาคม	๒๕๖๔	 

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการบูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข	 เพื่อบูรณาการ	 ขับเคลื่อน	 

เร่งรัด	 และติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐในภารกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

เพื่อการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙
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	 รัฐบาลและศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙	ได้มีการด�าเนินงานในด้านต่าง	ๆ	ดังนี้

 ๑.๑ การติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดทั่วไป ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙ ได้มีการติดตาม

สถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดเป็นประจ�าทุกวัน	 และน�าข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดมาประกอบ 

การพิจารณาก�าหนดมาตรการในด้านต่าง	ๆ	โดยข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วย

        ๑.๑.๑ สถานการณ์ทั่วโลก (ข้อมูล	ณ	วันที่	๒๕	กรกฎาคม	๒๕๖๔) 

   -  พบผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙	สะสม	๑๙๔,๔๑๐,๐๓๔	ราย	

   -  ยอดผู้เสียชีวิต	จ�านวน	๔,๑๖๘,๔๕๙	ราย	(อัตราเสียชีวิตร้อยละ	๒.๑๔)

   -  รักษาหายแล้ว	 จ�านวน	 ๑๗๖,๔๖๙,๙๖๗	 ราย	 คิดเป็นร้อยละ	 ๙๐.๗๗	 ของผู้ติดเชื้อ 

โควิด-๑๙	ทั้งหมด	

        ๑.๑.๒  ล�าดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสะสม

																							 -		 สหรัฐอเมริกา	จ�านวน	๓๕,๑๘๔,๖๗๑	ราย	

																							 -		 สาธารณรัฐอินเดีย	จ�านวน	๓๑,๓๗๑,๔๘๖	ราย	

																							 -		 สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล	จ�านวน	๑๙,๖๗๐,๕๓๔	ราย	

																							 -		 สหพันธรัฐรัสเซีย	จ�านวน	๖,๑๐๒,๔๖๙	ราย	

																					 -		 สาธารณรัฐฝรั่งเศส	จ�านวน	๕,๙๗๘,๖๙๕	ราย	

	 	 					 -		 ประเทศไทยอยู่ในล�าดับที่ ๔๗ มีผู้ติดเชื้อสะสม	จ�านวน	๔๙๗,๓๐๒ ราย 

ผังโครงสร้างศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙
(ศบค.)

ระดับนโยบาย

ระดับอ�านวยการ

ระดับพื้นที่/ปฏิบัติการ (เฉพาะจังหวัดและปริมณฑล)

คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

ส�านักงานเลขาธิการ

ศปก.จังหวัด ศปก.กทม. ภาคเอกชน/
ประชาสังคม/ชุมชน บังคับบัญชา

ประสานงาน

พ.ร.บ. โรคติดต่อ

(ปรับปรุงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

คกก.โรคตดิต่อจงัหวดั คกก.โรคติดต่อ กทม.

ศปก.อ�าเภอ ศปก.เขต

ศปก.ศบค ศบค.มท.
ศปก. 

ด้านการแพทย์
และสาธารณสุข

ศปก. นวัตกรรม
ด้านการแพทย์และ
การวิจัยและพัฒนา

ศปก. มาตรการ
เดินทางเข้า-ออก

ประเทศฯ

ศปก. แก้ไข
สถานการณ์ฉุกเฉิน
ด้านความมั่นคง

คณะกรรมการต่าง ๆ
ที่ ผอ.ศบค. แต่งตั้ง

ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-๑๙ 
ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล

คณะที่ปรึกษาด้านการสาธารณสุขใน ศบค.

คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการบูรณาการ
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
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 ๑.๒ การติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทย และการก�าหนดมาตรการส�าคญัทีใ่ช้ในการแก้ไขปัญหา 

การแพร่ระบาด

              ๑.๒.๑ พื้นที่และห้วงการระบาดและมาตรการส�าคัญ

พื้นที่/
ห้วงการระบาด

สถานการณ์ มาตรการส�าคัญ ผลการด�าเนินงาน

จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ ๑๙ ธันวาคม 
๒๕๖๓

พบการระบาดคลัสเตอร์ใหม่
ในจังหวัดสมุทรสาคร	
ซึ่งเป็นแรงงานจาก
สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาเป็นหลัก	
โดยเป็นแรงงานส�าคัญ
ในอุตสาหกรรมประมง
ของประเทศ	มีผู้ติดเชื้อ
มากกว่า	๑,๓๐๐	คน

รัฐบาลและจังหวัด

๑.	ประกาศสถานการณ์

ฉุกเฉิน	(ล็อกดาวน์)	

ในเขตพื้นที่ระบาดและระงับ

การเข้า-ออกพื้นที่เสี่ยง

๒.	จัดตั้งที่กักกันในพื้นที่

ระบาด	ตลาด	และในโรงงาน

๓.	ตรวจหาเชื้อเชิงรุก

๔.	ส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับ

การรักษาที่โรงพยาบาล

และโรงพยาบาลสนาม

ควบคุมการระบาดได้
ในช่วงเดือนมีนาคม	๒๕๖๔

จังหวัดระยอง                    
ในช่วงปลายเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๓

พบคลัสเตอร์การระบาด
ที่จังหวัดระยอง	
ซึ่งเชื่อมโยง
กับบ่อนการพนัน

รัฐบาลและจังหวัด
๑.	ประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินในพื้นที่ระบาด	
ระงับการเข้า-ออกในจังหวัด
และพื้นที่เสี่ยง	
๒.	ตรวจหาเชื้อเชิงรุก	
๓.	ส่งผู้ป่วยไปรับการรักษา
ที่โรงพยาบาล

-	แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบการกระท�าผิด
กรณีการเข้าเมืองผิดกฎหมาย	
และคณะกรรมการตรวจสอบ
การกระท�าความผิดกรณี
สถานที่เล่นการพนัน	
โดยมีการรายงานความคืบหน้า
ทุก	๑	เดือน	
-	แต่งตั้งคณะกรรมการ
สืบสวนข้อเท็จจริงในส่วนของ
ข้าราชการต�ารวจ	
จ�านวน	๒๔๙	นาย	
(ตั้งแต่ระดับผู้บัญชาการลงมา)	
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
ด�าเนินการของคณะกรรมการฯ
-	สามารถควบคุมการระบาดได้
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พื้นที่/
ห้วงการระบาด

สถานการณ์ มาตรการส�าคัญ ผลการด�าเนินงาน

ถนนทองหล่อ 
กรุงเทพมหานคร
ในช่วงเดือน
เมษายน ๒๕๖๔
ถึงปัจจุบัน

พบคลัสเตอร์การระบาดใหม่
จากสถานบันเทิง	
ย่านทองหล่อ-เอกมัย
เป็นสายพันธุ์ใหม่

รัฐบาลและกรุงเทพมหานคร 
-	ประกาศเพิ่มมาตรการ
และข้อก�าหนดส�าคัญ	เช่น	
ปิดสถานบันเทิงและ
ปิดสถานที่เสี่ยง	
-	ตรวจหาเชื้อเชิงรุก
-	จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม/
แก้ปัญหาการเข้าระบบ
รักษาพยาบาล	
-	ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ในเขตพื้นที่ระบาด
และเพิ่มมาตรการควบคุม

อยู่ระหว่างการควบคุม
การระบาด

  ๑.๒.๒ สถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทย  

   (๑)  สถานการณ์ผู้ตดิเชือ้/ผูป่้วย/ผูเ้สยีชวีติ โดย	ณ	วนัที	่๒๕	กรกฎาคม	๒๕๖๔	มผีูต้ดิเชือ้/

ผู้ป่วยโควิด-๑๙	รายใหม่	จ�านวน	๑๕,๓๓๕	ราย	เป็นการรายงานจากระบบบริการ	จ�านวน	๑๔,๖๗๕	ราย	ผู้ต้องขัง 

ในทัณฑสถาน/เรือนจ�า	 จ�านวน	 ๖๔๑	 ราย	 และผู้ท่ีเดินทางมาจากต่างประเทศ	 จ�านวน	 ๑๙	 ราย	 รวมผู้ติดเชื้อ 

ยนืยนัสะสม	จ�านวน	๔๙๗,๓๐๒	ราย	ทัง้นี	้มผีูป่้วยรกัษาหายแล้ว	จ�านวน	๓๓๔,๖๙๓	ราย	เพิม่ขึน้	จ�านวน	๖,๙๐๔	ราย 

และมีผู้เสียชีวิต	จ�านวน	๔,๐๕๙	ราย	เพิ่มขึ้น	จ�านวน	๑๒๙	ราย	คิดเป็นร้อยละ	๐.๘๒

   (๒)	 มาตรการส�าคญัของรฐับาล จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-๑๙	ทีม่กีารกลายพันธ์ุ 

เป็นหลายสายพันธุ ์ยังคงทวีความรุนแรงมากข้ึนอย่างต่อเนื่องจนเสี่ยงท่ีจะเกิดภาวะวิกฤตด้านสาธารณสุข	 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 ดังนั้น	 รัฐบาลจึงจ�าเป็นต้องยกระดับความเข้มข้น

ของมาตรการและการบังคับใช้อย่างจริงจังเพิ่มขึ้นจากข้อก�าหนดที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้า	เพื่อเร่งแก้ไขและบรรเทา 

สถานการณ์ฉุกเฉินให้คล่ีคลายลงโดยเรว็ทีส่ดุ	โดยอาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	๙	แห่งพระราชก�าหนดการบริหารราชการ 

ในสถานการณ์ฉกุเฉนิ	พ.ศ.	๒๕๔๘	และมาตรา	๑๑	แห่งพระราชบญัญัตริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ	พ.ศ.	๒๕๓๔	

นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อ�านวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙	 ได้ออกข้อก�าหนดออกตามความในมาตรา	 ๙ 

แห่งพระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 (ฉบับท่ี	 ๒๘)	 โดยให้มีผลบังคับใช้ 

ตั้งแต่วันที่	 ๒๐	กรกฎาคม	๒๕๖๔	 เป็นเวลาอย่างน้อย	๑๔	วัน	มีสาระส�าคัญ	 เช่น	การก�าหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุด 

และเข้มงวดเป็น	๑๓	จังหวัด	การลดและจ�ากัดการเคลื่อนย้ายการเดินทางโดยเฉพาะการเข้า-ออกพื้นที่	๑๓	จังหวัด 

การห้ามออกนอกเคหสถานตัง้แต่เวลา	๒๑.๐๐-๐๔.๐๐	น.	การให้เปิดกจิการ/กจิกรรมทีม่คีวามจ�าเป็นต่อการใช้ชีวติ 

ประจ�าวนัเท่านัน้	โดยให้มมีาตรการทางสาธารณสขุอย่างเคร่งครัด	และการปฏบิตังิานนอกสถานทีต้ั่ง	(Work	From	Home) 

ขั้นสูงสุดเต็มจ�านวน	ทั้งนี้	จะได้มีการปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด	
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 ๑.๓ การก�าหนดมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ 

  ๑.๓.๑ มาตรการป้องกันและสกัดกั้นการน�าเชื้อไวรัสเข้าสู่ประเทศไทย

   (๑)	 เข้มงวดกวดขันและเฝ้าระวังพืน้ทีช่ายแดนไทยกบัประเทศเพือ่นบ้านทีมี่การแพร่ระบาด 

เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและไม่ผ่านการตรวจคัดกรองโรค	 โดยมีกองก�าลังป้องกันชายแดน 

ทีม่กีารจดัและวางก�าลงัรอบประเทศ	ทัง้ทางบก	ทางทะเล	และตามแนวล�าน�า้ท่ีเป็นเส้นเขตแดน	โดยท�าการจดัตัง้จดุตรวจ 

ตามช่องทาง/เส้นทางจากแนวชายแดน	 การจัดก�าลังลาดตระเวนและเฝ้าตรวจบริเวณช่องทาง/ท่าข้ามธรรมชาติ

ที่เป็นช่องทางเสี่ยงหรือล่อแหลมในการลักลอบเข้ามา	 การใช้เครื่องมือพิเศษในการเฝ้าตรวจพื้นที่ที่ไม่สามารถ 

วางก�าลังหรือไม่สามารถเข้าถึงได้	 เช่น	 การติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดและใช้โดรนหรืออากาศยานไร้คนขับ	 

(Unmanned	Aerial	Vehicle:	UAV)	บนิตรวจการตามห้วงระยะเวลา	ทัง้กลางวนัและกลางคนื	รวมทัง้การเพิม่ระบบ

ส่องสว่างในพื้นที่ตรวจการณ์	

	 	 	 (๒)	 เสริมสร้างศกัยภาพการรบัมอืกบัการแพร่ระบาดของโควดิ-๑๙ ในประเทศเพือ่นบ้าน 

โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างระบบควบคุมโรคตามแนวชายแดน	เช่น	แนวชายแดนไทย-กัมพูชา	แนวชายแดนไทย-ลาว	

และแนวชายแดนไทย-เมียนมา

	 	 	 (๓)	 สกดักัน้การลกัลอบเข้าเมอืงโดยผดิกฎหมาย	โดยเข้าตรวจโรงงานและสถานประกอบการ

ต่าง	ๆ 	ทัง้นี	้จะใช้ก�าลงัต�ารวจเป็นหลกัในการกวดขนั	สบืสวน	สอบสวน	จบักมุกลุม่ผูก้ระท�าความผดิ/ผูล้กัลอบเข้าเมอืง/ 

ผู้น�าพา	โดยจะด�าเนนิการทางคดแีละกระบวนการทางกฎหมายอย่างเข้มข้น	รวมทัง้บรูณาการการด�าเนนิการร่วมกบั 

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจ	 จุดสกัด	 และชุดสายตรวจร่วมตามเส้นทางคมนาคมต่าง	 ๆ 

ในพื้นที่ตอนในเพื่อตรวจค้น	 สกัดกั้น	 และจับกุมยานพาหนะที่น�าพาผู้ลักลอบเข้าเมือง	 รวมถึงการตรวจสถานที่ 

ซึ่งอาจเป็นแหล่งพักพิงของผู้ลักลอบเข้าเมือง

	 	 	 (๔)	 บริหารจัดการการเดินทางเข้าประเทศไทยทางบก	 โดยให้คนสัญชาติไทยเดินทาง 

ผ่านจุดผ่านแดนถาวรในพืน้ทีจั่งหวัดชายแดนใน	๒๒	จงัหวดั	๒๔	ช่องทาง	ได้ตัง้แต่วนัท่ี	๑๘	เมษายน	๒๕๖๓	เป็นต้นมา 

วันละไม่เกินช่องทางละ	๑๐๐	คน	ซึ่งผู้เดินทางต้องมีใบรับรองแพทย์และหนังสือรับรองการเดินทาง	และให้จังหวัด

ตรวจคัดกรองและกักกันผู้เดินทางในสถานที่กักกันตัวในพื้นที่ของจังหวัดตามแนวทางที่กรมควบคุมโรคก�าหนด

	 	 	 (๕) สนธกิ�าลังพลและยุทโธปกรณ์พิเศษต่าง ๆ 	ในการตรวจคดักรองโรคบรเิวณแนวชายแดน

ที่เป็นจุด/ช่องทางผ่านแดนเข้า-ออก	ทั้งในพื้นที่ทางบก	ทางน�้า	รวมถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมือง

	 	 	 (๖) ด�าเนินการเกี่ยวกับพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) และสถานที่กักกัน 

โรคระดับพ้ืนที่ (Local Quarantine) โดยได้จัดบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

ในการควบคุมและดูแลผู ้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศผ่านช่องทางท่าอากาศยานและเข้ารับการกักกันตัว	 

ณ	 พื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ	 จัดเตรียมสถานที่กักกันตัวในพื้นที่จังหวัด	 ประกอบด้วย	 สถานที่กักกันโรคแห่งรัฐ 

ทีพ่ร้อมใช้งาน	จ�านวน	๓,๔๗๕	แห่ง	รองรบัได้	๗๒,๐๓๑	คน	และสถานทีก่กักนัโรคทางเลอืก	(Alternative	Quarantine) 

จ�านวน	 ๑๑๕	 แห่ง	 รองรับได้	 ๗,๗๖๐	 คน	 รวมท้ังได้จัดตั้งสถานกักกันโรคในหน่วยทหารเป็นพ้ืนที่กักกันโรค	 

จ�านวน	 ๒	 แห่ง	 ได้แก่	 ที่อาคารรับรองกองทัพเรือสัตหีบ	 จังหวัดชลบุรี	 และโรงเรียนการบินก�าแพงแสน	 

จังหวัดนครปฐม	 ทั้งนี้	 ผลการด�าเนินงานตั้งแต่เดือนกรกฎาคม	 ๒๕๖๓-กรกฎาคม	 ๒๕๖๔	 มีผู้เข้ารับการกักตัว	 

จ�านวนทั้งสิ้น	๒๑๖,๔๘๙	คน	สามารถตรวจคัดกรองและตรวจพบผู้ติดเชื้อ	จ�านวน	๑,๗๕๘	คน
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         ๑.๓.๒ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิค-๑๙ ภายในประเทศ

                 (๑)	 บงัคบัใช้มาตรการป้องกนัโรค การห้ามออกนอกเคหสถาน และห้ามรวมกลุม่ชมุนมุมัว่สุม 

โดยการตัง้จดุตรวจ/ด่านตรวจร่วมตามพระราชก�าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉนิ	พ.ศ.	๒๕๔๘	เพือ่ควบคุม/

จ�ากัดการเคลื่อนย้าย/การอ�านวยความสะดวก/รณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนในการตระหนัก 

และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มงวด	รวมทั้งจัดชุดสายตรวจร่วม	ลาดตระเวนและเฝ้าตรวจพื้นที่เสี่ยง/ 

ล่อแหลมต่อการรวมกลุ่ม/มั่วสุมเพื่อกระท�ากิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดและการก่ออาชญากรรมต่าง	 ๆ	 

โดยการปฏิบัติจะเน้นการตักเตือนและประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ

	 	 	 (๒)	 ยกระดับการบังคับใช ้มาตรการควบคุมในการตรวจคัดกรอง การชะลอ  

หรือการสกัดกั้นการเดินทางของประชาชนในพื้นท่ีรอยต่อระหว่างจังหวัดจากพื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวดไปยัง

พื้นที่จังหวัดอื่น	ๆ	จ�านวน	๑๓	จังหวัด ตามข้อก�าหนดฯ	ฉบับที่	๒๘	โดยได้เข้มงวดกวดขันการเดินทางข้ามจังหวัด 

เพ่ิมมากขึ้น	 รวมทั้งขอความร่วมมือจากประชาชนในการด�าเนินการตามมาตรการต่าง	 ๆ	 อย่างเคร่งครัด	 ทั้งนี	้ 

ผลการด�าเนินงานเปรยีบเทยีบกบัห้วงการบังคบัใช้ข้อก�าหนดฯ	ฉบับท่ี	๒๗	(ค่าเฉลีย่การเดนิทาง	๗๔๓,๙๕๓	คนต่อวัน) 

มีสถิติลดลงร้อยละ	๑๐

	 	 	 (๓)	 จดัชดุตรวจสถานประกอบการ/กจิการ/กจิกรรมทีไ่ด้รับการผ่อนคลายตามข้อก�าหนดฯ 

โดยได้จัดต้ังชดุตรวจฯ	จ�านวน	๘๙๐	ชดุ	เพ่ือควบคมุ	ตดิตาม	ก�ากบัดแูล	การรณรงค์	ประชาสมัพนัธ์	และให้ค�าแนะน�า 

แก่สถานประกอบการและประชาชนท่ัวไปในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคท่ีก�าหนด	 โดยในช่วงแรก 

ของการบังคับใช้มาตรการพบว่า	 ร้อยละของกิจการที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการมีอัตราสูง	แต่เมื่อได้รับการตรวจชี้แจง 

ท�าความเข้าใจพบว่า	ร้อยละของกิจการที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการมีอัตราลดลง	

  ๑.๓.๓ มาตรการดูแลและให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ	 โดยได้อ�านวยความสะดวก 

ให้คนไทยเดินทางกลับประเทศผ่านช่องทางต่าง	ๆ	รวมทั้งสิ้น	๒๔๖,๓๖๒	คน	ดังนี้

ช่องทางการเดินทาง
ยอดสะสมคนไทยเดินทาง

กลับประเทศ (คน)
ห้วงเวลา

ท่าอากาศยาน ๒๐๑,๐๘๓ ๕	เมษายน	๒๕๖๓-๒๕	กรกฎาคม	๒๕๖๔

ด่านชายแดนทางบก ๔๒,๔๑๘ ๑๖	เมษายน	๒๕๖๓-๒๕	กรกฎาคม	๒๕๖๔

ด่านทางน�้า ๒,๘๖๑ ๙	พฤษภาคม	๒๕๖๓-๒๕	กรกฎาคม	๒๕๖๔

	 	 	 นอกจากนี้	 ได้อ�านวยความสะดวกในการออกหนังสือรับรองเพื่อเดินทางเข้าราชอาณาจักร	 

(Certificate	of	Entry:	COE)	เพ่ือรองรับมาตรการคดักรองผูเ้ดินทางจากต่างประเทศในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโควิด-๑๙	 และพัฒนาระบบลงทะเบียนออนไลน์เพื่อขอรับ	 COE	 โดย	 ณ	 วันที่	 ๒๕	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๔	 

มียอดสะสมการออก COE ให้คนไทย	 จ�านวน ๒๐๑,๕๙๐	 คน	 และให้ชาวต่างชาติ	 จ�านวน	 ๒๐๒,๔๘๐	 คน	 

รวมทั้งการออก	 COE	 ให้แก่คนไทยและชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในโครงการ	 Phuket	 Sandbox	 

และ	 Samui	 Plus	 Model	 นับตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม	 ๒๕๖๔	 เพื่อรองรับนโยบายเปิดประเทศต้อนรับ 

นักท่องเที่ยวด้วย
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 ๑.๔ มาตรการด้านการรักษาพยาบาลและความพร้อมด้านเวชภัณฑ์และยา

   ๑.๔.๑ มาตรการด้านการรกัษาพยาบาล จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-๑๙	ในประเทศไทย	

ระลอกเดอืนเมษายน	๒๕๖๔	มกีารระบาดเพิม่ขึน้โดยเฉพาะในเขตพืน้ท่ีกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล	ซ่ึงพบผูต้ดิเช้ือ 

และผู้เสียชีวิตเป็นจ�านวนมาก	 และพบการระบาดของโรคในชุมชนและครอบครัวขยายเป็นวงกว้าง	 ส่วนในพื้นท่ี 

ต่างจงัหวดัพบผูต้ดิเชือ้เดนิทางกลบัภมูลิ�าเนาอย่างต่อเนือ่ง	รวมทัง้คาดการณ์สถานการณ์เตยีงรองรบัผูป่้วยโควดิ-๑๙	

และอัตราการครองเตียงที่มีแนวโน้มสูงขึ้น	ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วยในอนาคต	ศูนย์บริหารสถานการณ์

โควิด-๑๙	 จึงมีการปรับรูปแบบและวิธีการการดูแลรักษาผู้ป่วย	 โดยการจัดระบบบริการดูแลผู้ป่วยโควิด-๑๙	 

ที่ไม่มีอาการหรือกลุ่มที่มีอาการน้อยแยกกักรักษาตัวที่บ้าน	(Home	Isolation:	HI)	หรือโรงพยาบาลสนามในชุมชน	

(Community	 Isolation:	 CI)	 เพื่อปรับให้เตียงรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลมีความเพียงพอต่อการให้การรักษา 

กลุ่มผู้ป่วยที่มีความเส่ียง	 มีอาการปานกลาง	 และมีอาการรุนแรงท่ีมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต	 พร้อมท้ังจัดระบบ 

รักษาพยาบาลในภูมิภาครองรับการส่งต่อผู้ป่วยจากพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกลับไปรักษาพยาบาล 

ยงัภมูลิ�าเนา	นอกจากน้ี	กรงุเทพมหานครมกีารปรบัรปูแบบให้มบีรกิารในชมุชนเป็นทมีบรกิารปฐมภมู	ิหรอื	Comprehensive 

COVID-19	Response	Team:	CCR	Team	จ�านวน	๒๖๐	ทีม	ด�าเนินการทั้งตรวจคัดกรอง	ฉีดวัคซีน	ตรวจรักษา

พยาบาลที่บ้าน	และส่งต่อการรักษา	ท�าให้สามารถจัดบริการได้ถึงในชุมชน	อีกทั้งยังมีการปรับวิธีการตรวจคัดกรอง	

โดยใช้ชุดตรวจ	Antigen	Test	Kit	(ATK)	ซึ่งท�าให้ทราบผลได้เร็วขึ้น

   ๑.๔.๒ สถานการณ์เตียงรองรับผู ้ป่วยโควิด-๑๙ ในพื้นที่รวม	 ๑๒	 เขตสุขภาพ	 โรงพยาบาล	 

โรงพยาบาลสนาม	และหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ	(Hospitel)

พื้นที่/สถานที่ จ�านวน (เตียง)
การครองเตียง คงเหลือ

จ�านวน (เตียง) ร้อยละ จ�านวน (เตียง) ร้อยละ

รวม ๑๒ เขตสุขภาพ ๑๑๑,๔๕๔ ๘๐,๖๔๐ ๗๒.๓๕ ๓๐,๘๑๔ ๒๗.๖๕

โรงพยาบาล ๕๘,๗๘๙ ๔๘,๐๘๘ ๘๑.๘๐ ๑๐,๗๐๑ ๑๘.๒๐

โรงพยาบาลสนาม ๓๕,๓๔๙ ๒๒,๓๖๔ ๖๓.๒๗ ๑๒,๙๘๕ ๓๖.๗๓

หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ 
(Hospitel)

๑๗,๓๑๖ ๑๐,๑๘๘ ๕๘.๘๔ ๗,๑๒๘ ๔๑.๑๖

	 	 	 การเตรียมความพร้อมเตียงส�าหรับรองรับผู้ป่วยโควิด-๑๙	 จ�านวนทั้งสิ้น	 ๒๒๒,๙๐๘	 เตียง	

ปัจจุบันมีการครองเตียงไปแล้ว	 จ�านวน	๑๖๑,๒๘๐	 เตียง	 คิดเป็นร้อยละ	 ๗๒.๓๕	 คงเหลือเตียงท่ีสามารถรองรับ 

ผู้ป่วยได้	จ�านวน	๖๑,๖๒๘	เตียง	คิดเป็นร้อยละ	๒๗.๖๕

              ๑.๔.๓ สถานการณ์เตียงรองรับผู ้ป ่วยโควิด-๑๙ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ของสถานพยาบาลทุกสังกัด	จ�านวน	๙	หน่วยงาน	จ�านวน	๓๖,๙๗๗	เตียง	รับผู้ป่วยแล้ว	จ�านวน	๓๗,๖๖๘	เตียง	 

และรองรับได้เพิ่มเติม	จ�านวน	๖๙๑	เตียง	



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)
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  ๑.๔.๔ จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม	 โดยได้จัดตั้งโรงพยาบาลบุษราคัมเป็นศูนย์กลางการดูแล 

ผู้ป่วยโควิด-๑๙	 เกณฑ์สีเหลือง	 (อาการปานกลาง)	ณ	 อาคารชาเลนเจอร์	 ๓	 เมืองทองธานี	 ขนาด	๑,๒๐๐	 เตียง	 

ขยายได้ถงึ	๕,๐๐๐	เตยีง	เริม่เปิดด�าเนนิการเมือ่วนัที	่๑๔	พฤษภาคม	๒๕๖๔	ระยะแรกเปิดให้บรกิาร	จ�านวน	๑,๐๙๒	เตยีง 

และมีการขยายโรงพยาบาลบุษราคัม	เฟส	๒	รับผู้ป่วยเพิ่มอีก	จ�านวน	๑,๐๗๖	เตียง	พร้อมติดตั้งเต็นท์ความดันลบ 

ส�าหรับผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ	จ�านวน	๑๐๑	เตียง	เมื่อวันที่	๒๘	พฤษภาคม	๒๕๖๔	รวมทั้งได้ขยายเตียง 

เพิ่มอีก	๑,๕๐๐	เตียง	ท�าให้โรงพยาบาลบุษราคัมสามารถรองรับผู้ป่วยได้กว่า	๓,๗๐๐	เตียง	

      ๑.๔.๕ ด�าเนินการด้านการจัดหายารักษาโรค 

	 	 	 (๑) ยาฟาวิพิราเวียร์	 คงเหลือ	 จ�านวน	 ๗,๓๒๓,๕๗๔	 เม็ด	 มียอดการใช้ประมาณ	 

๓๑๗,๔๒๘	เมด็ต่อวนั	มเีพยีงพอให้สามารถใช้ได้ต่อเน่ือง	๒๓	วนั	มแีผนการจดัหาเพิม่เตมิ	จ�านวน	๑๖,๑๐๐,๐๐๐	เมด็ 

ทั้งน้ี	 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้อนุมัติทะเบียนยาให้องค์การเภสัชกรรมผลิตได้เองแล้ว 

เดือนละ	๒,๐๐๐,๐๐๐	เม็ด	โดยจะเริ่มกระจายยาตั้งแต่เดือนสิงหาคม	๒๕๖๔	

	 	 	 (๒)		 ยาเรมเดซิเวียร	์คงเหลือ	จ�านวน	๙,๖๑๑	ขวด	มียอดการใช้ประมาณ	๑๐๐	ขวดต่อวัน	

ซึ่งมีเพียงพอให้สามารถใช้ได้ต่อเนื่อง	๙๖	วัน	โดยมีแผนการจัดซื้อเพิ่มเติม	จ�านวน	๑๐,๐๐๐	ขวด	ทั้งนี้	จากการพบ

ผู้ป่วยโควิด-๑๙	ที่มีอาการรุนแรงมากขึ้น	ส่งผลให้อัตราการใช้ยาเรมเดซิเวียร์มีปริมาณมากขึ้น

            ๑.๔.๖ ส่งเสริมการน�าสมุนไพรไทยมาใช้เป็นยารักษาผู้ป่วยโควิด-๑๙ ได้สนับสนุนการใช้ 

พืชสมนุไพรไทยโดยเฉพาะยาฟ้าทะลายโจรให้แก่ผูป่้วยท่ีไม่มอีาการหรือมอีาการน้อย	(ผูป่้วยกลุ่มสเีขียว)	โดยให้บรรจุ

อยู่ในชุด	Home	Isolation	Set	ซึ่งผู้ป่วยรับประทานในปริมาณ	Andrographolide	จ�านวน	๑๘๐	มิลลิกรัมต่อวัน	

ติดต่อกันไม่เกิน	๕	 วัน	 ทั้งนี้	 รัฐบาลได้มีการใช้ยาฟ้าทะลายโจรในกลุ่มผู้ป่วยในเรือนจ�าในห้วงท่ีผ่านมา	ปรากฏว่า	 

ได้ผลดียิ่งช่วยให้ผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อหายจากอาการป่วยทุกคน	

รายงานสถานการณ์เตียงในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

อัตราครองเตียง

	 ๑๐๐.๙

	 ๘๗.๙

	 ๑๑๖.๘

	 ๑๙๖.๓

	 ๑๐๔.๒

	 ๙๑.๐

	 ๑๐๐.๕

	 ๘๗.๘

	 ๘๑.๔

 ๑๐๑.๙

+๑.๘

หน่วยงาน

กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนแพทย์

กระทรวงกลาโหม

โรงพยาบาลต�ารวจ

เอกชน

กรมการแพทย์

ส�านักงานปลัดกระทรวง สธ.

กรมควบคุมโรค

กรมสุขภาพจิต

รวม

เตียงทั้งหมด

	 ๓,๕๙๔

	 ๒,๗๕๘

	 ๘๕๓

	 ๑๘๘

	 ๒๒,๘๔๒

	 ๒,๖๖๕

	 ๓,๖๒๙

	 ๓๑๙

	 ๑๒๙

 ๓๖,๙๗๗

 -๓๖๒

ครองเตียงทั้งหมด

	 ๓,๖๒๗

	 ๒,๔๒๔

	 ๙๙๖

	 ๓๖๙

	 ๒๓,๗๙๕

	 ๒,๔๒๕

	 ๓,๖๔๗

	 ๒๘๐

	 ๑๐๕

 ๓๗,๖๖๘

+๓๒๒

เตียงว่าง

	 -๓๓

	 ๓๓๔

	 -๑๔๓

	 -๑๘๑

	 -๙๕๓

	 ๒๔๐

	 -๑๘

	 ๓๙

	 ๒๔

 - ๖๙๑

-๖๘๔
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  ๑.๔.๗ สถานการณ์ด้านเวชภัณฑ์	 รายการเวชภัณฑ์ท่ีมีอัตราส�ารองคงคลังมากท่ีสุด	 ได้แก่ 
หน้ากากอนามยัทางการแพทย์	(Surgical	Mask)	มอีตัราส�ารองคงคลงั	จ�านวน	๑๒	เดอืน	ส�าหรบัรายการเวชภณัฑ์อืน่ 
มีอัตราส�ารองคงคลัง	จ�านวน	๑-๓	เดือน	ซึ่งมีจ�านวนที่เพียงพอและมีการจัดหาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
  ๑.๔.๘ แนวทางการใช้ชุดตรวจ ATK
																				 (๑)	 รัฐบาลได้อนุมติัให้องค์การเภสชักรรมออกประกาศให้สถานพยาบาลและประชาชนท่ัวไป 
สามารถใช้ชุดตรวจ	ATK	ส�าหรับการตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙	ซึ่งใช้เวลาในการตรวจประมาณ	๑๐-๓๐	นาที	เร็วกว่าวิธ ี
การตรวจแบบ	 RT-PCR	 (Real	 Time	 Polymerase	 Chain	 Reaction)	 ที่ใช้เวลาประมาณ	 ๒๔-๔๘	 ชั่วโมง	 
แต่การตรวจแบบ	ATK	เป็นเพียงการคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น	รวมทั้งต้องพิจารณาผลตรวจ	(ผลเป็นบวก/ผลเป็นลบ)	
ที่อาจมีความคลาดเคลื่อน	 ผลลัพธ์จะยืนยันได้ต่อเมื่อเข้ารับการตรวจยืนยันผลจากห้องปฏิบัติการด้วยวิธีการตรวจ
แบบ	RT-PCR	เท่านั้น	ทั้งนี้	ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้อนุญาตให้ประชาชนสามารถซื้อชุดตรวจ	ATK 
เพ่ือน�าไปตรวจได้เอง	 จ�านวน	 ๑๑	 ยี่ห้อ	 เพ่ือให้สถานพยาบาลและประชาชนทราบผลตรวจเร็วข้ึน	 และคัดกรอง 
เข้าระบบการรักษาพยาบาลได้เร็วขึ้น	 นอกจากนี้	 รัฐบาลได้มอบให้ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 
จัดหาชุดตรวจ	ATK	จ�านวน	๘.๕	ล้านชุด	ให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
	 	 	 (๒)	 แนวทางปฏิบัติกรณีทราบผลการตรวจ	ATK	ณ	โรงพยาบาลของรัฐ	โรงพยาบาลเอกชน 
และหน่วยบริการคลินิกเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 โดยหากมีผลเป็นบวก	 
สถานพยาบาลนั้น	ๆ	จะต้องท�าการตรวจด้วย	RT-PCR	ซ�้าอีกครั้ง	รวมทั้งจะประเมินอาการและแบ่งประเภทผู้ป่วย 
เพื่อเข้ารับการรักษา	 กรณีท�าการตรวจ	 	 ATK	 ด้วยตนเองแล้วพบว่า	 มีผลเป็นบวก	 (ติดโควิด-๑๙)	 ให้โทรสายด่วน	
๑๓๓๐	กด	๑๔	เพื่อน�าเข้าระบบการรักษาต่อไป

       ๑.๕ สถานการณ์ด้านวัคซีนโควิด-๑๙  
  ๑.๕.๑ ก�าหนดยุทธศาสตร์วัคซีนส�าคัญ ๒ ด้าน	 ได้แก่	 ๑)	 การน�าวัคซีนต้นแบบท่ีมีศักยภาพสูง 
จากต่างประเทศมาทดสอบในประเทศไทยและขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการผลิต	 รวมทั้งก�าหนด 
ให้มีการน�าเข้าวัคซีนที่มีการพัฒนารุ่นที่	๒	(Generation	2)	ด้วย	และ	๒)	การพัฒนาวัคซีนต้นแบบในประเทศไทย 
ตั้งแต่ต้นน�้าในการบรรลุเป้าหมายการเข้าถึงวัคซีนให้ทันท่วงที	
  ๑.๕.๒ ก�าหนดเป้าหมายการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ของประเทศไทย ก�าหนดให้ประชากรที่อาศัย 
อยู ่ในประเทศไทยอย่างน้อยร้อยละ	๗๐	ได้รับการฉดีวคัซีนโควิด-๑๙	เพือ่สร้างภมูคิุม้กันหมู่ให้สงูเพยีงพอต่อการป้องกัน 
การแพร่กระจายเชื้อภายในปี	๒๕๖๔
  ๑.๕.๓ ก�าหนดกลุ่มเป้าหมายการรับวัคซีนโควิด-๑๙	 ในระยะแรกที่วัคซีนมีปริมาณจ�ากัดจึงได้มี 
การก�าหนดกลุ่มเป้าหมายการรบัวคัซีนให้แก่บคุลากรทางการแพทย์และสาธารณสขุด่านหน้า	บคุคลทีม่โีรคประจ�าตวั	 
ผู้ที่มีอายุตั้งแต่	 ๖o	 ปีขึ้นไป	 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคท่ีมีโอกาสสัมผัสผู้ป่วยก่อนเป็นล�าดับแรก	 
ส�าหรบัในระยะทีส่องเมือ่วคัซนีมปีรมิาณมากขึน้และเพยีงพอจงึได้ขยายไปยงักลุม่เป้าหมายอืน่	ๆ 	ตามปรมิาณวคัซนี
ที่ได้รับมอบ
  ๑.๕.๔ จัดหาวัคซีนโควิด-๑๙	ในระหว่างวันที่	๒๘	กุมภาพันธ์-๒๕	กรกฎาคม	๒๕๖๔	ประเทศไทย 
มีวัคซีนโควิด-๑๙	ให้บรกิารรวม	๓	ชนดิ	ได้แก่	วคัซนีซโินแวคและแอสตร้าเซนเนก้า	ซึง่จดัหาโดยกระทรวงสาธารณสุข	
และวัคซีนซิโนฟาร์ม	ซึ่งจัดหาโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	 โดยได้มีการจัดส่งวัคซีนไปยังหน่วยบริการทั่วประเทศแล้ว 
กว่า	 ๑๗	 ล้านโดส	 รวมท้ังกระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขจัดหาวัคซีนโควิด-๑๙ 
ผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศในกรอบทวิภาคี	 โดยอาศัยความสัมพันธ์ที่ดีที่ได้สานไว้กับประเทศต่าง	 ๆ	 
เช่น	สาธารณรฐัประชาชนจีน	สหรัฐอเมริกา	สหราชอาณาจักร	และประเทศญีปุ่น่	นอกจากนี	้ยงัด�าเนนิการจดัหาวคัซนี 
ผ่านความร่วมมือในกรอบพหุภาค	ีเช่น	กลไกกองทุนอาเซียนเพื่อรับมือโควิด-๑๙	
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    ๑.๕.๕ ข้อมูลการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔	สรุปได้	ดังนี้

	 	 	 (๑)	 ภาพรวมการฉีดวัคซีน

ซิโนแวค (โดส) แอสตร้าเซนเนก้า (โดส) ซิโนฟาร์ม (โดส) รวม (โดส)

จัดซื้อ ๘,๔๗๖,๙๖๐ ๗,๑๔๐,๕๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๑๘,๖๑๗,๔๖๐

รับบริจาค ๙๙๘,๔๐๐ ๑,๐๕๓,๐๐๐ - ๒,๐๕๑,๔๐๐

รวม ๙,๔๗๕,๓๖๐ ๘,๑๙๓,๕๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๖๖๘,๘๖๐

ฉีดเข็ม ๑ ๔,๗๒๒,๐๒๓ ๖,๘๕๘,๓๑๔ ๖๔๖,๕๐๘ ๑๒,๒๒๖,๘๔๕

ฉีดเข็ม ๒ ๓,๓๘๕,๑๐๓ ๒๒๔,๔๗๕ ๓๓,๔๒๑ ๓,๖๔๒,๙๙๙

รวม ๘,๑๒๙,๒๑๕ ๗,๒๒๘,๑๐๗ ๗๔๑,๗๔๘ ๑๕,๘๖๙,๘๔๔

หมายเหต ุ: ความสามารถในการฉีดวัคซนีทัว่ประเทศโดยเฉลีย่วนัละ	๓๐๐,๐๐๐	โดส	สามารถขยายได้ถงึวนัละ	๗๐๐,๐๐๐	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	โดส

	 	 	 (๒)	 การฉีดวัคซีนจ�าแนกตามกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย
จ�านวนเป้าหมาย 

(คน)

จ�านวนผู้ที่ได้รับวัคซีน

เข็มที่ ๑ (คน) ร้อยละ เข็มที่ ๒ (คน) ร้อยละ

บุคลากรทางการแพทย์

และสาธารณสุข

๗๑๒,๐๐๐ ๘๐๗,๙๔๗ ๑๑๓.๕ ๗๐๐,๔๗๖ ๙๘.๔

เจ้าหน้าที่ด่านหน้า ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๘๓๘,๙๑๑ ๔๔.๒ ๕๐๐,๑๕๒ ๒๖.๓

อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ�าหมู่บ้าน

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๔๔๒,๗๕๔ ๔๔.๓ ๒๐๕,๖๘๔ ๒๐.๖

ผู้มีอายุ	๖๐	ปีขึ้นไป ๑๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๔,๓๖๒ ๒๐.๐ ๑๖๐,๗๗๕ ๑.๓

ผู้มีโรคเรื้อรัง	๗	กลุ่มโรค ๕,๓๕๐,๐๐๐ ๑,๓๐๑,๖๙๙ ๒๔.๓ ๒๓๘,๐๓๘ ๔.๔

ประชาชนทั่วไป ๒๘,๕๓๘,๐๐๐ ๖,๓๓๑,๑๔๕ ๒๒.๒ ๑,๘๓๗,๘๗๔ ๖.๔

รวม ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒,๒๒๖,๘๔๕ ๒๔.๕ ๓,๖๔๒,๙๙๙ ๗.๓

  ๑.๕.๖  ก�าหนดแผนการจัดหาวัคซีนโควิด-๑๙ โดยปรับกรอบการก�าหนดเป้าหมายการจัดหาวัคซีน 

จาก	๑๐๐	 ล้านโดส	 ภายในปี	 ๒๕๖๔	 เป็นจ�านวน	 ๑๕๐	 ล้านโดส	 ภายในปี	 ๒๕๖๔	 เพื่อให้ครอบคลุมประชาชน 

และกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น	 รวมท้ังรองรับการใช้วัคซีนเพื่อการกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคหรือกรณีอื่นใดท่ีต้องมีการใช ้

วัคซีนเพิ่มเติม

  ๑.๕.๗  ลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาวัคซีนโควิด-๑๙ ในประเทศไทยร่วมกับ	 

๑๑	 หน่วยงาน	 ประกอบด้วย	 ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 

บรษิทั	ไบโอเนท-เอเชยี	จ�ากดั	ส�านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ	กรมการแพทย์	กรมควบคุมโรค	กรมวทิยาศาสตร์

การแพทย์	ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	องค์การเภสชักรรม	และสถาบันวคัซีนแห่งชาต	ิเพือ่เป็นทีมไทยแลนด์ 

พัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙	และโรคอุบัติใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
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  ๑.๕.๘ พัฒนาวัคซีนโควิด-๑๙ ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์และการวิจัยและพัฒนา 

ได้ระดมก�าลังจากทกุภาคส่วนขบัเคลือ่นให้มกีารวจิยั	พฒันา	และผลติวคัซนีใช้งานได้อย่างรวดเรว็และเพยีงพอโดยใช้	

๓	แนวทางควบคูก่นั	คอื	การสนบัสนนุการวจัิยในประเทศ	การร่วมมอืกบัเครอืข่ายนานาชาต	ิและการท�างานจตรุภาค ี

(Quadruple	 Helix)	 กับผู้ผลิต	 ภาควิชาการ	 ภาครัฐ	 และเอกชนท้ังในประเทศและต่างประเทศ	 ตั้งแต่ช่วงแรก 

ของการระบาดส�านกังานการวจิยัแห่งชาตไิด้ให้ทนุวจิยัเรือ่งวคัซีนโควดิ-๑๙	แล้ว	จ�านวน	๔	โครงการ	ซ่ึงได้เริม่ด�าเนนิการ 

ทดสอบวัคซีนที่ผลิตโดยคนไทย	“ChulaCov19”	ในมนุษย์	ระยะที่	๑	แล้ว	คาดว่าจะสามารถน�ามาใช้ในปี	๒๕๖๕	

นอกจากนี้	ยังได้มีการประสานงานและเจรจากับหลายประเทศทั่วโลก	เช่น	สาธารณรัฐประชาชนจีน	สหรัฐอเมริกา	

สหพันธรัฐรัสเซีย	สาธารณรฐัอนิเดีย	และรฐัอสิราเอล	เพือ่วจิยัและพฒันาวคัซนีเพือ่เป็นทางเลอืกทีค่นไทยจะมโีอกาส

ในการเข้าถึงวัคซีนได้ในที่สุด	

  ๑.๕.๙ ติดตามอาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีน 

โควิด-๑๙ รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่มีอาการไม่พึงประสงค์หลังรับวัคซีนโควิด-๑๙	เพื่อสร้างความมั่นใจ 

แก่ประชาชน	 โดยเมื่อวันที่	 ๑๖	 พฤษภาคม	 ๒๕๖๔	 ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ประกาศ	 

เรือ่ง	หลกัเกณฑ์	วธิกีาร	และเง่ือนไขการจ่ายเงินช่วยเหลอืเบือ้งต้นกรณผีูร้บับรกิารได้รบัความเสยีหายจากการรบัวคัซนี

ป้องกนัโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา	๒๐๑๙	หรอืโรคโควดิ-๑๙	[Coronavirus	Disease	2019	(COVID-19)]		พ.ศ.	๒๕๖๔	 

(เฉพาะวคัซนีทีร่ฐัจดัให้	ไม่รวมถงึวคัซนีทางเลอืกทีใ่ห้บริการโดยโรงพยาบาลเอกชนและมีการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายเกดิข้ึน) 

โดยได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยค�าร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นในระดับเขตเพื่อพิจารณา 

วนิิจฉยัค�าร้อง	และจ่ายเงินช่วยเหลอืได้ไม่เกินอตัราทีก่�าหนด	คอื	กรณเีสยีชีวติ	หรือทุพพลภาพถาวร	หรือเจบ็ป่วยเรือ้รงั 

ที่ต้องรักษาตลอดชีวิต	 จ่ายไม่เกิน	 ๔๐๐,๐๐๐	 บาท	 สูญเสียอวัยวะหรือพิการท่ีมีผลกระทบกับการด�าเนินชีวิต	 

จ่ายไม่เกิน	 ๒๔๐,๐๐๐	 บาท	 และบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง	 จ่ายไม่เกิน	 ๑๐๐,๐๐๐	 บาท	 ท้ังน้ี	 ผู้ท่ีมีสิทธิ 

ยื่นค�าร้อง	ได้แก่	ผู้รับวัคซีน	ทายาท	ผู้อุปการะ	หรือโรงพยาบาลที่ให้บริการ	โดยสามารถยื่นได้ที่โรงพยาบาลนั้น	ๆ	 

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตพื้นที่	 โดยมีระยะเวลายื่นค�าร้อง 

ได้ภายใน	๒	ปี	นับแต่วนัทีท่ราบความเสยีหาย	โดยการจ่ายเงนิช่วยเหลอืเบือ้งต้นทีเ่ป็นความเสยีหายจากการรบัวคัซนี

โควิด-๑๙	ครอบคลุมคนไทยทุกสิทธิไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้สิทธิบัตรทอง	ประกันสังคม	และสวัสดิการข้าราชการ

 ๑.๖ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและการน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ โดยพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและระบบปัญญาประดิษฐ์มาสนับสนุนการท�างานของบุคลากรทางการแพทย์	 ตลอดจนสนับสนุน 

การใช้ชีวิตในสมดุลวิถีใหม่	 รวมถึงงานวิจัยด้านสังคมและการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาด 

ของโควิด-๑๙	 และเมื่อสถานการณ์เริ่มควบคุมการแพร่ระบาดได้จึงมีการสนับสนุนการวิจัยเพื่อติดตามผลกระทบ 

ทางสังคมและเศรษฐกจิจากการระบาดของโควดิ-๑๙	รวมทัง้ยงัสนบัสนนุการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สร้างความมัน่คง

ด้านสาธารณสุขของประเทศที่ยังมีความจ�าเป็นต้องด�าเนินการ	 เช่น	การพัฒนาห้องความดันลบ	 โรงพยาบาลสนาม	

และหุ่นยนต์ทางการแพทย์	

	 	 ผลการวิจัยสามารถน�าไปใช้แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙	 ในด้านการติดตาม	 เฝ้าระวัง	 

พฒันานวตักรรมด้านการแพทย์และสาธารณสขุ	และการแก้ไขปัญหาด้านสงัคมและเศรษฐกจิในช่วงเกดิสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙	 และในระยะหลังวิกฤตโควิด-๑๙	 ซ่ึงเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด 

ของโควิด-๑๙	ในด้านการติดตาม	เฝ้าระวัง	และพัฒนานวัตกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุข	และข้อเสนอแนะ 

ในเชิงมาตรการและแผนการรับมือส�าหรับโรคอุบัติใหม่ท่ีอาจเกิดข้ึนได้ของประเทศไทยในอนาคต	 ท้ังนี	้ 

ผลการด�าเนินการส�าคญัทีไ่ด้สนบัสนนุทนุวจิยัและได้ขบัเคลือ่นการน�าผลงานวจิยัและนวตักรรมไปสูก่ารใช้ประโยชน์

ในการแก้ไขปัญหาประเด็นโควิด-๑๙	เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ก�าหนดไว้	ดังนี้



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
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  ๑.๖.๑ ชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (PAPRs 

Powered Air Purifying Respirator System: PAPRs COVID-19)	 ที่ด�าเนินการโดยสมาคมส่งเสริม 

การรับช่วงการผลิตไทย	 (THAI	 SUBCON)	 ภายใต้การสนับสนุนทุนจากส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	 มีลักษณะ 

เป็นชดุพดัลมและหน้ากากครอบศีรษะ	ส�าหรบักรองอนภุาคและเชือ้โควดิ-๑๙	ขนาด	๐.๓	ไมครอน	ด้วยไส้กรองอากาศ 

คุณภาพสูง	 หรือเฮปป้า	 (HEPA	 FILTER)	 โดยดูดลมผ่านไส้กรองด้วยพัดลมขนาดเล็ก	 ใช้พลังงานจากแบตเตอรี	่ 

ใช้งานร่วมกบัหน้ากากครอบศรีษะ	โดยในระยะแรกได้ส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลกลุม่สถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 

(UHosNet)	 เพื่อส่งต่อให้โรงพยาบาลในโรงเรียนแพทย์และโรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุข	 ปัจจุบันยังมี 

ความต้องการใช้เพิ่มอีกเป็นจ�านวนมาก	 ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติจึงสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อผลิตชุดเพิ่มอีก	 

จ�านวน	๓,๐๐๐	ชุด	เพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	

วิจัยและนวัตกรรม	 และกรุงเทพมหานคร	 โดยคาดว่าจะผลิตและส่งมอบครบภายในเดือนตุลาคม	 ๒๕๖๔	 

ซ่ึงหากประเมินจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙	 ในปัจจุบันคาดว่าจ�านวนชุดท่ีผลิตเพื่อแจกจ่าย 

ให้แก่โรงพยาบาลจะมีเพียงพอต่อการใช้งาน	

  ๑.๖.๒ นวตักรรมชดุท่ีนอนยางพารา	ผลงานต่อยอดจากโครงการวจิยัเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการผลติ

หมอนยางพาราระดับชุมชนของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านพังดาน	จังหวัดพัทลุง	คุณภาพร้อยละ	๑๐๐	 

มคีณุสมบัตทิีส่ามารถระบายอากาศได้ด	ีมคีวามนุม่และยดืหยุน่สงู	รองรบัสรรีะเวลานอน	ไม่สะสมฝุน่ละออง	เช้ือแบคทเีรยี	

และเชื้อโรค	 สะดวกต่อการท�าความสะอาด	 เหมาะแก่การน�ามาดูแลผู้ป่วยโควิด-๑๙	นอกจากนี้	 ยังมีอายุการใช้งาน 

ที่ยาวนานถึง	 ๑๐	 ปี	 โดยส�านักงานการวิจัยแห่งชาติได้มอบนวัตกรรมดังกล่าวให้แก่กระทรวงการอุดมศึกษา	

วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนามสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัย 

และนวัตกรรมในการรองรับผู้ป่วยโควิด-๑๙	โดยได้มอบไปแล้วกว่า	๑,๐๐๐	ชุด

  ๑.๖.๓ พัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ประเมินการใส่หน้ากากอนามัย (AiMask) ซ่ึงสามารถ

ประมวลผลภาพเคลือ่นไหวในรปูแบบคลปิวดีทิศัน์ทีไ่ด้จากกล้องวงจรปิด	เพือ่ท�าการประเมนิการใส่หน้ากากอนามยั 

ของประชาชนที่สัญจรในที่ต่าง	 ๆ	 โดยระบบสามารถท�างานได้อย่างต่อเนื่องและนับจ�านวนและค�านวณอัตรา

การสวมหน้ากากอนามัยได้โดยไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ไปนับด้วยตนเองในพื้นที่หรือผ่านกล้องวงจรปิด	 มีต้นทุนต�่า 

และท�างานได้ตลอด	 ๒๔	 ชั่วโมง	 ซึ่งเป็นการสนับสนุนการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบปัญญาประดิษฐ์มาช่วย 

ในการดูแลสขุภาพประชาชน	เช่น	การส่งเสรมิการสวมใส่หน้ากากอนามยั	การเว้นระยะห่าง	การล้างมอื	การหลกีเลีย่ง 

การสัมผัสกัน	และการวัดอุณหภูมิเพื่อรับรู้สุขภาพของประชาชน	โดยเน้นการพัฒนาระบบตรวจจับหน้ากากอนามัย	

การพัฒนาระบบวัดการเว้นระยะห่าง	 และระบบหลังบ้านท่ีใช้ในการบริหารการเฝ้าระวัง	 รวมท้ังจัดท�าชุดข้อมูล 

สรุปผลการวิเคราะห์การสวมหน้ากากอนามัยและระยะห่างระหว่างผู ้ ท่ีสัญจรในท่ีสาธารณะ	 เพื่อน�าไปใช ้

ในการป้องกันและการสนับสนุนการใส่หน้ากากอนามัยแบบเรียลไทม์

  ๑.๖.๔ ต้นแบบห้องความดันลบที่สามารถเคลื่อนย้ายได้เพื่อใช้เป็นห้องผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤต 

(Intensive Care Unit: ICU) ในโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนาม พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ที่จ�าเป็น	 

เช่น	 ระบบควบคุมความดัน	 ระบบกรองอากาศใช้เวลาติดตั้งที่หน้างานไม่เกิน	 ๑	 ชั่วโมง	 ท�าให้สามารถเคล่ือนย้าย

ไปในสถานที่ต่าง	 ๆ	 ได้	 และสามารถติดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามได้	 โดยได้น�าห้องดังกล่าวไปติดต้ังท่ีโรงพยาบาล

เจริญกรุงประชารักษ์เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยโควิด-๑๙
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  ๑.๖.๕ นวัตกรรมเครื่องพ่นละอองนาโนน�้ายาฆ่าเชื้อ	 ซึ่งจะพ่นละอองไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 

ทีม่ศีกัยภาพในการก�าจัดเชือ้ไวรสั	เชือ้แบคทเีรยี	เชือ้รา	และสปอร์ของเชือ้ราได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	โดยไม่ทิง้สารเคมี 

ตกค้างที่เป็นอันตราย	 สามารถก�าจัดได้ทั้งเชื้อในอากาศและเช้ือท่ีอยู่บนพื้นผิววัสดุ	 และนักวิจัยได้พัฒนานวัตกรรม

เครื่องพ่นละอองนาโนน�้ายาฆ่าเชื้อ	 ๒	 รุ่น	 คือ	 เครื่อง	 VQ20	 ท่ีพ่นละอองไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเข้มข้น 

ร้อยละ	๓-๗	เพื่อฆ่าเชื้อ	และเครื่อง	VQ20+HP35	ที่พ่นละอองไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ขนาดเล็กกว่า	๕	ไมโครเมตร	 

และล่องลอยในอากาศได้นาน	ทัง้นี	้นวตักรรมเครือ่งพ่นละอองนาโนน�า้ยาฆ่าเชือ้เพือ่รบัมอืกบัสถานการณ์โควดิ-๑๙	

เป็นผลงานวจิยัโดย	ศาสตราจารย์	ดร.	สนอง	เอกสทิธ์ิ	และคณะ	ซ่ึงได้รบัรางวลัการวจิยัแห่งชาต	ิ:	รางวลัสิง่ประดษิฐ์คดิค้น 

ประจ�าปี	๒๕๖๔	และได้รับคัดเลือกเป็น	๑	ใน	๑๑	ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นตอบรับชีวิตวิถีใหม่และการปรับตัว 

อนัเนือ่งมาจากภาวะวิกฤตโควดิ-๑๙	จากกระทรวงการอดุมศกึษา	วทิยาศาสตร์	วจัิยและนวตักรรม	โดยได้มกีารส่งมอบ 

นวัตกรรมเครื่องพ่นละอองนาโนน�้ายาฆ่าเชื้อเพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด-๑๙	 ให้กับกองอ�านวยการรักษา 

ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่มีการระบาดของโควิด-๑๙

  ๑.๖.๖ เปิดใช้นวัตกรรมแพลตฟอร์ม “ระบบจัดการเวชภัณฑ์ประเทศไทย ๒๐๒๐”	โดยส�านักงาน

การวิจัยแห่งชาติและกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ผสานความร่วมมือ 

กับบริษัท	 ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น	 จ�ากัด	 สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	พัฒนาและเปิดใช้นวัตกรรมแพลตฟอร์ม	“ระบบจัดการเวชภัณฑ์

ประเทศไทย ๒๐๒๐”	เพือ่แก้ไขปัญหาการขาดแคลนเวชภณัฑ์และการบรหิารสนิค้าคงคลงัท่ีขาดสมดุล	ท�าให้สามารถ 

บริหารการจัดซ้ือ-รับ-กระจายเวชภัณฑ์และโลจิสติกส์ขนส่งอย่างครบวงจร	 ครอบคลุมท้ังการบริจาคอัจฉริยะ	 

(Smart	Donation)	และระบบจัดซื้อกลาง	พร้อมส่งมอบระบบจัดการเวชภัณฑ์ดังกล่าวให้กับกระทรวงสาธารณสุข	

ซ่ึงนวัตกรรมดังกล่าวได้น�ามาใช้แล้วในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙	 ในโรงพยาบาลทั่วประเทศ	

จ�านวน	๒,๖๔๑	แห่ง	ผลทีไ่ด้รบัจากระบบจดัการเวชภณัฑ์ประเทศไทย	๒๐๒๐ นี	้ท�าให้ประเทศไทยมฐีานข้อมลูกลาง 

ด้านสาธารณสุขส�าหรับสินค้าเวชภัณฑ์	 สามารถน�าข้อมูลมาวิเคราะห์และตอบโต้สถานการณ์โรคระบาดได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพทั้งด้านการใช้	 จ�านวนคงคลังของเวชภัณฑ์	 และสามารถประมาณการความต้องการใช้ในอนาคตได	้ 

รวมทัง้หน่วยงานจะสามารถประหยดัต้นทนุด้านสาธารณสขุและสร้างความโปร่งใสในการบรหิารจดัการการกระจาย

เวชภัณฑ์ด้วยระบบ	Matching	 บนสถานการณ์และข้อมูลที่แท้จริง	 ส�าหรับโรงพยาบาลทั่วประเทศจะได้รับสินค้า 

ตรงตามต้องการจริงในเวลาท่ีรวดเรว็	ลดภาระต้นทนุ	ในการมคีงคลงัเวชภัณฑ์ท่ีขาดหรอืเกนิความต้องการ	ด้านผูจ้ดัหา

ผลิตภัณฑ์สามารถวางแผนบริหารจัดการการผลิตเวชภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม	 ไม่ต้องขนส่งสินค้าเข้ามาท่ีส่วนกลาง 

สามารถกระจายสินค้าไปยังโรงพยาบาลที่ต้องการโดยตรงได้ทันที	 ส่วนผู ้บริจาคสามารถบริจาคเวชภัณฑ  ์

ที่ตรงตามความต้องการของโรงพยาบาลและจ�านวนที่ใช้จริง

  ๑.๖.๗ พัฒนาแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ”	 พัฒนาโดยกระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข	 

และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อรองรับมาตรการผ่อนคลายเพื่อให้ธุรกิจต่าง	ๆ	ด�าเนินธุรกิจต่อไปได้	 

โดยควบคมุไม่ให้แต่ละกจิการมผีูม้าใช้บรกิารมากเกนิไปจนเสีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรค	โดยค�านงึถึงความปลอดภยั

และคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของประชาชน	 ซึ่งเป็นมาตรการในการสอบสวนโรคเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ทันทีว่า	

บคุคลน้ันมกีารเดนิทางไปทีใ่ด	ช่วงเวลาใด	และมบีคุคลใดบ้างอยูใ่นสถานท่ีดงักล่าวในช่วงเวลานัน้	ๆ 		เมือ่พบว่ามผีูต้ดิเช้ือ 

จะได้ตดิต่อผู้ทีอ่ยูใ่นพืน้ทีใ่นช่วงเวลาเดยีวกนัเพือ่ด�าเนนิมาตรการด้านสาธารณสขุให้เข้าสูก่ระบวนการตรวจคดักรอง	

แยกกกั	และรกัษาได้ทนัการณ์	ซึง่มผู้ีเข้าใช้งานแอปพลเิคชัน	“ไทยชนะ”	จ�านวน	๖๓,๗๕๗,๗๐๙	เครือ่ง	(นบัจากจ�านวน 

หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่)	และมีกิจการ/ร้านค้าลงทะเบียนใช้งาน	จ�านวน	๔๐๕,๘๕๑	แห่ง	
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 ๑.๗ การประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน

  ๑.๗.๑  ด�าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของศูนย์ปฏิบัติการด้านข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหา 

จากโรคติดเช้ือโควิด ๑๙ (ศปข.)	 เช่น	 จัดแถลงข่าวประจ�าวัน	 โดยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙	 

และการแถลงข่าวประจ�าวนัของศนูย์บรหิารสถานการณ์โควดิ-๑๙	ภาคภาษาองักฤษ	[Center	for	COVID-19	Situation 

Administration	 (CCSA)	 Daily	 Briefing	 on	 COVID-19	 Situation]	 โดยรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษก 

กระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทน	 ถ่ายทอดการแถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙	 ผ่านช่องทาง 

สือ่ออนไลน์	สถานีวทิยโุทรทศัน์	NBT	2HD	สถานโีทรทัศน์	ช่อง	9	MCOT	HD	สถานวีทิยกุระจายเสยีงแห่งประเทศไทย	

Facebooks	 live	 :	 Live	 NBT	 2HD	 และส�านักข่าวไทย	 สร้างการรับรู้ผ่านสื่อออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์ 

ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	 รวมถึงจัดท�า	 Facebook	 ศูนย์ข้อมูล	 COVID-19	 ผลิตคลิปแถลงข่าวจากข้อมูล 

ศนูย์บรหิารสถานการณ์โควดิ-๑๙	เพือ่เผยแพร่ผ่านเพจดงักล่าว	และสือ่ออนไลน์ของกรมประชาสมัพนัธ์	ผลติสือ่โทรทศัน์ 

และสื่อออนไลน์เพื่อเผยแพร่ในช่องทางต่าง	 ๆ	 ตรวจสอบข้อมูลข่าวปลอม	 (Fake	 news)	 ให้ทันสถานการณ	์

ตอบโต้ข่าวปลอมหรือการสร้างกระแสที่เป็นเท็จ	 รวมทั้งประสานภาคีเครือข่ายภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม 

ในการผลิตสื่อต่าง	ๆ	เช่น	การ์ตูนขายหัวเราะ	YouTuber	และ	Blogger	ที่มีผู้ติดตามสูงเข้ามามีบทบาทในการผลิต

คลิปวีดิโอเพื่อเผยแพร่ข่าวสารและให้ความรู้แก่ประชาชนในทุกระดับ

	 	 	 ทั้งน้ี	 ข้อมูลที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเช้ือโควิด-๑๙  

เสนอในมิติต่าง	ๆ	จะน�าไปใช้ก�าหนดมาตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชนและป้องกันปัญหาด้านต่าง	ๆ	ท�าให้ประเทศ

สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้ดี	 เช่น	 การปิดสถานที่ต่าง	 ๆ	 มาตรการเคลื่อนย้ายคนทั้งภายในประเทศ

และการน�าคนไทยกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง	และการก�าหนดมาตรการช่วยเหลือประชาชนด้านการเงิน	

  ๑.๗.๒ ด�าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของศูนย์ปฏิบัติการด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 

(ศปก.วช.) ดังนี้	

	 	 	 (๑)	 รายงานสถานการณ์โควิด-๑๙	 เป็นประจ�าทุกวันให้กับสื่อสารมวลชน	 และช่องทาง 

การสื่อสารอื่น	 ๆ	 ทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการ	 สร้างการเข้าถึงการรับรู้ของประชาชนมากกว่า	 ๓๐	 ล้านคน	

ซึ่งเกิดจากการศึกษาวิเคราะห์เอกสารจากหน่วยงานหลักด้านการแพทย์และสาธารณสุขทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 

เช่น	กรมควบคมุโรค	องค์การอนามยัโลก	(World	Health	Organization:	WHO)	โดยข้อมลูดงักล่าวได้รบัความสนใจ 

และน�าไปใช้ประโยชน์จากแหล่งให้ข้อมูลโดยตรงคือ	Facebook	ของส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	ซึ่งมีผู้เข้าถึงข้อมูล 

เฉลี่ย	 ๑๐,๐๐๐-๒๕,๐๐๐	 คนต่อผลงาน	 มีการอ้างอิงและน�าไปใช้ประโยชน์โดยตรงและการกล่าวซ�้า	 เผยแพร่

ประกอบการน�าเสนอข่าวสถานการณ์ของส�านกัข่าวออนไลน์และสือ่หลักของประเทศ	โดยมค่ีาเฉลีย่สถติกิารเยีย่มชม 

เว็บไซต์	(Truehits)	ประมาณ	๓,๔๐๐	คนต่อส�านักข่าว	รวมถึงผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการที่ส�าคัญ	(Social	Influencers) 

เช่น	 โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙	 บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	 ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ 

ในสาขาวิชาการต่าง	 ๆ	 มากกว่า	 ๒๐	 เพจ	 ได้ใช้ข้อมูลรายงานสถานการณ์ผู ้ติดเชื้อรายวันและแบบจ�าลอง 

ทางคณิตศาสตร์	 ประกอบการวิเคราะห์และน�าเสนอความเห็นของกลุ่มคนที่มีอิทธิิพลต่อความคิิดและการตัดสินใจ 

ของกลุม่เป้าหมายต่าง	ๆ 	(Influencers)	ซึง่มผีูต้ดิตามเฉลีย่มากกว่า	๑๐๐,๐๐๐-๒๐๐,๐๐๐	คน	ส่งผลให้มผีูเ้ข้าถงึข้อมลู 

มากกว่า	๔,๐๐๐,๐๐๐	คนต่อรายการ		
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																			 (๒)	 น�าเสนอสรุปสถานการณ์ในรูปแบบกราฟจากแบบจ�าลองเพื่อคาดการณ์การระบาด	

แบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์คาดการณ์การระบาด	 จ�านวนผู้ติดเช้ือ	 ระยะเวลา	 เพ่ือวางแผนจัดการและประเมินผล 

ของมาตรการที่ใช้	 และผลจากการวิจัยด้านสังคม	 การรับรู้ข้อมูล	 ผลกระทบทางสังคม	 เศรษฐกิจ	 และการฟื้นฟ	ู 

เช่น	ข้อมูลของประเทศไทยกับประเทศอื่น	ๆ	ทั่วโลก	ในกลุ่มประเทศอาเซียน	ข้อมูลสัดส่วนจ�านวนผู้ติดเชื้อในพื้นที่

กรุงเทพมหานครและต่างจังหวดั	ตลอดจนแผนภาพการแพร่กระจายเช้ือในจงัหวดัต่าง	ๆ	ทัว่ประเทศ	เพือ่ใช้ประกอบ

การตัดสนิใจเชงินโยบายและได้เชือ่มประสานกับศนูย์บรหิารสถานการณ์โควดิ-๑๙	ทีท่�าเนยีบรฐับาล	เพือ่ใช้ประกอบ

การแถลงข่าวในแต่ละวนั	ส่งผลให้เกดิมาตรการซึง่ออกมาชะลอการเกิดฉากทศัน์	(Scenario)	สถานการณ์รนุแรงทีส่ดุ

หากปล่อยให้การแพร่ระบาดเป็นไปตามธรรมชาติ	

๒๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๕,๐๐๐

๒,๐๐๐

๑,๐๐๐

๕๐๐

๒๐๐

๑๐๐

อิตาลี

อิหร่าน

เกาหลีใต้

สหรัฐอเมริกา

ญี่ปุ่น

สิงคโปร์

ฮ่องกง

จ�านวนผู้ติดเชื้อ

๐	 ๒	 ๔	 ๖	 ๘	 ๑๐	 ๑๒	 ๑๔	 ๑๖	 ๑๘	 ๒๐	 ๒๒	 ๒๔

จ�านวนวันหลังจากวันที่มีผู้ติดเชื้อ	๑๐๐	ราย

จ�านวนผู้ติดเชื้อนับจากวันที่มีผู้ติดเชื้อถึง ๑๐๐ ราย

อัตราการตาย

SARS

COVID-19

แพร่กระจายได้มากกว่า

แตอ่ัตราการตายต�่ากว่า
๑๐๐

๕๐

๒๐

๑๐

๕

๒
๑

๐.๑

๐ ๑ ๕ ๑๐

๑๕

หวัดทั่วไป อีสุกอีใส

หัด

ความสามารถในการแพร่กระจายเชื้อ

ความสามารถ
ในการแพร่กระจายเชื้อ

อัตราการตาย

แพร่กระจายได้มากแพร่กระจายได้น้อย

อีโบล่า
ฝีดาษ

รุนแรงน้อย

รุนแรงมาก

Influenza

1.3

0.1%

COVID-19

2-4

<2.3%

SARS

3.0

9.6%

ซาร์ส (SARS)

เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ๒๐๑๙

ไข้หวัดใหญ่

MERS

ไข้หวัดนก
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                        	 (๓)	 ให้ความรู้เรื่องสุขภาพแก่ประชาชน	 โดยมีประชาชนมากกว่า	 ๓๐,๐๐๐,๐๐๐	 คน	 
ได้รับ	“ความรอบรู้ทางสุขภาพ	(Health	literacy)”	ในการป้องกันตนเอง	สามารถเข้าถึงข้อมูล	ความรู้	ความเข้าใจ
เพือ่วเิคราะห์	ประเมนิการปฏบิติั	และจัดการตนเอง	รวมทัง้สามารถชีแ้นะเรือ่งสขุภาพส่วนบคุคล	ครอบครวัและชมุชน	
เพือ่สขุภาพทีดี่จากส่ือเผยแพร่ในรปูแบบทีเ่ข้าใจง่าย	(Infographic)	และคลปิวดิโีอ	โดยสือ่เผยแพร่ดงักล่าวจัดท�าขึน้
จากองค์ความรู	้เช่น	“ไวรสัโคโรนาทีป่ระชาชนรบัรูก้รณศีกึษาประชาชนทุกสาขาอาชีพท่ัวประเทศ”	ซึง่เป็นการท�างาน
ของส�านักงานการวิจัยแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล	 ด�าเนินการส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนในประเทศ 
ทั้งในประเด็นของการเข้าถึงข้อมูล	 ความเชื่อมั่นในข้อมูล	 ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร	 การปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง 
เพื่อป้องกันตนเอง	 การรับรู้ความเสี่ยง	 ความวิตกกังวล	 และประเด็นการรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข	 
เพ่ือประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถน�าข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจ	 การก�าหนดมาตรการและนโยบาย 
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพของประชาชนโดยรวมตลอดจนเพื่อประกอบการน�าส่งข้อมูลทางวิชาการ 
ที่ถูกต้องเผยแพร่สู่สาธารณะ	
																										(๔)	 ส่งเสริมให้ประชาชนประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อด้วยตนเอง	 โดยประชาชน 
จ�านวน	๑๙๖,๑๖๒	คน	ได้ใช้แบบคัดกรองตนเองในรูปแบบออนไลน์	ส�าหรับผู้ที่สงสัยว่าจะติดโควิด-๑๙	ใน	๓	ภาษา	 
คือ	ภาษาไทย	ภาษาจีน	และภาษาอังกฤษ	ซึ่งเป็นแบบคัดกรองตนเองออนไลน์แรกในประเทศไทย	เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่	 
๑๓	กุมภาพันธ์	๒๕๖๓	ซึ่งเป็นระยะเริ่มต้นของการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙	และการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง 
ที่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว	 ทันสถานการณ์นี้ช่วยให้ประชาชนท่ีไม่มีความเสี่ยงไม่ต้องเดินทาง 
ไปยงัโรงพยาบาล	ลดความเสีย่งในการตดิเช้ือของตนเอง	สามารถลดภาระบุคลากรทางการแพทย์ในการตรวจคดักรอง 
ในเบื้องต้นได้มากกว่า	๙๘,๐๘๑	ชั่วโมง	 ลดระยะเวลาในการเดินทางของประชาชนได้มากกว่า	๗๙๘,๓๗๙	ชั่วโมง	
และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนได้มากกว่า	๓๗	ล้านบาท	
   (๕)	 สนบัสนนุให้มหาวทิยาลยัราชภฏัทัว่ประเทศตดิตามและส�ารวจความคดิเหน็ต่อสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙	 โดยผลส�ารวจได้น�าเสนอต่อศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙	 เพื่อใช้เป็นข้อมูล 
ที่สะท้อนความคิดเห็นของประชาชนประกอบการพิจารณามาตรการเข้มงวดและมาตรการผ่อนคลายต่าง	 ๆ	 
ของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙

การส�ารวจความคิดเห็นต่อการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ กรณีกลุ่มที่ควรได้ฉีดวัคซีนก่อนในล�าดับแรก

๘๐

๗๐

๖๐

๕๐

๔๐

๓๐

๒๐

๑๐

๐
บุคลากร
ทางการ
แพทย์
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ร้อยละ

ผู้สูงอายุ ผู้มีโรค
ประจ�าตัว

ที่เสี่ยงอันตราย
จากการติดเชื้อ

ประชาชน
ที่มีอาชีพ
ต้อนรับ

นักท่องเที่ยว
หรือที่ต้อง
พบปะผู้คน
จ�านวนมาก

ประชาชน
ในจังหวัด
ชายแดน

ประชาชน
ในจังหวัด
ที่มีแรงงาน
ต่างด้าว

จ�านวนมาก

ประชาชน
ในจังหวัดที่มี
ความส�าคัญ
ต่อเศรษฐกิจ

และ
การท่องเที่ยว

คนไทย
ที่จ�าเป็นต้อง
เดินทางไป
ต่างประเทศ

กลุ่มแรงงาน
ต่างด้าว
ที่อยู่ใน

ประเทศไทย

อื่น ๆ

 บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข (๗๔.๔๗%)

 ผู้มีโรคประจ�าตัว ที่เสี่ยงอันตรายจากการติดเชื้อ (๕๑.๘๕%)

 ผู้สูงอายุ (๕๐.๗๑%)

๗๔.๔๗

50.71 51.85

33.66

14.63

๒๒.๓๕
1๙.๑๐ ๒๐.๐๒

๑๓.๙๗

๔.๘๕
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๒.   การให้บริการประชาชนและการบริหารราชการในสภาวะวิกฤต

 ๒.๑ การให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต โดยการขับเคลื่อนให้หน่วยงานของรัฐพัฒนางานบริการ
ประชาชนผ่านระบบ	 e-Service	 เพ่ือให้การบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพเทียบเท่า 
กับสถานการณ์ปกติ	 เช่น	 ระบบจองคิวหรือนัดหมายล่วงหน้าแบบออนไลน์	 โดยกรมการปกครอง	 กรมที่ดิน	 
และกรมการขนส่งทางบก	 ระบบลงทะเบียนออนไลน์ส�าหรับการขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าราชอาณาจักร	
(Certificate	of	Entry:	COE)	เป็นกรณีเร่งด่วน	โดยกรมการกงสลุ	การบรกิารท�าธุรกรรมภาษีทีบ้่าน	(Tax	from	Home)	 
โดยกรมสรรพากร	 การบริการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ทางอิเล็กทรอนิกส์	 (e-Filing)	 โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา	 
การให้บริการช�าระเงินสมทบทางอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร	โดยส�านักงานประกันสังคม	ส�าหรับหน่วยงานของรัฐ 
ทีย่งัไม่สามารถให้บรกิารอนญุาตผ่านระบบ	e-Service	ได้นัน้	ได้มีการก�าหนดมาตรการผ่อนผนัการบังคับใช้กฎหมาย	
เช่น	การขยายก�าหนดเวลาการจัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชน	โดยกรมการปกครอง	การขยายระยะเวลาการต่ออายุ
ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลและใบอนุญาตขับรถสาธารณะ	โดยกรมการขนส่งทางบก

 ๒.๒ การจดัท�าแผนบรหิารความพร้อมต่อสภาวะวกิฤต (Business Continuity Plan: BCP) ของหน่วยงาน 
ของรฐั มหีน่วยงานของรัฐจัดท�าแผน	BCP	แล้วเสร็จ	จ�านวน	๓,๖๑๖	หน่วยงาน	(คดิเป็นร้อยละ	๔๓.๖๖)	จากหน่วยงาน 
ทั้งหมดที่ต้องจัดท�าแผน	 จ�านวน	 ๘,๒๘๑	 หน่วยงาน	 โดยส่วนราชการ	 องค์การมหาชน	 และหน่วยงานอิสระ 
จัดท�าแผนฯ	 แล้วเสร็จร้อยละ	 ๑๐๐	 รองลงมา	 คือ	 รัฐวิสาหกิจและจังหวัดจัดท�าแผนแล้วเสร็จร้อยละ	 ๙๐.๙๑	 
และ	๘๐.๒๖	ตามล�าดับ

 ๒.๓ การปรับปรุงกฎ ระเบียบภาครัฐเพื่อเอื้อต่อการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ตั้ง เมื่อเกิดสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของโควดิ-๑๙	รฐับาลได้มนีโยบายให้เจ้าหน้าท่ีและบุคลากรหน่วยงานของรัฐปฏบัิตงิานนอกสถานท่ีตัง้ 
และมุ่งเน้นการปฏิบัติงานหรือจัดกิจกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มากท่ีสุด	 ซ่ึงหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง
กับการก�าหนดวิธีการปฏิบัติราชการได้มีการปรับปรุงกฎ	 ระเบียบ	 และออกแนวปฏิบัติเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีรัฐสามารถ
ปฏิบัติงานนอกสถานที่ต้ังผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ประกอบด้วย	 ๓	 เรื่องหลัก	 ได้แก่	 
การจัดประชุม	การจัดซื้อจัดจ้าง	และการรับ-ส่งหนังสือราชการ	

สอนออนไลน์
ทั้งหมด

สอนในห้องเรียน
ทั้งหมด

สอนทั้งออนไลน์
และในห้องเรียน

อื่น ๆ

๔๘.๔๐ 48.67

30.34
26.39

20.28
23.96

๐.๙๘ ๐.๙๘

การส�ารวจความคิดเห็นต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙
“การเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙”

จ�าแนกตามประเภทสถานศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา

สอนออนไลน์ทั้งหมด
๔๘.๔๔%

สอนทั้งออนไลน์
และในห้องเรียน

๒๙.๗๔%

สอนในห้องเรียนทั้งหมด
๒๐.๘๔%

อื่น ๆ ๐.๙๘%
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๕๐

๔๐

๓๐

๒๐

๑๐

๐

ร้อยละ รัฐบาล        เอกชน
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๓. มาตรการช่วยเหลอืเยยีวยาผูท่ี้ได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-๑๙

 รัฐบาลได้ด�าเนนิการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกจิท่ีได้รบัผลกระทบจากการระบาดของโควิด-๑๙	ทัง้ในระดับประเทศ 

และระดับพื้นที่	 โดยอาศัยความร่วมมือในทุกภาคส่วนตามแนวทาง	 “รวมไทยสร้างชาติ”	 โดยจัดตั้งศูนย์บริหาร 

สถานการณ์เศรษฐกจิจากผลกระทบจากการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	๒๐๑๙	(โควดิ-๑๙)	หรอืศนูย์บรหิาร

สถานการณ์เศรษฐกจิ	(ศบศ.)	โดยมีนายกรฐัมนตรเีป็นประธาน	และแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารสถานการณ์เศรษฐกิจ

จากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 ๒๐๑๙	 (โควิด-๑๙)	 โดยภายใต้คณะกรรมการดังกล่าว 

ได้มกีารแต่งต้ังคณะกรรมการขบัเคลือ่นมาตรการบรหิารเศรษฐกจิ	รวมทัง้คณะอนกุรรมการอกี	๓	ชดุ	เพือ่ด�าเนนิการ

บรหิารเศรษฐกจิให้เกดิผลในทางปฏิบตัทิัง้ในระยะสัน้	ระยะกลาง	และระยะยาว	ประกอบด้วย	๑)	คณะอนุกรรมการ

วิเคราะห์และเสนอแนะมาตรการบริหารเศรษฐกิจในระยะเร่งด่วน	 ๒)	 คณะอนุกรรมการวิเคราะห์และเสนอแนะ

มาตรการบริหารเศรษฐกจิและส่งเสรมิการลงทนุในระยะปานกลางและระยะยาว	และ	๓)	คณะอนกุรรมการวเิคราะห์

และสนบัสนนุข้อมลูเศรษฐกจิรายสาขา	โดยในช่วงเดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๓-กรกฎาคม	๒๕๖๔	คณะกรรมการบรหิาร

สถานการณ์เศรษฐกิจฯ	ได้มีมติเห็นชอบมาตรการเพื่อลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙	

รวมถึงมาตรการกระตุ้นการบริโภค	การจ้างงาน	และช่วยเหลือผู้ประกอบการและผู้มีรายได้น้อย	ดังนี้

 ๓.๑ มาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยว 

  ๓.๑.๑ โครงการเราเทีย่วด้วยกนั โดยด�าเนนิการเพิม่ส่วนลดค่าท่ีพกัร้อยละ	๔๐	ไม่เกิน	๑๕	คนืต่อ	๑	สิทธิ 

และเพิม่คูปองอาหารต่อการท่องเทีย่ว	รวมถงึลด	e-Voucher	ส�าหรบัค่าอาหารและเครือ่งดืม่เหลอื	จ�านวน	๖๐๐	บาท 

และเงินคืนค่าตั๋วเครื่องบิน	จ�านวน	๒,๐๐๐	บาท	ระยะเวลาด�าเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม	๒๕๖๔ 

  ๓.๑.๒ โครงการกระตุ้นการเดินทาง Workation Thailand ท�างานเท่ียวได้ รวมใจช่วยชาติ 

โดยให้บรษิทัหรอืห้างหุน้ส่วนนติบิคุคลหกัรายจ่ายทีเ่กีย่วข้องกบัการอบรมสมัมนาภายในประเทศ	๒	เท่าของรายจ่าย 

ตามทีจ่่ายจรงิ	[ขออนมุตัขิยายพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร	(ฉบบั	๖๙๗) 

ไปจนถึงวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๖๔]	ระยะเวลาด�าเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม	๒๕๖๓-๓๐	กันยายน	๒๕๖๔

  ๓.๑.๓ โครงการก�าลังใจ โดยอนมุตัใิห้เจ้าหน้าทีศ่นูย์บริการสาธารณสขุ	ส�านกัอนามยั	กรงุเทพมหานคร	

จ�านวน	๕๗๐	คน	และเจ้าหน้าทีห่วัหน้างานสาธารณสขุมลูฐานและระบบสขุภาพปฐมภมิู	ระดบัจงัหวดัและระดบัอ�าเภอ 

ของกระทรวงสาธารณสุข	 จ�านวน	 ๒,๖๑๕	 คน	 สามารถเข้าร่วมโครงการก�าลังใจได้	 พร้อมท้ังอนุมัติการเบิกจ่าย 

งบประมาณได้ถึงวนัที	่๒๘	มนีาคม	๒๕๖๔	นอกจากนี	้ได้เปิดให้บรษิทัน�าเท่ียวท่ียงัไม่ได้ลงทะเบียน	สามารถลงทะเบยีน 

เข้าร่วมโครงการได้โดยใช้หลักเกณฑ์เดิมของโครงการ	 ระยะเวลาด�าเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม	 ๒๕๖๓- 

มิถุนายน	๒๕๖๔		

  ๓.๑.๔ การเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ (Special Tourist Visa: STV) คณะรัฐมนตรี 

ได้มีมติเมื่อวันที่	๑๕	กันยายน	๒๕๖๓	เห็นชอบในหลักการให้เปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ	โดยให้มีผลบังคับใช ้

ตั้งแต่วันท่ี	 ๓๐	 กันยายน	 ๒๕๖๓-๓๐	 กันยายน	 ๒๕๖๔	 ซ่ึงคนต่างด้าวท่ีมีสิทธิขอรับการตรวจลงตราประเภท 

นักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ	 STV	 ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลา	 ๙๐	 วัน	 และต้องด�าเนินการ 

ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙	ที่ก�าหนด
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  ๓.๑.๕ มาตรการส่งเสรมิการจดัแพ็คเกจท่องเทีย่วส�าหรบันกัท่องเทีย่วต่างชาต ิ(Amazing Thailand 

Plus Special Package)	 โดยเน้นในรูปแบบการบริการที่ครบวงจรผ่าน	 www.thaiairways.com	 

และ	https://www.tourismthailand.org	มรีะยะเวลาด�าเนนิการตัง้แต่วนัท่ี	๑	ธนัวาคม	๒๕๖๓-๓๑	มนีาคม	๒๕๖๔	

และเดินทางได้ถึงวันที่	๓๐	เมษายน	๒๕๖๔

  ๓.๑.๖ มาตรการส่งเสริมการจัดสัมมนาของภาครัฐในจังหวัดที่ ได ้รับผลกระทบรุนแรง  

โดยให้ส่วนราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจัดฝึกอบรมและสัมมนาในจังหวัดที่พึ่งพิงรายได้จากการท่องเที่ยว

จากต่างประเทศเป็นการเร่งด่วนภายในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔

  ๓.๑.๗ แนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว โดยจังหวัดน�าร่อง 

มแีผนเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสขุ	(แผนการกระจายวัคซนี	แผนการเดนิทางของนกัท่องเทีย่ว	แผนการรองรบั 

ด้านสาธารณสุข)	 แผนพัฒนาเมือง	 (Better	 Phuket	 Initiatives)	 และแผนการตลาด	 รวมถึงแผนการเปิดรับ 

นักท่องเที่ยวต่างชาติของพื้นที่น�าร่องอื่น	 ๆ	 แบบไม่กักตัว	 และให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที ่

และพ�านักในที่พักตามมาตรการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย	 

หรือมาตรฐาน	SHA+	(Amazing	Thailand	Safety	&	Health	Administration	Plus)	และมาตรฐาน	DMHTTA 

(มาตรการ	D-M-H-T-T-A	ได้แก่	D : Distancing เว้นระยะระหว่างบุคคล	 หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู ้อื่น 

M : Mask wearing	สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา	H : Hand washing	ล้างมือบ่อย	ๆ	จัดให้มี 

จดุบริการเจลล้างมอือย่างทัว่ถงึเพียงพอ	T : Temperature	ตรวจวดัอณุหภมูร่ิางกายก่อนเข้าใช้บรกิารเพือ่คดักรอง 

ผู้ใช้บริการที่อาจไม่สบาย	T : Testing	ตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙	และ	A : Application	ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชัน 

“ไทยชนะ”	 และ	 “หมอชนะ”	 ก่อนเข้า-ออกสถานที่ทุกครั้ง)	 โดยให้มีการตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙	 ตามระยะเวลา 

ที่แต่ละจังหวัดก�าหนด	ประกอบด้วย	มาตรการ	Phuket	Sandbox	และมาตรการ	Samui	Plus	Model

 ๓.๒ มาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศและเพิ่มก�าลังซื้อให้แก่กลุม่ผู ้มีรายได้น้อย 

และประชาชนทั่วไป

  ๓.๒.๑  โครงการเพิม่ก�าลงัซือ้ให้แก่ผูม้บีตัรสวสัดกิารแห่งรัฐ โดยเพิม่วงเงนิค่าซือ้สนิค้าอปุโภคบรโิภค	

จ�านวน	๕๐๐	บาทต่อคนต่อเดือน	โดยมีระยะเวลาการด�าเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม-๓๑	มีนาคม	๒๕๖๔ 

  ๓.๒.๒ โครงการคนละครึ่ง โดยภาครัฐให้สิทธิประโยชน์ด้วยวิธีการร่วมจ่าย	 (Co-pay)	 ร้อยละ	๕๐	 

ไม่เกิน	 ๑๕๐	 บาทต่อคนต่อวัน	 และให้มีการลงทะเบียนรับสิทธิเพิ่มเติมอีก	 ๕	 ล้านคน	 โดยจะได้รับวงเงินคนละ	 

๓,๕๐๐	บาท	

  ๓.๒.๓ โครงการช้อปดีมีคืน โดยให้ผู ้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซ้ือสินค้าจ�านวนท่ีจ่ายจริง	 

ไม่เกิน	 ๓๐,๐๐๐	 บาท	 และสามารถซื้อสินค้าบริการท่ีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม	 (VAT)	 ท้ังนี้	 ผู้ใช้สิทธิโครงการ 

เพ่ิมก�าลังซื้อให ้แก่ผู ้ มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือโครงการคนละครึ่งไม่สามารถเข ้าร่วมโครงการนี้ได ้อีก	 

โดยมีการด�าเนินการใช้จ่ายระหว่างวันที่	๒๓	ตุลาคม-๓๑	ธันวาคม	๒๕๖๓	

 ๓.๓ มาตรการสนับสนนุการจ้างงาน ส�าหรบัผูจ้บการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน	จ�านวน	๒๖๐,๐๐๐	อัตรา 

โดยรัฐบาลสนับสนุนเงินค่าจ้างร้อยละ	๕๐	 ของเงินเดือนตามท่ีตกลง	 สูงสุดไม่เกิน	 ๗,๕๐๐	 บาทต่อคนต่อเดือน	 

โดยระยะเวลาการจ้างงาน	๑๒	เดือน	เริ่มตั้งแต่วันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๖๓-๓๐	กันยายน	๒๕๖๔	และขยายมาตรการ

ถึงเดือนธันวาคม	๒๕๖๔
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 ๓.๔ มาตรการช่วยเหลือแรงงาน

  ๓.๔.๑  มาตรการช่วยเหลอืผูป้ระกนัตนตามมาตรา ๓๓ ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโควดิ-๑๙	เนือ่งจากรฐัมคี�าสัง่ปิดสถานทีเ่ป็นการชัว่คราว	ส�าหรบัลกูจ้างในสถานประกอบกจิการซึง่เป็นผูป้ระกนัตน 

ตามมาตรา	๓๓	ที่ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาแล้วไม่ต�่ากว่า	๖	เดือน	ภายในระยะเวลา	๑๕	เดือน	ก่อนการว่างงาน	

จะได้ประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากรัฐมีค�าสั่งปิดสถานท่ีเป็นการช่ัวคราวในอัตราร้อยละ	๕๐	 ของค่าจ้าง 

ที่ได้รับรายวันติดต่อกันไม่เกิน	 ๙๐	 วัน	 ตามเงื่อนไขที่ได้ประกาศไว้ในกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทน 

ในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติตต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ	

พ.ศ.	๒๕๖๓

  ๓.๔.๒ มาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน กลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการอันเนื่องมาจาก 

ข้อก�าหนดตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

โดยให้ความช่วยเหลือแก่กลุ ่มแรงงานและผู้ประกอบการที่อยู ่ในพื้นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 

ทีต้่องปฏบิติัเพ่ิมเติมนอกเหนือจากข้อปฏบัิตติามข้อก�าหนด	๔	ฉบับ	ได้แก่	๑)	ข้อก�าหนดฯ	ฉบับท่ี	๒๔	จ�านวน	๖	จงัหวัด 

ได้แก่	กรงุเทพมหานคร	จังหวัดนครปฐม	นนทบรุ	ีปทมุธาน	ีสมทุรปราการ	และสมทุรสาคร	๒)	ข้อก�าหนดฯ	ฉบบัท่ี	๒๗ 

จ�านวน	๔	จังหวัด	ได้แก่	จังหวัดนราธิวาส	ปัตตานี	ยะลา	และสงขลา	๓)	ข้อก�าหนดฯ	ฉบับที่	๒๘	จ�านวน	๓	จังหวัด	

ได้แก่	จังหวดัชลบรุ	ีฉะเชิงเทรา	และพระนครศรีอยธุยา	ซึง่ผูท่ี้อยูใ่น	๑๓	จงัหวดั	จะได้รับความช่วยเหลอืเป็นระยะเวลา	

๒	เดือน	และ	๔)	ข้อก�าหนดฯ	ฉบับที่	๓๐	จ�านวน	๑๖	จังหวัด	ได้แก่	จังหวัดกาญจนบุรี	ตาก	นครนายก	นครราชสีมา	

ประจวบคีรีขันธ์	ปราจีนบุรี	เพชรบูรณ์	ระยอง	ราชบุรี	ลพบุรี	สิงห์บุรี	สมุทรสงคราม	สระบุรี	สุพรรณบุรี	อ่างทอง	 

และเพชรบรุ	ีซึง่ผูท้ีอ่ยูใ่น	๑๖	จงัหวดั	จะได้รบัความช่วยเหลอืเป็นระยะเวลา	๑	เดอืน	ใน	๙	สาขากจิการ	ได้แก่	กจิการก่อสร้าง 

กิจการที่พักแรมและบริการด้านอาหาร	กิจกรรมศิลปะ	ความบันเทิงและนันทนาการ	และกิจกรรมบริการด้านอื่น	ๆ 

สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า	 สาขาการขายส่งและการขายปลีก	 การซ่อมยานยนต์	 สาขากิจกรรม 

การบรหิารและบริการสนับสนุน	สาขากจิกรรมวชิาชพี	วทิยาศาสตร์และกจิกรรมทางวชิาการ	และสาขาข้อมลูข่าวสาร	 

โดยมีรูปแบบการให้ความช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องที่ส�าคัญ	ดังนี้

   (๑)	 ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม 

    (๑.๑)	 กรณอียูใ่นกลุม่แรงงานตามมาตรา	๓๓	สญัชาตไิทย	จะได้รบัเงนิช่วยเหลอืเพิม่เตมิ 

ในอตัรา	๒,๕๐๐	บาทต่อคน	(ซึง่เป็นการให้ความช่วยเหลอืเพิม่เตมิจากการให้ความช่วยเหลือผ่านระบบประกนัสงัคม 

ที่ให้ลูกจ้างมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานในอัตราร้อยละ	 ๕๐	 ของค่าจ้างรายวัน	 (สูงสุดไม่เกิน	 

๗,๕๐๐	 บาทต่อเดือน)	 ตลอดระยะเวลาที่มีค�าสั่งปิดสถานที่แต่ไม่เกิน	 ๙๐	 วัน	 โดยจะได้รับความช่วยเหลือรวม 

จากภาครัฐไม่เกิน	๑๐,๐๐๐	บาท

    (๑.๒)	 ผูป้ระกอบการหรือนายจ้างตามหลกัการให้ความช่วยเหลอืจะได้รับความช่วยเหลอื 

ตามจ�านวนลูกจ้างสูงสุดไม่เกิน	๒๐๐	คน	ในอัตรา	๓,๐๐๐	บาทต่อคน

	 	 	 	 (๑.๓)	 กรณีเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา	 ๓๙	 และมาตรา	 ๔๐	 สัญชาติไทยที่ยังคง

ประกอบอาชีพอยู่ในปัจจุบัน	จะได้รับความช่วยเหลือในอัตรา	๕,๐๐๐	บาท

	 	 	 (๒) ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐  

สัญชาติไทย	 สามารถลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา	 ๔๐	 กับส�านักงานประกันสังคม	 เพื่อให้สามารถได้รับ

ความช่วยเหลือในอัตรา	๕,๐๐๐	บาทต่อคน
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   (๓) ผู้ประกอบการหรือนายจ้างตามหลักการให้ความช่วยเหลือที่มีลูกจ้างแต่ปัจจุบัน 

ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม	 สามารถขอรับการเยียวยาได้โดยนายจ้างจะต้องข้ึนทะเบียนในระบบประกันสังคม 

พร้อมทั้งขึ้นทะเบียนลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา	 ๓๓	 ในระบบประกันสังคมกับส�านักงานประกันสังคม	 

เพื่อให้สามารถได้รับเงินช่วยเหลือตามจ�านวนลูกจ้างสูงสุดไม่เกิน	๒๐๐	คน	ในอัตรา	๓,๐๐๐	บาทต่อคน	และลูกจ้าง

ที่เป็นสัญชาติไทย	จะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมในอัตรา	๒,๕๐๐	บาทต่อคน

 ๓.๕ มาตรการพัฒนาภาคธุรกิจ 

  ๓.๕.๑ มาตรการก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า (Credit Term)  

ในประเทศไทย	โดยลูกหนี้การค้าจะต้องช�าระหนี้ให้แก่คู่ค้าภายในระยะเวลา	๓๐-๔๕	วัน	ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม 

ของแต่ละประเภทธุรกิจ	 และมีการก�าหนดช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านรวมถึงเปิดเผยข้อมูลระยะเวลา	 Credit	 Term	 

โดยก�าหนดให้บริษัทในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย	เปิดเผยข้อมลูระยะเวลา	Credit	Term	และให้น�ามาเป็นข้อมลู 

ในเงื่อนไขการประเมิน	 Socially	 Responsible	 Investing	 เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจด้านบวกให้ภาคธุรกิจ 

ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานระยะเวลา	Credit	Term	อย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด   

  ๓.๕.๒ มาตรการการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ช่ัวคราวเป็นกรณพิีเศษ (Smart Visa) มกีารปรบัปรงุ 

ขอบเขตของกิจกรรมและอุตสาหกรรมเป้าหมายให้กว้างขึ้น	 รวมถึงการพัฒนา	 Startup	 Ecosystem	 

และเพ่ิมสิทธิประโยชน์ที	่S&T	Freelancer	เพ่ือให้ได้รบัอนญุาตให้อยูใ่นราชอาณาจักรเป็นเวลา	๑	ปี	สามารถเดนิทาง

เข้า-ออกประเทศได้ไม่จ�ากดัจ�านวนครัง้	และสามารถใช้ช่องทางพเิศษ	(Fast	Track)	ทีส่นามบนิ	Smart	E	(Executive)	 

โดยผ่อนคลายหลักเกณฑ์เงินได้ขั้นต�่าส�าหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูงบางกลุ่ม	 และอนุญาตให้ผู้ถือ	 Smart	 Visa	 

ท�างานนอกเหนือจากที่ได้รับการรับรองได้ในบางกรณี	

  ๓.๕.๓ มาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูง 

เข้าสู่ประเทศไทย	 โดยทีมปฏิบัติการเชิงรุกได้ทาบทามท้ังบริษัทเอกชนไทยและต่างประเทศ	 ซึ่งเน้นการดึงดูด 

ชาวต่างชาติกลุ่มเป้าหมายที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 กลุ่มประชากรโลกที่มีความมั่งคั่งสูง	 ผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ	 

กลุ่มทีต้่องการท�างานจากประเทศไทย	และกลุม่ผูมี้ทักษะเช่ียวชาญพเิศษ	ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อการกระตุน้เศรษฐกจิ

และเพิ่มโอกาสการจ้างงานในระยะยาว	นอกจากนี้	 ยังมีมาตรการด้านการก�าหนดวีซ่าส�าหรับผู้พ�านักระยะยาวใหม่	 

(LTR	Visa)	และมาตรการจดัตัง้ศนูย์บรกิารผูพ้�านกัระยะยาว	(LTR-Service	Center)	เพือ่เป็นหน่วยงานอ�านวยความสะดวก 

ให้กับชาวต่างชาติกลุ่มเป้าหมายที่มีความประสงค์จะเข้ามาพ�านักในประเทศไทยในระยะยาว	 โดยจะท�าหน้าที่หลัก

ในการประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้กับกลุ่มเป้าหมาย

 ๓.๖ มาตรการช่วยเหลอืกลุม่เปราะบาง	เพือ่บรรเทาความเดอืดร้อนและฟ้ืนฟเูยยีวยากลุม่เปราะบางท่ีได้รบั

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙	ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	จ�านวน	๓,๖๓๕,๕๑๓	ครอบครัว	

เป็นเงิน	 ๒๕,๑๒๗.๗๓	 ล้านบาท	 ประกอบด้วย	 ๑)	 การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า	 เช่น	 การให้เงินสงเคราะห์ 

และการให้เงินกู้ฉุกเฉินจากกองทุนคนพิการ	 ๒)	 การส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านการรักษาพยาบาล	๓)	 การฟื้นฟ ู

และเยยีวยาคณุภาพชวีติ	เช่น	การส่งเสรมิอาชพี	การจดัหาทีอ่ยูอ่าศยั	และให้เงนิช่วยเหลอืรายเดอืน	และ	๔)	การผนกึก�าลงั 

ภาคีเครือข่ายและระดมทรัพยากรร่วมกันในการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙	 

เช่น	จัดตั้งโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอย
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นโยบายหลัก ๑๒ ด้าน

นโยบายข้อ ๑ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

๑ พระราชก�าหนดโอนอัตราก�าลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก	
กองทัพไทย	กระทรวงกลาโหม	ไปเป็นของหน่วยบัญชาการ
ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์	ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์	
พ.ศ.	๒๕๖๒

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	
เล่ม	๑๓๖	ตอนที่	๑๐๓	ก	
วันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๖๒

๒ พระราชบัญญัติเหรียญรัตนาภรณ์	รัชกาลที่	๑๐	พ.ศ.	๒๕๖๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	
เล่ม	๑๓๖	ตอนที่	๙๔	ก	
วันที่	๓๐	สิงหาคม	๒๕๖๒

๓ พระราชบัญญัติเหรียญราชรุจิ	รัชกาลที่	๑๐	พ.ศ.	๒๕๖๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	
เล่ม	๑๓๖	ตอนที่	๙๔	ก	
วันที่	๓๐	สิงหาคม	๒๕๖๒

นโยบายข้อ ๒ การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของประเทศ

๑ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ	(ฉบับที่	๘)	พ.ศ.	๒๕๖๔
(การยกเลิกพืชกระท่อมออกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท	๕)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	
เล่ม	๑๓๘	ตอนที่	๓๕	ก	
วันที่	๒๖	พฤษภาคม	๒๕๖๔

๒ ร่างกฎหมายว่าด้วยการด�าเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้
หรือก�าไรมาแบ่งปันกัน

๔

๓ ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด	 ๑๑

๔ ร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	.... ๕

๕ ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	.... ๘

๖ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการก่อการร้าย	พ.ศ.	.... ๖

รายงานผลการด�าเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย

ข้อมูล	ณ	วันที่	๒๙	กรกฎาคม	๒๕๖๔
หมายเหตุ	:	ขั้นตอนการด�าเนินการ	
	 ๑.	 อยู่ระหว่างการด�าเนินงานของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
	 ๒.		 อยู่ระหว่างการเสนอนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรีพิจารณา
	 ๓.		 อยู่ระหว่างการด�าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีหรือตามค�าสั่งนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี
	 ๔.		 อยู่ระหว่างการพิจารณาของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
	 ๕.		 ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว/อยู่ระหว่างกระทรวงยืนยัน
	 ๖.		 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
	 ๗.		 บรรจุอยู่ในระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
	 ๘.		 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญสภาผู้แทนราษฎร
	 ๙.		 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญวุฒิสภา
	 ๑๐.		 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการร่วมกันของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
	 ๑๑.		 อยู่ระหว่างการด�าเนินการของส�านักเลขาธิการองคมนตรี
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๗ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน 
พ.ศ.	....

๔

๘ ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	
(ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการน�าเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภทที่	๕	
เฉพาะกัญชา	และก�าหนดกระบวนการเกี่ยวกับการเก็บรักษา
และท�าลายยาเสพติดให้โทษของกลาง)

๕

๙ ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	.... ๘

๑๐ ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	.... ๑๑

๑๑ ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด	พ.ศ.	....	 ๑๑

นโยบายข้อ ๓ การท�านุบ�ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

๑ ร่างพระราชบัญญัติโบราณสถาน	โบราณวัตถุ	ศิลปวัตถุ	
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

๕

๒ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน	
พ.ศ.	....	

๕

นโยบายข้อ ๔ การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก

๑ ร่างพระราชบัญญัติกักพืช	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
(เพื่อให้การควบคุมก�ากับดูแลในเรื่องของการน�าเข้าและส่งออก
สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยพืช	
(International	Standards	for	Phytosanitary	Measures:	ISPM)	
ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการอารักขาพืชระหว่างประเทศ	
(International	Plant	Protection	Convention:	IPPC)

๕

๒ ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	
(เพื่อรองรับการอนุวัติตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย
การป้องกันมลพิษจากเรือ	ภาคผนวก	๕	ว่าด้วยกฎข้อบังคับ
ส�าหรับการป้องกันมลพิษจากขยะบนเรือ)

๕

๓ ร่างพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามการภาษีอากร
ระหว่างประเทศ	พ.ศ.	....		
(การเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงพหุภาคีระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�านาจ
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินแบบอัตโนมัติ)

๔

๔ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	
(การแลกเปลี่ยนข้อมูลตามค�าขอระหว่างประเทศ	และการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลอัตโนมัติระหว่างประเทศ)	

๑๑
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นโยบายข้อ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย

๑ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร	(ฉบับที่	๕๓)	พ.ศ.	๒๕๖๔	
[ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
กรณีการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ	(e-Service)]

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม	๑๓๘	ตอนที่	๑๑	ก
วันที่	๑๐	กุมภาพันธ์	๒๕๖๔

๒ ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง	พ.ศ.	.... ๔

๓ ร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริษัทจ�ากัดคนเดียว	พ.ศ.	.... ๕

๔ ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	
(ให้ผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางเป็นสมาชิกบริษัทข้อมูลเครดิต)

๘

๕ ร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล	พ.ศ.	.... ๔

๖ ร่างพระราชบัญญัติก�าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน	จดทะเบียน	
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	บริษัทจ�ากัด	สมาคม	และมูลนิธิ	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
(การก�าหนดความผิดและบทก�าหนดโทษสอดคล้องกับประมวลแพ่ง
และพาณิชย์ในส่วนของการจ่ายเงินปันผล	และการควบบริษัทจ�ากัดเข้ากัน)

๘

๗ ร่างพระราชบัญญัติก�าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน	จดทะเบียน	
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	บริษัทจ�ากัด	สมาคม	และมูลนิธิ	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

๕

๘ ร่างพระราชบัญญัติกิจการอวกาศ	พ.ศ.	.... ๔

๙ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่ง	และพาณิชย์	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	
[แก้ไขเพิ่มเติมให้บริษัทจ�ากัดด�าเนินการได้ในประเด็นหุ้นกู้แปลงสภาพ	
การทยอยให้หุ้น	(Vesting)	สิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคาที่ก�าหนด	(ESOP)	
และหุ้นบุริมสิทธิ]

๕

๑๐ ร่างพระราชบัญญัติเครื่องส�าอาง	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
(แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้กระบวนการพิจารณาอนุญาตเครื่องส�าอาง
เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพ	โดยให้ผู้ประกอบการ
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย	โดยน�าหลักการของค�าสั่งหัวหน้า	คสช.	
ที่	๗๗/๒๕๕๙	เรื่อง	การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณา
อนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ	มาบัญญัติไว้ในร่าง	พ.ร.บ.	ฉบับนี้)

๖

๑๑ ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
(แก้ไขเพิ่มเติมให้ทันสมัย	๖	ประเด็นเกี่ยวกับการเพิ่มช่องทางโฆษณา	
การส่งเอกสาร	การประชุมกรรมการ	การเรียกประชุมกรรมการ	
การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นแทนโดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์)

๖
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๑๒ ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	
และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	
รวม	๒	ฉบับ	กลุ่มที่	๓	บทบัญญัติเกี่ยวกับการส่งเสริมการควบโอนกิจการ
และความรับผิดของกรรมการ

๔

๑๓ ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	
และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	
กลุ่มที่	๒	บทบัญญัติเกี่ยวกับการเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคง
ของบริษัท	

๕

๑๔ ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	
(แก้ไข	“อายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่าย”	เพื่อให้สอดคล้อง
กับสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก)

๘

๑๕ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	
พ.ศ.	....

๑๑

๑๖ ร่างพระราชบัญญัติสถาปนิก	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	.... ๖

๑๗ ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	.... ๗

๑๘ ร่างพระราชบัญญัติหอการค้า	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	.... ๑๑

๑๙ ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน�้าตาลทราย	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	.... ๗

นโยบายข้อ ๖ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค

๑ ร่างพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	.... ๕

๒ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายที่ดิน	(ฉบับที่	๑๑)	พ.ศ.	๒๕๕๑	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

๕

นโยบายข้อ ๗ การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของฐานราก

-

นโยบายข้อ ๘ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย

๑ พระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา
และคุ้มครองสถาบันครอบครัว	พ.ศ.	๒๕๖๒	พ.ศ.	๒๕๖๒

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม	๑๓๖	ตอนที่	๙๒	ก
วันที่	๒๖	สิงหาคม	๒๕๖๒

๒ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้	พ.ศ.	.... ๗
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นโยบายข้อ ๙ การพัฒนาระบบสาธารณสุข และหลักประกันทางสังคม

๑ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

๔

๒ ร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม	พ.ศ.	.... ๘

๓ ร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	.... ๕

๔ ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล	พ.ศ.	.... ๘

นโยบายข้อ ๑๐ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

๑ ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันมลพิษทางทะเลเนื่องจากการทิ้งเทของเสีย
หรือวัสดุอื่นลงทะเล	พ.ศ.	....

๔

นโยบายข้อ ๑๑ การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ

๑ พระราชก�าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	พ.ศ.	๒๕๖๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม	๑๓๗	ตอนที่	๓๐	ก
วันที่	๑๙	เมษายน	๒๕๖๓

๒ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม	๑๓๗	ตอนที่	๑๕	ก
วันที่	๑๖	กุมภาพันธ์	๒๕๖๓

๓ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	
เล่ม	๑๓๗	ตอนที่	๘๒	ก
วันที่	๗	ตุลาคม	๒๕๖๓

๔ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	(ฉบับที่	๒๐)	พ.ศ.	๒๕๖๔
(การจัดตั้งส�านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	
เล่ม	๑๓๘	ตอนที่	๑๑	ก
วันที่	๑๐	กุมภาพันธ์	๒๕๖๔

๕ พระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	พ.ศ.	๒๕๖๓		
(การควบรวมกิจการของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
เข้ากับธนาคารอาคารสงเคราะห์)	

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม	๑๓๗	ตอนที่	๗๕	ก
วันที่	๒๓	กันยายน	๒๕๖๓

๖ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	๒๕๖๔
(ปรับปรุงกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง
เป็นกรรมการในคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม	๑๓๘	ตอนที่	๑๔	ก
วันที่	๑	มีนาคม	๒๕๖๔
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๗ พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย	พ.ศ.	๒๕๖๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	
เล่ม	๑๓๗	ตอนที่	๕๗	ก
วันที่	๒๐	กรกฎาคม	๒๕๖๓

๘ ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น	พ.ศ.	....

๘

๙ ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น	พ.ศ.	.... ๘

๑๐ ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ	พ.ศ.	....

๕

๑๑ ร่างพระราชบัญญัติก�าหนดกรอบและเป้าหมายการจัดท�าบริการสาธารณะ
และการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	....

๕

๑๒ ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายบ�าเหน็จบ�านาญแห่งชาติ	พ.ศ.	....	
และร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญแห่งชาติ	พ.ศ.	....

๔

๑๓ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม	๑๓๘	ตอนที่	๖๒	ก
วันที่	๒๐	กันยายน	๒๕๖๔

๑๔ ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน	เงินประจ�าต�าแหน่ง	
และประโยชน์ตอบแทนอื่น	ๆ	ของข้าราชการพลเรือนกลาโหม	พ.ศ.	....

๔

๑๕ ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	.... ๙

๑๖ ร่างพระราชบัญญัติต�ารวจแห่งชาติ	พ.ศ.	.... ๘

๑๗ ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	พ.ศ.	.... ๔

๑๘ ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	พ.ศ.	.... ๔

๑๙ ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร	พ.ศ.	.... ๔

๒๐ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
(แก้ไขเกี่ยวกับการแต่งตั้งและการให้พ้นจากต�าแหน่ง
ของข้าราชการพลเรือนให้สอดคล้องกับมาตรา	๑๘๐	ของรัฐธรรมนูญ)

๕

๒๑ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
(แก้ไขเกี่ยวกับการแต่งตั้งและการให้พ้นจากต�าแหน่ง
ของข้าราชการรัฐสภาให้สอดคล้องกับมาตรา	๑๘๐	ของรัฐธรรมนูญ)

๕
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นโยบายข้อ ๑๒ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม

๑ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	
(ฉบับที่	๑๓)	พ.ศ.	๒๕๖๔	
(เพิ่มเติมอ�านาจหน้าที่ในการออกระเบียบของ	ก.บ.ศป.	
ก�าหนดเบี้ยประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นหรือตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุด)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม	๑๓๘	ตอนที่	๑๑	ก
วันที่	๑๐	กุมภาพันธ์	๒๕๖๔

๒ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	
(ฉบับที่	๑๔)	พ.ศ.	๒๕๖๔	
(อ�านาจหน้าที่ในการออกระเบียบของ	ก.บ.ศป.	เกี่ยวกับ
เงินค่าตอบแทนพิเศษ	และสิทธิประโยชน์อื่นของข้าราชการตุลาการ
ศาลปกครอง	ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง	และพนักงานราชการ/ลูกจ้าง
ส�านักงานศาลปกครอง)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม	๑๓๘	ตอนที่	๓๕	ก
วันที่	๒๖	พฤษภาคม	๒๕๖๔

๓ พระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงนครไทย	ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย	
และศาลแขวงเวียงป่าเป้าเป็นศาลจังหวัด	พ.ศ.	๒๕๖๔

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม	๑๓๘	ตอนที่	๔๖	ก
วันที่	๑๓	กรกฎาคม	๒๕๖๔

๔ พระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอ�านาจหน้าที่ระหว่างศาล	
(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๔

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม	๑๓๘	ตอนที่	๑๑	ก
วันที่	๑๐	กุมภาพันธ์	๒๕๖๔

๕ พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ	พ.ศ.	๒๕๖๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม	๑๓๘	ตอนที่	๕๙	ก
วันที่	๑๔	กันยายน	๒๕๖๔

๖ ร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา	พ.ศ.	....	 ๕

๗ ร่างพระราชบัญญัติก�าหนดระยะเวลาด�าเนินงานในกระบวนการยุติธรรม	
พ.ศ.	....

๖

๘ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา	(ฉบับที่	..)	
พ.ศ.	....		
(เพิ่มเกณฑ์อายุเด็กในกรณีที่เด็กกระท�าความผิดอาญา)

๘

๙ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	.... ๘

๑๐ ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

๗

๑๑ ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

๗

๑๒ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน
และการกระท�าบุคคลให้สูญหาย	พ.ศ.	....

๗
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๑๓ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	
(แก้ไขเพิ่มเติมการคุ้มครองผู้เสียหายให้ครอบคลุมทุกความผิดมูลฐาน
และก�าหนดการคุ้มครองสิทธิผู้มีส่วนได้เสีย)

๗

๑๔ ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
(ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ	ป.ป.ท.	
ให้สามารถไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลเกี่ยวกับการกระท�าการทุจริต
ในภาครัฐของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ	
ป.ป.ช.	และเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่	
รวมทั้งเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการพกพาอาวุธของเจ้าหน้าที่
และบทก�าหนดโทษ)

๔

๑๕ ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจ�าเป็น
หรือซ�้าซ้อนกับกฎหมายอื่น	พ.ศ.	....

๗

๑๖ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	
(แก้ไขเพิ่มเติมการพ้นจากต�าแหน่งของข้าราชการตุลาการ)

๗

๑๗ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	.... ๔

๑๘ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย	พ.ศ.	.... ๖

๑๙ ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	.... ๔

๒๐ ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	

๗

๒๑ ร่างพระราชบัญญัติอาหาร	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
(ปรับปรุงกระบวนการพิจารณาอนุญาต	การควบคุมและก�ากับดูแล	
การโฆษณาอาหาร	การด�าเนินการกับของกลาง	เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบันและเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติยิ่งขึ้น)

๖

นโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง

๑. การแก้ไขปัญหาในการด�ารงชีวิตของประชาชน

๑ พระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	พ.ศ.	๒๕๖๔	
(ปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยและก�าหนดวิธีการในการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และสภาพเศรษฐกิจ)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม	๑๓๘	ตอนที่	๒๖	ก
วันที่	๑๐	เมษายน	๒๕๖๔

๒ พระราชก�าหนดให้อ�านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจและสังคม	จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	
เพิ่มเติม	พ.ศ.	๒๕๖๔

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม	๑๓๘	ตอนที่	๓๔	ก
วันที่	๒๕	พฤษภาคม	๒๕๖๔
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๓ พระราชก�าหนดให้อ�านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา	เยียวยา	
และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม	ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	พ.ศ.	๒๕๖๓

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม	๑๓๗	ตอนที่	๓๐	ก
วันที่	๑๙	เมษายน	๒๕๖๓

๒. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๑ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา	(ฉบับที่	๒๘)	
พ.ศ.	๒๕๖๔	(ความผิดฐานท�าให้แท้งลูก)	
[การแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	๓๐๑	
ตามค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ]

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม	๑๓๘	ตอนที่	๑๐	ก
วันที่	๖	กุมภาพันธ์	๒๕๖๔

๓. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก

๑ พระราชก�าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	
พ.ศ.	๒๕๖๓

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	
เล่ม	๑๓๗	ตอนที่	๓๐	ก	
วันที่	๑๙	เมษายน	๒๕๖๓

๒ พระราชก�าหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจ
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	
พ.ศ.	๒๕๖๔	

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	
เล่ม	๑๓๘	ตอนที่	๒๖	ก	
วันที่	๑๐	เมษายน	๒๕๖๔

๔. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม

๑ พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๖๓	
(เพื่อให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสามารถรับภาระช�าระหนี้
ให้กับเจ้าหนี้ของเกษตรกรที่มีบุคคลค�้าประกันได้)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม	๑๓๗	ตอนที่	๗๕	ก
วันที่	๒๓	กันยายน	๒๕๖๓

๕. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน

๑ ร่างพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	พ.ศ.	.... ๔

๒ ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์	พ.ศ.	.... ๔

๖. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต

๑ พระราชก�าหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจของประเทศ	พ.ศ.	๒๕๖๓

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม	๑๓๗	ตอนที่	๓๐	ก
วันที่	๑๙	เมษายน	๒๕๖๓

๗. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑

๑ ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	.... ๗

๘. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ�า

-
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๙. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

-

๑๐. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน

๑ ร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์	พ.ศ.	.... ๖

๒ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	
(แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท	
อ�านาจลดและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
และการขอส�าเนาเอกสาร	และการน�าเทคโนโลยีมาใช้
ในการประชุมกรรมการและปรับปรุงผู้เริ่มก่อการและตั้งเป็นบริษัทจ�ากัด
ให้กระท�าได้โดยบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป)

๘

๓ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	
(สอดคล้องกับกฎหมายคู่ชีวิต)

๖

๔ ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความช�ารุดบกพร่องของสินค้า	พ.ศ.	.... ๕

๕ ร่างพระราชบัญญัติค่าธรรมเนียมการใช้ทางหลวง	พ.ศ.	....	
และร่างพระราชบัญญัติทางหลวง	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

๕

๖ ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต	พ.ศ.	.... ๖

๑๑. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย

-

๑๒. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและการด�าเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ

๑ พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย	พ.ศ.	๒๕๖๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม	๑๓๘	ตอนที่	๓๕	ก
วันที่	๒๖	พฤษภาคม	๒๕๖๔

๒ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง	
(ฉบับที่	๓๒)	พ.ศ.	๒๕๖๓	
(หลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี)	

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	
เล่ม	๑๓๗	ตอนที่	๗๑	ก
วันที่	๘	กันยายน	๒๕๖๓
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ที่ ๑๘/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

	 นายกรัฐมนตรี	 พลเอก	ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 ได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา	 และเพื่อให้การด�าเนินการ 

ขับเคลื่อน	 เร่งรัดและผลักดันการน�านโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีไปสู ่การปฏิบัติเชื่อมโยง 

และบูรณาการด�าเนินงานของส่วนราชการและหน่วยงานต่าง	 ๆ	 รวมถึงติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน	 

เพื่อให้นโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีบรรลุผลส�าเร็จ

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	๑๑	(๖)	แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	พ.ศ.	๒๕๓๔	

นายกรัฐมนตรีจึงแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อส่ังการนายกรัฐมนตรี	 

เรียกโดยย่อว่า	กตน.	มีองค์ประกอบ	หน้าที่และอ�านาจ	ดังนี้

 ๑. องค์ประกอบ

	 	 ๑.๑	 รองนายกรัฐมนตรี	หรือรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี		 ประธานกรรมการ

	 	 	 ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

	 	 ๑.๒	 เลขาธิการนายกรัฐมนตรี	 รองประธานกรรมการ

	 	 ๑.๓	 โฆษกประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี	 กรรมการ

	 	 ๑.๔	 เลขาธิการคณะรัฐมนตรี	 กรรมการ

	 	 ๑.๕	 ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี		 กรรมการ

	 	 ๑.๖		 ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ	 กรรมการ

	 	 ๑.๗		 เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ	 กรรมการ

	 	 ๑.๘		 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ		 กรรมการ

	 	 ๑.๙		 เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน		 กรรมการ

	 	 ๑.๑๐		 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	 กรรมการ

	 	 ๑.๑๑	 เลขาธิการกองอ�านวยการรักษาความมั่นคง		 กรรมการ

	 	 	 ภายในราชอาณาจักร

	 	 ๑.๑๒	 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี	 กรรมการ

	 	 	 (นางณัฐฏ์จารี	อนันตศิลป์)

	 	 ๑.๑๓	 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร	 กรรมการ

	 	 	 (นางนิชา	หิรัญบูรณะ	ธุวธรรม)

	 	 ๑.๑๔	 ผู้แทนกระทรวงกลาโหม	 กรรมการ
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	 	 ๑.๑๕	 ผู้แทนกระทรวงการคลัง	 กรรมการ

	 	 ๑.๑๖	 ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ	 กรรมการ

	 	 ๑.๑๗	 ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	 กรรมการ

	 	 ๑.๑๘	 ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 กรรมการ

	 	 ๑.๑๙	 ผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	 กรรมการ

	 	 ๑.๒๐	 ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 กรรมการ

	 	 ๑.๒๑	 ผู้แทนกระทรวงคมนาคม	 กรรมการ

	 	 ๑.๒๒	 ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 กรรมการ

	 	 ๑.๒๓	 ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 กรรมการ

	 	 ๑.๒๔	 ผู้แทนกระทรวงพลังงาน	 กรรมการ

	 	 ๑.๒๕	 ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์	 กรรมการ

	 	 ๑.๒๖	 ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย	 กรรมการ

	 	 ๑.๒๗	 ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม	 กรรมการ

	 	 ๑.๒๘	 ผู้แทนกระทรวงแรงงาน	 กรรมการ

	 	 ๑.๒๙	 ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม	 กรรมการ

	 	 ๑.๓๐	 ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ	 กรรมการ

	 	 ๑.๓๑	 ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข	 กรรมการ

	 	 ๑.๓๒	 ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม	 กรรมการ

	 	 ๑.๓๓	 ผู้แทนส�านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	 กรรมการ

	 	 	 ยุทธศาสตร์ชาติ	และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

	 	 ๑.๓๔	 ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี	 กรรมการ

	 	 ๑.๓๕	 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร	 กรรมการและเลขานกุารร่วม

	 	 	 ที่ได้รับมอบหมาย

	 	 ๑.๓๖	 รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	 กรรมการและเลขานกุารร่วม

	 	 	 ที่ได้รับมอบหมาย

	 	 ๑.๓๗	 รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ		 กรรมการและเลขานกุารร่วม

	 	 	 ที่ได้รับมอบหมาย

	 	 ๑.๓๘	 ผู้อ�านวยการกองประสานนโยบายและยุทธศาสตร์		 กรรมการและผูช่้วยเลขานกุาร

	 	 	 ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

	 	 ๑.๓๙	 เจ้าหน้าที่ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี		 กรรมการและผูช่้วยเลขานกุาร

	 	 	 ที่ได้รับมอบหมาย

	 	 ๑.๔๐	 เจ้าหน้าที่ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ		 กรรมการและผูช่้วยเลขานกุาร

	 	 	 ที่ได้รับมอบหมาย

	 	 ๑.๔๑	 เจ้าหน้าที่ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี		 ผู้ช่วยเลขานุการ

	 	 	 ที่ได้รับมอบหมาย	จ�านวน	๒	คน
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 ๒. หน้าที่และอ�านาจ

	 	 ๒.๑	 ติดตาม	 ขับเคลื่อน	 และเร่งรัดส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้น�านโยบายรัฐบาล 

และข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีไปปฏิบัติ	 เพื่อให้การด�าเนินการตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 

บรรลุผลส�าเร็จ	และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล

	 	 ๒.๒		 บูรณาการข้อมูลเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน	 และเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย

รัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี	เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจและวินิจฉัยสั่งการของนายกรัฐมนตรี

	 	 ๒.๓		 เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินการตามนโยบายรัฐบาล 

และข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

	 	 ๒.๔		 ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี

และเสนอรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเป็นประจ�าทุกเดือน

	 	 ๒.๕		 ประสานการเชือ่มโยงฐานข้อมลูสารสนเทศกบัส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐเพือ่การตดิตาม

การด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

	 	 ๒.๖		 รวบรวมและจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาลเป็นประจ�าทุกปี	 เพื่อให้ส่วนราชการ 

ที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่และสร้างการรับรู้ของประชาชน

	 	 ๒.๗		 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ	คณะท�างาน	เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานได้ตามความจ�าเป็น

	 	 ๒.๘		 ประสานความร่วมมือจากส่วนราชการ	รัฐวิสาหกิจ	หน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง	

เพื่อส่งเอกสารหลักฐานหรือให้ข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในการด�าเนินงานของคณะกรรมการฯ	ได้

	 	 ๒.๙		 ด�าเนินการอื่น	ๆ	ตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

 ๓. กลไกการท�างาน

	 	 ให้ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	 เป็นหน่วยงานกลางในการประสานและรวบรวมข้อมูลความเห็น	

รายงานผลความคืบหน้าในการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อส่ังการนายกรัฐมนตรีจากผู้ประสานงาน 

ของแต่ละกระทรวง	 เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการติดตามการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการ 

นายกรัฐมนตรี	และคณะกรรมการอื่นตามที่ได้รับการร้องขอต่อไป

	 	 ให ้ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอ�านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ	 

คณะอนกุรรมการ	และคณะท�างานทีไ่ด้รบัแต่งตัง้	ส�าหรบัการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารจดัการอืน่	ๆ 

ที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงานให้เบิกจ่ายตามระเบียบทางราชการ	 และการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้เป็นไปตาม 

พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 โดยให้เบิกจ่ายจากส�านักเลขาธิการ 

นายกรัฐมนตรี

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 	 	 สั่ง	ณ	วันที่	๒๕	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๖๔

พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา
(ประยุทธ์	จันทร์โอชา)

นายกรัฐมนตรี
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ค�าสั่งคณะกรรมการติดตามการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

ที่ ๒/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาลประจ�าปี

	 ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรีที่	 ๑๘/๒๕๖๔	 เรื่อง	 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม 

การด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี	ลงวันที่	๒๕	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๖๔	นั้น

	 เพื่อให้การติดตามการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

และมปีระสทิธภิาพ	อาศัยอ�านาจตามข้อ	๒.๗	ของค�าสัง่ส�านกันายกรฐัมนตร	ีที	่๑๘/๒๕๖๔	เรือ่ง	แต่งตัง้คณะกรรมการ 

ติดตามการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี	 ลงวันที่	 ๒๕	 มกราคม	 พ.ศ.	 ๒๕๖๔	 

และมติคณะกรรมการติดตามการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี	 ในการประชุม 

คร้ังที่	 ๑/๒๕๖๔	 เมื่อวันที่	 ๑๕	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๔	 จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงาน 

ของรัฐบาลประจ�าปี	โดยมีองค์ประกอบ	หน้าที่และอ�านาจ	ดังนี้

	 ๑.	 องค์ประกอบ

	 	 ๑.๑	 นายประทีป	กีรติเรขา		 ประธานอนุกรรมการ

	 	 	 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

	 	 ๑.๒	 โฆษกประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี		 รองประธานอนุกรรมการ

	 	 ๑.๓	 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร		 อนุกรรมการ

	 	 	 ที่ได้รับมอบหมาย

	 	 ๑.๔	 นางอุดมพร	เอกเอี่ยม		 อนุกรรมการ

	 	 	 รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

	 	 ๑.๕	 รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ		 อนุกรรมการ

	 	 	 ที่ได้รับมอบหมาย

	 	 ๑.๖		 ผู้อ�านวยการส�านักโฆษก	ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี		 อนุกรรมการ

	 	 ๑.๗		 ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ		 อนุกรรมการ

	 	 ๑.๘		 ผู้แทนส�านักงบประมาณ		 อนุกรรมการ

	 	 ๑.๙		 นางสาวฝนทิพย์	วรัญญูรัตนะ		 อนุกรรมการ

	 	 	 ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

	 	 ๑.๑๐	 ผู้แทนส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ		 อนุกรรมการ

	 	 ๑.๑๑		 ผู้แทนส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์		 อนุกรรมการ

	 	 ๑.๑๒		 ผู้แทนส�านักข่าว	กรมประชาสัมพันธ์		 อนุกรรมการ
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	 	 ๑.๑๓		 พลตรี	เทวัญ	ตันกุล		 อนุกรรมการ

	 	 	 ช่วยราชการส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

	 	 ๑.๑๔		 ผู้อ�านวยการกองประสานนโยบายและยุทธศาสตร์		 อนุกรรมการ

	 	 	 ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี		 และเลขานุการร่วม

	 	 ๑.๑๕		 ผู้อ�านวยการกองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี		 อนุกรรมการ

	 	 	 ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี		 และเลขานุการร่วม

	 	 ๑.๑๖		 ผู้แทนส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ		 อนุกรรมการ

	 	 	 	 และเลขานุการร่วม

	 	 ๑.๑๗	 ผู้อ�านวยการกลุ่มประสานนโยบายและยุทธศาสตร์	๑		 อนุกรรมการ

	 	 	 กองประสานนโยบายและยุทธศาสตร์		 และผู้ช่วยเลขานุการ

	 	 	 ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

	 	 ๑.๑๘	 ผู้อ�านวยการกลุ่มประสานนโยบายและยุทธศาสตร์	๒		 อนุกรรมการ

	 	 	 กองประสานนโยบายและยุทธศาสตร์		 และผู้ช่วยเลขานุการ

	 	 	 ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

	 	 ๑.๑๙		 นางดารารัตน์	อินทโสภา		 อนุกรรมการ

	 	 	 ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี		 และผู้ช่วยเลขานุการ

	 	 ๑.๒๐		 นางสาวทัศน์ศุภางค์	ทัยประสิทธิพร		 อนุกรรมการ

	 	 	 ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี		 และผู้ช่วยเลขานุการ

	 	 ๑.๒๑		 นางสาวกานต์พิชชา	ปิ่นแก้ว		 อนุกรรมการ

	 	 	 ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี		 และผู้ช่วยเลขานุการ

	 	 ๑.๒๒		 เจ้าหน้าที่ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ		 อนุกรรมการ

	 	 	 และสังคมแห่งชาติ		 และผู้ช่วยเลขานุการ

	 	 ๑.๒๓		 เจ้าหน้าที่ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี		 ผู้ช่วยเลขานุการ

	 	 ๑.๒๔		 เจ้าหน้าที่ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี		 ผู้ช่วยเลขานุการ

	 ๒.	 หน้าที่และอ�านาจ

	 	 ๒.๑	 พิจารณารวบรวม	 กลั่นกรอง	 ตรวจสอบ	 เรียบเรียงปรับปรุงเอกสารรายงานผลการด�าเนินงาน 

ของรัฐบาลประจ�าปี

	 	 ๒.๒		 รายงานผลการด�าเนินการตามข้อ	 ๒.๑	 ต่อคณะกรรมการติดตามการด�าเนินงานตามนโยบาย

รัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

	 	 ๒.๓		 ให้คณะอนุกรรมการฯ	 มีอ�านาจเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้อง	 หรือเอกสารหลักฐานจากส่วนราชการ	

รัฐวิสาหกิจ	หรือหน่วยงานของรัฐอื่น	เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการของคณะอนุกรรมการฯ	ได้

	 	 ๒.๔		 ด�าเนินการอื่น	ๆ	ที่ได้รับมอบหมาย
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	 ให้ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	 ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ส�านักเลขาธิการ 

นายกรัฐมนตรีอ�านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ	 และคณะท�างานท่ีได้รับแต่งตั้ง	 

ส�าหรับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอื่น	 ๆ	 ที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงาน	 ให้เบิกจ่ายตาม

ระเบียบทางราชการ	และการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ	พ.ศ.	๒๕๕๗	 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม	โดยให้เบิกจ่ายจากส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 	 	 สั่ง	ณ	วันที่	๑๙	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๖๔

อนุชา	นาคาศัย

(นายอนุชา	นาคาศัย)

รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการติดตามการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

และข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

391

ค�าสั่งคณะกรรมการติดตามการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

ที่ ๗/๒๕๖๔

เรื่อง ปรับปรุงองค์ประกอบในคณะอนุกรรมการจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาลประจ�าปี

   

	 ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี	 ที่	 ๑๘/๒๕๖๔	 เรื่อง	 แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม 

การด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี	 ลงวันที่	 ๒๕	มกราคม	พ.ศ.	 ๒๕๖๔	และรัฐมนตรี

ประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี	 (นายอนุชา	 นาคาศัย)	 ประธานกรรมการติดตามการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

และข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีได้มีค�าสั่งคณะกรรมการติดตามการด�าเนินงานตามโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการ 

นายกรัฐมนตรี	 ที่	 ๒/๒๕๖๔	 เร่ือง	 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาลประจ�าปี	 

ลงวันที่	๑๙	มีนาคม	๒๕๖๔	นั้น

	 เพื่อให้การติดตามการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	

อาศัยอ�านาจตามข้อ	 ๒.๗	 ของค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี	 ที่	 ๑๘/๒๕๖๔	 ลงวันที่	 ๒๕	 มกราคม	 พ.ศ.	 ๒๕๖๔	 

จึงให้ยกเลิกข้อความในข้อ	 ๑.๑	 ของค�าสั่งคณะกรรมการติดตามการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อส่ังการ

นายกรัฐมนตรี	 ที่	 ๒/๒๕๖๔	 เร่ือง	 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาลประจ�าปี	 

ลงวันที่	๑๙	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๖๔	และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

	 “๑.๑		 นายอนุชา	บูรพชัยศรี		 ประธานอนุกรรมการ

	 	 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง”

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 	 สั่ง	ณ	วันที่	๗	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๖๔

อนุชา	นาคาศัย

(นายอนุชา	นาคาศัย)

รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการติดตามการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

และข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
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ประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี 

เรื่อง รัฐมนตรีลาออก

	 ด้วยได้มีรัฐมนตรีขอลาออกจากต�าแหน่งจ�านวน	๖	ราย	คือ	

	 ๑.	 นายสมคดิ	จาตศุรพีทิกัษ์	รองนายกรฐัมนตร	ีได้ขอลาออกจากต�าแหน่งตัง้แต่วนัที	่๑๕	กรกฎาคม	๒๕๖๓	

ความเป็นรัฐมนตรีของนายสมคิด	จาตุศรีพิทักษ์	จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่	๑๕	กรกฎาคม	๒๕๖๓	ตามความในมาตรา	

๑๗๐	(๒)	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

	 ๒.	 นายอุตตม	 สาวนายน	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	 ได้ขอลาออกจากต�าแหน่งตั้งแต่วันท่ี	 

๑๖	กรกฎาคม	๒๕๖๓	ความเป็นรัฐมนตรีของนายอุตตม	สาวนายน	จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่	๑๖	กรกฎาคม	๒๕๖๓	 

ตามความในมาตรา	๑๗๐	(๒)	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

	 ๓.	 นายสุวิทย์	 เมษินทรีย์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 

ได้ขอลาออกจากต�าแหน่งตัง้แต่วนัที	่๑๖	กรกฎาคม	๒๕๖๓	ความเป็นรัฐมนตรขีองนายสวุทิย์	เมษนิทรย์ี	จงึสิน้สดุลง

ตั้งแต่วันที่	๑๖	กรกฎาคม	๒๕๖๓	ตามความในมาตรา	๑๗๐	(๒)	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

	 ๔.	 นายสนธิรัตน์	 สนธิจิรวงศ์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน	 ได้ขอลาออกจากต�าแหน่งตั้งแต่วันท่ี	 

๑๖	กรกฎาคม	๒๕๖๓	ความเป็นรฐัมนตรขีองนายสนธริตัน์	สนธจิริวงศ์	จงึสิน้สดุลงตัง้แต่วนัที	่๑๖	กรกฎาคม	๒๕๖๓	

ตามความในมาตรา	๑๗๐	(๒)	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

	 ๕.	 นายเทวัญ	 ลิปตพัลลภ	 รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี	 ได้ขอลาออกจากต�าแหน่งต้ังแต่วันที	่ 

๒๑	กรกฎาคม	๒๕๖๓	ความเป็นรัฐมนตรีของนายเทวัญ	ลิปตพัลลภ	จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่	๒๑	กรกฎาคม	๒๕๖๓	

ตามความในมาตรา	๑๗๐	(๒)	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

	 ๖.	 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล	 โสณกุล	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน	 ได้ขอลาออกจากต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	

๒๑	กรกฎาคม	๒๕๖๓	ความเป็นรัฐมนตรีของหม่อมราชวงศ์จัตุมงคล	โสณกุล	จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่	๒๑	กรกฎาคม	

๒๕๖๓	ตามความในมาตรา	๑๗๐	(๒)	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

	 	 	 ประกาศ	ณ	วันที่	๒๑	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๖๓

พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา
(ประยุทธ์	จันทร์โอชา)

นายกรัฐมนตรี
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ประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง รัฐมนตรีลาออก

  

 

	 ด้วย	นายปรดี	ีดาวฉาย	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงั	ได้ขอลาออกจากต�าแหน่งตัง้แต่วันที	่๒	กนัยายน	๒๕๖๓ 

ความเป็นรัฐมนตรีของนายปรีดี	ดาวฉาย	จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่	๒	กันยายน	๒๕๖๓	ตามความในมาตรา	๑๗๐	(๒)	

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

	 	 	 ประกาศ	ณ	วันที่	๑	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๖๓

พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา
(ประยุทธ์	จันทร์โอชา)

นายกรัฐมนตรี


