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สรุุปผลการุดำเนิินิงานิบรุิหารุจััดการุสถานิการุณ์์การุแพรุ่รุะบาดของโรุคติิดเช้ื้�อ 
ไวรุัสโคโรุนิา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) 

๑. สถานิการุณ์์ทั่ั�วโลก 
	 สถานการณ์์การแพร่ระบาดของโรคติดิเชื้้�อไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	(โควดิ-๑๙)	ทั่ั�วโลก	ติั�งเเต่ิวนัท่ั่�	๒๒	มกราคม	๒๕๖๓- 

๒๕	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๕	 ม่ผู้้�ติิดเชื้้�อสะสม	 จำนวน	 ๕๗๕,๑๕๖,๘๓๘	 ราย	 และเส่ยชื้่วิติสะสม	 ๖,๔๐๓,๑๖๖	 ราย	 

โดยประเทั่ศทั่่�ม่จำนวนผู้้�ติิดเชื้้�อมากทั่่�สุด	 ๕	 อันดับแรกของโลก	 ได�แก่	 สหรัฐอเมริกา	 สาธารณ์รัฐอินเด่ย	 

สหพนัธส์าธารณ์รฐับราซิลิ	สาธารณ์รฐัฝรั�งเศส	และสหพนัธส์าธารณ์รัฐเยอรมน	่สำหรบัประเทั่ศไทั่ยอย้ใ่นลำดบัทั่่�	๒๗	 

ของโลก	 จาก	 ๒๒๖	 อันดับของโลก	 ทั่ั�งน่�	 สถานการณ์์โควิด-๑๙	 ทั่ั�วโลก	 ม่แนวโน�มพบผู้้�ติิดเช้ื้�อและผู้้�เส่ยช่ื้วิติ 

ทั่ั�งในทั่ว่ปเอเชื้่ยและทั่ั�วโลกเพิ�มข้�นเล็กน�อย

๒. สถานิการุณ์์ในิปรุะเทั่ศไทั่ย 
	 สถานการณ์โ์ควิด-๑๙	ของประเทั่ศไทั่ย	โดยข�อมล้ติั�งแต่ิวนัทั่่�	๑	มกราคม-๒๕	กรกฎาคม	๒๕๖๕	มผู่้้�ติดิเช้ื้�อสะสม	 

จำนวน	๒,๓๕๒,๔๑๘	 ราย	 เส่ยชื้่วิติสะสม	 จำนวน	๙,๔๕๙	 ราย	 และหายป่วยสะสม	 จำนวน	๒,๓๕๑,๕๐๐	 ราย	 

ซ้ิ�งสถานการณ์์การแพร่ระบาดของโรคม่แนวโน�มท่ั่�เพิ�มข้�น	 โดยเฉพาะในพ้�นทั่่�กรุงเทั่พมหานครและปริมณ์ฑล	 

และจงัหวดัทั่่�เปน็แหลง่ทั่อ่งเทั่่�ยว	ขณ์ะทั่่�มอั่ติราผู้้�เสย่ชื้วิ่ติคงทั่่�	ซ้ิ�งได�มก่ารปรบัระดบัการเติอ้นภัยัโควดิ-๑๙	อย้ท่่ั่�ระดบั	๒	 

(จาก	๕	ระดับ)	 ในทัุ่กจังหวัด	ค้อให�เฝ้าระวังในสถานทั่่�เส่�ยง	และกลุ่ม	๖๐๘	(กลุ่มผู้้�ส้งอายุทั่่�ม่อายุมากกว่า	๖๐	ปี	 

และกลุ่มผู้้�ป่วย	 ๗	 โรคเร้�อรัง)	 ท่ั่�ฉ่ดวัคซิ่นไม่ครบติามเกณ์ฑ์	 ให�สวมหน�ากากอนามัยขณ์ะท่ั่�อย้่ในพ้�นทั่่�แออัด	 

และหล่กเล่�ยงการไปในสถานทั่่�เส่�ยงหร้อการทั่ำกิจกรรมทั่่�ม่ความเส่�ยง		

	 จากสถานการณ์์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙	 ในประเทั่ศไทั่ยท่ั่�ม่แนวโน�มคล่�คลายในทิั่ศทั่างท่ั่�ด่ข้�น	 

จ้งได�มก่ารผู่้อนคลายมาติรการป้องกันการควบคุมโรคเพ้�อฟื้้�นฟื้เ้ศรษฐกิจภัายในประเทั่ศและการเปิดรบันกัทั่อ่งเท่ั่�ยว 

จากต่ิางประเทั่ศ	จง้มค่วามจำเป็นติ�องจัดโครงสร�างการบริหารศน้ย์บริหารสถานการณ์ก์ารแพร่ระบาดของโรคติดิเชื้้�อ 

ไวรัสโคโรนา	 ๒๐๑๙	 (โควิด-๑๙)	 หร้อศ้นย์บริหารสถานการณ์์โควิด-๑๙	 ให�สอดคล�องกับแนวทั่างข�างติ�น	 รวมถ้ง 

การป้องกันและแก�ไขหากเกิดสถานการณ์์การแพร่ระบาดของโรคเพิ�มมากข้�น	 โดยนายกรัฐมนติร่ได�ม่คำสั�ง 

จัดติั�งศ้นย์ปฏิิบัติิการเพิ�มเติิม	 ได�แก่	 ศ้นย์ปฏิิบัติิการด�านการแก�ไขสถานการณ์์ฉุกเฉินในส่วนทั่่�เก่�ยวกับการส้�อสาร 

ในอินเทั่อร์เน็ติ	 ศ้นย์ปฏิิบัติิการด�านการแก�ไขสถานการณ์์ฉุกเฉินในส่วนทั่่�เก่�ยวกับการป้องกันและควบคุม 

การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙	ในสถานประกอบกิจการและโรงงานอุติสาหกรรม	ศน้ย์ปฏิบัิติกิารแก�ไขสถานการณ์ฉุ์กเฉิน 

ด�านระบบข�อม้ลสารสนเทั่ศและแอปพลิเคชื้ัน	 และศ้นย์ปฏิิบัติิการแก�ไขสถานการณ์์ฉุกเฉินด�านการทั่่องเทั่่�ยว 

และก่ฬา	โดยยกเลกิศ้นย์บ้รณ์าการแก�ไขสถานการณ์โ์ควดิ-๑๙	ในพ้�นทั่่�จงัหวดัชื้ายแดนภัาคใติ�	(คำสั�งนายกรฐัมนติร่	

ทั่่�	๒๓/๒๕๖๔	ประกาศในราชื้กิจจานุเบกษาเม้�อวันทั่่�	๒๙	ธันวาคม	๒๕๖๔)	ส่งผู้ลให�	ณ์	วันทั่่�	๒๕	กรกฎาคม	๒๕๖๕	 

ศ้นย์บริหารสถานการณ์์โควิด-๑๙	ม่โครงสร�างการบริหารและแก�ไขสถานการณ์์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙	ดังน่�
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๓. มาติรุการุการุรัุกษาพยาบาล ความพรุ้อมด้านิเวชื้ภัณ์ฑ์์และยา ศน้ย์บริหารสถานการณ์์โควิด-๑๙	 

ได�ติิดติามสถานการณ์์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙	 และประเมินความพร�อมของการรักษาผู้้�ป่วยโควิด-๑๙	 

อย่างเป็นระยะ	 โดยเน�นมาติรการ	 “2U”	 ค้อ	 Universal	 Prevention	 (การป้องกันตินเองขั�นส้งสุดติลอดเวลา)	 

และ	Universal	Vaccination	(ฉ่ดวัคซิ่นให�ครอบคลุมทัุ่กกลุ่ม)	และ	“๓	พ”	ค้อ	(๑)	เติ่ยง	“พอ”	รองรับผู้้�ป่วยหนัก 

และผู้้�ป่วยวิกฤติ	(๒)	เวชื้ภััณ์ฑ์และวัคซิ่นม่ประสิทั่ธิภัาพ	“พอ”	และ	(๓)	ม่บุคลากรทั่างการแพทั่ย์และสาธารณ์สุข 

ทั่กุระดบั	“พอ”	เพ้�อรองรบัการดแ้ลระบบการรกัษาได�อย่างมป่ระสทิั่ธภิัาพ	ติลอดจนเร่งรดัการฉด่วคัซิน่ป้องกนัโควดิ-๑๙	 

รวมทั่ั�งกำหนดแนวทั่างการรักษาติามอาการและความรุนแรงของโรคและการจัดยารักษาโควิด-๑๙	 ให�ผู้้�ป่วย 

อย่างเหมาะสม	ดังน่�	

คณะทำงานพิจารณาการจัดหาวัคซีนปองกัน

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)
 (ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปยะสกล  สกลสัตยาทร)

(คำสั่ง นรม. ที่ ๕/๒๕๖๔)

ศูนยบริหารสถานการณโควิด-๑๙ (ศบค.)
(นายกรัฐมนตรี)

(คำสั่ง นรม. ที่ ๕/๒๕๖๓)

(๑) สำนักงานเลขาธิการ (สลธ. ศบค.)
(รอง ลธน.ม. นายประทีป กีรติเรขา เปนหัวหนาสำนักงานฯ) 

(คำสั่ง นรม. ที่ ๓๙/๒๕๖๓)

โฆษก ศบค. (นพ.ทวีศิลป วิษณุโยธิน)

ผูชวยโฆษก ศบค. และทีมงานโฆษก ศบค.

ศูนยบริหารสถานการณโควิด-๑๙ กระทรวงมหาดไทย 

(ศบค. มท.) (ปลัดกระทรวงมหาดไทย) 

(คำสั่ง นรม. ที่ ๓๙/๒๕๖๓)

คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการบูรณาการดานการแพทย

และสาธารณสุข (เลขาธิการ สมช.)

(คำสั่ง นรม. ที่ ๗/๒๕๖๔)

คณะกรรมการเฉพาะกิจดานกฎหมาย (ปลัดกระทรวงยุติธรรม)

(คำสั่ง นรม. ที่ ๑๘/๒๕๖๓)

คณะที่ปรึกษาดานธุรกิจเอกชนใน ศบค. (เลขาธิการ สศช.)

(คำสั่ง นรม. ที่ ๘/๒๕๖๓)

คณะกรรมการกำกับดูแลดานผูไดรับผลกระทบจากการแพร

ระบาดของโรคโควิด-๑๙ (ปลัดกระทรวงการคลัง)

(คำสั่ง นร. ที่ ๑๑๒/๒๕๖๓)

คณะที่ปรึกษาดานการสาธารณสุขในศูนยบริหารสถานการณ

โควิด-๑๙ (ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปยะสกล  สกลสัตยาทร) 
(คำสั่ง นรม. ที่ ๘/๒๕๖๔)

คณะอนุกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการพัสดุสำหรับ

การปองกัน ควบคุม หรือรักษาโรคฯ (ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี)

(คำสั่ง ศบค. ที่ ๑/๒๕๖๓)

คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผอนคลาย

การบังคับใชมาตรการในการปองกันและยับยั้ง

การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) 
(เลขาธิการ สมช.) (คำสั่ง นรม. ที่ ๒๒/๒๕๖๓)

คณะที่ปรึกษาดานผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม

ในศูนยบริหารสถานการณการโควิด-๑๙
(ศ.กิตติคุณ นายแพทย จรัส สุวรรณเวลา)

(คำสั่ง นรม. ที่ ๒๑/๒๕๖๓)

(๒) ศูนยปฏิบัติการ ศูนยบริหารสถานการณโควิด-๑๙

(ศปก. ศบค.) (เลขาธิการ สมช. เปน ผอ.ศปก. ศบค.)

(คำสั่ง นรม. ที่ ๓๙/๒๕๖๓)    

(๓) ศปก. ฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข 

กรณีโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ (ปลัดกระทรวงสาธารณสุข)

(คำสั่ง นรม. ที่ ๓๙/๒๕๖๓)

(๔) ศปก. มาตรการเดินทางเขาออกประเทศ

และการดูแลคนไทยในตางประเทศ (ปลัดกระทรวงการตางประเทศ) 

(คำสั่ง นรม. ที่ ๓๙/๒๕๖๓)

(๗) ศปก. ดานการแกไขสถานการณฉุกเฉินในสวนที่เกี่ยวกับ

การสื่อสารในอินเทอรเน็ต (เลขาธิการ กสทช.) 

(คำสั่ง นรม. ที่ ๑๓/๒๕๖๔) 

(๘) ศปก. ดานการแกไขสถานการณฉุกเฉินในสวนที่เกี่ยวกับ

การปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-๑๙ 

ในสถานประกอบกิจการและโรงงานอุตสาหกรรม 
(ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม) (คำสั่ง นรม. ที่ ๑๔/๒๕๖๔)

(๕) ศปก. แกไขสถานการณฉุกเฉินดานความมั่นคง 
(ผูบัญชาการทหารสูงสุด) (คำสั่ง นรม. ที่ ๓๙/๒๕๖๓)

(๖) ศปก. ดานนวัตกรรมการแพทยและการวิจัยและพัฒนา 
(ผอ. สำนักงานวิจัยแหงชาติ) (คำสั่ง นรม. ที่ ๓๙/๒๕๖๓)

(๙) ศปก. แกไขสถานการณฉุกเฉินดานระบบขอมูลสารสนเทศ

และแอปพลิเคชัน (ดศ.) 
(ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

(คำสั่ง นรม. ที่ ๑๘/๒๕๖๔)

(๑๐) ศปก.แกไขสถานการณฉุกเฉินดานการทองเท่ียวและกีฬา 

(กก.) (ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา)

(คำสั่ง นรม. ที่ ๒๒/๒๕๖๔)

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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 ๓.๑ แนิวทั่างการุจััดการุผ้้สัมผัสใกล้ชื้ิดเส่�ยงส้ง โดยกำหนดนิยามของผู้้�สัมผัู้สใกล�ชิื้ดเส่�ยงส้ง	 หมายถ้ง	 
ผู้้�ทั่่�ไม่สวมหน�ากากอนามัยหร้อหน�ากากผู้�าหร้อไม่ได�ใส่อุปกรณ์์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล	 (Personal	 Protective	 
Equipment:	PPE)	ในชื้่วงเวลาทั่่�ม่การสัมผู้ัสหร้อใกล�ชื้ิดกับผู้้�ติิดเชื้้�อโควิด-๑๙	ในระยะ	๒	เมติร	นานกว่า	๕	นาทั่่	 
หรอ้อย้ใ่นสถานท่ั่�อากาศไมถ่า่ยเทั่นานกว่า	๓๐	นาทั่	่โดยให�ผู้้�สัมผู้สัใกล�ชิื้ดเส่�ยงสง้สังเกติอาการตัิวเองเปน็เวลา	๑๐	วนั	 
และติรวจหาเชื้้�อโควิด-๑๙	 ด�วยตินเอง	 (Antigen	 Test	 Kit:	 ATK)	 เม้�อม่อาการป่วยระบบทั่างเดินหายใจ	 
เชื้น่	ไข�	ไอ	เจบ็คอ	และมน่�ำมก้	ซิ้�งสามารถไปทั่ำงานได�โดยแยกพ้�นทั่่�กบัผู้้�อ้�น	และติ�องปฏิบิตัิติิามมาติรการ	Universal	 
Prevention	 งดไปสถานท่ั่�สาธารณ์ะ	 งดร่วมกิจกรรมรวมกลุ่มจำนวนมาก	 และงดใชื้�ขนส่งสาธารณ์ะท่ั่�หนาแน่น	 
ติามนิยามและแนวปฏิิบัติิติามมาติรการป้องกันควบคุมโรคสำหรับผู้้�สัมผู้ัสใกล�ชิื้ดของผู้้�ป่วยและผู้้�ติิดเช้ื้�อโควิด-๑๙	 
ฉบับปรับปรุงวันทั่่�	 ๒๑	 พฤษภัาคม	 ๒๕๖๕	 โดยปรับแนวทั่างการจัดการผู้้�สัมผัู้สเส่�ยงส้ง	 แบ่งเป็น	 ๒	 กลุ่ม	 ได�แก่	 
กลุ่มทั่ั�วไปและกลุ่มผู้้�ด้แลกลุ่ม	๖๐๘	และเด็กเล็ก

 ๓.๒ แนิวทั่างการุจััดการุโควิด-๑๙ กรณ์่เป็นผู้้�ติิดเชื้้�อโควิด-๑๙	 ทั่่�ม่อาการในระดับปานกลางข้�นไป	 

หร้อเป็นกลุ่ม	 ๖๐๘	 หร้อกลุ่มเด็กทั่่�ม่อายุไม่เกิน	 ๑๑	 ปี	 สามารถเข�ารับการรักษาได�ท่ั่�สถานพยาบาลทัุ่กแห่ง	 

และกรณ์่เป็นผู้้�ติิดเชื้้�อโควิด-๑๙	 ท่ั่�ม่อาการไม่รุนแรงสามารถลงทั่ะเบ่ยนเข�าส้่ระบบการรักษาเพ้�อเข�ารับการด้แล 

แบบผู้้�ป่วยนอกผู่้านสายด่วน	๑๓๓๐	โดยให�แยกกกัตินเองติามแนวทั่างการรกัษาของกรมการแพทั่ย์	กระทั่รวงสาธารณ์สขุ	 

ซิ้�งแบ่งเป็นการรักษาและกักติัวติามอาการ	ดังน่�	

  ๓.๒.๑ ผ้้ติิดเชื้้�อโควิด-๑๙ ทั่่�ไม่ม่อาการุ	ให�แยกกักติัวทั่่�บ�านหร้อสถานทั่่�ทั่่�รัฐจัดให�เป็นเวลา	๑๐	วัน	 

นับจากวันทั่่�ติรวจพบ

  ๓.๒.๒ ผ้ป่้วยโควดิ-๑๙ ทั่่�อาการุนิอ้ย	ให�รกัษาติวัและแยกกกัติวัทั่่�บ�านหรอ้สถานทั่่�ทั่่�รฐัจดัให�เปน็เวลา 

ประมาณ์	๑๐	วัน	นับจากวันทั่่�ม่อาการ

  ๓.๒.๓ กรุณ่์ผ้้ป่วยโควิด-๑๙ ทั่่�รุักษาหายแล้ว	 และออกจากโรงพยาบาลก่อนครบ	 ๑๐	 วัน	 

ให�กลบัไปกกัติวัทั่่�บ�านติอ่จนครบระยะเวลา	๑๐	วัน	(ระหวา่งการกกัติวัทั่่�บ�านให�ปฏิบิตัิติิามคำแนะนำอยา่งเครง่ครดั)

 ๓.๓ ความพรุ้อมด้านิเวชื้ภัณ์ฑ์์และยา ได�จัดเติร่ยมและสำรองยา	Favipiravir,	Molnupiravir,	Paxlovid,	 

Remdesivir	 และเวชื้ภััณ์ฑ์ทั่่�เก่�ยวข�องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙	 เชื้่น	 อุปกรณ์์ป้องกันร่างกาย 

ส่วนบุคคล	 (PPE)	 เพ้�อรองรับสถานการณ์์การแพร่ระบาดของโรคไว�อย่างเพ่ยงพอ	 โดยได�กระจายยาและเวชื้ภััณ์ฑ์ 

ให�โรงพยาบาลและสถานพยาบาลทัุ่กระดับครอบคลุมพ้�นทั่่�กรุงเทั่พมหานคร	 และ	 ๗๖	 จังหวัดทั่ั�วประเทั่ศ	 

รวมทั่ั�งยังม่แผู้นการจัดหายาดังกล่าวและเวชื้ภััณ์ฑ์อ้�น	ๆ	เพิ�มเติิม	เพ้�อรองรับการแพร่ระบาดทั่่�อาจจะเพิ�มข้�น	

 ๓.๔ แนิวทั่างการุใชื้แ้อนิติบิอดอ่อกฤทั่ธิ์ิ�ยาว (Long Acting Antibody: LAAB) ในิปรุะเทั่ศไทั่ย ได�เติรย่ม 

ความพร�อมในการใชื้�แอนติิบอด่ออกฤทั่ธิ�ยาวสำหรับการป้องกันโควิด-๑๙	 แก่กลุ่มเส่�ยงส้งท่ั่�ม่ภั้มิคุ�มกันติ�ำ	 

กอ่นการสมัผู้สัเช้ื้�อโควดิ-๑๙	(Pre-exposure	prophylaxis)	โดยมข่�อบง่ช่ื้�ในการใชื้�	คอ้	ผู้้�ทั่่�จะใชื้�แอนติิบอดอ่อกฤทั่ธิ�ยาว 

ได�จะติ�องมอ่ายุ	๑๒	ปีข้�นไป	มน่�ำหนัก	๔๐	กิโลกรัมข้�นไป	ซ้ิ�งไม่ได�เป็นผู้้�กำลังติดิเช้ื้�อหรอ้ไม่ได�เป็นผู้้�เพิ�งสัมผัู้สเส่�ยงสง้ต่ิอโรค	 

เป็นผู้้�ท่ั่�ไม่ได�ติอบสนองต่ิอการสร�างภั้มิคุ�มกันหลังการฉ่ดวัคซ่ินโควิด-๑๙	 หร้อไม่สามารถฉ่ดวัคซ่ินโควิด-๑๙	 

ได�ด�วยความจำเป็นบางประการ	 เชื้่น	 ผู้้�ทั่่�ม่อาการแพ�วัคซิ่นหร้อส่วนประกอบของวัคซิ่น	 โดยจากการพิจารณ์า 

และประเมินความคุ�มค่าทั่างการแพทั่ย์พบว่า	 การให�แอนติิบอด่ออกฤทั่ธิ�ยาวแก่กลุ่มเส่�ยงส้งทั่่�ม่ภั้มิคุ�มกันติ�ำ 

จะม่ความคุ�มค่าในการป้องกันโควิด-๑๙	
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	 	 ทั่ั�งน่�	ศน้ย์บรหิารสถานการณ์โ์ควิด-๑๙	ได�กำหนดนโยบายให�คณ์ะกรรมการโรคติดิต่ิอกรงุเทั่พมหานคร 

และคณ์ะกรรมการโรคติิดต่ิอจังหวัดพิจารณ์าการฉ่ดแอนติิบอด่ออกฤทั่ธิ�ยาวให�กับผู้้�ท่ั่�ได�รับวัคซ่ินโควิด-๑๙	 

ครบติามเกณ์ฑ	์(๓	เขม็)	และมป่รมิาณ์ภัม้คิุ�มกนัติอ่เชื้้�อโควดิ-๑๙	ติ�ำกวา่เกณ์ฑท์ั่่�กำหนด	เป็นลำดบัแรก	สำหรบัในกรณ์อ่้�น	ๆ 	 

ให�พิจารณ์าติามความเส่�ยงและดุลยพินิจของอายุรแพทั่ย์	 กุมารแพทั่ย์	 แพทั่ย์เจ�าของไข�	 โดยคำน้งถ้งประโยชื้น์	 

ความเสมอภัาค	และความเป็นไปได�เป็นสำคัญ	

  ๓.๕ การุกรุะจัายยารุักษาโควิด-๑๙ (Molnupiravir) สำนักงานคณ์ะกรรมการอาหารและยา	อนุญาติให� 

กระจายยารักษาโควิด-๑๙	ประกอบด�วย	Molnupiravir	และยาติ�านไวรัสอ้�น	ๆ 	ส้ค่ลินกิเวชื้กรรมและคลินกิภัาคเอกชื้น	 

รวมทั่ั�งกรงุเทั่พมหานคร	โดยติ�องจา่ยยาโดยแพทั่ยผ์ู้้�ประกอบวชิื้าชื้พ่เวชื้กรรมติามแนวทั่างของกระทั่รวงสาธารณ์สขุ	 

พร�อมทั่ั�งจัดทั่ำแนวทั่างการใชื้�ยาทั่่�ชื้ัดเจนและเข�าใจง่าย	 เพ้�อให�ประชื้าชื้นหร้อผู้้�ป่วยสามารถใชื้�ยาได�อย่างถ้กติ�อง	 

มร่ะบบติดิติามการใชื้�ยาและติิดติามอาการไมพ่ง้ประสงคจ์ากการใชื้�ยาในรป้แบบเชื้งิรกุ	รวมทั่ั�งติดิติามการกลายพนัธุ์ 

ของเชื้้�อโควิด-๑๙	อย่างใกล�ชื้ิด	

 ๓.๖ การุบรุิการุรุักษาโควิด-๑๙ กรุณ์่ผ้้ป่วยส่เข่ยว โดยผู้้�ติิดเชื้้�อโควิด-๑๙	 ยังสามารถเข�ารับการรักษา 

ติามสิทั่ธิรักษาพยาบาลของตินเอง	 ซิ้�งได�เพิ�มร้ปแบบการเข�าถ้งบริการการรักษา	 โดยลงทั่ะเบ่ยนผู่้าน	QR	 code	 

หร้อ	Line	OA	พร�อมทั่ั�งเพิ�มชื้่องทั่างให�ผู้้�ป่วยเข�าถ้งยา	โดยจัดระบบส่งยาให�ผู้้�ป่วยผู้่านระบบไปรษณ์่ย์	

๔. สถานิการุณ์์ด้านิวัคซี่นิ นิวัติกรุรุมการุแพทั่ย์ การุวิจััยและพัฒนิา 

 ๔.๑ สถานิการุณ์์ด้านิวัคซี่นิ 

  ๔.๑.๑ ให้บรุกิารุฉีด่วคัซีน่ิโควดิ-๑๙ แกป่รุะชื้าชื้นิกลุม่เปา้หมาย	ติั�งแติว่นัทั่่�	๒๘	กมุภัาพนัธ	์๒๕๖๔-

๒๕	กรกฎาคม	๒๕๖๕	รวมทั่ั�งสิ�น	๑๔๑,๒๖๗,๙๔๐	โดส	ดังน่�

ติารุางแสดงจัำนิวนิผ้้ได้รุับวัคซี่นิ

การุรุับวัคซี่นิ (โดส) จัำนิวนิ (รุาย)

ผู้้�ทั่่�ได�รับวัคซิ่นเข็มทั่่� ๑ ๕๗,๑๐๗,๐๔๑

ผู้้�ทั่่�ได�รับวัคซิ่นครุบ ๒ เข็ม ๕๓,๔๔๓,๒๘๘

ผู้้�ทั่่�ได�รับวัคซิ่นเข็มกระติุ�น	เข็มทั่่� ๓ ข้�นิไป ๓๐,๗๑๗,๖๑๑

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

329



ติารุางแสดงจัำนิวนิวัคซี่นิ 

ชื้นิิดวัคซี่นิ จัำนิวนิ (โดส)

Sinovac ๒๖,๕๓๓,๒๕๑

AstraZeneca ๔๘,๖๔๘,๐๘๒

Sinopharm ๑๔,๘๖๓,๑๕๖

Pfizer ๔๔,๓๔๑,๘๔๒

Moderna ๖,๘๘๑,๖๐๙

 	 	 ทั่ั�งน่�	ได�ให�บรกิารฉด่วคัซิน่โควดิ-๑๙	แกเ่ดก็ทั่่�มอ่ายรุะหวา่ง	๕-๑๑	ปี	ติั�งแติว่นัทั่่�	๑	กุมภัาพนัธ-์ 

๒๕	กรกฎาคม	๒๕๖๕	รวม	๕,๔๗๑,๒๓๗	โดส

  ๔.๑.๒ วิจััยและพัฒนิาวัคซี่นิโควิด-๑๙	 โดยจัดทั่ำองค์ความร้�และข�อม้ล	 เช่ื้น	 ร้ปแบบการให�วัคซิ่น 

ป้องกันโควิค-๑๙	ท่ั่�เหมาะสมกับประชื้ากรไทั่ยหรอ้สิ�งท่ั่�ไม่พง้ประสงค์ความปลอดภัยั	ภัมิ้คุ�มกันท่ั่�เกิดข้�นจากการฉด่วัคซิน่	 

ซิ้�งในช่ื้วงการระบาดระลอกท่ั่�สอง	 (เด้อนธันวาคม	 ๒๕๖๓-ม่นาคม	 ๒๕๖๔)	 และการระบาดระลอกท่ั่�สาม	 

(เด้อนเมษายน-ตุิลาคม	 ๒๕๖๔)	 ม่การวิจัยและพัฒนาวัคซ่ินทัั่�งหมด	 ๒๔	 ผู้ลผู้ลิติ	 โดยม่วัคซ่ินท่ั่�ม่ความก�าวหน�า 

และม่ประสิทั่ธิภัาพมากทั่่�สุด	ดังน่�

  	 (๑)	 วัคซี่นิ HXP–GPOVac	 เป็นวัคซ่ินชื้นิดไวรัสเช้ื้�อติาย	 (Inactivated	 Vaccine)	 

ทั่่�ผู้ลิติโดยใชื้�ไข่ไก่ฟื้ักจนได�เชื้้�อไวรัสติั�งติ�นจากการติัดติ่อย่นทั่่�สร�าง	 Spike	 Protein	 ซิ้�งเป็นส่วนทั่่�กระติุ�นภั้มิคุ�มกัน 

ติ่อเชื้้�อโควิด-๑๙	 (SAR-CoV-2	 virus)	 ลงไปบนผู้ิวของเชื้้�อไวรัสนิวคาสเซิิล	 (Newcastle	 Disease	 Virus:	 NDV)	 

ร่วมกับการใชื้�เทั่คโนโลย่เพิ�มความคงสภัาพของโปรต่ิน	 (HexaPro)	 ได�เป็นไวรัสล้กผู้สม	 NDV-HXP-S	 ซ้ิ�งสามารถ 

เพิ�มจำนวนได�ด่ในไข่ไก่ฟื้ัก	และม่ความสามารถในการกระติุ�นภั้มิคุ�มกันติ่อโควิด-๑๙	 	 	

  	 (๒)	 วัคซี่นิ Chula-Cov19 เป็นวัคซิ่นชื้นิด	mRNA	โดยจากการทั่ดสอบวัคซิ่นชื้นิดน่�รุ่นทั่่�	๒	 

พบว่า	 สามารถกระติุ�นภั้มิคุ�มกันในหน้ได�ด่	 และพัฒนาส้ติรเป็น	 Bivalent	 Vaccine	 คาดว่าจะขอรับการอนุมัติ ิ

ให�ข้�นทั่ะเบ่ยนได�ภัายในปี	๒๕๖๗

	 	 	 (๓)	 วคัซีน่ิใบยา (Baiya SARS-CoV-2 Vax) เปน็วคัซิน่ชื้นดิ	Protein	Subunit	จากใบยาสบ้	 

ซ้ิ�งผู้ลการทั่ดสอบวัคซิ่นรุ่นทั่่�	 ๒	 โดยใชื้�สารเสริมติัวใหม่	 สามารถกระติุ�นภั้มิคุ�มกันได�ด่ข้�น	 ๒๐	 เท่ั่า	 และปรับส้ติร 

เพ้�อทั่ดสอบในระยะทั่่�	๒	คาดว่าจะขอรับการอนุมัติิให�ข้�นทั่ะเบ่ยนได�ภัายในปี	๒๕๖๗
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	 	 	 (๔)	 วัคซี่นิ NDV-HXP-S เป็นวัคซ่ินชื้นิดเช้ื้�อติาย	 (Inactivated	 vaccine)	 ม่การพัฒนา 

กระบวนการผู้ลิติไปส้่ระดับอุติสาหกรรมร่วมกับบริษัทั่	องค์การเภัสัชื้กรรม-เมอร์ริเออร์	ชื้่ววัติถุ	จำกัด	(GPO-MBP)	 

โดยจะศ้กษาในมนุษย์	 ระยะท่ั่�	 ๒	 และระยะท่ั่�	 ๓	 สำหรับใชื้�เป็นวัคซิ่นเข็มกระติุ�น	 คาดว่าจะขอรับการอนุมัติิ 

ให�ข้�นทั่ะเบ่ยนได�ภัายในปี	๒๕๖๖

 ๔.๒ ด้านินิวัติกรุรุมการุแพทั่ย์ การุวิจััยและพัฒนิา เพ้�อแก้ไขสถานิการุณ์์การุแพรุ่รุะบาดของโควิด-๑๙  

ศ้นย์ปฏิิบัติิการด�านนวัติกรรมการแพทั่ย์และการวิจัยและพัฒนา	 ได�วิเคราะห์และรวบรวมองค์ความร้�ทั่่�เก่�ยวข�อง 

จากแหล่งต่ิาง	 ๆ	 ทั่ั�วโลก	 และประสานงานให�ม่กลไกการจัดการและประมวลความร้�ท่ั่�ถ้กติ�อง	 รวดเร็ว	 เข�าใจง่าย	 

เพ้�อนำเสนอติ่อสาธารณ์ชื้น	 ซิ้�งติั�งแติ่ปี	 ๒๕๖๓	 จนถ้งปัจจุบัน	 ได�สนับสนุนและสร�างโอกาสให�นักวิจัยชื้ั�นนำ 

ของประเทั่ศได�แสดงและนำผู้ลงานวิจัยและนวัติกรรมทั่่�ม่อย้่มาใชื้�ประโยชื้น์ในการบริหารสถานการณ์์และรับม้อ 

กับการแพร่ระบาดของโควิด-	๑๙	จนสามารถทั่ำให�การแพร่กระจายของเชื้้�อโรคลดลง	อัติราการติิดเชื้้�อและการติาย 

จากโควิด-๑๙	 ลดลง	 รวมทั่ั�งบรรเทั่าผู้ลกระทั่บทั่างเศรษฐกิจและสังคมทั่่�เกิดข้�นจากมาติรการจำกัดการเคล้�อนย�าย 

และการดำเนินกิจกรรมของบุคคล	 (มาติรการล็อกดาวน์)	 สนับสนุนให�ใชื้�ผู้ลงานวิจัยและนวัติกรรมในการปรับปรุง 

และพัฒนาศักยภัาพของชุื้มชื้นในการคว�าโอกาสทั่างเศรษฐกิจและสังคม	 ซ้ิ�งเป็นการหนุนเสริมมาติรการ 

กระติุ�นเศรษฐกิจภัาพรวมของประเทั่ศเพ้�อรับม้อกับวิกฤติโควิด-๑๙	ดังน่�	

  ๔.๒.๑ บรุิหารุทุั่นิวิจััยและนิวัติกรุรุมในิโครุงการุติามโจัทั่ย์ความต้ิองการุของปรุะเทั่ศ 

ด้านิบรุิหารุสถานิการุณ์์โควิด-๑๙	 ม่ผู้ลผู้ลิติท่ั่�เกิดข้�นจากผู้ลงานวิจัยและนวัติกรรมจากการสนับสนุนทุั่นวิจัย 

และนวัติกรรมเพ้�อแก�ไขปัญหาการระบาดของโควิด-๑๙	 จำนวน	 ๒๑๐	 ผู้ลผู้ลิติ	 ซิ้�งอย้่ในร้ปแบบของฐานข�อม้ล	 

กลไกการบริหารจัดการ	 องค์ความร้�	 เทั่คนิคติ�นแบบ	 ผู้ลิติภััณ์ฑ์ติ�นแบบ	 ชุื้มชื้นติ�นแบบ	 ติ�นแบบระบบเฝ้าระวัง	 

ข�อเสนอเชื้งินโยบายและมาติรการ	ผู้ลการสำรวจติา่ง	ๆ 	และแบบจำลองในการพยากรณ์	์โดยสามารถแบง่ติามประเดน็	 

WHO	Global	Research	Roadmap	ดังน่�

  	 (๑)	 ถอดรุหัสพันิธิ์ุกรุรุมและรุะบาดวิทั่ยา	 ทั่ำให�ได�ฐานข�อม้ลองค์ความร้�เก่�ยวกับ 

รหัสพันธุกรรมและระบาดวิทั่ยา	 รวมทั่ั�งข�อม้ลเก่�ยวกับระยะเวลาในการกักติัว	 การด้แลรักษาและป้องกันเทั่คนิค 

และเคร้�องม้อในการติรวจวินิจฉัยเชื้้�อโควิด-๑๙	โมเดลการพยากรณ์์การระบาด

  	 (๒)	 ดแ้ลรุกัษาผ้ป่้วย	ซิ้�งเป็นองค์ความร้�เก่�ยวกับประสิทั่ธิภัาพของสารท่ั่�ใชื้�ในการรักษาโควิด-๑๙	 

และสารสมุนไพรทั่่�ม่ผู้ลติ่อการยับยั�งเชื้้�อโควิด-๑๙	 ติำรับยาสมุนไพรและติ�นแบบผู้ลิติภััณ์ฑ์ทั่่�เป็นยาสมุนไพร 

ยับยั�งเชื้้�อโควิด-๑๙	และติ�นแบบคร่มทั่าม้อป้องกันการติิดเชื้้�อโควิด-๑๙

  	 (๓)	 แพรุเ่ช้ื้�อจัากสตัิวส์้ค่นิ	ในป	ี๒๕๖๔	เชื้น่	ติวัอยา่งความเส่�ยงของการเกดิโรคทั่่�มส่ตัิวเ์ล่�ยง 

เป็นตัิวรังโรค	 เป็นชุื้ดติรวจท่ั่�ม่ติ�นทุั่นติ�ำแต่ิม่ความไวและความจำเพาะส้งต่ิอการติรวจหาภั้มิคุ�มกันท่ั่�ม่ต่ิอโควิด-๑๙	 

ของสุนัขและแมวด�วย	In-house	ELISA	และวิธ่	Neutralization	Test	โดยการใชื้�	VSV	Pseudo	Type	System	 

เพ้�อใชื้�ในการศ้กษาทั่างห�องปฏิิบัติิการ	BSL-2	ได�

  	 (๔)	 นิวัติกรุรุมทั่างการุแพทั่ย์ วัสดุอุปกรุณ์์ เครุ้�องม้อทั่างการุแพทั่ย	์ทั่ำให�ได�เป็นติ�นแบบ 

ผู้ลิติภััณ์ฑ์	เทั่คนิค	และการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้้�อโควิด-๑๙	ซิ้�งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ลิติภััณ์ฑ์หน�ากากอนามัย	 

และห�องความดันลบสำหรับผู้้�ติิดเชื้้�อ

  	 (๕)	 วิ จััยเพ้�อลดผลกรุะทั่บด้านิเศรุษฐกิจั สังคม สาธิ์ารุณ์สุข และการุศ้กษา  

ทั่ำให�ได�องค์ความร้�	 ข�อม้ล	 และข�อเสนอเชื้ิงนโนบายเพ้�อลดผู้ลกระทั่บทั่างด�านสาธารณ์สุข	 เศรษฐกิจและสังคม	 

เชื้น่	(๑)	โครุงการุรุะบบบรุหิารุจัดัการุโลจัสิติิกสเ์วชื้ภณั์ฑ์ท์ั่่�มใิชื้ย่าเพ้�อรุองรุบัสถานิการุณ์โ์ควดิ-๑๙	เพ้�อจดัทั่ำรายงาน 

และประมวลผู้ลเก่�ยวกับรายการเวชื้ภััณ์ฑ์เพ้�อใชื้�ประกอบการติัดสินใจแบบรวมศ้นย์ในการจัดสรรเวชื้ภััณ์ฑ์ 

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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การกระจายอย่างสมเหตุิสมผู้ล	และสามารถรองรับสถานการณ์ท่์ั่�เกิดข้�น	(๒)	ผลกรุะทั่บและความเส่�ยงติอ่โควดิ-๑๙  

ในิกลุม่ปรุะชื้ากรุชื้าวเขาในิพ้�นิทั่่�ติะเขบ็ชื้ายแดนิ และความพรุอ้มติอ่การุปอ้งกนัิและควบคุมกรุณ์เ่กดิการุรุะบาด  

ซ้ิ�งเจ�าหน�าท่ั่�ทั่างสาธารณ์สุข	 ผู้้�ชื้่วยเหล้อคนไข�	 แกนนำหม้่บ�านและอาสาสมัครสาธารณ์สุขประจำหม้่บ�าน	 (อสม.)	 

มศ่กัยภัาพทั่ำให�ชุื้มชื้นหรอ้กลุม่ประชื้ากรชื้าวเขาท่ั่�อาศยัอย้ใ่นพ้�นทั่่�ติะเข็บชื้ายแดนมค่วามร้�และความเข�าใจเก่�ยวกบั 

ผู้ลกระทั่บจากการระบาดของโรค	(๓)	โครุงการุพลิกฟื้้�นิเศรุษฐกิจัไทั่ย : ส้ก่ารุก้าวผ่านิปัญหาโควิด-๑๙ อย่างยั�งยน้ิ  

เพ้�อสนบัสนนุการฟื้้�นฟื้ท้ั่างด�านเศรษฐกจิและสงัคมในประเดน็ติา่ง	ๆ 	และ	(๔)	การุพฒันิารุป้แบบการุจัดัการุเรุย่นิรุ้ ้

สำหรุับครุ้รุะดับการุศ้กษาขั�นิพ้�นิฐานิเพ้�อผู้้�เร่ยนทั่่�ได�รับผู้ลกระทั่บจากสถานการณ์์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙

  ๔.๒.๒ พัฒนิาแพลติฟื้อรุ์มการุติิดติามสถานิการุณ์์การุแพรุ่รุะบาดของโควิด-๑๙	ได�รวบรวมข�อม้ล 

และจดัรป้แบบข�อมล้ในด�านต่ิาง	ๆ 	ทั่ั�งมติิดิ�านการคดักรอง	มิติดิ�านการรกัษาและการป้องกนั	ศน้ย์ปฏิบิตัิกิารด�านนวตัิกรรม 

การแพทั่ย์และการวิจัยและพัฒนาจ้งได�จัดทั่ำ	 Dashboard	 แบบ	 Realtime	 บน	 https://covid19.nrct.go.th	 

ภัายใติ�ความร่วมมอ้ระหว่างหน่วยงาน	ได�แก่	ศน้ย์บริหารสถานการณ์โ์ควิด-๑๙	กระทั่รวงการอุดมศก้ษา	วิทั่ยาศาสติร์	 

วิจัยและนวัติกรรม	 กระทั่รวงมหาดไทั่ย	 สำนักงานการวิจัยแห่งชื้าติิ	 กรมควบคุมโรค	 กรมวิทั่ยาศาสติร์การแพทั่ย์	 

กรมการแพทั่ย	์สำนกังานหลกัประกนัสขุภัาพแหง่ชื้าติ	ิศน้ยเ์ทั่คโนโลยส่ารสนเทั่ศและการส้�อสาร	กระทั่รวงสาธารณ์สขุ	 

มหาวิทั่ยาลัยมหิดล	และศ้นย์ความเป็นเลิศด�านการจัดการโซิ่อุปทั่านสุขภัาพ	มหาวิทั่ยาลัยมหิดล

  ๔.๒.๓ จััดทั่ำชุื้ดข้อม้ลสถานิการุณ์์วัคซี่นิและการุรุะบาดของโควิด-๑๙ ทั่่�สำคัญ	 เพ้�อเป็นข�อม้ล 

ในการสร�างการรบัร้�แก่ประชื้าชื้น	โดยจดัทั่ำชื้ดุข�อมล้สรปุประเดน็ข�อเทั่จ็จรงิต่ิาง	ๆ 	เก่�ยวกบัวคัซิน่เพ้�อประกอบการวางแผู้น 

บริหารจัดการ	 เชื้่น	 จำนวนและชื้นิดของวัคซิ่นทั่่�ฉ่ดในมนุษย์และในประเทั่ศใดบ�าง	 จำนวนผู้้�ได�รับการฉ่ดวัคซิ่น	 

วัคซิ่นทั่่�ได�รับการจดทั่ะเบ่ยนเพ้�อใชื้�ในการรักษาแล�ว	 รายงานประสิทั่ธิผู้ลและความปลอดภััยของแต่ิละชื้นิด	 

รายงานอาการแพ�หลงัจากได�รับการฉด่วคัซ่ิน	แนวทั่างการบรหิารจดัการ	(การจดัหา	การนำเข�า	ขั�นติอนการกระจายวคัซิน่)	 

กำหนดเวลาการรับวัคซิ่น	และการกระจายวัคซิ่นให�แก่ประชื้ากรกลุ่มเส่�ยง

๕. มาติรุการุสำคัญของรุัฐบาลในิการุบรุิหารุสถานิการุณ์์การุแพรุ่รุะบาดของโควิด-๑๙

 ๕.๑ การุปรุับมาติรุการุรุะดับพ้�นิทั่่�สถานิการุณ์์และมาติรุการุป้องกันิควบคุมโรุคแบบบ้รุณ์าการุ ดังน่� 

  ๕.๑.๑ ขยายรุะยะเวลาการุปรุะกาศสถานิการุณ์์ฉีุกเฉีินิในิทัุ่กเขติทั่้องทั่่�ทั่ั�วรุาชื้อาณ์าจัักรุ  

รฐับาลได�ดำเนนิมาติรการทั่างสาธารณ์สุขอย่างเข�มข�นและต่ิอเน้�องเพ้�อควบคมุการแพร่ระบาดของโควดิ-๑๙	รวมทั่ั�งได�พิจารณ์า 

เติร่ยมความพร�อมเข�าส้่การประกาศให�โควิด-๑๙	 เป็นโรคประจำถิ�นเพ้�อนำประเทั่ศเข�าส้่สภัาวะปกติิ	 อย่างไรก็ติาม	 

เน้�องจากการกลายพนัธุข์องเชื้้�อไวรสัทั่่�สามารถแพรร่ะบาดได�รวดเรว็	และปญัหาการลกัลอบเข�าเมอ้งโดยผู้ดิกฎหมาย 

บริเวณ์พ้�นทั่่�ชื้ายแดนท่ั่�ม่แนวโน�มเพิ�มข้�น	 ประกอบกับประเทั่ศไทั่ยม่วันหยุดในช่ื้วงเทั่ศกาลท่ั่�ทั่ำให�เกิดการเดินทั่าง 

ข�ามจังหวัดและการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเป็นจำนวนมาก	 ม่การฟื้้�นฟื้้การดำเนินกิจกรรมผู่้อนคลายทั่างเศรษฐกิจ	 

และการเปิดการเร่ยนการสอนในสถานศ้กษาทัั่�วประเทั่ศ	 ซิ้�งทั่ำให�เกิดความเส่�ยงต่ิอการแพร่ระบาดในลักษณ์ะ 

กลุ่มก�อนเพิ�มมากข้�น	 นอกจากน่�	 ยังพบว่าผู้้�ท่ั่�ได�รับวัคซ่ินเข็มกระติุ�นท่ั่�สามารถป้องกันการติิดเช้ื้�อโควิด-๑๙	 

ยงัมจ่ำนวนไมม่ากพอ	ติลอดจนองคก์ารอนามยัโลกยงัคงระดบัการระบาดเปน็โรคระบาดใหญ	่(Pandemic)	ด�วยเหตินุ่� 

รัฐบาลจ้งจำเป็นติ�องขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์์ฉุกเฉินในทุั่กเขติทั่�องท่ั่�ทั่ั�วราชื้อาณ์าจักรเป็นระยะ	 ๆ	 

เพ้�อคงไว�ซิ้�งมาติรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙	 สุขภัาพอนามัยชื้่วิติประชื้าชื้น	 

และความมั�นคงทั่างสาธารณ์สุขของชื้าติิ	ควบค้่ไปกับการเดินหน�าฟื้้�นฟื้้เศรษฐกิจของประเทั่ศติ่อไป

  ๕.๑.๒ ผอ่นิคลายมาติรุการุควบคมุแบบบรุ้ณ์าการุในิพ้�นิทั่่�เฝ้า้รุะวงั	ติั�งแต่ิวนัท่ั่�	๒๓	มิถนุายน	๒๕๖๕	 

เป็นติ�นไป	 สถานประกอบกิจการสามารถเปิดให�บริการได�โดยติ�องดำเนินการภัายใติ�กฎหมาย	 กฎ	 หร้อระเบ่ยบ 
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ทั่่�กำหนดหลักเกณ์ฑ์และเง้�อนไขการดำเนินการไว�	 และติ�องปฏิิบัติิติามมาติรการป้องกันโรค	 เง้�อนไขการจัดระเบ่ยบ 

และระบบต่ิาง	 ๆ	 และคำแนะนำของทั่างราชื้การติามข�อกำหนดออกติามความในมาติรา	๙	 แห่งพระราชื้กำหนด 

การบริหารราชื้การในสถานการณ์์ฉุกเฉิน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 (ฉบับท่ั่�	 ๔๖)	 ลงวันทั่่�	 ๒๓	 มิถุนายน	 ๒๕๖๕	 ได�แก่	 

(๑)	 ร�านจำหน่ายอาหารหร้อเคร้�องด้�มสามารถเปิดให�บริการจำหน่ายและการบริโภัคสุราหร้อเคร้�องด้�มแอลกอฮอล์ 

ในร�านได�	และ	(๒)	สถานบรกิารสถานประกอบการทั่่�มล่กัษณ์ะคล�ายสถานบรกิาร	สถานบนัเทั่งิ	ผู้บั	บาร	์คาราโอเกะ 

หร้อสถานท่ั่�อ้�นทั่่�ม่ลักษณ์ะคล�ายกันสามารถเปิดให�บริการได�	 รวมทัั่�งปรับระดับพ้�นท่ั่�สถานการณ์์ทัั่�วราชื้อาณ์าจักร 

ให�ทัุ่กเขติพ้�นทั่่�จังหวัดทั่ั�วราชื้อาณ์าจักรเป็นพ้�นทั่่�เฝ้าระวัง	 (ส่เข่ยว)	 ติั�งแติ่วันทั่่�	 ๒๓	 มิถุนายน	 ๒๕๖๕	 เป็นติ�นไป	 

ติามคำสั�งศ้นย์บริหารสถานการณ์์การแพร่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรัสโคโรนา	 ๒๐๑๙	 (โควิด-๑๙)	 ท่ั่�	 ๑๒/๒๕๖๕	 

เร้�อง	พ้�นทั่่�สถานการณ์์ทั่่�กำหนดเป็นพ้�นทั่่�เฝ้าระวัง	 ติามข�อกำหนดออกติามความในมาติรา	๙	แห่งพระราชื้กำหนด 

การบริหารราชื้การในสถานการณ์์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	๒๕๔๘

  ๕.๑.๓ ดำเนิินิมาติรุการุเฝ้้ารุะวังเพ้�อการุควบคุมและป้องกันิการุรุะบาดของโรุคในิพ้�นิทั่่�เฝ้้ารุะวัง  

โดยสามารถจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนมากได�ติามความเหมาะสมและให�เป็นไปติามมาติรการ 

ด�านสาธารณ์สุขทั่่�ทั่างราชื้การกำหนดอย่างเคร่งครัด	 ทัั่�งน่�	 กรณ์่การจัดกิจกรรมซ้ิ�งม่การรวมกลุ่มของบุคคล 

จำนวนรวมกันมากกว่า	๒,๐๐๐	คน	ให�ผู้้�รับผู้ิดชื้อบแจ�งการจัดกิจกรรมติ่อคณ์ะกรรมการโรคติิดติ่อกรุงเทั่พมหานคร	 

หร้อคณ์ะกรรมการโรคติิดต่ิอจังหวัด	 แล�วแต่ิกรณ์่	 เพ้�อเป็นมาติรการเฝ้าระวังและกำกับติิดติามมิให�เกิดความเส่�ยง 

ติ่อการระบาดแบบเป็นกลุ่มก�อน	(Cluster)	ติั�งแติ่วันทั่่�	๒๓	มิถุนายน	๒๕๖๕	เป็นติ�นไป

  ๕.๑.๔ ผ่อนิคลายข้อปฏิิบัติิในิการุสวมหน้ิากากอนิามัยหรุ้อหน้ิากากผ้าทัั่�วรุาชื้อาณ์าจัักรุ เพ้�อให� 

ประชื้าชื้นสามารถดำเนินชื้่วิติได�ใกล�เค่ยงกับสภัาวะปกติิยิ�งข้�น	 จ้งให�การสวมหน�ากากอนามัยหร้อหน�ากากผู้�า 

เปน็การปฏิบัิติิโดยความสมัครใจ	แติย่งัคงแนะนำให�สวมหน�ากากอนามัยเม้�ออย้ร่่วมกับบคุคลอ้�นหรอ้ในสถานท่ั่�แออัด 

เพ้�อลดความเส่�ยง	ทั่ั�งน่�	กรณ์เ่ปน็ผู้้�เข�าข่ายเส่�ยงทั่่�เม้�อติดิเชื้้�อโควิด-๑๙	จะมอ่าการรุนแรงหรอ้ความเส่�ยงสง้ต่ิอการเสย่ช่ื้วิติ	 

(กลุม่	๖๐๘)	ควรสวมหน�ากากอนามัยอย่างถก้วิธต่ิลอดเวลาเม้�อติ�องอย้ร่่วมกับบุคคลอ้�น	และกรณ์เ่ป็นผู้้�ติดิเชื้้�อโควิด-๑๙	 

หร้อผู้้�สัมผู้ัสเส่�ยงส้งจากเชื้้�อโควิด-๑๙	 จำเป็นติ�องสวมหน�ากากอนามัยอย่างถ้กวิธ่ติลอดเวลาเม้�ออย้่ร่วมกับ 

บุคคลอ้�น	ติั�งแติ่วันทั่่�	๒๓	มิถุนายน	๒๕๖๕	เป็นติ�นไป

 ๕.๒ มาติรุการุควบคมุและดำเนินิิการุ Bubble and Seal เปน็การบ้รณ์าการร่วมกันระหว่างผู้้�ประกอบการ	 
ล้กจ�าง	 และหน่วยงานของรัฐ	 กำหนดให�ม่มาติรการป้องกันไม่ให�เกิดการติิดเช้ื้�อหร้อการแพร่ระบาดในวงกว�าง	 
และมาติรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในสถานประกอบกิจการ	โดยอาศัยการปรับเปล่�ยนภัายในบริเวณ์โรงงาน 
เพ้�อใชื้�กักตัิวผู้้�ติิดเชื้้�อ	 ปรับเปล่�ยนวิธ่การทั่ำงานภัายในโรงงานเส�นทั่างการเดินทั่างในกรณ์่ล้กจ�างพักอาศัยท่ั่�บ�านพัก	 
เพ้�อประโยชื้น์ทั่างธุรกิจในกรณ่์ทั่่�ม่การติิดเช้ื้�อ	 แติ่ไม่ติ�องปิดโรงงาน	 ส่งผู้ลให�สามารถรักษาการจ�างงานให�คงอย้่	 
เกดิการทั่ำงานอย่างติอ่เน้�อง	ป้องกนัการระบาดของโรคส้ชุ่ื้มชื้นโดยรอบ	ลดอตัิราการเสย่ช่ื้วิติของลก้จ�าง	ลดผู้ลกระทั่บ 
จากการขาดแรงงาน	 รายได�	 การส้ญเส่ยทั่างเศรษฐกิจและสังคม	 สามารถพยุงเศรษฐกิจทั่่�เป็นกลไกสำคัญ 
อันส่งผู้ลให�ผู้ลิติภััณ์ฑ์มวลรวมในประเทั่ศ	 (Gross	 Domestic	 Product:	 GDP)	 ภัาคอุติสาหกรรมในไติรมาสท่ั่�	 ๔	 
ของปี	๒๕๖๔	ขยายติวัร�อยละ	๓.๘	ซิ้�งขยายติวัเพิ�มข้�นจากไติรมาสเดย่วกนัของปีก่อนหน�า	โดยขยายติวัติามความติ�องการสนิค�า 
และบริการทั่ั�งในและต่ิางประเทั่ศปรับติัวด่ข้�นในติลาดจากสินค�าคงทั่น	 เชื้่น	 ยานยนต์ิ	 เคร้�องใชื้�ไฟื้ฟ้ื้า	 
และอปุกรณ์อ์เิลก็ทั่รอนกิส	์อนัเปน็ผู้ลมาจากการควบคมุการแพรร่ะบาดของโรคในพ้�นทั่่�การผู้ลติิโรงงานอตุิสาหกรรม 
และสถานประกอบการต่ิาง	 ๆ	 ในชื้่วงเด้อนกรกฎาคม-กันยายน	๒๕๖๔	 (ก่อนดำเนินมาติรการ)	 ม่จำนวนผู้้�ติิดเช้ื้�อ 
เฉล่�ยอย้่ทั่่�	๑๘,๖๓๑	ราย	และชื้่วงเด้อนติุลาคม	๒๕๖๔-พฤษภัาคม	๒๕๖๕	(ชื้่วงดำเนินมาติรการ)	ม่จำนวนผู้้�ติิดเชื้้�อ 
เฉล่�ยอย้่ทั่่�	๓,๑๐๒	ราย	ซิ้�งลดลงร�อยละ	๘๓.๓๕	เม้�อเทั่่ยบกับชื้่วงก่อนดำเนินมาติรการ

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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 ๕.๓ การุป้องกันิและสกัดกั�นิการุนิำเชื้้�อเข้ามาจัากภายนิอกปรุะเทั่ศ 

  ๕.๓.๑ สกัดกั�นิการุลักลอบเข้าเม้องโดยผิดกฎหมายและการุสกัดกั�นิยาเสพติิด	 ได�จับกุมผู้้�ลักลอบ 

เข�าเม้อง	จำนวน	๑๑๕,๐๘๕	คน	(ค่าเฉล่�ย	๓๘๖	คนติ่อวัน)	โดยแรงงานส่วนใหญ่ทั่่�ลักลอบเข�ามาทั่ำงานเป็นแรงงาน 

สัญชื้าติิเม่ยนมา	สัญชื้าติิลาว	และสัญชื้าติิกัมพ้ชื้า	โดยสถิติิการจับกุมในพ้�นทั่่�ชื้ายแดนม่จำนวนมากกว่าพ้�นทั่่�ติอนใน	 

(พ้�นทั่่�ชื้ายแดน	 จำนวน	 ๑๐๑,๓๘๕	 คน	 และพ้�นทั่่�ติอนใน	 จำนวน	 ๑๓,๗๐๐	 คน)	 ซ้ิ�งรวมถ้งการจับกุมผู้้�นำพา	 

รวม	๒,๒๐๗	คน	นอกจากน่�	ยังสามารถส้บสวน	สอบสวน	จนได�ข�อม้ลเคร้อข่ายยาเสพติิดและนำไปส้่การขยายผู้ล 

จับกุมและติรวจย้ดยาเสพติิดในพ้�นทั่่�ติามแนวชื้ายแดน	ประกอบด�วย	ยาบ�า	จำนวน	๙๙,๓๗๔,๑๗๐	เม็ด	กัญชื้าแห�ง	 

จำนวน	๑,๑๘๘.๔	กิโลกรัม	กัญชื้าอัดแทั่่ง	จำนวน	๒๔,๗๒๖.๖๙	กิโลกรัม	 เฮโรอ่น	จำนวน	๑,๔๙๔.๒๖	กิโลกรัม	 

ฝิ�นดิบ	จำนวน	๑,๓๖๕.๐๘	กิโลกรัม	ยาไอซิ์	จำนวน	๙๓๖.๗๕	กิโลกรัม	ยาอ่	จำนวน	๒๓,๐๐๐	เม็ด	และยาเคติาม่น	 

ปริมาณ์	๖๐,๐๐๐	มิลลิลิติร

  ๕.๓.๒ คดักรุองผ้้ทั่่�เดนิิทั่างมาจัากติา่งปรุะเทั่ศ	ศน้ย์ปฏิบัิติกิารแก�ไขสถานการณ์ฉุ์กเฉินด�านความมั�นคง	 

ทั่า่อากาศยาน	(ศปม.	ทั่า่อากาศยาน)	ดำเนนิการคดักรองผู้้�ทั่่�เดนิทั่างมาจากติา่งประเทั่ศ	ณ์	ทั่า่อากาศยานสวุรรณ์ภัม้ิ 

และดอนเม้อง	รวม	๒๑,๑๖๒	เทั่่�ยวบิน	ผู้้�โดยสาร	จำนวน	๒,๖๒๒,๔๓๘	คน	(ค่าเฉล่�ย	๘,๘๐๐	คนติ่อวัน)

  ๕.๓.๓ จััดกำลังรุ่วมปฏิิบัติิในิการุติิดติามและกำกับด้แลผ้้เดินิทั่างเข้ามาในิรุาชื้อาณ์าจัักรุ  

ศ้นย์ปฏิิบัติิการแก�ไขสถานการณ์์ฉุกเฉินด�านความมั�นคง	 สำนักงานติำรวจแห่งชื้าติิ	 (ศปม.	 ติร.)	 โดยกองบัญชื้าการ 

ติำรวจทั่่องเทั่่�ยว	(บชื้.	ทั่ทั่.)	สนับสนุนการปฏิิบัติิงานของศ้นย์ปฏิิบัติิการแก�ไขสถานการณ์์ฉุกเฉินด�านการทั่่องเทั่่�ยว 

และก่ฬา	(ศปก.	กก.)	ร่วมดำเนินการให�เป็นไปติามมาติรการป้องกันควบคุมโรคทั่่�กำหนด	ติามทั่่�ได�รับการแบ่งมอบ 

ความรับผิู้ดชื้อบในการกำหนดเส�นทั่างและจุดรับ-ส่งผู้้�เดินทั่างจากท่ั่าอากาศยานไปยังโรงแรมท่ั่�พัก	 ติรวจสอบ 

และกำกับการเดินทั่างให�เป็นไปด�วยความเร่ยบร�อย	 รวมทั่ั�งประสานการปฏิิบัติิในการแก�ไขปัญหากรณ์่ทั่่�ผู้้�เดินทั่าง 

หลบหน่หร้อไม่ปฏิิบัติิติามมาติรการทั่่�กำหนด

 ๕.๔ การุป้องกันิการุแพรุ่รุะบาดภายในิปรุะเทั่ศ 

  ๕.๔.๑ ติรุวจักิจัการุและกิจักรุรุมติามมาติรุการุยกรุะดับการุป้องกันิโรุค	 ชุื้ดติรวจของศ้นย์ปฏิิบัติิ

การแก�ไขสถานการณ์์ฉุกเฉินด�านความมั�นคง	 (ศปม.)	 จำนวน	 ๑,๗๓๘	 ชืุ้ด	 ประกอบด�วย	 ชืุ้ดติรวจร่วม	 ๙๐	 ชืุ้ด	 

ทั่ั�วไป	๑,๕๐๐	ชื้ดุ	และส่วนกลาง	๑๔๘	ชื้ดุ	ทั่ำการติรวจสถานประกอบการ	กจิการและกจิกรรม	จำนวน	๑,๘๙๓,๘๐๘	แหง่	 

พบว่า	 ปฏิิบัติิไม่ครบติามมาติรการป้องกันโรค	 จำนวน	 ๑๕,๔๓๒	 แห่ง	 (ร�อยละ	 ๐.๘๑)	 และสถานประกอบการ	 

กิจการ	และกิจกรรม	ไม่ม่การลงทั่ะเบ่ยนไทั่ยชื้นะ	จำนวน	๑๑,๒๑๒	แห่ง	(ร�อยละ	๐.๕๙)

  ๕.๔.๒ ติรุวจัสอบสถานิบรุิการุและสถานิบันิเทั่ิงทั่่�ปรุับรุ้ปแบบให้บรุิการุเป็นิรุ้านิจัำหนิ่ายอาหารุ 

และเครุ้�องด้�ม	 ศปม.	 ติร.	 ได�ติรวจสอบร�านอาหารและเคร้�องด้�มท่ั่�ได�รับอนุญาติ	 จำนวน	 ๕๖๓,๗๙๔	 แห่ง	 

พบวา่	ปฏิบิตัิไิมค่รบ	จำนวน	๕๑๐	แหง่	(ร�อยละ	๐.๐๙)	และติรวจสอบสถานบรกิารและสถานบนัเทั่งิทั่่�ไมม่ก่ารขออนญุาติ 

ปรบัรป้แบบการให�บรกิาร	จำนวน	๑๒,๗๓๗	แหง่	ติรวจพบการลกัลอบเปดิให�บรกิาร	จำนวน	๘๘	แหง่	(ร�อยละ	๐.๖๙)

  ๕.๔.๓ ชื้่วยเหล้อปรุะชื้าชื้นิทั่่�ได้รุับผลกรุะทั่บจัากการุแพรุ่รุะบาดของโรุคในิพ้�นิทั่่�กรุุงเทั่พมหานิครุ 

และปรุิมณ์ฑ์ล ดังน่�

  	 (๑)	 กองบัญชื้าการศ้นย์ปฏิิบัติิการแก�ไขสถานการณ์์ฉุกเฉินด�านความมั�นคง	 (บก.	 ศปม.)	 

แจกจา่ยสิ�งของอุปโภัคบริโภัคและเวชื้ภัณั์ฑ์ให�กบัชื้มุชื้นแออัด	รวมทั่ั�งแคมป์คนงานและพ้�นทั่่�กอ่สร�าง	รวมยอดสะสม	 

จำนวน	๓๐๑	ชืุ้มชื้น	(๕๗,๗๔๘	ครัวเร้อน)	เวชื้ภััณ์ฑ์	จำนวน	๒๖๐,๖๒๑	ชื้ิ�น	อาหารสด	จำนวน	๘,๙๕๗	กิโลกรัม	 

อาหารกล่อง	จำนวน	๔๕,๓๔๕	กล่อง	และไข่ไก่	จำนวน	๖๖,๖๔๕	ฟื้อง

334 มั่่�นคง มั่่�งค่�ง ยั่่�งยั่ืน
ภาคผนิวก ก
 



  	 (๒)	 ศ้นย์ปฏิิบัติิการแก�ไขสถานการณ์์ฉุกเฉินด�านความมั�นคงกองทั่ัพบก	 (ศปม.ทั่บ.)	 

จัดรถครัวสนามและกำลังพลจิติอาสาเพ้�อประกอบอาหารแจกจ่ายให�กับประชื้าชื้นทั่ั�วประเทั่ศ	 รวมยอดสะสม	 

จำนวน	๗๒๑,๖๖๑	ชุื้ด	และฌาปนสถานของกองทัั่พบกในพ้�นทั่่�กรงุเทั่พมหานครและจังหวดันครราชื้สม่า	ได�ฌาปนกจิ 

ผู้้�เส่ยชื้่วิติจากโควิด-๑๙	โดยไม่คิดค่าใชื้�จ่าย	รวมยอดฌาปนกิจสะสม	๑,๐๘๖	ราย

	 	 	 (๓)	 ศ้นย์ปฏิิบัติิการแก�ไขสถานการณ์์ฉุกเฉินด�านความมั�นคงกองทั่ัพเร้อ	 (ศปม.	 ทั่ร.)	 

จัดกิจกรรม	 “กองทั่ัพเร้อ	 เพ้�อประชื้าชื้น	 ร่วมใจติ�านภััยโควิด-๑๙”	 โดยจัดติั�งครัวสนามและกำลังพลจิติอาสา 

เพ้�อประกอบอาหารแจกจ่ายให�กับประชื้าชื้น	รวมยอดสะสม	จำนวน	๑๓๘,๑๓๕	ชืุ้ด

	 	 	 (๔)	 ศ้นย์ปฏิิบัติิการแก�ไขสถานการณ์์ฉุกเฉินด�านความมั�นคงกองทัั่พอากาศ	 (ศปม.	 ทั่อ.)	 

จัดหน่วยมิติรประชื้าชื้่วยเหล้อประชื้าชื้นเพ้�อแจกจ่ายสิ�งของอุปโภัคบริโภัคและเวชื้ภััณ์ฑ์ให�กับประชื้าชื้น 

ในพ้�นทั่่�รับผู้ิดชื้อบของกองบินทั่ั�วประเทั่ศ	รวมยอดสะสม	จำนวน	๑๑๐,๕๕๐	ชืุ้ด

  ๕.๔.๔ จััดติั�งศ้นิย์ปรุะสานิงานิสายด่วนิ	 เพ้�อสนับสนุนการปฏิิบัติิงานของสายด่วนสำนักงาน 

หลักประกันสุขภัาพแห่งชื้าติิ	 (สปสชื้.)	 ๑๓๓๐	 โดยม่ยอดรวมการให�บริการประชื้าชื้นรวมทัั่�งสิ�น	 ๔๕,๔๗๖	 ราย	 

แบ่งเป็น	กรุงเทั่พมหานคร	จำนวน	๓๑,๑๑๕	ราย	และจังหวัดอ้�น	ๆ	จำนวน	๑๔,๓๖๑	ราย	รวมทั่ั�งได�ดำเนินการ 

สนับสนุนการปฏิิบัติิงานของหน่วยงานต่ิาง	 ๆ	 ทั่่�เก่�ยวข�องในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙	 ติามทั่่�ได�รับ 

การประสาน	 ติลอดจนสนับสนุนการจัดตัิ�งโรงพยาบาลสนามในพ้�นท่ั่�กรุงเทั่พมหานครและปริมณ์ฑล	 โดยสนับสนุน 

เต่ิยงนอน	 ท่ั่�นอน	 หมอน	 มุ�ง	 ผู้�าห่ม	 พร�อมอุปกรณ์์ให�กับโรงพยาบาลสนามต่ิาง	 ๆ	 อย่างต่ิอเน้�อง	 และจัดติั�งศ้นย์ 

สนับสนุนการเคล้�อนย�ายผู้้�ติิดเชื้้�อโควิด-๑๙	 ศ้นย์ปฏิิบัติิการแก�ไขสถานการณ์์ฉุกเฉินด�านความมั�นคง	 (ศปม.)	 

สรุปยอดการเคล้�อนย�ายผู้้�ป่วยสะสม	 จำนวน	 ๒๔,๐๓๐	 คน	 แบ่งเป็น	 ศ้นย์สนับสนุนการเคล้�อนย�ายฯ	 ศปม.	 

จำนวน	๒๐,๓๒๒	คน	และศ้นย์เอราวัณ์	จำนวน	๓,๗๐๘	คน

 ๕.๕ มาติรุการุสนิับสนิุนิการุส้�อสารุให้แก่นิักเรุ่ยนิและปรุะชื้าชื้นิภายใติ้สถานิการุณ์์การุแพรุ่รุะบาด 

ของโควิด-๑๙

  ๕.๕.๑ มาติรุการุสนัิบสนิุนิอินิเทั่อร์ุเนิ็ติบรุอดแบนิด์สำหรุับการุเรุ่ยนิออนิไลน์ิ	 เพ้�อลดผู้ลกระทั่บ 

จากการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙	วงเงิน	๑,๓๑๐.๒๒	ล�านบาทั่	โดยการเติิม	(Top	up)	อินเทั่อร์เน็ติให�แก่หมายเลข 

โทั่รศพัทั่เ์คล้�อนทั่่�เปน็ระยะเวลา	๒	เดอ้น	สำหรบันกัเรย่นติั�งแติร่ะดบัอนบุาลถง้ระดับมธัยมศก้ษา	นักเรย่นอาชื้ว่ศ้กษา	 

และการศ้กษานอกโรงเร่ยนทั่่�ใชื้�การเร่ยนการสอนร้ปแบบออนไลน์	 ภัายใติ�สังกัดกระทั่รวงศ้กษาธิการ	 กระทั่รวง 

การอดุมศก้ษา	วิทั่ยาศาสติร	์วจิยัและนวตัิกรรม	กองบญัชื้าการติำรวจติระเวนชื้ายแดน	กรมสง่เสรมิการปกครองทั่�องถิ�น	 

และกรุงเทั่พมหานคร	เพ้�อใชื้�งานแอปพลิเคชื้ันเพ้�อการเร่ยน	ประมาณ์	๗	ล�านคน	โดยม่ชื้่วงเวลาสนับสนุนติั�งแติ่วันทั่่�	 

๑๕	สงิหาคม-๑๕	ตุิลาคม	๒๕๖๔	ได�แก	่โปรแกรม	Microsoft	Teams,	Google	Meet,	Zoom,	Cisco	Meeting,	Webex	 

และ	 Line	 Chat	 ได�ไม่จำกัด	 รวมทั่ั�งสามารถใชื้�งานอินเทั่อร์เน็ติเพิ�มเติิมได�อ่ก	 ๒	 กิกะไบติ์	 หร้อในกรณ์่ทั่่�นักเร่ยน 

ใชื้�งานอินเทั่อร์เน็ติบ�าน	 (Fixed	 Broadband)	 และไม่ติ�องการรับการเติิมอินเทั่อร์เน็ติหมายเลขโทั่รศัพทั่์เคล้�อนทั่่�	 

โดยสำนกังาน	กสทั่ชื้.	สนับสนุนคา่ใชื้�จา่ยอนิเทั่อรเ์นต็ิบ�านเดอ้นละ	๗๙	บาทั่	(ยงัไมร่วมภัาษม่ล้ค่าเพิ�ม)	จำนวน	๒	รอบบลิ	 

เพ้�อชื้่วยลดภัาระค่าใชื้�จ่ายกับครอบครัวของนักเร่ยน	 นอกจากน่�	 ได�สนับสนุนการลดค่าใชื้�จ่ายของนักเร่ยน	 

ประชื้าชื้นทั่ั�วไป	 และกลุ่มโรงเร่ยนภัายใติ�สังกัดสำนักงานคณ์ะกรรมการการศ้กษาขั�นพ้�นฐาน	 กระทั่รวงศ้กษาธิการ	 

ในกลุ่มผู้ลิติภััณ์ฑ์	NT	mobile	ระบบเติิมเงิน	และระบบรายเด้อน	ชืุ้ด	“NT	โปรนักเร่ยน”	ระบบเติิมเงิน	(Prepaid)	

ชืุ้ด	“Sim	NT	Mobile	เพ้�อการเร่ยนการสอนออนไลน์”	และ	“การเร่ยนการสอนออนไลน์	Top	Up”	ระบบเติิมเงิน	 

(Prepaid)	ชุื้ด	“NT	Work	&	Learn	SIM	ชุื้ด	“NT	Work	&	Learn	Top	Up”	และชื้ดุ	“การเรย่นการสอนออนไลน์	Top	Up”

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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  ๕.๕.๒ สนิบัสนุินิให้ปรุะชื้าชื้นิสามารุถโทั่รุศัพท์ั่ โดยไม่ม่ค่าใช้ื้จ่ัาย	กรณ์โ่ทั่รเข�าสายด่วน	๑๓๓๐	(สปสชื้.)	 

๑๓๒๓	 (กรมสุขภัาพจิติ)	 ๑๔๒๒	 (กรมควบคุมโรค)	 ๑๖๔๖	 (ศ้นย์บริการแพทั่ย์ฉุกเฉิน	 กรุงเทั่พมหานคร)	 

๑๖๖๘	 (กรมการแพทั่ย์)	 ๑๖๖๙	 (สถาบันการแพทั่ย์ฉุกเฉินแห่งชื้าติิ)	 ๑๕๐๖	 (สำนักงานประกันสังคม)	 

และ	 ๑๑๓๘	 (กรมการส้�อสารทั่หาร	 กองบัญชื้าการกองทั่ัพไทั่ย)	 ทั่่�เปิดให�ประชื้าชื้นใชื้�ติิดติ่อในเร้�องสถานการณ์์ 

การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙	ของหน่วยงานภัาครัฐ	และสนับสนุนการส่งข�อความสั�น	(SMS)	กรณ์่หน่วยงานภัาครัฐ 

ติ�องดำเนินการแจ�งประชื้าชื้นในเร้�องเก่�ยวกับวัคซิ่น	การรักษา	และมาติรการทั่่�เก่�ยวข�องกับโควิด-๑๙)

  ๕.๕.๓ แก้ไขปัญหาการุเผยแพรุ่ข่าวปลอมเก่�ยวกับสถานิการุณ์์การุแพรุ่รุะบาดของโควิด-๑๙  

ผา่นิชื้อ่งทั่างออนิไลนิ ์มข่�อความข่าวท่ั่�เข�าหลักเกณ์ฑ์ติ�องดำเนินการ	จำนวน	๔,๑๖๑	ข�อความ	ดำเนินการติรวจสอบแล�ว	 

จำนวน	๒,๐๗๙	เร้�อง	และได�จัดทั่ำ	Infographic	เพ้�อเผู้ยแพร่ให�ประชื้าชื้นทั่ราบแล�ว	จำนวน	๔๑๕	เร้�อง

  ๕.๕.๔ สนิับสนิุนิการุจััดให้ม่บรุิการุโทั่รุคมนิาคม อุปกรุณ์์ส้�อสารุ และอุปกรุณ์์ทั่่�จัำเป็นิ	เพ้�อรองรับ 

การบริหารจัดการและด้แลผู้้�ติิดเชื้้�อโควิด-๑๙	 ทั่่�แยกกักติัวทั่่�บ�าน	 (Home	 Isolation)	 และแยกกักติัวในชืุ้มชื้น	 

(Community	Isolation)	ซิ้�งติ�องมก่ารส้�อสารกับผู้้�ป่วยโดยผู่้านระบบ	Video	Call	หรอ้	Teleconference	เป็นหลัก	 

รวมทั่ั�งม่ชื้่องทั่างติิดติ่อกรณ์่ฉุกเฉิน	 โดยให�การสนับสนุนระบบเคร้อข่ายไร�สาย	 (Wireless	 Fidelity:	 WiFi)	 

เคร้�องคอมพิวเติอร์	แทั่็บเล็ติ	และโทั่รศัพทั่์เคล้�อนทั่่�	ติลอดจนสนับสนุนค่าบริการโทั่รศัพทั่์เคล้�อนทั่่�สำหรับเจ�าหน�าทั่่� 

และผู้้�ป่วยทั่่�อย้่ในโครงการ

 ๕.๖ การุสนัิบสนุินิการุแก้ไขปัญหาการุแพรุ่รุะบาดของโควิด-๑๙ ได�ให�ความชื้่วยเหล้อแก่บุคลากร 

ทั่างการแพทั่ย์และเจ�าหน�าท่ั่�สาธารณ์สุขทั่่�ได�รับผู้ลกระทั่บจากการปฏิบัิติงิานการแก�ไขปัญหาโควิด-๑๙	จำนวน	๑๗๔	ราย	 

เป็นเงิน	๔.๗๖	ล�านบาทั่	และมอบถุงยังชื้่พให�กับผู้้�ส้งอายุ	ผู้้�ด�อยโอกาส	และกลุ่มเปราะบางในพ้�นทั่่�กรุงเทั่พมหานคร	 

จำนวน	๖,๗๙๖	ชืุ้ด	เป็นเงิน	๖.๘๐	ล�านบาทั่	รวมเป็นเงินทั่ั�งสิ�น	๑๑.๕๕	ล�านบาทั่	โดยการนำเงินบริจาคภัายใติ�บัญชื้่	 

“สำนักงานปลดัสำนกันายกรฐัมนติรเ่พ้�อรับบริจาคสนับสนุนการแก�ไขปัญหาโรคติดิเชื้้�อไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	(COVID-19)”	 

มาใชื้�ในการดำเนินงานดังกล่าว	

 ๕.๗ มาติรุการุอำนิวยความสะดวกแก่ปรุะชื้าชื้นิทั่่�มาติิดติ่อรุาชื้การุ รัฐบาลได�กำหนดมาติรการบรรเทั่า 

ผู้ลกระทั่บของประชื้าชื้นในการติิดติ่อราชื้การเพ้�อขออนุญาติกับหน่วยงานของรัฐจากสถานการณ์์การแพร่ระบาด 

ของโควิด-๑๙	 โดยให�หน่วยงานของรัฐทั่่�ม่อำนาจหน�าท่ั่�ในการอนุญาติ	 การรับแจ�ง	 การรับชื้ำระภัาษ่หร้อเงินอ้�นใด	 

พจิารณ์าขยายระยะเวลาการต่ิออายใุบอนญุาติ	การแจ�ง	การชื้ำระภัาษห่รอ้เงนิอ้�นใดทั่่�บคุคลติ�องชื้ำระให�แก่หน่วยงานของรฐั	 

โดยให�พิจารณ์างดหร้อยกเว�นค่าปรับเบ่�ยปรับ	 เงินเพิ�ม	 หร้อเงินอ้�นใดท่ั่�กฎหมายกำหนดให�ติ�องชื้ำระเพิ�มเติิม 

ในกรณ์่ดำเนินการล่าชื้�าภัายใติ�กรอบอำนาจติามกฎหมาย	 โดยหน่วยงานของรัฐได�ม่การออกมาติรการดังกล่าว 

แล�วเสร็จกว่า	๙๐	กระบวนงาน	 เชื้่น	 กรมสรรพากรขยายระยะเวลาการย้�นแบบแสดงรายการและชื้ำระภัาษ่เงินได� 

บุคคลธรรมดา	 งดหร้อลดเบ่�ยปรับสำหรับกรณ์่ทั่่�ประชื้าชื้นและผู้้�ประกอบการไม่สามารถย้�นแบบแสดงรายการภัาษ่ 

ม้ลค่าเพิ�มและภัาษ่ธุรกิจเฉพาะภัายในกำหนดเวลา	 และกรมการขนส่งทั่างบกออกมาติรการขยายระยะเวลา 

การย้�นคำขอติ่ออายุใบอนุญาติขับรถได�ก่อนใบอนุญาติขับรถสิ�นอายุไม่เกิน	๖	เด้อน
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๖. มาติรุการุรุับนิักทั่่องเทั่่�ยวและการุเดินิทั่างเข้าปรุะเทั่ศไทั่ย

 ๖.๑ การุกำหนิดมาติรุการุควบคมุการุเดนิิทั่างเขา้-ออกปรุะเทั่ศ การกำหนดมาติรการเปดิรบันกัทั่อ่งเทั่่�ยว 
จากต่ิางประเทั่ศม่เป้าหมายสำคัญ	เพ้�อการฟ้ื้�นฟื้ส้ภัาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทั่ศ	การดง้ดด้นักท่ั่องเท่ั่�ยวจากต่ิางประเทั่ศ	 
ติลอดจนกระตุิ�นภัาคอุติสาหกรรมการทั่่องเทั่่�ยวและภัาคธุรกิจทั่่�เก่�ยวข�องทั่่�ติ�องชื้ะลอการประกอบธุรกิจ 
จากสถานการณ์ก์ารแพรร่ะบาดของโควดิ-๑๙	ศน้ยบ์รหิารสถานการณ์โ์ควดิ-๑๙	ได�ดำเนนิมาติรการควบคมุการเดนิทั่าง 
เข�าออกประเทั่ศควบค้่กับมาติรการด�านสาธารณ์สุข	ม่ผู้ลการดำเนินงานทั่่�สำคัญ	ดังน่� 

  ๖.๑.๑ บ้รุณ์าการุกำหนิดมาติรุการุเข้าปรุะเทั่ศและอำนิวยความสะดวกการุเข้าปรุะเทั่ศ โดยมห่น่วยงาน 

ทั่่�เก่�ยวข�องภัายใติ�ศน้ย์บรหิารสถานการณ์โ์ควิด-๑๙	เชื้น่	กระทั่รวงการต่ิางประเทั่ศ	กระทั่รวงการท่ั่องเท่ั่�ยวและกฬ่า	 

กระทั่รวงสาธารณ์สุข	สำนกังานการบนิพลเรอ้นแหง่ประเทั่ศไทั่ย	และการทั่อ่งเทั่่�ยวแหง่ประเทั่ศไทั่ย	บ้รณ์าการข�อมล้ 

ในการกำหนดมาติรการเปิดประเทั่ศ	มาติรการป้องกันควบคุมโรคของประเทั่ศต่ิาง	ๆ 	และข�อคิดเห็นของชื้าวต่ิางประเทั่ศ 

และชื้าวไทั่ยในต่ิางประเทั่ศ	เพ้�อให�การกำหนดมาติรการเข�าประเทั่ศของไทั่ยมค่วามทัั่นสมัย	ปฏิบัิติไิด�	และสอดคล�อง 

กับสถานการณ์์โลก	 โดยคำน้งถ้งการส่งเสริมการเดินทั่างเข�าประเทั่ศและชื้่วยกระติุ�นเศรษฐกิจและการทั่่องเทั่่�ยว	 

ติลอดจนเน�นระบบการอำนวยความสะดวกเพ้�อผู้้�เดินทั่าง	(Ease	of	travelling)	เป็นสำคัญ

  ๖.๑.๒ แผนิปฏิิบัติิการุรุองรุับการุเปิดปรุะเทั่ศและการุรุะบาดของโควิด-๑๙ ปี ๒๕๖๕  

ได�กำหนดมาติรการแบ่งเป็น	๕	กลยุทั่ธ์	ดังน่�

  	 (๑)	 Smart Reopening	 ม่มาติรการท่ั่�สำคัญ	 ได�แก่	 (๑)	 ปรับมาติรการสำหรับ 

ผู้้�เข�าราชื้อาณ์าจักร	 โดยจัดทั่ำแผู้นเปิดประเทั่ศเพ้�อรับนักทั่่องเทั่่�ยว	 และการปรับมาติรการการเข�าประเทั่ศ	 

(๒)	เฝ้าระวังการลักลอบและหลบหน่เข�าออกประเทั่ศ	และ	(๓)	จัดระบบการรับแรงงานติ่างด�าวกลับเข�าประเทั่ศ

  	 (๒)	 Smart Control มม่าติรการท่ั่�สำคัญ	ได�แก่	(๑)	ปรบัระบบการเฝ้าระวัง	(๒)	ค�นหาเชิื้งรกุ	 

(Comprehensive	Covid-19	Response	Team:	CCRT)	(๓)	ปอ้งกนัโรคในร้ปแบบ	Bubble	and	Seal	(๔)	จดัระบบ 

การเดินทั่างและใชื้�ชื้่วิติ	(๕)	ปรับมาติรการด�านสังคม	และ	(๖)	จัดระบบการข้�นทั่ะเบ่ยนแรงงานและจ�างงาน

	 	 	 (๓)	 Smart Health Preparedness มม่าติรการท่ั่�สำคญั	ได�แก	่(๑)	เพิ�มความครอบคลุมวคัซ่ิน	 

(๒)	เติรย่มทั่ม่สอบสวนควบคมุโรค	(๓)	เติรย่มการรกัษาพยาบาลทั่่�สอดคล�องกบัสถานการณ์	์(๔)	เติรย่มพร�อมทั่รพัยากร	 

(๕)	ปรับระบบกักกันโรค	(๖)	เติร่ยมห�องปฏิิบัติิการ	(๗)	ส่งเสริมมาติรการควบคุมและป้องกันการติิดเชื้้�อ	(Infection	 

Prevention	and	Control:	IPC)	และ	(๘)	ฟื้้�นฟื้้การจัดบริการโรคอ้�น	ๆ

	 	 	 (๔)	 Smart Information Technology and Communication มม่าติรการท่ั่�สำคญั	ได�แก่	 

(๑)	 บ้รณ์าการแอปพลิเคชื้ัน	 (๒)	 จัดทั่ำระบบข�อม้ลสารสนเทั่ศโควิด-๑๙	 แบบบ้รณ์าการ	 และ	 (๓)	 ปรับระบบ 

การส้�อสารความเส่�ยง

	 	 	 (๕)	 Smart Mechanism and Participation มม่าติรการทั่่�สำคญั	ได�แก่	(๑)	สร�างความเข�มแขง็ 

และการม่ส่วนร่วมในระดับประเทั่ศและระดับกระทั่รวง	 (๒)	 สร�างความเข�มแข็งและการม่ส่วนร่วมในระดับอำเภัอ 

และจังหวัด	(๓)	สร�างความเข�มแข็งของชืุ้มชื้น	และ	(๔)	สร�างความเข�มแข็งระดับบุคคล

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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  ๖.๑.๓ เติรุ่ยมรุะบบลงทั่ะเบ่ยนิเพ้�อรุองรุับการุเข้าปรุะเทั่ศ	 ศ้นย์ปฏิิบัติิการมาติรการเดินทั่าง 

เข�าออกประเทั่ศและการด้แลคนไทั่ยในติ่างประเทั่ศ	 (ศปก.	 กติ.)	 ได�ออกเอกสารรับรองการเดินทั่างเข�าประเทั่ศ	 

(Certificate	 of	 Entry:	 COE)	 เพ้�อคัดกรองผู้้�ประสงค์จะเดินทั่างเข�าประเทั่ศระหว่างเด้อนกรกฎาคม	 ๒๕๖๓- 

๑	พฤศจิกายน	๒๕๖๔	และได�เปิดระบบ	COE	Online	ติั�งแต่ิเดอ้นพฤศจิกายน	๒๕๖๓	โดยผู้้�เดินทั่างติ�องลงทั่ะเบย่นผู่้าน	 

www.coeonline.mfa.go.th	(สำหรบัการเดินทั่างทั่างอากาศ)	หรอ้	dcaregistration.mfa.go.th	(สำหรบัการเดินทั่าง 

ทั่างบกและทั่างน�ำ)	ทั่ั�งน่�	ระบบการออกเอกสาร	COE	ได�ถก้ทั่ดแทั่นด�วยระบบ	Thailand	Pass	(tp.consular.go.th)	 

เม้�อวันทั่่�	 ๑	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๔	 สำหรับการเข�าประเทั่ศทั่างอากาศ	 และเม้�อวันทั่่�	 ๘	 ม่นาคม	 ๒๕๖๕	 

สำหรับการเข�าประเทั่ศทั่างบก	 โดยการเข�าประเทั่ศทั่างน�ำยังใชื้�ระบบการออกเอกสาร	 COE	 จนประเทั่ศไทั่ย 

ยกเลิกการลงทั่ะเบ่ยนก่อนเข�าประเทั่ศเม้�อวันทั่่�	 ๑	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๕	 ซิ้�งการพัฒนาระบบ	 Thailand	 Pass	 

ได�เปิดใชื้�งานเม้�อวันทั่่�	๑	พฤศจิกายน	๒๕๖๔	เพ้�อให�สอดคล�องกับนโยบายการเปิดประเทั่ศ	ลดขั�นติอนและเอกสาร	 

ติลอดจนลดระยะเวลาและการแออัดของการติรวจสอบเอกสาร	ณ์	ชื้่องทั่างเข�าประเทั่ศ

  ๖.๑.๔ ดำเนิินิมาติรุการุป้องกันิโควิด-๑๙ สำหรุับการุเดินิทั่างเข้ารุาชื้อาณ์าจัักรุ ติั�งแติ่วันิทั่่�  

๑ พฤศจิักายนิ ๒๕๖๔ แบ่งออกเป็น	 ๓	 กลุ่ม	 ได�แก่	 (๑)	 Test	 and	 Go	 ไม่กักติัวและเดินทั่างได�ทุั่กพ้�นทั่่�	 

(๒)	Sandbox	Programme	พ้�นทั่่�นำร่องการทั่่องเทั่่�ยว	และ	(๓)	Quarantine	Facilities	(AQ,	OQ,	AHQ	และ	SQ)	 

ติ�องเข�ากระบวนการกักติัว	โดยสรุปมาติรการสำคัญ	ดังน่�

มาติรุการุป้องกันิโควิด-๑๙ สำหรุับการุเดินิทั่างเข้ารุาชื้อาณ์าจัักรุ จัำแนิกติามปรุะเภทั่ ติั�งแติ่วันิทั่่� ๑ พฤศจัิกายนิ ๒๕๖๔

ผ้้เดินิทั่างทั่ั�งติ่างชื้าติิ 

และคนิไทั่ย

Test & Go ทั่างอากาศ

ไม่กักติัว เดินิทั่างได้ทัุ่กพ้�นิทั่่�

Sandbox Programme ทั่างอากาศ

พ้�นิทั่่�นิำรุ่องการุทั่่องเทั่่�ยว

Quarantine Facilities (AQ, OQ, AHQ,SQ)

ทัุ่กชื้่องทั่างกักติัว

รุะบบเทั่คโนิโลย่ 

ทั่่�เก่�ยวข้อง
ก่อนิเข้ารุาชื้อาณ์าจัักรุ Thailand Pass     -     เข้ารุาชื้อาณ์าจัักรุ หมอชื้นิะ     -     ผ้้ปรุะกอบการุ/รุพ./หนิ่วยงานิ COSTE 

ปรุะเทั่ศติ้นิทั่าง

เดินิทั่างมาจัากปรุะเทั่ศทั่่�กำหนิด 

(พำนิักในิปรุะเทั่ศทั่่�กำหนิด > ๒๑ วันิ

ก่อนิเดินิทั่าง ยกเว้นิจัากปรุะเทั่ศไทั่ย)

เดินิทั่างมาจัากปรุะเทั่ศใดก็ได้ เดินิทั่างมาจัากปรุะเทั่ศใดก็ได้

 การุกักติัว
พำนิักเพ้�อรุอผลติรุวจั RT-PCR ในิ AQ /

SHA+ ทั่่�ม่โรุงพยาบาลค้่ปฏิิบัติิการุ ๑ วันิ
พำนิักในิพ้�นิทั่่� Sandbox เป็นิเวลา ๗ วันิ

กกัติวัในิสถานิกักกันิท่ั่�รุาชื้การุกำหนิด (AQ OQ AHQ SQ) 

✓  ได้วัคซี่นิครุบติามเกณ์ฑ์์ : ทัุ่กชื้่องทั่าง ๗ วันิ 

✗   ไม่ได้วัคซี่นิ : อากาศ นิ�ำ ๑๐ วันิ/บก ๑๔ วันิ 

 หลักฐานิ

 การุฉี่ดวัคซี่นิ

ได้รุับวัคซี่นิครุบติามเกณ์ฑ์์ทั่่�กำหนิด 

เป็นิเวลาไม่นิ้อยกว่า ๑๔ วันิก่อนิเดินิทั่าง

ยกเว้นิเด็กอายุติ�ำกว่า ๑๒ ปี ทั่่�มากับผ้้ปกครุอง

ได้รุับวัคซี่นิครุบติามเกณ์ฑ์์ทั่่�กำหนิด 

เป็นิเวลาไม่นิ้อยกว่า ๑๔ วันิ ก่อนิเดินิทั่าง

ยกเว้นิเด็กอายุติ�ำกว่า ๑๘ ปี ทั่่�มากับผ้้ปกครุอง

■ ไม่ได้รุับหรุ้อได้รุับวัคซี่นิไม่ครุบติามเกณ์ฑ์์ทั่่�กำหนิด

■ ได้รุับวัคซี่นิแติ่ไม่เข้าเกณ์ฑ์์ T&G หรุ้อ Sandbox

 หลักฐานิ

 การุจัองทั่่�พัก

ม่หลักฐานิการุจั่ายค่าทั่่�พัก SHA+ หรุ้อ AQ

จัำนิวนิ ๑ วันิ รุวม ค่าติรุวจั RT-PCR+ATK

ม่หลักฐานิการุจั่ายค่าทั่่�พัก SHA+

ในิพ้�นิทั่่� Sandbox จัำนิวนิ ๗ วันิ

มห่ลกัฐานิการุจ่ัายค่าทั่่�พกั, สถานิกักกันิท่ั่�รุาชื้การุกำหนิด 

จัำนิวนิ ๗, ๑๐, ๑๔ วันิ

ปรุะกันิภัย ปรุะกันิภัยในิวงเงินิคุ้มครุองไม่นิ้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ ดอลลารุ์สหรุัฐ  (ยกเว้นิ คนิไทั่ยม่สิทั่ธิ์ิ�การุรุักษาพยาบาลอย้่แล้ว)

ผลติรุวจัเชื้้�อโควิด-๑๙ 

ด้วยวิธิ์่ RT-PCR

ผลติรุวจัหาเชื้้�อโควิด-๑๙ ด้วยวิธิ์่ RT-PCR 

(ออกภายในิ ๗๒ ชื้ั�วโมงก่อนิเดินิทั่าง)

ผลติรุวจัหาเชื้้�อโควิด-๑๙ ด้วยวิธิ์่ RT-PCR

(ออกภายในิ ๗๒ ชื้ั�วโมงก่อนิเดินิทั่าง)

(คนิไทั่ยไม่ต้ิองมผ่ลติรุวจัหาเชื้้�อโควดิ-๑๙ ก่อนิเดนิิทั่าง)

การุติรุวจัเชื้้�อโควิด-๑๙

เม้�อเดินิทั่างถ้งไทั่ย

■ ครุั�งทั่่� ๑ ติรุวจัด้วย RT-PCR

■ ครุั�งทั่่� ๒ ติรุวจั ATK ด้วยติัวเองเม้�อม่อาการุ หรุ้อในิวันิทั่่� ๖-๗

RT-PCR จัำนิวนิ ๒ ครุั�ง

■ ครุั�งแรุก : วันิทั่่�เดินิทั่างถ้ง (วันิทั่่� ๐-๑)

■ ครุั�งทั่่�สอง : วันิทั่่� ๖-๗ หรุ้อ ๘-๙ แล้วแติ่กรุณ์่

 	 	 ทั่ั�งน่�	จากการเปิดประเทั่ศเพ้�อรับนักท่ั่องเท่ั่�ยว	ส่งผู้ลให�มผู่้้�เดินทั่างเข�าราชื้อาณ์าจักรทั่างอากาศ 

ติั�งแติ่วันทั่่�	 ๑-๒๔	พฤศจิกายน	๒๕๖๔	 รวม	 ๙๘,๙๐๐	 คน	 จำแนกติามประเทั่ศติ�นทั่าง	 ๑๐	 ประเทั่ศแรก	 ได�แก่	

สหรัฐอเมริกา	 สหพันธ์สาธารณ์รัฐเยอรมน่	 สาธารณ์รัฐเช็ื้ก	 ราชื้อาณ์าจักรเนเธอร์แลนด์	 สหราชื้อาณ์าจักร	 
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ประเทั่ศญ่�ปุ่น	 สาธารณ์รัฐเกาหล่ใติ�	 สหพันธรัฐรัสเซ่ิย	 สาธารณ์รัฐฝรั�งเศส	 และสหรัฐอาหรับเอมิเรติส์	 ติามลำดับ	 

และพบผู้้�เดินทั่างเข�าราชื้อาณ์าจักรติิดเชื้้�อโควิด-๑๙	 เพ่ยงร�อยละ	๐.๑๓	จ้งม่การปรับมาติรการป้องกันควบคุมโรค 

สำหรับการเดินทั่างเข�าราชื้อาณ์าจักร	 เชื้่น	 การปรับระยะเวลาพำนักและกักติัวสำหรับผู้้�เดินทั่างเข�าราชื้อาณ์าจักร 

ประเภัทั่	Test	&	Go	ไม่ติ�องกักติัว	ประเภัทั่	Sandbox	Program	ติ�องพำนักในพ้�นทั่่�	Sandbox	 เป็นเวลา	๕	วัน	 

และประเภัทั่	Quarantine	Facilities	ผู้้�ทั่่�ได�รับวัคซิ่นครบติามเกณ์ฑ์ทั่่�กำหนดติ�องกักติัวเป็นเวลา	๕	วัน	รวมทั่ั�งให�ม ่

การติรวจหาเชื้้�อโควิด-๑๙	ภัายใน	๗๒	ชื้ั�วโมง	ก่อนการเดินทั่าง	ติลอดจนปรับมาติรการสำหรับการเดินทั่างเข�าราชื้อาณ์าจักร 

ติามสถานการณ์์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙	สายพันธุโ์อมิครอนในต่ิางประเทั่ศท่ั่�เริ�มติรวจพบผู้้�ติดิเชื้้�อสายพันธุดั์งกล่าว 

จากผู้้�เดินทั่างเข�าราชื้อาณ์าจักรประเภัทั่	 Test	 &	 Go	 และประเภัทั่	 Sandbox	 Program	 เพิ�มข้�น	 จ้งให�ระงับ 

การลงทั่ะเบ่ยนผู้้�เดินทั่างเข�าราชื้อาณ์าจักรประเภัทั่	 Test	 &	 Go	 และ	 Sandbox	 Program	 ไว�เป็นการชื้ั�วคราว	 

ติั�งแติ่วันทั่่�	 ๒๒	 ธันวาคม	๒๕๖๔-๔	มกราคม	๒๕๖๕	 (ยกเว�นการลงทั่ะเบ่ยน	Phuket	 Sandbox	และการเข�ามา 

แบบกักติัว	 สามารถลงทั่ะเบ่ยนเข�าราชื้อาณ์าจักรได�ติามปกติิ)	 และได�เปิดรับการลงทั่ะเบ่ยนสำหรับผู้้�เดินทั่าง 

เข�าราชื้อาณ์าจักรแบบ	 Sandbox	 เม้�อวันท่ั่�	 ๑๑	 มกราคม	 ๒๕๖๕	 โดยยังคงระงับการเดินทั่างเข�าราชื้อาณ์าจักร 

แบบ	Test	&	Go	ติ่อไป

  ๖.๑.๕ ดำเนิินิมาติรุการุและการุให้ความชื้่วยเหล้อผ้้เดินิทั่าง และการุเผยแพรุ่ปรุะชื้าสัมพันิธิ์์  

ศ้นย์บริหารสถานการณ์์โควิด-๑๙	 โดยศ้นย์ปฏิิบัติิการมาติรการเดินทั่างเข�าออกประเทั่ศและการด้แลคนไทั่ย 

ในติา่งประเทั่ศ	(ศปก.	กติ.)	ดำเนนิการประชื้าสมัพนัธม์าติรการเข�าประเทั่ศ	วธิก่ารลงทั่ะเบย่น	และให�ความชื้ว่ยเหลอ้ 

ผู้้� เดินทั่างผู้่านสถานเอกอัครราชื้ทั่้ติและสถานกงสุลใหญ่	 Call	 Center	 และไปรษณ์่ย์อิ เล็กทั่รอนิกส์	 

(e-mail:	 testgo@consular.go.th)	 ของกรมการกงสุล	 ติลอด	 ๒๔	 ชัื้�วโมง	 เพ้�อสร�างความเข�าใจในมาติรการ 

และวธ่ิลงทั่ะเบย่นในกลุม่ชื้าวติา่งชื้าติิและคนไทั่ยในติา่งประเทั่ศ	โดยเน�นระบบการอำนวยความสะดวกเพ้�อผู้้�เดนิทั่าง	 

(Ease	 of	 travelling)	 และม่ระบบรับคำติิชื้ม	 ทั่ั�งน่�	 ชื้่องทั่างดังกล่าวยังทั่ำให�หน่วยงานท่ั่�เก่�ยวข�องได�รับทั่ราบ 

ถง้ข�อห่วงกงัวลและข�อร�องเร่ยนจากผู้้�เดนิทั่างเพ้�อนำมาประกอบการพจิารณ์าพฒันาระบบและปรบัมาติรการเข�าประเทั่ศ	 

โดยติั�งแติ่การเปิดระบบ	Thailand	Pass	เม้�อวันทั่่�	๑	พฤศจิกายน	๒๕๖๔	ม่ประชื้าชื้นทั่ั�งชื้าวไทั่ยและชื้าวติ่างชื้าติิ 

ติิดติ่อสอบถามข�อม้ล	 ติิดติามสถานะการลงทั่ะเบ่ยน	 Thailand	 Pass	 ผู้่าน	 Call	 Center	 ของกรมการกงสุล	 

จำนวน	 ๖๙,๘๔๐	 สาย	 และผู้่านทั่างหมายเลข	 Hotline	 จำนวน	 ๒๕,๖๔๙	 สาย	 ผู้่านไปรษณ์่ย์อิเล็กทั่รอนิกส์ 

ของกรมการกงสลุกวา่	๑	แสนฉบบั	และสถานเอกอคัรราชื้ทั่ต้ิและสถานกงสลุใหญใ่นติา่งประเทั่ศได�ให�ความชื้ว่ยเหล้อ 

ผู้้�เดนิทั่างทั่่�ประสบปญัหาในการลงทั่ะเบย่นการประสานงานกบัสายการบนิ	รวมทั่ั�งผู้้�เดนิทั่างทั่่�มข่�อจำกดัด�านสขุภัาพ 

และคนไทั่ยทั่่�ได�รับผู้ลกระทั่บให�เดินทั่างกลับประเทั่ศไทั่ย

 ๖.๒ การุเปิดพ้�นิทั่่�นิำรุ่องด้านิการุทั่่องเทั่่�ยว (Sandbox) และมาติรุการุรุองรัุบ จากสถานการณ์ ์
การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙	ท่ั่�เกิดข้�นในทัั่�วโลก	ทั่ำให�ประเทั่ศไทั่ยปิดรับผู้้�เดินทั่างเข�าราชื้อาณ์าจักรไปในระยะแรก 
ของการระบาดเม้�อช่ื้วงติ�นปี	 ๒๕๖๔	 จ้งทั่ำให�ส่งผู้ลกระทั่บต่ิอประเทั่ศไทั่ยด�านเศรษฐกิจอย่างต่ิอเน้�อง	 รัฐบาลได�ม ่
นโยบายริเริ�มเปิดรับนักทั่่องเทั่่�ยวในพ้�นทั่่�จังหวัดภั้เก็ติเพ้�อนำร่องการฟื้้�นฟื้้เศรษฐกิจและส่งเสริมการทั่่องเทั่่�ยว	 
“โครุงการุภ้เก็ติแซีนิด์บ็อกซี์”	 ติั�งแติ่วันทั่่�	 ๑	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๔	 เป็นติ�นมา	 และได�ส่งผู้ลด่ติ่อจังหวัดภ้ัเก็ติ 
และประเทั่ศไทั่ย	ทั่ำให�เกิดการสร�างรายได�จากนักทั่่องเทั่่�ยว	 เป็นเงิน	๔,๒๔๐	ล�านบาทั่	และทั่ำให�เกิดการจ�างงาน	 
จำนวน	๑๓,๗๕๙	คน	ผู้ลติอบแทั่นจากการจ�างงาน	เป็นเงิน	๑,๐๘๒	ล�านบาทั่	(ข�อม้ลระหว่างวันทั่่�	๑	กรกฎาคม- 
๓๑	 ตุิลาคม	 ๒๕๖๔)	 ทั่ั�งน่�	 รัฐบาลได�ดำเนินการขับเคล้�อนการเปิดประเทั่ศรองรับนักท่ั่องเท่ั่�ยวติ่างชื้าติิเพ้�อฟื้้�นฟื้ ้

การทั่่องเทั่่�ยวในเม้องทั่่องเทั่่�ยวสำคัญแติ่ละระยะอย่างติ่อเน้�องติั�งแติ่วันทั่่�	๑	กรกฎาคม	๒๕๖๔	ดังน่�

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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  ๖.๒.๑ เปิดพ้�นิทั่่�นิำรุ่องด้านิการุทั่่องเท่ั่�ยว (พ้�นิทั่่�ส่ฟื้้า)	 แติ่ละระยะ	 ติามความพร�อมเพ้�อรับม้อกับ 

ความเส่�ยงจากสถานการณ์์การระบาดของโควิด-๑๙	 ทั่่�อาจจะเกิดข้�นในพ้�นท่ั่�	 โดยม่จำนวนจังหวัดท่ั่�ได�รับอนุมัติ ิ

ให�เป็นพ้�นทั่่�นำร่องด�านการทั่่องเทั่่�ยว	 (พ้�นทั่่�ส่ฟื้้า)	 จำนวน	 ๒๐	 จังหวัด	 ติ่อมาได�ม่คำสั�งให�ยกเลิกการกำหนดพ้�นทั่่� 

นำร่องด�านการท่ั่องเท่ั่�ยว	 ติามคำสั�งศ้นย์บริหารสถานการณ์์การแพร่ระบาดของโรคติิดเช้ื้�อไวรัสโคโรนา	 ๒๐๑๙	 

(โควิด-๑๙)	ทั่่�	๑๐/๒๕๖๕	เร้�อง	พ้�นทั่่�สถานการณ์์ทั่่�กำหนดเป็นพ้�นทั่่�เฝ้าระวังส้งและพ้�นทั่่�นำร่องด�านการทั่่องเทั่่�ยว	 

ติามข�อกำหนดออกติามความในมาติรา	๙	แหง่พระราชื้กำหนดการบรหิารราชื้การในสถานการณ์ฉ์กุเฉนิ	พ.ศ.	๒๕๔๘	 

ลงวันทั่่�	๓๐	พฤษภัาคม	พ.ศ.	๒๕๖๕

  ๖.๒.๒  เปิดพ้�นิท่ั่�นิำรุ่องด้านิการุท่ั่องเทั่่�ยว (Sandbox)	 ได�แก่	 จังหวัดภั้เก็ติ	 กระบ่�	 พังงา	 ชื้ลบุร่	 

สุราษฎร์ธาน่	(เกาะสมุย	เกาะพะงัน	และเกาะเติ่า)	และติราด	(อำเภัอเกาะชื้�าง)

  ๖.๒.๓ ดำเนินิิการุแกไ้ขปญัหาในิพ้�นิทั่่�นิำรุอ่งดา้นิการุทั่อ่งเทั่่�ยว (Sandbox)	เชื้น่	จำนวน	Hospitel	 

กับ	 Hotel	 Isolation	 ไม่เพ่ยงพอรองรับจำนวนผู้้�ป่วยโควิด-๑๙	 ท่ั่�ม่อาการเล็กน�อย	 (ผู้้�ป่วยส่เข่ยว)	 การติรวจหา 

เชื้้�อโควิด-๑๙	 ด�วยวิธ่	 RT-PCR	 การวิเคราะห์ผู้ลติรวจในห�องปฏิิบัติิการ	 กระบวนการกำกับติิดติามผู้้�เดินทั่าง 

เข�าพำนกัในพ้�นทั่่�	การอนมุตัิ	ิThailand	Pass	ให�กบัผู้้�เดนิทั่างและการซิ้�อประกนัภัยัของบรษัิทั่ติา่งประเทั่ศทั่่�ไม่ครอบคลมุ 

การเจ็บป่วย	หร้อการป่วยโควิด-๑๙	ทั่่�ม่อาการเล็กน�อย	(ผู้้�ป่วยส่เข่ยว)	ของนักทั่่องเทั่่�ยวทั่่�เดินทั่างเข�าราชื้อาณ์าจักร

  ๖.๒.๔ เปิดรัุบผ้้เดินิทั่างและการุกำหนิดพ้�นิท่ั่�สำหรัุบการุเดินิทั่างเข้ารุาชื้อาณ์าจักัรุในิรุป้แบบ Test & Go  

ติั�งแติ่วันทั่่�	 ๑	พฤศจิกายน	๒๕๖๔-๓๑	พฤษภัาคม	๒๕๖๕	 เพ้�อผู้่อนคลายมาติรการการเดินทั่างเข�าราชื้อาณ์าจักร	 

ฟื้้�นฟื้้เศรษฐกิจ	และส่งเสริมการทั่่องเทั่่�ยวไทั่ยกลับมาด่ยิ�งข้�น

 	 ทั่ั�งน่�	 จากการกำหนดมาติรการเปิดรับนักท่ั่องเท่ั่�ยวจากต่ิางประเทั่ศและการดำเนินงานในด�านต่ิาง	 ๆ	 

ของศน้ยบ์ริหารสถานการณ์์โควิด-๑๙	ติามท่ั่�กลา่วมาข�างติ�น	สามารถลำดับเหตุิการณ์แ์ละผู้ลการดำเนินงานท่ั่�สำคัญได�	 

ดังน่�

วันิ/เด้อนิ/ปี เหติุการุณ์์และผลการุดำเนิินิงานิทั่่�สำคัญ

๒๖ ม่นิาคม ๒๕๖๓ รัฐบาลประกาศใชื้�พระราชื้กำหนดการบริหารราชื้การในสถานการณ์์ฉุกเฉิน	
พ.ศ.	๒๕๔๘

๒-๑๕ เมษายนิ ๒๕๖๓ ชื้าวไทั่ยสามารถเดินทั่างกลับประเทั่ศภัายใติ�โควติ�าทั่่�ได�รับจัดสรรรายวัน
ผู้่านเทั่่�ยวบินอพยพ	(Repatriation	Flights)

๑๕ เมษายนิ ๒๕๖๓ คนไทั่ยเข�ารับการกักติัวภัายใติ�	State	Quarantine

เด้อนิกรุกฎาคม ๒๕๖๓ เริ�มใชื้�เอกสารรบัรองการเดนิทั่างเข�าประเทั่ศ	COE	เพ้�อประกอบการเดนิทั่าง

เด้อนิพฤศจัิกายนิ ๒๕๖๓ เริ�มใชื้�ระบบ	COE	Online

๑ เมษายนิ ๒๕๖๔ เริ�มติรวจผู้ลติรวจ	RT-PCR	ทั่่�ออกภัายใน	๗๒	ชื้ั�วโมงก่อนเดินทั่าง

๑ กรุกฎาคม ๒๕๖๔ เริ�มมาติรการ	Sandbox	และเริ�มติรวจเอกสารรับรองการฉ่ดวัคซิ่น
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วันิ/เด้อนิ/ปี เหติุการุณ์์และผลการุดำเนิินิงานิทั่่�สำคัญ

๑ พฤศจัิกายนิ ๒๕๖๔ เริ�มใชื้�ระบบ	Thailand	Pass	ทั่ดแทั่นการออกเอกสาร	COE	 
โดยให�ม่การเข�าประเทั่ศ	๓	ร้ปแบบ	ได�แก่	Test	&	Go	(อนุญาติเฉพาะ 
จากบางประเทั่ศติ�นทั่าง)/Sandbox/Alternative	Quarantine	 
โดยแติ่ละร้ปแบบม่คุณ์สมบัติิและใชื้�เอกสารประกอบแติกติ่างกัน

๑ กุมภาพันิธิ์์ ๒๕๖๕ ผู้้�เดินทั่างจากทัุ่กประเทั่ศติ�นทั่างสามารถใชื้�มาติรการ	Test	&	Go

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ปรับมาติรการเข�าประเทั่ศให�เหล้อเพ่ยง	No	Quarantine/Quarantine
โดยยกเว�นการกักติัวสำหรับผู้้�ทั่่�ฉ่ดวัคซิ่นครบติามข�อกำหนดหร้อผู้้�แสดงผู้ล
ติรวจหาเชื้้�อโควิด-๑๙	ทั่่�เป็นลบ	(ออกภัายใน	๗๒	ชื้ั�วโมงก่อนเดินทั่าง)	 
ส่วนมาติรการกักติัวจะใชื้�สำหรับผู้้�ทั่่�ไม่ได�รับวัคซิ่น	หร้อรับวัคซิ่นไม่ครบ	
และไม่ม่ผู้ลติรวจหาเชื้้�อโควิด-๑๙	นำมาแสดงเทั่่านั�น

๑ มิถุนิายนิ ๒๕๖๕ ยกเลิกการลงทั่ะเบ่ยนเพ้�อเข�าประเทั่ศสำหรับคนไทั่ย

๑ กรุกฎาคม ๒๕๖๕ ยกเลิกการลงทั่ะเบ่ยนเพ้�อเข�าประเทั่ศสำหรับชื้าวติ่างชื้าติิ

 ๖.๓ การุบ้รุณ์าการุรุะบบและแอปพลิเคชื้ันิในิการุเดินิทั่างเข้าปรุะเทั่ศเพ้�อป้องกันิและควบคุมโควิด-๑๙  
ศ้นย์บริหารสถานการณ์์โควิด-๑๙	 ได�บ้รณ์าการระบบและแอปพลิเคชื้ันในการเดินทั่างเข�าประเทั่ศเพ้�อป้องกัน 
และควบคุมโควิด-๑๙	 ศ้นย์ปฏิิบัติิการแก�ไขสถานการณ์์ฉุกเฉินด�านระบบข�อม้ลสารสนเทั่ศและแอปพลิเคชัื้น	 
(ศปก.	สอ.)	ได�บร้ณ์าการระบบสารสนเทั่ศและแอปพลเิคชื้นัทั่่�ใชื้�ในการเดนิทั่างเข�าประเทั่ศเพ้�อเชื้้�อมโยงข�อมล้ระหวา่ง 
ระบบและแอปพลิเคชื้ันติ่าง	 ๆ	 ให�ทั่ำงานเช้ื้�อมโยงกันได�	 ออกรายงานและการวิเคราะห์ข�อม้ลเพ้�อแก�ไขปัญหา	 

โดยม่ระบบและแอปพลิเคชื้ัน	ดังน่�

  ๖.๓.๑ Thailand Pass	 เป็นระบบ	Web-based	 สำหรับให�ผู้้�เดินทั่างลงทั่ะเบ่ยนเข�าประเทั่ศ	 

และติรวจสอบเอกสารเพ้�อคัดกรองผู้้�เดินทั่างเข�าประเทั่ศ	 และทั่ดแทั่นการออกเอกสาร	 COE	 สำหรับผู้้�เดินทั่าง 

ทั่างอากาศโดยได�เปิดใชื้�งานเม้�อวันทั่่�	 ๑	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๔	 เพ้�อให�สอดคล�องกับนโยบายการเปิดประเทั่ศ	 

โดยลดขั�นติอนและเอกสาร	ติลอดจนลดระยะเวลาและการแออัดของการติรวจสอบเอกสาร	ณ์	ชื้่องทั่างเข�าประเทั่ศ 

และเปิดระบบ	Thailand	Pass	for	Land	Travel	สำหรับผู้้�เดินทั่างทั่างบกเม้�อวันทั่่�	๘	ม่นาคม	๒๕๖๕	นอกจากน่�	 

ได�นำระบบ	Thailand	Pass	ไปใชื้�เพ้�ออำนวยความสะดวกแก่ผู้้�เดินทั่างในการติรวจสอบเอกสารรับรองการฉ่ดวคัซิ่น 

ในร้ปแบบอัติโนมัติิผู้่านการใชื้�เทั่คโนโลย่ระบบรหัสแบบกุญแจสาธารณ์ะ	 (Public	 Key	 Infrastructure:	 PKI)	 

ซิ้�ง	ณ์	วันทั่่�	๒๕	กรกฎาคม	๒๕๖๕	ม่ประเทั่ศติ่าง	ๆ	กว่า	๗๒	ประเทั่ศ/พ้�นทั่่�	ได�แบ่งปันข�อม้ล	PKI	กับประเทั่ศไทั่ย	 

รวมถ้งระบบเอกสารรับรองเก่�ยวกับโควิด-๑๙	ในร้ปแบบดิจิทั่ัลของสหภัาพยุโรป	(EU	Digital	COVID	Certificate)	 

และเอกสารรับรองการได�รับวัคซิ่นและผู้ลการติรวจหาเชื้้�อโควิด-๑๙	ในร้ปแบบดิจิทั่ัล	(Smart	Health	Cards)	

	 	 	 ทั่ั�งน่�	มผู่้้�ลงทั่ะเบย่นขอเอกสารรับรองการเดินทั่างเข�าประเทั่ศ	COE	จำนวนทั่ั�งสิ�น	๖๙๖,๗๑๖	คน	 

เป็นชื้าวติ่างชื้าติิ	 จำนวน	 ๑๐๕,๖๐๐	 คน	 และชื้าวไทั่ย	 จำนวน	 ๕๙๑,๑๑๖	 คน	 สำหรับระบบ	 Thailand	 Pass	 

ม่ผู้้�ลงทั่ะเบ่ยนเพ้�อเดินทั่างเข�าประเทั่ศทั่างอากาศติั�งแติ่วันทั่่�	 ๑	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๔-๓๐	 มิถุนายน	 ๒๕๖๕	 

จำนวน	๓.๓๕	ล�านราย	ได�รับ	QR	Code	แล�ว	จำนวน	๓.๐๔	ล�านราย	และม่ผู้้�ลงทั่ะเบ่ยนเพ้�อเดินทั่างเข�าประเทั่ศ 

ทั่างบกติั�งแต่ิวันท่ั่�	 ๘	 ม่นาคม	 ๒๕๖๕-๓๐	 มิถุนายน	 ๒๕๖๕	 จำนวน	 ๒๐๒,๔๒๑	 ราย	 ได�รับ	 QR	 Code	 แล�ว	 

จำนวน	๑๙๖,๕๖๑	ราย

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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	 	 	 การออกเอกสาร	 COE	 และระบบ	 Thailand	 Pass	 ม่บทั่บาทั่สำคัญในการควบคุม 

การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙	 โดยคัดกรองผู้้�เดินทั่างจากติ่างประเทั่ศ	 และระบบ	 Thailand	 Pass	 ยังม่ศักยภัาพ 

ในการรองรับสถานการณ์์ต่ิาง	 ๆ	 ในอนาคติ	 เชื้่น	 การพัฒนาระบบเป็น	 Online	 Health	 Declaration	 Form	 

เพ้�อรองรับโรคระบาด	รวมถ้งโรคฝีดาษวานร

  ๖.๓.๒ Thailand Pass Hotel & Swab System (TPHS)	 เป็นระบบติรวจสอบความถ้กติ�อง 

ของการจองโรงแรมของผู้้�เดินทั่างเข�าประเทั่ศติามมาติรการทั่่�กำหนดโดยทั่ำงานร่วมกับระบบ	Thailand	Pass

  ๖.๓.๓ รุะบบสารุสนิเทั่ศเฝ้้ารุะวังติิดติามและปรุะเมินิผลโควิด-๑๙ (COVID-19 Surveillance  

Tracking and Evaluation: COSTE)	เป็นระบบรายงานข�อม้ลอาการประจำวันและบันทั่้กผู้ลติรวจหาเชื้้�อ

  ๖.๓.๔ หมอชื้นิะ เป็นแอปพลิเคชัื้นบนสมาร์ทั่โฟื้นของผู้้�เดินทั่างเข�าประเทั่ศแบบ	 Test	 &	 Go	 

และ	Sandbox	เพ้�อใชื้�ในการติิดติามติรวจสอบว่าผู้้�เดินทั่างอย้่ในพ้�นทั่่�ติามมาติรการทั่่�กำหนด

  ๖.๓.๕ Thailand SHA เป็นระบบฐานข�อม้ลโรงแรมทั่่�ได�รับมาติรฐานติามทั่่�การท่ั่องเทั่่�ยว 

แห่งประเทั่ศไทั่ยกำหนด

 	 การเปิดประเทั่ศของรัฐบาลเม้�อวันทั่่�	 ๑	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๔	 ให�ผู้้�เดินทั่างจากติ่างประเทั่ศสามารถ 

เข�าราชื้อาณ์าจักรไทั่ย	ศน้ย์บรหิารสถานการณ์์โควิด-๑๙	ได�ออกมาติรการป้องกนัโรคสำหรับผู้้�เดินทั่างเข�ามาในราชื้อาณ์าจักร	 

โดยกำหนดมาติรการเม้�อเดินทั่างถ้งและระหว่างอย้่ในราชื้อาณ์าจักร	 ให�ใชื้�ระบบติิดติามหร้อติิดติั�งแอปพลิเคชื้ัน 

ติามทั่่�ทั่างราชื้การกำหนด	 โดยให�เปิดระบบติิดติามดังกล่าวไว�ติลอดเวลาเพ้�อเฝ้าระวังหร้อติิดติามอาการ 

และบันทั่้กผู้ลการติรวจหาเชื้้�อด�วยตินเองระหว่างทั่่�ผู้้�เดินทั่างอย้่ในราชื้อาณ์าจักร	 ซิ้�งการใชื้�งานระบบแอปพลิเคชื้ัน 

รองรับการเดินทั่างเข�าประเทั่ศ	โดยม่ขั�นติอน	ดังน่�
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 ๖.๔ ผลการุดำเนิินิงานิกำหนิดมาติรุการุเข้าปรุะเทั่ศและอำนิวยความสะดวกการุเข้าปรุะเทั่ศ

  ๖.๔.๑ ปรุับมาติรุการุเข้าปรุะเทั่ศเพ้�อรุองรุับนิักทั่่องเทั่่�ยวจัากติ่างปรุะเทั่ศ	 ติั�งแติ่เปิดพ้�นทั่่�นำร่อง 

ด�านการทั่อ่งเทั่่�ยว	(Sandbox)	ในเด้อนกรกฎาคม	๒๕๖๔-กรกฎาคม	๒๕๖๕	มน่กัทั่อ่งเทั่่�ยวเดนิทั่างเข�าราชื้อาณ์าจกัร	 

จำนวน	 ๓,๕๓๗,๗๒๕	 คน	 สามารถสร�างรายได�ให�แก่ประเทั่ศไทั่ย	 (เด้อนมกราคม-กรกฎาคม	 ๒๕๖๕)	 

ประมาณ์	๑๕๗,๐๐๐	ล�านบาทั่

  ๖.๔.๒ ผลการุดำเนิินิงานิกำหนิดมาติรุการุเข้าปรุะเทั่ศและอำนิวยความสะดวกการุเข้าปรุะเทั่ศ  

ในชื้่วงก่อนการเปิดประเทั่ศ	 ศ้นย์ปฏิิบัติิการมาติรการเดินทั่างเข�าออกประเทั่ศและการด้แลคนไทั่ยในต่ิางประเทั่ศ	 

(ศปก.	กติ.)	ได�ออกเอกสารรับรองการเดินทั่างเข�าประเทั่ศ	COE	เพ้�อให�คนไทั่ยและชื้าวติ่างชื้าติิทั่่�มถ่ิ�นพำนักเดินทั่าง 

กลบัไทั่ย	พร�อมให�นักทั่อ่งเท่ั่�ยวท่ั่�จะมาท่ั่องเท่ั่�ยวระยะยาวภัายใติ�มาติรการ	Sandbox	และ	Alternative	Quarantine	 

รวมทั่ั�งสิ�น	๖๙๖,๗๑๖	คน	แบ่งเป็น	 ชื้าวติ่างชื้าติิ	 ๑๐๕,๖๐๐	คน	และชื้าวไทั่ย	๕๙๑,๑๑๖	คน	ทั่ั�งน่�	 ติั�งแติ่วันทั่่�	 

๑	มกราคม	๒๕๖๕	เปน็ติ�นมา	มนั่กทั่อ่งเท่ั่�ยวเดนิทั่างเข�าประเทั่ศ	จำนวน	๒,๙๐๓,๘๑๓	คน	โดยเพิ�มข้�นิจัากป ี๒๕๖๔  

มากกว่า ๔๘ เทั่่า สรุ้างรุายได้เข้าปรุะเทั่ศปรุะมาณ์ ๑.๔๙ แสนิล้านิบาทั่	(ประมาณ์การจากอัติราการใชื้�จ่ายเฉล่�ย 

ของนักท่ั่องเท่ั่�ยว)	 สอดคล�องกับการคาดการณ์์ของการท่ั่องเท่ั่�ยวแห่งประเทั่ศไทั่ยว่าภัาคการท่ั่องเท่ั่�ยวและบริการ 

ของไทั่ยจะฟื้้�นติัวชื้ัดเจนภัายในสิ�นปี	๒๕๖๕

  	 นอกจากน่� 	 ศปก.	 กติ.	 ได�อำนวยความสะดวกการเข�าประเทั่ศของแขกของรัฐบาล	 

แขกของหน่วยงานราชื้การ	 บุคคลในหน่วยงานรัฐต่ิางประเทั่ศ	 คณ์ะทั่้ติและเจ�าหน�าท่ั่�องค์การระหว่างประเทั่ศ	 

พร�อมค้่สมรส	 บิดามารดา	 และบุติร	 โดยได�อำนวยความสะดวกให�คณ์ะผู้้�แทั่นจากติ่างประเทั่ศทั่่�ม่ภัารกิจในไทั่ย	 

จำนวน	๔	คณ์ะ	ในชื้ว่งเดอ้นธันวาคม	๒๕๖๔-มกราคม	๒๕๖๕	ทั่่�ไทั่ยได�ระงบัการลงทั่ะเบ่ยนเพ้�อเข�าประเทั่ศแบบ	Test	&	Go	 

เน้�องจากสถานการณ์์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙	สายพนัธุโ์อมิครอน	และกรมการกงสุล	ร่วมกับสถานเอกอัครราชื้ท้ั่ติ 

และสถานกงสุลใหญ่ในต่ิางประเทั่ศให�ความช่ื้วยเหล้อคนไทั่ยท่ั่�ม่ความจำเป็นติ�องเดินทั่างกลับประเทั่ศภัายใติ� 

สถานการณ์์ไม่ปกติิในติ่างประเทั่ศ	 เชื้่น	 การประสานงานและจัด	 Relief	 Flight	 (การขนส่งสิ�งของเพ้�อสงเคราะห ์

แก่ผู้้�ได�รับผู้ลกระทั่บจากโควิด-๑๙)	 สำหรับคนไทั่ยในสาธารณ์รัฐแห่งสหภัาพเม่ยนมา	 และการจัดเทั่่�ยวบินอพยพ 

ให�คนไทั่ยทั่่�ม่ถิ�นพำนักในย้เครน

  ๖.๔.๓ การุผ่อนิคลายมาติรุการุเปิดรัุบผ้้เดินิทั่างเข้ารุาชื้อาณ์าจักัรุ	ในช่ื้วงสถานการณ์ก์ารแพรร่ะบาด 

ของโควิด-๑๙	ดข้่�น	โดยไม่ติ�องกักติวั	ติั�งแต่ิวนัทั่่�	๑	กรกฎาคม	๒๕๖๕	ดังน่�	(๑)	ผู้้�เดนิทั่างท่ั่�ได�รับวคัซิน่ครบติามเกณ์ฑ์ 

สามารถเดินทั่างเข�าราชื้อาณ์าจักรได�โดยไม่ติ�องกักตัิว	 และ	 (๒)	 ผู้้�เดินทั่างท่ั่�ไม่ได�รับวัคซ่ินหร้อได�รับวัคซ่ินไม่ครบ 

ติามเกณ์ฑ	์สามารถแสดงผู้ลการติรวจหาเชื้้�อโควดิ-๑๙	แบบติรวจหาแอนติเิจนสำหรบัใชื้�โดยบคุลากรทั่างการแพทั่ย์	 

(ATK	 Professional	 Use)	 หร้อผู้ลการติรวจแบบ	 RT-PCR	 โดยม่ระยะเวลาไม่เกิน	 ๗๒	 ชัื้�วโมงก่อนการเดินทั่าง	 

หรอ้เม้�อเดินทั่างมาถง้ให�เข�ารับการติรวจหาเชื้้�อโควิด-๑๙	แบบติรวจหาแอนติเิจนสำหรับใชื้�โดยบุคลากรทั่างการแพทั่ย์	 

ทั่ั�งน่�	 ม่ผู้้�เดินทั่างเข�า-ออก	 ณ์	 ชื้่องทั่างเข�าออกระหว่างประเทั่ศทั่างบก	 (ยอดสะสมติั�งแติ่วันทั่่�	 ๑	 พฤษภัาคม- 

๒๕	กรกฎาคม	๒๕๖๕)	จำนวนทั่ั�งสิ�น	๒,๙๐๙,๐๑๑	คน

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

343



๗. การุปรุะชื้าสัมพันิธิ์์ภายใติ้ “ศ้นิย์บรุิหารุการุส้�อสารุในิภาวะวิกฤติ” 
 ส้บเน้�องจากทั่่�ประชืุ้มศ้นย์บริหารสถานการณ์์โควิด-๑๙	 ครั�งทั่่�	 ๑๒/๒๕๖๔	 เม้�อวันทั่่�	 ๑๖	 สิงหาคม	 ๒๕๖๔	 

เหน็ชื้อบให�จัดติั�ง	“ศ้นย์บริหารการส้�อสารในภัาวะวิกฤติ”	โดยมรั่ฐมนติรป่ระจำสำนักนายกรัฐมนติร	่(นายอนุชื้า		นาคาศัย)	 

เป็นหัวหน�าศ้นย์ฯ	 เพ้�อทั่ำหน�าท่ั่�วางยุทั่ธศาสติร์การประชื้าสัมพันธ์เชิื้งรุกและเชิื้งรับ	 และกลยุทั่ธ์การส้�อสาร 

ของศน้ยบ์รหิารสถานการณ์์โควดิ-๑๙	เชื้้�อมโยงการทั่ำงานของหนว่ยงานทั่่�เก่�ยวข�อง	ติดิติามและประมวลข�อม้ลขา่วสาร	 

รวมถ้งกำหนดประเด็น	 กำหนดเวลาความถ่�	 และกำหนดผู้้�ให�ข�อม้ลหร้อผู้้�ชื้่�แจงเพ้�อส้�อสารกับประชื้าชื้น	 

โดยคณ์ะกรรมการบริหารสถานการณ์์การแพร่ระบาดของโรคติิดเช้ื้�อไวรัสโคโรนา	 ๒๐๑๙	 (โควิด-๑๙)	 ได�เน�นย�ำ 

ให�ประชื้าสัมพันธ์ให�ประชื้าชื้นเชื้้�อมั�นในมาติรการควบคุมสถานการณ์์การแพร่ระบาดและควบคุมพ้�นทั่่�	 

และขอความร่วมม้อจากประชื้าชื้นเข�ารับการฉ่ดวัคซิ่นป้องกันโควิด-๑๙	 โดยเฉพาะประชื้าชื้นท่ั่�อย้่ในกลุ่มผู้้�ส้งอายุ	 

๖๐	ปีข้�นไป	 กลุ่มผู้้�ป่วย	 ๗	 โรคเร้�อรัง	 และหญิงติั�งครรภั์	 รวมถ้งส้�อสารให�ประชื้าชื้นปฏิิบัติิติามแนวคิดการป้องกัน 

แบบทัั่�วไป	(Universal	Prevention)	มาติรการ	D-M-H-T-T	และป้องกนัตินเองอย่างต่ิอเน้�อง	มาติรการการเข�ารบัการรกัษา 

ติามสิทั่ธิการรักษาผู้้� ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ	 UCEP	 (Universal	 Coverage	 for	 Emergency	 Patients)	 

และ	UCEP	Plus	การจัดการสอบและระบบการศ้กษาเพ้�อเติร่ยมความพร�อมการเปิดภัาคการศ้กษาแบบ	On	Site	 

การบริหารจัดการด�านการบินและมาติรการสำหรับผู้้�ท่ั่�เดินทั่างเข�าออกประเทั่ศรวมไปถ้งมาติรการทั่่�สำคัญติ่าง	 ๆ	 

เพ้�อปรับโควิด-๑๙	 ให�เป็นโรคประจำถิ�น	 ทั่ั�งน่�	 ได�ขยายผู้ลสร�างการรับร้�ด�วยการผู้ลิติส้�อประชื้าสัมพันธ์ท่ั่�ถ้กติ�อง 

ทั่ั�งภัาษาไทั่ยและภัาษาองักฤษเผู้ยแพรท่ั่กุชื้อ่งทั่างทั่ั�งส้�อโทั่รทั่ศัน	์ส้�อวทิั่ย	ุส้�อออนไลนใ์นรป้แบบติา่ง	ๆ 	รวมทัั่�งดำเนนิการ 

ควบค้่กับการแถลงข่าวและส้�อสังคมออนไลน์	 (เชื้่น	 Facebook	 Fanpage	 ศ้นย์ข�อม้ลโควิด-๑๙)	 ติั�งแต่ิวันทั่่�	 

๖	มน่าคม	๒๕๖๔	เปน็ติ�นมา	โดยเพจดงักลา่วมผู่้้�ติิดติามกวา่	๑.๕๐	ล�านคน	เพิ�มข้�นจากป	ี๒๕๖๔	กวา่	๒.๖๒	แสนคน	 

รวมทั่ั�งได�เพิ�มชื้อ่งทั่างให�ประชื้าชื้นเข�าถง้ข�อมล้ขา่วสารได�สะดวกมากยิ�งข้�นแบบ	One	Stop	Service	ร้�ทุั่กเร้�องโควดิ-๑๙	 

ทัั่�งภัาษาองักฤษ	ไทั่ย	และจน่	ผู้า่นเวบ็ไซิติ	์thailand-covid19.prd.go.th	หรอ้ศน้ยส์้�อสารโควดิ-๑๙	อก่หน้�งชื้อ่งทั่างด�วย	 

ติลอดจนจัดให�ม่ชื้่องทั่างส้�อสารผู้่านการออกอากาศ	 (On	 Air)	 โดยสถาน่วิทั่ยุโทั่รทัั่ศน์แห่งประเทั่ศไทั่ย	 (NBT)	 

เป็นแม่ข่ายถ่ายทั่อดสดการแถลงข่าวจากศ้นย์บริหารสถานการณ์์โควิด-๑๙	 จากทั่ำเน่ยบรัฐบาล	 และการแถลง 

ความค้บหน�าสถานการณ์์โควิด-๑๙	 จากกระทั่รวงสาธารณ์สุข	 และขยายผู้ลไปยังส้�อโทั่รทัั่ศน์	 จำนวน	 ๑๒	 ช่ื้อง	 

พร�อมเคร้อข่ายเคเบิ�ลทั่่ว่	 ๒๕๐	 สถาน่	 ใน	 ๗๖	 จังหวัดทั่ั�วประเทั่ศ	 และกรุงเทั่พมหานคร	 รวมทั่ั�งสถาน่วิทั่ยุ 

ของกรมประชื้าสมัพันธ	์๑๐๔	คล้�นความถ่�	๗๕	สถาน	่และการ	Live	สดการแถลงขา่วผู้า่น	Facebook	Fanpage	Live	 

NBT2HD	และการส้�อสารในชื้อ่งทั่างออนไลนผ์ู้า่นการบรหิารจดัการเพจศน้ย์ข�อมล้โควดิ-๑๙	เพ้�อเป็นศน้ย์กลางข�อมล้ 

ข่าวสารบนส้�อออนไลน์	 รวมทั่ั�งผู้ลิติและเผู้ยแพร่ข�อม้ลเก่�ยวกับการแก�ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙	 

ผู้่านส้�อออนไลน์กรมประชื้าสัมพันธ์ทั่ั�วประเทั่ศ	 ม่จำนวนการเข�าถ้ง	 (เด้อนตุิลาคม	 ๒๕๖๔-กรกฎาคม	 ๒๕๖๕	 

มากกว่า	๙	ล�านครั�ง	แชื้ร์	จำนวน	๔๗๔,๔๖๖	ครั�ง	และการแสดงความคิดเห็น		จำนวน	๑๐๘,๙๗๕	ครั�ง	

	 ทั่ั�งน่�	 จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผู้ลให�ประชื้าชื้นรับร้�ข�อม้ลข่าวสารทั่่�ถ้กติ�อง	 ร้�เท่ั่าทั่ันข�อม้ลข่าวสาร	 

ลดความติ้�นติระหนก	 ป้องกันความเข�าใจผู้ิด	 ม่ความเข�าใจในสถานการณ์์ทั่่�เกิดข้�น	 ม่ชื้่องทั่างกลางระหว่างภัาครัฐ 

และประชื้าชื้น	เพ้�อรบัฟื้งั	แลกเปล่�ยน	เสนอแนะแนวทั่าง	ปญัหาความเดอ้นร�อนติา่ง	ๆ 	นำไปส้ก่ารพจิารณ์ากำหนดนโยบาย 

และมาติรการให�ความชื้่วยเหล้อเพ้�อแก�ไขปัญหาสถานการณ์์ร่วมกัน	

344 มั่่�นคง มั่่�งค่�ง ยั่่�งยั่ืน
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๘. แนิวโนิ้มสถานิการุณ์์โควิด-๑๙ 

 ๘.๑ สถานิการุณ์์โควิด-๑๙ ทัั่�วโลก คาดว่าม่แนวโน�มจำนวนผู้้�ติิดเช้ื้�อเพิ�มข้�นไม่มาก	 เน้�องจากการระบาด 

ของโควิด-๑๙	สายพนัธุ	์BA.4	และ	BA.5	นอกจากนั�น	ยังพบการระบาดของสายพันธุ	์BA.2.75	โดยองค์การอนามัยโลก 

จดัสายพันธ์ุ	BA.2.75	อย้ใ่นกลุม่สายพันธ์ุย่อยของสายพันธุท์ั่่�นา่กงัวลท่ั่�ติ�องเฝ้าติดิติาม	(Variant-of-Concern	Lineage	 

Under	Monitoring)	ทั่ั�งน่�	เริ�มพบการระบาดของสายพันธุ์	BA.2.75	ทั่่�สาธารณ์รัฐอินเด่ยเม้�อเด้อนมิถุนายน	๒๕๖๕	 

และพบว่าม่การกระจายอย่างรวดเร็ว	

 ๘.๒ สถานิการุณ์โ์ควดิ-๑๙ ของปรุะเทั่ศไทั่ย จำนวนผู้้�ติดิเช้ื้�อรายใหม่	ผู้้�ป่วยปอดอกัเสบ	ผู้้�ป่วยใส่ท่ั่อช่ื้วยหายใจ	 

และผู้้�เสย่ชื้วิ่ติเพิ�มข้�นบ�าง	โดยเฉพาะกรุงเทั่พมหานครและปริมณ์ฑล	และจงัหวดัท่ั่�ม่แหล่งท่ั่องเท่ั่�ยว	โดยการระบาดของโรค 

เข�าส่้ระยะหลังระบาดของโควิด-๑๙	 ติามแนวทั่างเข�าส้่โรคประจำถิ�นของประเทั่ศไทั่ย	 ซิ้�งผู้้�เส่ยชื้่วิติส่วนใหญ ่

ยงัคงเปน็กลุม่	๖๐๘	ท่ั่�ไมไ่ด�รับวคัซิน่	หรอ้ได�รับไมค่รบติามเกณ์ฑ์	หรอ้ไมไ่ด�รับเขม็กระติุ�น	ทั่ั�งน่�	ประเทั่ศไทั่ยสามารถ 

ผู้อ่นคลายมาติรการควบคมุและป้องกนัโควดิ-๑๙	เพ้�อให�ประชื้าชื้นสามารถดำรงช่ื้วติิและดำเนนิกจิกรรมทั่างเศรษฐกจิ 

และสังคมได�ใกล�เค่ยงกับปกติิมากยิ�งข้�น	 แติ่เน้�องจากองค์การอนามัยโลกยังคงกำหนดให�การระบาดของโควิด-๑๙	 

เป็นโรคระบาดใหญ่	 (Pandemic)	 ท่ั่�ยังคงจำเป็นติ�องคงไว�ซิ้�งมาติรการป้องกันและควบคุมโควิด-๑๙	 ไปอ่กช่ื้วง 

ระยะเวลาหน้�ง	 ซิ้�งประเทั่ศไทั่ยจะได�ดำเนินการติามแผู้นงานเพ้�อเติร่ยมการเข�าส้่ระยะเปล่�ยนผู่้านท่ั่�จะประกาศ 

เป็นโรคประจำถิ�น	(Endemic)	อย่างเหมาะสมติ่อไป

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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รุายงานิผลการุดำเนิินิการุเก่�ยวกับกฎหมาย

ทั่่� ชื้้�อกฎหมาย ขั�นิติอนิ

นิโยบายหลัก ๑๒ ด้านิ

นิโยบายข้อ ๑ การุปกป้องและเชื้ิดชื้้สถาบันิพรุะมหากษัติรุิย์

๑ พระราชื้กำหนดโอนอัติรากำลังพลและงบประมาณ์บางส่วน 
ของกองทั่ัพบก	กองทั่ัพไทั่ย	กระทั่รวงกลาโหม	ไปเป็นของ 
หน่วยบัญชื้าการถวายความปลอดภััยรักษาพระองค์	 
ซิ้�งเป็นส่วนราชื้การในพระองค์	พ.ศ.	๒๕๖๒

ประกาศในราชื้กิจจานุเบกษา	
เล่ม	๑๓๖	ติอนทั่่�	๑๐๓	ก	
วันทั่่�	๓๐	กันยายน	๒๕๖๒

๒ พระราชื้บัญญัติิเหร่ยญรัตินาภัรณ์์	รัชื้กาลทั่่�	๑๐	พ.ศ.	๒๕๖๒ ประกาศในราชื้กิจจานุเบกษา	
เล่ม	๑๓๖	ติอนทั่่�	๙๔	ก	
วันทั่่�	๓๐	สิงหาคม	๒๕๖๒

๓ พระราชื้บัญญัติิเหร่ยญราชื้รุจิ	รัชื้กาลทั่่�	๑๐	พ.ศ.	๒๕๖๒ ประกาศในราชื้กิจจานุเบกษา	
เล่ม	๑๓๖	ติอนทั่่�	๙๔	ก	
วันทั่่�	๓๐	สิงหาคม	๒๕๖๒

นิโยบายข้อ ๒ การุสรุ้างความมั�นิคงและความปลอดภัยของปรุะเทั่ศและความสงบสุขของปรุะเทั่ศ

๔ ประมวลกฎหมายยาเสพติิด ประกาศในราชื้กิจจานุเบกษา	
เล่ม	๑๓๘	ติอนทั่่�	๗๓	ก	
วันทั่่�	๘	พฤศจิกายน	๒๕๖๔	

๕ พระราชื้บัญญัติิควบคุมยุทั่ธภััณ์ฑ์	(ฉบับทั่่�	๓)	พ.ศ.	๒๕๖๕	 ประกาศในราชื้กิจจานุเบกษา	
เล่ม	๑๓๙	ติอนทั่่�	๓๒	ก	
วันทั่่�	๒๓	พฤษภัาคม	๒๕๖๕	

๖ พระราชื้บัญญัติิยาเสพติิดให�โทั่ษ	(ฉบับทั่่�	๘)	พ.ศ.	๒๕๖๔	 ประกาศในราชื้กิจจานุเบกษา	
เล่ม	๑๓๘	ติอนทั่่�	๓๕	ก	
วันทั่่�	๒๖	พฤษภัาคม	๒๕๖๔	

๗ พระราชื้บัญญัติิวิธ่พิจารณ์าคด่ยาเสพติิด	(ฉบับทั่่�	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๔	 ประกาศในราชื้กิจจานุเบกษา	
เล่ม	๑๓๘	ติอนทั่่�	๗๓	ก	
วันทั่่�	๘	พฤศจิกายน	๒๕๖๔	

หมายเหติุ : ขั�นิติอนิการุดำเนิินิการุ
  ๑.	 อย่้ระหว่างการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการคณ์ะรัฐมนติร่
	 	 ๒.	 อย่้ระหว่างการเสนอนายกรัฐมนติร่/รองนายกรัฐมนติร่พิจารณ์า
	 	 ๓.	 อย่้ระหว่างการดำเนินการติามมติิคณ์ะรัฐมนติร่หร้อติามคำส�ังนายกรัฐมนติร่หร้อรองนายกรัฐมนติร่	
	 	 ๔.	 อย่้ระหว่างการพิจารณ์าของสำนักงานคณ์ะกรรมการกฤษฎ่กา	
	 	 ๕.	 สำนักงานคณ์ะกรรมการกฤษฎ่กาติรวจพิจารณ์าแล�ว/อย้่ระหว่างกระทั่รวงย้นยัน
	 	 ๖.	 อย้่ระหว่างการพิจารณ์าของคณ์ะกรรมการประสานงานสภัาผู้้�แทั่นราษฎร	
	 	 ๗.	 บรรจุอย่้ในระเบ่ยบวาระการประชืุ้มสภัาผู้�้แทั่นราษฎร		
	 	 ๘.	 อย้่ระหว่างการพิจารณ์าของคณ์ะกรรมาธิการวิสามัญสภัาผู้้�แทั่นราษฎร			
	 	 ๙.	 อย้่ระหว่างการพิจารณ์าของคณ์ะกรรมาธิการวิสามัญวุฒิสภัา				
	 	 ๑๐.	 อย้่ระหว่างการพิจารณ์าของคณ์ะกรรมาธิการร่วมกันของสภัาผู้้�แทั่นราษฎรและวุฒิสภัา				
	 	 ๑๑.	 อย่้ระหว่างการดำเนินการของสำนักเลขาธิการองคมนติร่
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๘ พระราชื้บัญญัติิให�ใชื้�ประมวลกฎหมายยาเสพติิด	พ.ศ.	....	 ประกาศในราชื้กิจจานุเบกษา	
เล่ม	๑๓๘	ติอนทั่่�	๗๓	ก	
วันทั่่�	๘	พฤศจิกายน	๒๕๖๔	

๙ ร่างพระราชื้บัญญัติิป้องกันและปราบปรามการฟื้อกเงิน	(ฉบับทั่่�	..)	
พ.ศ.	....
(ความผู้ิดเก่�ยวกับการลักลอบขนผู้้�โยกย�ายถิ�นฐานติามกฎหมาย 
ว่าด�วยคนเข�าเม้อง)

๔

๑๐ ร่างพระราชื้บัญญัติิป้องกันและปราบปรามการฟื้อกเงิน	(ฉบับทั่่�	..)	
พ.ศ.	....
(ปรับปรุงมาติรการป้องกันและปราบปรามการฟื้อกเงิน 
ให�สอดคล�องกับมาติรฐานสากลติามข�อแนะนำของ	FATF)

๔

๑๑ ร่างพระราชื้บญัญตัิป้ิองกันและปราบปรามการสนับสนนุทั่างการเงนิ
แก่การก่อการร�ายและการแพร่ขยายอาวุธทั่่�มอ่านภุัาพทั่ำลายล�างสง้ 
(ฉบับทั่่�	..)	พ.ศ.	....

๔

๑๒ ร่างพระราชื้บัญญัติิคนเข�าเม้อง	(ฉบับทั่่�	..)	พ.ศ.	....	 ๕

๑๓ ร่างพระราชื้บัญญัติิป้องกันและปราบปรามการก่อการร�าย	พ.ศ.	....	 ๖

๑๔ ร่างพระราชื้บัญญัติิวัติถุอันติราย	(ฉบับทั่่�	..)	พ.ศ.	....	 ๙

นิโยบายข้อ ๓ การุทั่ำนิุบำรุุงศาสนิา ศิลปะและวัฒนิธิ์รุรุม

๑๕ ร่างพระราชื้บัญญัติิโบราณ์สถาน	โบราณ์วัติถุ	ศิลปวัติถุ	 
และพิพิธภััณ์ฑสถานแห่งชื้าติิ	(ฉบับทั่่�	..)	พ.ศ.	....	

๕

๑๖ ร่างพระราชื้บัญญัติิส่งเสริมจริยธรรมและมาติรฐานวิชื้าชื้่พ
ส้�อมวลชื้น	พ.ศ.	....	

๖

นิโยบายข้อ ๔ การุสรุ้างบทั่บาทั่ของไทั่ยในิเวทั่่โลก

๑๗ พระราชื้บัญญัติิแก�ไขเพิ�มเติิมประมวลรัษฎากร	(ฉบับทั่่�	๕๔)	 
พ.ศ.	๒๕๖๔	

ประกาศในราชื้กิจจานุเบกษา	
เล่ม	๑๓๘	ติอนทั่่�	๗๓	ก	
วันทั่่�	๘	พฤศจิกายน	๒๕๖๔	

๑๘ ร่างพระราชื้บัญญัติิการแลกเปล่�ยนข�อม้ลเพ้�อปฏิิบัติิติาม 
การภัาษ่อากร	ระหว่างประเทั่ศ	พ.ศ.	....	

๔

๑๙ ร่างพระราชื้บัญญัติิกักพ้ชื้	(ฉบับทั่่�	..)	พ.ศ.	....		 ๕

๒๐ ร่างพระราชื้บัญญัติิการเดินเร้อในน่านน�ำไทั่ย	(ฉบับทั่่�	..)	พ.ศ.	....	 ๙

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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นิโยบายข้อ ๕ การุพัฒนิาเศรุษฐกิจัและความสามารุถในิการุแข่งขันิของไทั่ย

๒๑ พระราชื้กำหนดพิกัดอัติราศุลกากร	(ฉบับทั่่�	๗)	พ.ศ.	๒๕๖๔ ประกาศในราชื้กิจจานุเบกษา	
เล่ม	๑๓๘	ติอนทั่่�	๘๒	ก	
วันทั่่�	๕	ธันวาคม	๒๕๖๔	

๒๒ พระราชื้บัญญัติิแก�ไขเพิ�มเติิมประมวลรัษฎากร	(ฉบับทั่่�	๕๓)	 
พ.ศ.	๒๕๖๔	

ประกาศในราชื้กิจจานุเบกษา	
เล่ม	๑๓๘	ติอนทั่่�	๑๑	ก	
วันทั่่�	๑๐	กุมภัาพันธ์	๒๕๖๔	

๒๓ พระราชื้บัญญัติิบริษัทั่มหาชื้นจำกัด	(ฉบับทั่่�	๔)	พ.ศ.	๒๕๖๕	 ประกาศในราชื้กิจจานุเบกษา	
เล่ม	๑๓๙	ติอนทั่่�	๓๒	ก	
วันทั่่�	๒๓	พฤษภัาคม	๒๕๖๕	

๒๔ พระราชื้บัญญัติิลิขสิทั่ธิ�	(ฉบับทั่่�	๕)	พ.ศ.	๒๕๖๕ ประกาศในราชื้กิจจานุเบกษา	
เล่ม	๑๓๙	ติอนทั่่�	๑๓	ก	
วันทั่่�	๒๔	กุมภัาพันธ์	๒๕๖๕	

๒๕ พระราชื้บัญญัติิส่งเสริมการใชื้�ประโยชื้น์ผู้ลงานวิจัย 
และนวัติกรรม	พ.ศ.	๒๕๖๔

ประกาศในราชื้กิจจานุเบกษา	
เล่ม	๑๓๘	ติอนทั่่�	๗๓	ก	
วันทั่่�	๘	พฤศจิกายน	๒๕๖๔	

๒๖ พระราชื้บัญญัติิหอการค�า	(ฉบับทั่่�	๓)	พ.ศ.	๒๕๖๔	 ประกาศในราชื้กิจจานุเบกษา	
เล่ม	๑๓๘	ติอนทั่่�	๗๓	ก	
วันทั่่�	๘	พฤศจิกายน	๒๕๖๔	

๒๗ ร่างพระราชื้บัญญัติิการประกอบธุรกิจข�อม้ลเครดิติ	(ฉบับทั่่�	๖)	
พ.ศ.	๒๕๖๕	

ประกาศในราชื้กิจจานุเบกษา	
เล่ม	๑๓๙	ติอนทั่่�	๔๔	ก	
วันทั่่�	๑๘	กรกฎาคม	๒๕๖๕	

๒๘ ร่างพระราชื้กำหนดการเดินเร้อ	พ.ศ.	.... ๔

๒๙ ร่างพระราชื้บัญญัติิการค�าน�ำมันเชื้้�อเพลิง	พ.ศ.	.... ๔

๓๐ ร่างพระราชื้บัญญัติิการทั่่าเร้อแห่งประเทั่ศไทั่ย	(ฉบับทั่่�	..)	พ.ศ.	.... ๔

๓๑ ร่างพระราชื้บัญญัติิการประกันภััยทั่างทั่ะเล	พ.ศ.	....	 ๔

๓๒ ร่างพระราชื้บัญญัติิการไฟื้ฟื้้านครหลวง	(ฉบับทั่่�	..)	พ.ศ.	.... ๔

๓๓ ร่างพระราชื้บัญญัติิกิจการอวกาศ	พ.ศ.	....	 ๔

๓๔ ร่างพระราชื้บัญญัติิประกันชื้่วิติ	(ฉบับทั่่�	..)	พ.ศ.	....	 
และร่างพระราชื้บัญญัติิประกันวินาศภััย	(ฉบับทั่่�	..)	พ.ศ.	....	 
รวม	๒	ฉบับ	กลุ่มทั่่�	๓	บทั่บัญญัติิเก่�ยวกับการส่งเสริม 
การควบโอนกิจการและความรับผู้ิดของกรรมการ	

๔
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๓๕ ร่างพระราชื้บัญญัติิยกเลิกพระราชื้บัญญัติิว่าด�วยความผู้ิด 
อันเกิดจากการใชื้�เชื้็ค	พ.ศ.	๒๕๓๔	พ.ศ.	....

๔

๓๖ ร่างพระราชื้บัญญัติิการจัดติั�งบริษัทั่จำกัดคนเด่ยว	พ.ศ.	....	 ๕

๓๗ ร่างพระราชื้บัญญัติิการส่งเสริมวิทั่ยาศาสติร์	การวิจัย 
และนวัติกรรม	(ฉบับทั่่�	..)	พ.ศ.	....

๕

๓๘ ร่างพระราชื้บญัญัติกิำหนดความผู้ดิเก่�ยวกบัห�างหุ�นส่วนจดทั่ะเบย่น
ห�างหุ�นส่วนจำกดั	บริษทัั่จำกดั	สมาคม	และมล้นธิ	ิ(ฉบบัทั่่�	..)	พ.ศ.	....	

๕

๓๙ ร่างพระราชื้บญัญตัิแิก�ไขเพิ�มเติมิประมวลกฎหมายแพ่งและพาณ์ชิื้ย์	
(ฉบบัทั่่�	..)	พ.ศ.	....	
[แก�ไขเพิ�มเติมิให�บรษิทัั่จำกดัดำเนนิการได�ในประเดน็หุ�นก้�แปลงสภัาพ	
การทั่ยอยให�หุ�น	(Vesting)	สทิั่ธทิั่่�จะซิ้�อหุ�นในราคาท่ั่�กำหนด	(ESOP)	
และหุ�นบรุมิสทิั่ธ]ิ	

๕

๔๐ ร่างพระราชื้บัญญัติิประกันชื้่วิติ	(ฉบับทั่่�	..)	พ.ศ.	....	 
และร่างพระราชื้บัญญัติิประกันวินาศภััย	(ฉบับทั่่�	..)	พ.ศ.	....	 
กลุ่มทั่่�	๒	บทั่บัญญัติิเก่�ยวกับการเสริมสร�างเสถ่ยรภัาพ 
และความมั�นคงของบริษัทั่	

๕

๔๑ ร่างพระราชื้บัญญัติิการขนส่งทั่างราง	พ.ศ.	....	 ๘

๔๒ ร่างพระราชื้บัญญัติิภัาษ่สรรพสามิติ	(ฉบับทั่่�	..)	พ.ศ.	.... ๘

๔๓ ร่างพระราชื้บัญญัติิล�มละลาย	(ฉบับทั่่�	..)	พ.ศ.	....	 ๘

๔๔ ร่างพระราชื้บัญญัติิสถาปนิก	(ฉบับทั่่�	..)	พ.ศ.	....	 ๙

๔๕ ร่างพระราชื้บัญญัติิอ�อยและน�ำติาลทั่ราย	(ฉบับทั่่�	..)	พ.ศ.	....	 ๙

๔๖ ร่างพระราชื้บัญญัติิกำหนดความผู้ิดเก่�ยวกับห�างหุ�นส่วน 
จดทั่ะเบ่ยน	ห�างหุ�นส่วนจำกัด	บริษัทั่จำกัด	สมาคม	และม้ลนิธิ	 
(ฉบับทั่่�	๕)	พ.ศ.	๒๕๖๕	

๑๑

๔๗ ร่างพระราชื้บัญญัติิเคร้�องสำอาง	(ฉบับทั่่�	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๕	 ๑๑

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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นิโยบายข้อ ๖ การุพัฒนิาพ้�นิทั่่�เศรุษฐกิจัและการุกรุะจัายความเจัรุิญส้่ภ้มิภาค

๔๘ ร่างพระราชื้บัญญัติิการไฟื้ฟื้้าส่วนภั้มิภัาค	(ฉบับทั่่�	..)	พ.ศ.	....	 ๕

๔๙ ร่างพระราชื้บัญญัติิแก�ไขเพิ�มเติิมพระราชื้บัญญัติิแก�ไขเพิ�มเติิม
ประมวล	กฎหมายทั่่�ดิน	(ฉบับทั่่�	๑๑)	พ.ศ.	๒๕๕๑	(ฉบับทั่่�	..)	 
พ.ศ.	....	

๕

นิโยบายข้อ ๗ การุพัฒนิาสรุ้างความเข้มแข็งของฐานิรุาก

-

นิโยบายข้อ ๘ การุปฏิิรุ้ปกรุะบวนิการุเรุ่ยนิรุ้้และการุพัฒนิาศักยภาพของคนิไทั่ยทัุ่กชื้่วงวัย

๕๐ พระราชื้กำหนดแก�ไขเพิ�มเติิมพระราชื้บัญญัติิควบคุม 
การใชื้�สารติ�องห�ามทั่างการก่ฬา	พ.ศ.	๒๕๕๕	พ.ศ.	๒๕๖๔

ประกาศในราชื้กิจจานุเบกษา	
เล่ม	๑๓๘	ติอนทั่่�	๘๙	ก	
วันทั่่�	๓๐	ธันวาคม	๒๕๖๔	

๕๑ พระราชื้กำหนดแก�ไขเพิ�มเติิมพระราชื้บัญญัติิส่งเสริมการพัฒนา
และคุ�มครองสถาบันครอบครัว	พ.ศ.	๒๕๖๒	พ.ศ.	๒๕๖๒	

ประกาศในราชื้กิจจานุเบกษา	
เล่ม	๑๓๖	ติอนทั่่�	๙๒	ก	
วันทั่่�	๒๖	สิงหาคม	๒๕๖๒	

๕๒ ร่างพระราชื้บัญญัติิส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภัาคประชื้าสังคม	
พ.ศ.	....

๕

๕๓ ร่างพระราชื้บัญญัติิกองทัุ่นเพ้�อโครงการอาหารนักเร่ยนในโรงเร่ยน
ประถมศ้กษา	(ฉบับทั่่�	..)	พ.ศ.	....

๕

๕๔ ร่างพระราชื้บัญญัติิแก�ไขเพิ�มเติิมการปฏิิร้ปการศ้กษาในภั้มิภัาค
ของกระทั่รวงศ้กษาธิการ	พ.ศ.	....	

๙

๕๕ ร่างพระราชื้บัญญัติิส่งเสริมการเร่ยนร้�	พ.ศ.	....	 ๑๐

นิโยบายข้อ ๙ การุพัฒนิารุะบบสาธิ์ารุณ์สุข และหลักปรุะกันิทั่างสังคม

๕๖ พระราชื้บัญญัติิวิชื้าชื้่พการสัติวบาล	พ.ศ.	๒๕๖๕	 ประกาศในราชื้กิจจานุเบกษา	
เล่ม	๑๓๙	ติอนทั่่�	๕๑	ก	
วันทั่่�	๑๙	สิงหาคม	๒๕๖๕	

๕๗ ร่างพระราชื้บัญญัติิคุ�มครองและส่งเสริมภั้มิปัญญาการแพทั่ย์ 
แผู้นไทั่ย	(ฉบับทั่่�	..)	พ.ศ.	....	

๔

๕๘ ร่างพระราชื้บัญญัติิประกันสังคม	(ฉบับทั่่�	..)	พ.ศ.	.... ๔

๕๙ ร่างพระราชื้บัญญัติิส่งเสริมการพัฒนาคุณ์ภัาพชื้่วิติและคุ�มครอง
แรงงานนอกระบบ	พ.ศ.	....	

๔
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๖๐ ร่างพระราชื้กำหนดแก�ไขเพิ�มเติิมพระราชื้บัญญัติิโรคติิดติ่อ	 
พ.ศ.	๒๕๕๘	พ.ศ.	....

๕

๖๑ ร่างพระราชื้บัญญัติิกัญชื้า	กัญชื้ง	พ.ศ.	.... ๘

๖๒ ร่างพระราชื้บัญญัติิคุ�มครองแรงงาน	(ฉบับทั่่�	..)	พ.ศ.	.... ๙

๖๓ ร่างพระราชื้บัญญัติิพ้ชื้กระทั่่อม	พ.ศ.	๒๕๖๕	 ๑๑

นิโยบายข้อ ๑๐ การุฟื้้�นิฟื้้ทั่รุัพยากรุธิ์รุรุมชื้าติิและการุรุักษาสิ�งแวดล้อมเพ้�อสรุ้างการุเติิบโติอย่างยั�งย้นิ

๖๔ ร่างพระราชื้บัญญัติิการป้องกันมลพิษทั่างทั่ะเลเน้�องจาก 
การทั่ิ�งเทั่ของเส่ย	หร้อวัสดุอ้�นลงทั่ะเล	พ.ศ.	....	

๔

๖๕ ร่างพระราชื้บัญญัติิความหลากหลายทั่างชื้่วภัาพ	พ.ศ.	.... ๔

๖๖ ร่างพระราชื้บัญญัติิส่งเสริมและรักษาคุณ์ภัาพสิ�งแวดล�อมแห่งชื้าติิ	
พ.ศ.	....

๔

นิโยบายข้อ ๑๑ การุปฏิิรุ้ปการุบรุิหารุจััดการุภาครุัฐ

๖๗ พระราชื้กำหนดว่าด�วยการประชืุ้มผู้่านส้�ออิเล็กทั่รอนิกส์	 
พ.ศ.	๒๕๖๓	

ประกาศในราชื้กิจจานุเบกษา	
เล่ม	๑๓๗	ติอนทั่่�	๓๐	ก	
วันทั่่�	๑๙	เมษายน	๒๕๖๓	

๖๘ พระราชื้บัญญัติิการเข�าชื้้�อเสนอข�อบัญญัติิทั่�องถิ�น	พ.ศ.	๒๕๖๕ ประกาศในราชื้กิจจานุเบกษา	
เล่ม	๑๓๙	ติอนทั่่�	๑๓	ก	
วันทั่่�	๒๔	กุมภัาพันธ์	๒๕๖๕	

๖๙ พระราชื้บัญญัติิงบประมาณ์รายจ่ายประจำปีงบประมาณ์	 
พ.ศ.	๒๕๖๓	

ประกาศในราชื้กิจจานุเบกษา	
เล่ม	๑๓๗	ติอนทั่่�	๑๕	ก	
วันทั่่�	๑๖	กุมภัาพันธ์	๒๕๖๓	

๗๐ พระราชื้บัญญัติิงบประมาณ์รายจ่ายประจำปีงบประมาณ์	 
พ.ศ.	๒๕๖๔	

ประกาศในราชื้กิจจานุเบกษา	
เล่ม	๑๓๗	ติอนทั่่�	๘๒	ก	
วันทั่่�	๗	ติุลาคม	๒๕๖๓	

๗๑ พระราชื้บัญญัติิงบประมาณ์รายจ่ายประจำปีงบประมาณ์	 
พ.ศ.	๒๕๖๕	

ประกาศในราชื้กิจจานุเบกษา	
เล่ม	๑๓๘	ติอนทั่่�	๖๒	ก	
วันทั่่�	๒๐	กันยายน	๒๕๖๔	

๗๒ พระราชื้บัญญัติิจราจรทั่างบก	(ฉบับทั่่�	๑๓)	พ.ศ.	๒๕๖๕	 ประกาศในราชื้กิจจานุเบกษา	
เล่ม	๑๓๙	ติอนทั่่�	๒๘	ก	
วันทั่่�	๗	พฤษภัาคม	๒๕๖๕	

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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๗๓ พระราชื้บัญญัติิจัดติั�งศาลทั่รัพย์สินทั่างปัญญา 
และการค�าระหว่างประเทั่ศ	และวิธ่พิจารณ์าคด่ทั่รัพย์สิน 
ทั่างปัญญาและการค�าระหว่างประเทั่ศ	(ฉบับทั่่�	๓)	พ.ศ.	๒๕๖๕	

ประกาศในราชื้กิจจานุเบกษา	
เล่ม	๑๓๙	ติอนทั่่�	๓๒	ก	
วันทั่่�	๒๓	พฤษภัาคม	๒๕๖๕	

๗๔ พระราชื้บัญญัติิจัดติั�งศาลปกครองและวิธ่พิจารณ์าคด่ปกครอง	
(ฉบับทั่่�	๑๔)	พ.ศ.	๒๕๖๔	

ประกาศในราชื้กิจจานุเบกษา	
เล่ม	๑๓๘	ติอนทั่่�	๓๕	ก	
วันทั่่�	๒๖	พฤษภัาคม	๒๕๖๔	

๗๕ พระราชื้บัญญัติิจัดติั�งศาลปกครองและวิธ่พิจารณ์าคด่ปกครอง	
(ฉบับทั่่�	๑๓)	พ.ศ.	๒๕๖๔	

ประกาศในราชื้กิจจานุเบกษา	
เล่ม	๑๓๘	ติอนทั่่�	๑๑	ก	
วันทั่่�	๑๐	กุมภัาพันธ์	๒๕๖๔	

๗๖ พระราชื้บัญญัติิจัดติั�งศาลแรงงานและวิธ่พิจารณ์าคด่แรงงาน	
(ฉบับทั่่�	๔)	พ.ศ.	๒๕๖๕	

ประกาศในราชื้กิจจานุเบกษา	
เล่ม	๑๓๙	ติอนทั่่�	๓๒	ก	
วันทั่่�	๒๓	พฤษภัาคม	๒๕๖๕	

๗๗ พระราชื้บัญญัติิปรับปรุงกระทั่รวง	ทั่บวง	กรม	(ฉบับทั่่�	๒๐)	 
พ.ศ.	๒๕๖๔	

ประกาศในราชื้กิจจานุเบกษา	
เล่ม	๑๓๘	ติอนทั่่�	๑๑	ก	
วันทั่่�	๑๐	กุมภัาพันธ์	๒๕๖๔	

๗๘ พระราชื้บัญญัติยิกฐานะศาลแขวงนครไทั่ย	ศาลแขวงพยัคฆภัมิ้พสิยั 
และศาลแขวงเว่ยงป่าเป้าเป็นศาลจังหวัด	พ.ศ.	๒๕๖๔	

ประกาศในราชื้กิจจานุเบกษา	
เล่ม	๑๓๘	ติอนทั่่�	๔๖	ก	
วันทั่่�	๑๓	กรกฎาคม	๒๕๖๔	

๗๙ พระราชื้บัญญัติิยุบเลิกบรรษัทั่ติลาดรองสินเชื้้�อทั่่�อย้่อาศัย	 
พ.ศ.	๒๕๖๓	

ประกาศในราชื้กิจจานุเบกษา	
เล่ม	๑๓๗	ติอนทั่่�	๗๕	ก	
วันทั่่�	๒๓	กันยายน	๒๕๖๓	

๘๐ พระราชื้บัญญัติิว่าด�วยการออกเส่ยงประชื้ามติิ	พ.ศ.	๒๕๖๔	 ประกาศในราชื้กิจจานุเบกษา	
เล่ม	๑๓๘	ติอนทั่่�	๕๙	ก	
วันทั่่�	๑๔	กันยายน	๒๕๖๔	

๘๑ พระราชื้บัญญัติิศาลเยาวชื้นและครอบครัวและวิธ่พิจารณ์าคด่	
เยาวชื้นและครอบครัว	(ฉบับทั่่�	๖)	พ.ศ.	๒๕๖๕	

ประกาศในราชื้กิจจานุเบกษา	
เล่ม	๑๓๙	ติอนทั่่�	๓๒	ก	
วันทั่่�	๒๓	พฤษภัาคม	๒๕๖๕	

๘๒ พระราชื้บญัญตัิอิงค์กรจดัสรรคล้�นความถ่�และกำกบัการประกอบกิจการ	
วทิั่ยกุระจายเส่ยง	วทิั่ยโุทั่รทัั่ศน์	และกจิการโทั่รคมนาคม	(ฉบบัท่ั่�	๔)	
พ.ศ.	๒๕๖๔ 

ประกาศในราชื้กิจจานุเบกษา	
เล่ม	๑๓๘	ติอนทั่่�	๑๔	ก	
วันทั่่�	๑	ม่นาคม	๒๕๖๔

๘๓ พระราชื้บัญญัติิโอนงบประมาณ์รายจ่าย	พ.ศ.	๒๕๖๓	 ประกาศในราชื้กิจจานุเบกษา	
เล่ม	๑๓๗	ติอนทั่่�	๕๗	ก	
วันทั่่�	๒๐	กรกฎาคม	๒๕๖๓	
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๘๔ ร่างพระราชื้บญัญติัิคณ์ะกรรมการนโยบายบำเหนจ็บำนาญ 
แห่งชื้าติิ	พ.ศ.	....	และร่างพระราชื้บญัญัติกิองทุั่นบำเหนจ็บำนาญ
แห่งชื้าติิ	พ.ศ.	....	

๔

๘๕ ร่างพระราชื้บัญญัติิเงินเด้อน	เงินประจำติำแหน่ง	และประโยชื้น์
ติอบแทั่นอ้�น	ๆ	ของข�าราชื้การพลเร้อนกลาโหม	พ.ศ.	....	

๔

๘๖ ร่างพระราชื้บัญญัติิมหาวิทั่ยาลัยเทั่คโนโลย่ราชื้มงคลธัญบุร่	 
พ.ศ.	....	

๔

๘๗ ร่างพระราชื้บัญญัติิมหาวิทั่ยาลัยอุบลราชื้ธาน่	พ.ศ.	.... ๔

๘๘ ร่างพระราชื้บัญญัติิระเบ่ยบข�าราชื้การรัฐสภัา	(ฉบับทั่่�	..)	พ.ศ.	....	 ๔

๘๙ ร่างพระราชื้บัญญัติิจัดติั�งศาลภัาษ่อากรและวิธ่พิจารณ์าคด่ 
ภัาษ่อากร	(ฉบับทั่่�	..)	พ.ศ.	....

๔

๙๐ ร่างพระราชื้บัญญัติิระเบ่ยบข�าราชื้การฝ่ายติุลาการศาลยุติิธรรม	
(ฉบับทั่่�	..)	พ.ศ.	....	

๔

๙๑ ร่างพระราชื้บัญญัติิการม่ส่วนร่วมของประชื้าชื้นในกระบวนการ
นโยบายสาธารณ์ะ	พ.ศ.	....	

๕

๙๒ ร่างพระราชื้บัญญัติิกำหนดกรอบและเป้าหมายการจัดทั่ำบริการ
สาธารณ์ะ	และการกระจายอำนาจให�แก่องค์กรปกครองส่วนทั่�องถิ�น	
พ.ศ.	....	

๕

๙๓ ร่างพระราชื้บัญญัติิระเบ่ยบข�าราชื้การพลเร้อน	(ฉบับทั่่�	..)	พ.ศ.	....	 ๕

๙๔ ร่างพระราชื้บัญญัติิข�อม้ลข่าวสารของราชื้การ	(ฉบับทั่่�	..)	พ.ศ.	.... ๕

๙๕ ร่างพระราชื้บัญญัติิการอุดมศ้กษา	(ฉบับทั่่�	..)	พ.ศ.	.... ๕

๙๖ ร่างพระราชื้บัญญัติิระเบย่บบริหารราชื้การกระทั่รวงการอุดมศก้ษา	
วทิั่ยาศาสติร์	วจัิยและนวัติกรรม	(ฉบบัทั่่�	..)		พ.ศ.	....

๕

๙๗ ร่างพระราชื้บัญญัติิสภัานโยบายการอุดมศ้กษา	วิทั่ยาศาสติร์	 
วิจัยและนวัติกรรมแห่งชื้าติิ	(ฉบับทั่่�	..)	พ.ศ.	....

๕

๙๘ ร่างพระราชื้บัญญัติิราชื้วิทั่ยาลัยจุฬาภัรณ์์	(ฉบับทั่่�	..)	พ.ศ.	.... ๕

๙๙ ร่างพระราชื้บัญญัติิมหาวิทั่ยาลัยนราธิวาสราชื้นครินทั่ร์	พ.ศ.	....	 ๖

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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๑๐๐ ร่างพระราชื้บัญญัติิการเข�าชื้้�อเพ้�อถอดถอนสมาชื้ิกสภัาทั่�องถิ�น 
หร้อผู้้�บริหารทั่�องถิ�น	พ.ศ.	....	

๘

๑๐๑ ร่างพระราชื้บัญญัติิมหาวิทั่ยาลัยนเรศวร	พ.ศ.	....	 ๘

๑๐๒ ร่างพระราชื้บัญญัติิกองทัุ่นบำเหน็จบำนาญข�าราชื้การ	(ฉบับทั่่�	..)	
พ.ศ.	....	

๘

๑๐๓ ร่างพระราชื้บัญญัติิงบประมาณ์รายจ่ายประจำปีงบประมาณ์	 
พ.ศ.	๒๕๖๖

๘

๑๐๔ ร่างพระราชื้บัญญัติิการเล้อกติั�งสมาชื้ิกสภัาทั่�องถิ�นหร้อผู้้�บริหาร
ทั่�องถิ�น	(ฉบับทั่่�	..)	พ.ศ.	....	

๘

๑๐๕ ร่างพระราชื้บัญญัติว่ิาด�วยการเวนคน้และการได�มาซิ้�งอสงัหารมิทั่รพัย์	
(ฉบบัทั่่�	..)	พ.ศ.	....	

๘

๑๐๖ ร่างพระราชื้บญัญติัิกำหนดวธิก่ารท่ั่�ประชื้าชื้นจะเข�ามามส่่วนร่วม
ในการแสดงความคดิเหน็	และได�รบัการเยย่วยาทั่่�จำเป็นอนัเกดิจาก
ผู้ลกระทั่บของการทั่ำหนงัสอ้สญัญาทั่่�อาจมผู่้ลกระทั่บต่ิอความมั�นคง
ทั่างเศรษฐกจิ	สงัคม	หร้อการค�าหร้อการลงทุั่นของประเทั่ศ 
อย่างกว�างขวาง	พ.ศ.	....

๘

๑๐๗ ร่างพระราชื้บญัญตัิริะเบย่บข�าราชื้การฝ่ายอยัการ	(ฉบบัทั่่�	..)	 
พ.ศ.	....	(แก�ไขเพิ�มเติมิการพ�นจากติำแหน่งของข�าราชื้การฝ่ายอยัการ)

๘

๑๐๘ ร่างพระราชื้บัญญัติิประกอบรัฐธรรมน้ญว่าด�วยการเล้อกติั�งสมาชื้ิก
สภัาผู้้�แทั่นราษฎร	(ฉบับทั่่�	..)	พ.ศ.	....

๑๐

๑๐๙ ร่างพระราชื้บัญญัติิประกอบรัฐธรรมน้ญว่าด�วยพรรคการเม้อง	
(ฉบับทั่่�	..)	พ.ศ.	....

๑๐

๑๑๐ ร่างพระราชื้บัญญัติิติำรวจแห่งชื้าติิ	พ.ศ.	๒๕๖๕ ๑๑

นิโยบายข้อ ๑๒ การุป้องกันิและปรุาบปรุามการุทัุ่จัรุิติและปรุะพฤติิมิชื้อบ และกรุะบวนิการุยุติิธิ์รุรุม

๑๑๑ พระราชื้บัญญัติิแก�ไขเพิ�มเติิมประมวลกฎหมายวิธ่พิจารณ์า 
ความแพ่ง	(ฉบับทั่่�	๓๒)	พ.ศ.	๒๕๖๓	

ประกาศในราชื้กิจจานุเบกษา	
เล่ม	๑๓๗	ติอนทั่่�	๗๑	ก	
วันทั่่�	๘	กันยายน	๒๕๖๓

๑๑๒ พระราชื้บัญญัติิแก�ไขเพิ�มเติิมประมวลกฎหมายอาญา	(ฉบับทั่่�	๒๙)	
พ.ศ.	๒๕๖๕	

ประกาศในราชื้กิจจานุเบกษา	
เล่ม	๑๓๙	ติอนทั่่�	๒๘	ก	
วันทั่่�	๗	พฤษภัาคม	๒๕๖๕	
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๑๑๓ พระราชื้บัญญัติิยกเลิกกฎหมายบางฉบับทั่่�หมดความจำเป็น 
หร้อซิ�ำซิ�อนกับกฎหมายอ้�น	พ.ศ.	๒๕๖๕	

ประกาศในราชื้กิจจานุเบกษา	
เล่ม	๑๓๙	ติอนทั่่�	๔๔	ก	
วันทั่่�	๑๘	กรกฎาคม	๒๕๖๕	

๑๑๔ พระราชื้บัญญัติิระเบ่ยบข�าราชื้การฝ่ายติุลาการศาลยุติิธรรม	
(ฉบับทั่่�	๙)	พ.ศ.	๒๕๖๕	

ประกาศในราชื้กิจจานุเบกษา	
เล่ม	๑๓๙	ติอนทั่่�	๓๒	ก	
วันทั่่�	๒๓	พฤษภัาคม	๒๕๖๕	

๑๑๕ พระราชื้บัญญัติิว่าด�วยการวินิจฉัยชื้่�ขาดอำนาจหน�าทั่่�ระหว่างศาล	
(ฉบับทั่่�	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๔	

ประกาศในราชื้กิจจานุเบกษา	
เล่ม	๑๓๘	ติอนทั่่�	๑๑	ก	
วันทั่่�	๑๐	กุมภัาพันธ์	๒๕๖๔	

๑๑๖ ร่างพระราชื้บัญญัติิแก�ไขเพิ�มเติิมประมวลกฎหมายวิธ่พิจารณ์า
ความอาญา	(ฉบับทั่่�	..)	พ.ศ.	....	

๔

๑๑๗ ร่างพระราชื้บัญญัติิค่าติอบแทั่นผู้้�เส่ยหาย	และค่าทั่ดแทั่น 
และค่าใชื้�จ่ายแก่จำเลยในคด่อาญา	(ฉบับทั่่�	..)	พ.ศ.	....

๔

๑๑๘ ร่างพระราชื้บัญญัติิวิธ่ปฏิิบัติิราชื้การทั่างปกครอง	(ฉบับทั่่�	..)	 
พ.ศ.	....	

๔

๑๑๙ ร่างพระราชื้บัญญัติิการสอบสวนคด่อาญา	พ.ศ.	....	 ๕

๑๒๐ ร่างพระราชื้บัญญัติิมาติรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน 
และปราบปรามการทัุ่จริติ	(ฉบับทั่่�	..)	พ.ศ.	....	

๕

๑๒๑ ร่างพระราชื้บัญญัติิอาหาร	(ฉบับทั่่�	..)	พ.ศ.	....	 ๘

๑๒๒ ร่างพระราชื้บัญญัติิป้องกันและปราบปรามการทั่รมาน 
และการบังคับบุคคลให�ส้ญหาย	พ.ศ.	....	

๙

๑๒๓ ร่างพระราชื้บญัญติัิป้องกนัและปราบปรามการฟื้อกเงนิ	(ฉบับทั่่�	..)	
พ.ศ.	....	(แก�ไขเพิ�มเติิมการคุ�มครองผู้้�เส่ยหายให�ครอบคลุม 
ทัุ่กความผู้ิดม้ลฐาน	และกำหนดการคุ�มครองสิทั่ธิผู้้�ม่ส่วนได�เส่ย)	

๙

๑๒๔ ร่างพระราชื้บัญญัติิกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวน 
การยุติิธรรม	พ.ศ.	....	

๑๐

๑๒๕ ร่างพระราชื้บัญญัติิว่าด�วยการปรับเป็นพินัย	พ.ศ.	....	 ๑๐

๑๒๖ ร่างพระราชื้บัญญัติิคุ�มครองพยานในคดอ่าญา	(ฉบับท่ั่�	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๕ 
(แก�ไขเพิ�มเติิมมาติรการในการคุ�มครองพยาน	หน�าทั่่�และอำนาจ
ของสำนักงานคุ�มครองพยานและอำนาจของพนักงานเจ�าหน�าทั่่�	
และหลักเกณ์ฑ์ในการจ่ายค่าติอบแทั่นและค่าใชื้�จ่ายแก่พยาน)

๑๑

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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๑๒๗ ร่างพระราชื้บัญญัติิมาติรการป้องกันการกระทั่ำความผู้ิดซิ�ำ 
ในความผู้ิดเก่�ยวกับเพศหร้อทั่่�ใชื้�ความรุนแรง	พ.ศ.	๒๕๖๕

๑๑

นิโยบายเรุ่งด่วนิ ๑๒ เรุ้�อง

๑. การุแก้ไขปัญหาในิการุดำรุงชื้่วิติของปรุะชื้าชื้นิ

๑๒๘ พระราชื้กำหนดแก�ไขเพิ�มเติิมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณ์ิชื้ย์	
พ.ศ.	๒๕๖๔	

ประกาศในราชื้กิจจานุเบกษา	
เล่ม	๑๓๘	ติอนทั่่�	๒๖	ก	
วันทั่่�	๑๐	เมษายน	๒๕๖๔	

๑๒๙ พระราชื้กำหนดให�อำนาจกระทั่รวงการคลังก้�เงินเพ้�อแก�ไขปัญหา	
เย่ยวยา	และฟื้้�นฟื้้เศรษฐกิจและสังคม	ทั่่�ได�รับผู้ลกระทั่บจาก 
การระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	พ.ศ.	๒๕๖๓	

ประกาศในราชื้กิจจานุเบกษา	
เล่ม	๑๓๗	ติอนทั่่�	๓๐	ก	
วันทั่่�	๑๙	เมษายน	๒๕๖๓	

๑๓๐ พระราชื้กำหนดให�อำนาจกระทั่รวงการคลังก้�เงินเพ้�อแก�ไข 
ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม	จากการระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรัส 
โคโรนา	๒๐๑๙	เพิ�มเติิม	พ.ศ.	๒๕๖๔	

ประกาศในราชื้กิจจานุเบกษา	
เล่ม	๑๓๘	ติอนทั่่�	๓๔	ก	
วันทั่่�	๒๕	พฤษภัาคม	๒๕๖๔

๑๓๑ ร่างพระราชื้บัญญัติิกองทัุ่นเงินให�ก้�ย้มเพ้�อการศ้กษา	(ฉบับทั่่�	..)	
พ.ศ.	....	

๘

๒. การุปรุับปรุุงรุะบบสวัสดิการุและพัฒนิาคุณ์ภาพชื้่วิติของปรุะชื้าชื้นิ

๑๓๒ พระราชื้บัญญัติิแก�ไขเพิ�มเติิมประมวลกฎหมายอาญา	(ฉบับทั่่�	๒๘)	
พ.ศ.	๒๕๖๔	

ประกาศในราชื้กิจจานุเบกษา	
เล่ม	๑๓๘	ติอนทั่่�	๑๐	ก	
วันทั่่�	๖	กุมภัาพันธ์	๒๕๖๔	

๓. มาติรุการุเศรุษฐกิจัเพ้�อรุองรุับความผันิผวนิของเศรุษฐกิจัโลก

๑๓๓ พระราชื้กำหนดการให�ความชื้่วยเหล้อทั่างการเงินแก่ผู้้�ประกอบ
วิสาหกิจทั่่�ได�รับผู้ลกระทั่บจากการระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรัส
โคโรนา	๒๐๑๙	พ.ศ.	๒๕๖๓	

ประกาศในราชื้กิจจานุเบกษา	
เล่ม	๑๓๗	ติอนทั่่�	๓๐	ก	
วันทั่่�	๑๙	เมษายน	๒๕๖๓	

๑๓๔ พระราชื้กำหนดการให�ความชื้่วยเหล้อและฟื้้�นฟื้้ผู้้�ประกอบธุรกิจ	
ทั่่�ได�รับผู้ลกระทั่บจากการระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรัส 
โคโรนา	๒๐๑๙	พ.ศ.	๒๕๖๔	

ประกาศในราชื้กิจจานุเบกษา	
เล่ม	๑๓๘	ติอนทั่่�	๒๖	ก	
วันทั่่�	๑๐	เมษายน	๒๕๖๔	

๔. การุให้ความชื้่วยเหล้อเกษติรุกรุและพัฒนิานิวัติกรุรุม

๑๓๕ พระราชื้บัญญัติิกองทัุ่นฟื้้�นฟื้้และพัฒนาเกษติรกร	(ฉบับทั่่�	๓)	 
พ.ศ.	๒๕๖๓	

ประกาศในราชื้กิจจานุเบกษา	
เล่ม	๑๓๗	ติอนทั่่�	๗๕	ก	
วันทั่่�	๒๓	กันยายน	๒๕๖๓	
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๕. การุยกรุะดับศักยภาพของแรุงงานิ

๑๓๖ ร่างพระราชื้บัญญัติิแรงงานสัมพันธ์	พ.ศ.	....	 ๕

๑๓๗ ร่างพระราชื้บัญญัติิแรงงานสัมพันธ์ในรัฐวิสาหกิจ	พ.ศ.	....	 ๕

๖. การุวางรุากฐานิรุะบบเศรุษฐกิจัของปรุะเทั่ศส้่อนิาคติ

๑๓๘ พระราชื้กำหนดการรักษาเสถ่ยรภัาพของระบบการเงิน 
และความมั�นคงทั่างเศรษฐกิจของประเทั่ศ	พ.ศ.	๒๕๖๓

ประกาศในราชื้กิจจานุเบกษา	
เล่ม	๑๓๗	ติอนทั่่�	๓๐	ก	
วันทั่่�	๑๙	เมษายน	๒๕๖๓	

๗. การุเติรุ่ยมคนิไทั่ยส้่ศติวรุรุษทั่่� ๒๑

๑๓๙ ร่างพระราชื้บัญญัติิการศ้กษาแห่งชื้าติิ	พ.ศ.	....	 ๑๐

๘. การุแก้ไขปัญหาทัุ่จัรุิติและปรุะพฤติิมิชื้อบในิวงรุาชื้การุทั่ั�งฝ้่ายการุเม้องและฝ้่ายรุาชื้การุปรุะจัำ

๑๔๐ ร่างพระราชื้บัญญัติิมาติรการป้องกันการฟื้้องคด่ปิดปาก 
ในความผู้ิดฐานทัุ่จริติติ่อหน�าทั่่�และประพฤติิมิชื้อบ	พ.ศ.	....

๔

๙. การุแก้ไขปัญหายาเสพติิดและสรุ้างความสงบสุขในิพ้�นิทั่่�ชื้ายแดนิภาคใติ้

-

๑๐. การุพัฒนิารุะบบการุให้บรุิการุปรุะชื้าชื้นิ

๑๔๑ ร่างพระราชื้บัญญัติิความรับผู้ิดติ่อความชื้ำรุดบกพร่องของสินค�า	
พ.ศ.	....	

๕

๑๔๒ ร่างพระราชื้บัญญัติิค่าธรรมเน่ยมการใชื้�ทั่างหลวง	พ.ศ.	....	
และร่างพระราชื้บัญญัติิทั่างหลวง	(ฉบับทั่่�	..)	พ.ศ.	....	

๕

๑๔๓ ร่างพระราชื้บัญญัติิการจัดทั่ำประมวลกฎหมาย 
และกฎเพ้�อให�ประชื้าชื้นเข�าถ้งได�โดยสะดวก	พ.ศ.	....

๖

๑๔๔ ร่างพระราชื้บัญญัติิแก�ไขเพิ�มเติิมประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณ์ิชื้ย์	(ฉบับทั่่�	..)	พ.ศ.	....	
(แก�ไขเพิ�มเติิมให�สอดคล�องกับกฎหมายค้่ชื้่วิติ)

๘

๑๔๕ ร่างพระราชื้บัญญัติิค้่ชื้่วิติ	พ.ศ.	....	 ๘

๑๔๖ ร่างพระราชื้บัญญัติิการปฏิิบัติิราชื้การทั่างอิเล็กทั่รอนิกส์	พ.ศ.	.... ๑๑

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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ทั่่� ชื้้�อกฎหมาย ขั�นิติอนิ

๑๔๗ ร่างพระราชื้บัญญัติิแก�ไขเพิ�มเติิมประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณ์ิชื้ย์	(ฉบับทั่่�	๒๓)	พ.ศ.	๒๕๖๕
(แก�ไขเพิ�มเติิมเก่�ยวกับสถานทั่่�ย้�นขอจดทั่ะเบ่ยนห�างหุ�นส่วน 
หร้อบริษัทั่	อำนาจลดและยกเว�นค่าธรรมเน่ยมการจดทั่ะเบ่ยน	
และการขอสำเนาเอกสาร	และการนำเทั่คโนโลย่มาใชื้� 
ในการประชืุ้มกรรมการและปรับปรุงผู้้�เริ�มก่อการและติั�งเป็น 
บริษัทั่จำกัด	ให�กระทั่ำได�โดยบุคคลติั�งแติ่สองคนข้�นไป)	

๑๑

๑๑. การุจััดเติรุ่ยมมาติรุการุรุองรุับภัยแล้งและอุทั่กภัย

-

๑๒. การุสนิับสนิุนิให้ม่การุศ้กษา การุรุับฟื้ังความคิดเห็นิของปรุะชื้าชื้นิและการุดำเนิินิการุเพ้�อแก้ไขเพิ�มเติิม 
 รุัฐธิ์รุรุมนิ้ญ

๑๔๘ พระราชื้บัญญัติิการเข�าชื้้�อเสนอกฎหมาย	พ.ศ.	๒๕๖๔	 ประกาศในราชื้กิจจานุเบกษา	
เล่ม	๑๓๘	ติอนทั่่�	๓๕	ก	
วันทั่่�	๒๖	พฤษภัาคม	๒๕๖๔	

๑๔๙ รัฐธรรมน้ญแห่งราชื้อาณ์าจักรไทั่ย	แก�ไขเพิ�มเติิม	(ฉบับทั่่�	๑)	
พุทั่ธศักราชื้	๒๕๖๔

ประกาศในราชื้กิจจานุเบกษา	
เล่ม	๑๓๘	ติอนทั่่�	๗๖	ก	
วันทั่่�	๒๑	พฤศจิกายน	๒๕๖๔	
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คำสั�งสำนิักนิายกรุัฐมนิติรุ่

ทั่่� ๑๘/๒๕๖๔

เรุ้�อง แติ่งติั�งคณ์ะกรุรุมการุติิดติามการุดำเนิินิงานิติามนิโยบายรุัฐบาลและข้อสั�งการุนิายกรุัฐมนิติรุ่

	 นายกรัฐมนติร่	 พลเอก	ประยุทั่ธ์	 จันทั่ร์โอชื้า	 ได�แถลงนโยบายรัฐบาลติ่อรัฐสภัา	 และเพ้�อให�การดำเนินการ 

ขับเคล้�อน	 เร่งรัดและผู้ลักดันการนำนโยบายรัฐบาลและข�อสั�งการนายกรัฐมนติร่ไปส้่การปฏิิบัติิเช้ื้�อมโยง 

และบ้รณ์าการดำเนินงานของส่วนราชื้การและหน่วยงานติ่าง	 ๆ	 รวมถ้งติิดติามและประเมินผู้ลการดำเนินงาน	 

เพ้�อให�นโยบายรัฐบาลและข�อสั�งการนายกรัฐมนติร่บรรลุผู้ลสำเร็จ

	 อาศัยอำนาจติามความในมาติรา	๑๑	(๖)	แห่งพระราชื้บัญญัติิระเบ่ยบบริหารราชื้การแผู้่นดิน	พ.ศ.	๒๕๓๔	

นายกรัฐมนติร่จ้งแต่ิงตัิ�งคณ์ะกรรมการติิดติามการดำเนินงานติามนโยบายรัฐบาลและข�อสั�งการนายกรัฐมนติร่	 

เร่ยกโดยย่อว่า	กติน.	ม่องค์ประกอบ	หน�าทั่่�และอำนาจ	ดังน่�

 ๑. องค์ปรุะกอบ

	 	 ๑.๑	 รองนายกรัฐมนติร่	หร้อรัฐมนติร่ประจำสำนักนายกรัฐมนติร่		 ประธานกรรมการ

	 	 	 ทั่่�นายกรัฐมนติร่มอบหมาย

	 	 ๑.๒	 เลขาธิการนายกรัฐมนติร่	 รองประธานกรรมการ

	 	 ๑.๓	 โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนติร่	 กรรมการ

	 	 ๑.๔	 เลขาธิการคณ์ะรัฐมนติร่	 กรรมการ

	 	 ๑.๕	 ปลัดสำนักนายกรัฐมนติร่		 กรรมการ

	 	 ๑.๖		 ผู้้�อำนวยการสำนักงบประมาณ์	 กรรมการ

	 	 ๑.๗		 เลขาธิการสภัาความมั�นคงแห่งชื้าติิ	 กรรมการ

	 	 ๑.๘		 เลขาธิการสภัาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชื้าติิ		 กรรมการ

	 	 ๑.๙		 เลขาธิการคณ์ะกรรมการข�าราชื้การพลเร้อน		 กรรมการ

	 	 ๑.๑๐		 เลขาธิการคณ์ะกรรมการพัฒนาระบบราชื้การ	 กรรมการ

	 	 ๑.๑๑	 เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั�นคง		 กรรมการ

	 	 	 ภัายในราชื้อาณ์าจักร

	 	 ๑.๑๒	 ผู้้�ทั่รงคุณ์วุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนติร่	 กรรมการ

	 	 	 (นางณ์ัฐฏิ์จาร่	อนันติศิลป์)

	 	 ๑.๑๓	 รองเลขาธิการนายกรัฐมนติร่ฝ่ายบริหาร	 กรรมการ

	 	 	 (นางนิชื้า	หิรัญบ้รณ์ะ	ธุวธรรม)

	 	 ๑.๑๔	 ผู้้�แทั่นกระทั่รวงกลาโหม	 กรรมการ

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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	 	 ๑.๑๕	 ผู้้�แทั่นกระทั่รวงการคลัง	 กรรมการ

	 	 ๑.๑๖	 ผู้้�แทั่นกระทั่รวงการติ่างประเทั่ศ	 กรรมการ

	 	 ๑.๑๗	 ผู้้�แทั่นกระทั่รวงการทั่่องเทั่่�ยวและก่ฬา	 กรรมการ

	 	 ๑.๑๘	 ผู้้�แทั่นกระทั่รวงการพัฒนาสังคมและความมั�นคงของมนุษย์	 กรรมการ

	 	 ๑.๑๙	 ผู้้�แทั่นกระทั่รวงการอุดมศ้กษา	วิทั่ยาศาสติร์	วิจัยและนวัติกรรม	 กรรมการ

	 	 ๑.๒๐	 ผู้้�แทั่นกระทั่รวงเกษติรและสหกรณ์์	 กรรมการ

	 	 ๑.๒๑	 ผู้้�แทั่นกระทั่รวงคมนาคม	 กรรมการ

	 	 ๑.๒๒	 ผู้้�แทั่นกระทั่รวงทั่รัพยากรธรรมชื้าติิและสิ�งแวดล�อม	 กรรมการ

	 	 ๑.๒๓	 ผู้้�แทั่นกระทั่รวงดิจิทั่ัลเพ้�อเศรษฐกิจและสังคม	 กรรมการ

	 	 ๑.๒๔	 ผู้้�แทั่นกระทั่รวงพลังงาน	 กรรมการ

	 	 ๑.๒๕	 ผู้้�แทั่นกระทั่รวงพาณ์ิชื้ย์	 กรรมการ

	 	 ๑.๒๖	 ผู้้�แทั่นกระทั่รวงมหาดไทั่ย	 กรรมการ

	 	 ๑.๒๗	 ผู้้�แทั่นกระทั่รวงยุติิธรรม	 กรรมการ

	 	 ๑.๒๘	 ผู้้�แทั่นกระทั่รวงแรงงาน	 กรรมการ

	 	 ๑.๒๙	 ผู้้�แทั่นกระทั่รวงวัฒนธรรม	 กรรมการ

	 	 ๑.๓๐	 ผู้้�แทั่นกระทั่รวงศ้กษาธิการ	 กรรมการ

	 	 ๑.๓๑	 ผู้้�แทั่นกระทั่รวงสาธารณ์สุข	 กรรมการ

	 	 ๑.๓๒	 ผู้้�แทั่นกระทั่รวงอุติสาหกรรม	 กรรมการ

	 	 ๑.๓๓	 ผู้้�แทั่นสำนักงานขับเคล้�อนการปฏิิร้ปประเทั่ศ	 กรรมการ

	 	 	 ยุทั่ธศาสติร์ชื้าติิ	และการสร�างความสามัคค่ปรองดอง

	 	 ๑.๓๔	 ผู้้�แทั่นศ้นย์ปฏิิบัติิการนายกรัฐมนติร่	 กรรมการ

	 	 ๑.๓๕	 รองเลขาธิการนายกรัฐมนติร่ฝ่ายบริหาร	 กรรมการและเลขานกุารรว่ม

	 	 	 ทั่่�ได�รับมอบหมาย

	 	 ๑.๓๖	 รองเลขาธิการคณ์ะรัฐมนติร่	 กรรมการและเลขานกุารรว่ม

	 	 	 ทั่่�ได�รับมอบหมาย

	 	 ๑.๓๗	 รองเลขาธิการสภัาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชื้าติิ		 กรรมการและเลขานกุารรว่ม

	 	 	 ทั่่�ได�รับมอบหมาย

	 	 ๑.๓๘	 ผู้้�อำนวยการกองประสานนโยบายและยุทั่ธศาสติร์		 กรรมการและผู้้�ชื้ว่ยเลขานกุาร

	 	 	 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนติร่

	 	 ๑.๓๙	 เจ�าหน�าทั่่�สำนักเลขาธิการคณ์ะรัฐมนติร่		 กรรมการและผู้้�ชื้ว่ยเลขานกุาร

	 	 	 ทั่่�ได�รับมอบหมาย

	 	 ๑.๔๐	 เจ�าหน�าทั่่�สำนักงานสภัาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชื้าติิ		 กรรมการและผู้้�ชื้ว่ยเลขานกุาร

	 	 	 ทั่่�ได�รับมอบหมาย

	 	 ๑.๔๑	 เจ�าหน�าทั่่�สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนติร่		 ผู้้�ชื้่วยเลขานุการ

	 	 	 ทั่่�ได�รับมอบหมาย	จำนวน	๒	คน
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 ๒. หนิ้าทั่่�และอำนิาจั

	 	 ๒.๑	 ติิดติาม	 ขับเคล้�อน	 และเร่งรัดส่วนราชื้การและหน่วยงานทั่่�เก่�ยวข�องให�นำนโยบายรัฐบาล 

และข�อสั�งการนายกรัฐมนติร่ไปปฏิิบัติิ	 เพ้�อให�การดำเนินการติามนโยบายรัฐบาลและข�อสั�งการนายกรัฐมนติร่ 

บรรลุผู้ลสำเร็จ	และเป็นไปติามเจตินารมณ์์ของรัฐบาล

	 	 ๒.๒		 บ้รณ์าการข�อม้ลเพ้�อการบริหารราชื้การแผู่้นดิน	 และเสนอแนะแนวทั่างการขับเคล้�อนนโยบาย

รัฐบาลและข�อสั�งการนายกรัฐมนติร่	เพ้�อประโยชื้น์ในการติัดสินใจและวินิจฉัยสั�งการของนายกรัฐมนติร่

	 	 ๒.๓		 เสนอแนะต่ิอคณ์ะรัฐมนติร่เพ้�อแก�ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการติามนโยบายรัฐบาล 

และข�อสั�งการนายกรัฐมนติร่

	 	 ๒.๔		 ติิดติามและประเมินผู้ลการดำเนินงานติามนโยบายรัฐบาลและข�อสั�งการนายกรัฐมนติร่ 

และเสนอรายงานติ่อคณ์ะรัฐมนติร่เป็นประจำทัุ่กเด้อน

	 	 ๒.๕		 ประสานการเชื้้�อมโยงฐานข�อมล้สารสนเทั่ศกบัสว่นราชื้การและหนว่ยงานภัาครฐัเพ้�อการติดิติาม

การดำเนินงานติามนโยบายรัฐบาลและข�อสั�งการนายกรัฐมนติร่

	 	 ๒.๖		 รวบรวมและจัดทั่ำรายงานผู้ลการดำเนินงานของรัฐบาลเป็นประจำทัุ่กปี	 เพ้�อให�ส่วนราชื้การ 

ทั่่�เก่�ยวข�องใชื้�ประโยชื้น์ในการเผู้ยแพร่และสร�างการรับร้�ของประชื้าชื้น

	 	 ๒.๗		 แติ่งติั�งคณ์ะอนุกรรมการ	คณ์ะทั่ำงาน	เพ้�อชื้่วยในการปฏิิบัติิงานได�ติามความจำเป็น

	 	 ๒.๘		 ประสานความร่วมม้อจากส่วนราชื้การ	รัฐวิสาหกิจ	หน่วยงานของรัฐหร้อภัาคเอกชื้นทั่่�เก่�ยวข�อง	

เพ้�อส่งเอกสารหลักฐานหร้อให�ข�อม้ลเพ้�อใชื้�ประโยชื้น์ในการดำเนินงานของคณ์ะกรรมการฯ	ได�

	 	 ๒.๙		 ดำเนินการอ้�น	ๆ	ติามทั่่�นายกรัฐมนติร่หร้อคณ์ะรัฐมนติร่มอบหมาย

 ๓. กลไกการุทั่ำงานิ

	 	 ให�สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนติร่	 เป็นหน่วยงานกลางในการประสานและรวบรวมข�อม้ลความเห็น	

รายงานผู้ลความค้บหน�าในการดำเนินงานติามนโยบายรัฐบาลและข�อสั�งการนายกรัฐมนติร่จากผู้้�ประสานงาน 

ของแติ่ละกระทั่รวง	 เพ้�อนำเสนอติ่อคณ์ะกรรมการติิดติามการดำเนินงานติามนโยบายรัฐบาลและข�อสั�งการ 

นายกรัฐมนติร่	และคณ์ะกรรมการอ้�นติามทั่่�ได�รับการร�องขอติ่อไป

	 	 ให�สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนติร่อำนวยความสะดวกในการปฏิิบัติิงานของคณ์ะกรรมการ	 

คณ์ะอนกุรรมการ	และคณ์ะทั่ำงานทั่่�ได�รบัแติง่ติั�ง	สำหรบัการเบกิจ่ายคา่ใชื้�จ่ายทั่่�เก่�ยวข�องกบัการบรหิารจดัการอ้�น	ๆ  

ทั่่�จำเป็นติ่อการปฏิิบัติิงานให�เบิกจ่ายติามระเบ่ยบทั่างราชื้การ	 และการเบิกจ่ายเบ่�ยประชุื้มให�เป็นไปติาม 

พระราชื้กฤษฎ่กาเบ่�ยประชืุ้มกรรมการ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 และทั่่�แก�ไขเพิ�มเติิม	 โดยให�เบิกจ่ายจากสำนักเลขาธิการ 

นายกรัฐมนติร่

	 ทั่ั�งน่�	ติั�งแติ่บัดน่�เป็นติ�นไป

	 	 	 สั�ง	ณ์	วันทั่่�	๒๕	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๖๔

	 พลเอก	ประยุทั่ธ์	จันทั่ร์โอชื้า
	 	 (ประยุทั่ธ์	จันทั่ร์โอชื้า)
	 	 	 นายกรัฐมนติร่

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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คำสั�งคณ์ะกรุรุมการุติิดติามการุดำเนิินิงานิติามนิโยบายรุัฐบาลและข้อสั�งการุนิายกรุัฐมนิติรุ่

ทั่่� ๒/๒๕๖๔

เรุ้�อง แติ่งติั�งคณ์ะอนิุกรุรุมการุจััดทั่ำรุายงานิผลการุดำเนิินิงานิของรุัฐบาลปรุะจัำปี

	 ติามทั่่�นายกรัฐมนติร่ได�ม่คำสั�งสำนักนายกรัฐมนติร่ทั่่�	 ๑๘/๒๕๖๔	 เร้�อง	 แติ่งติั�งคณ์ะกรรมการติิดติาม 

การดำเนินงานติามนโยบายรัฐบาลและข�อสั�งการนายกรัฐมนติร่	ลงวันทั่่�	๒๕	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๖๔	นั�น

	 เพ้�อให�การติิดติามการดำเนินงานติามนโยบายรัฐบาลและข�อสั�งการนายกรัฐมนติร่เป็นไปด�วยความเร่ยบร�อย

และมป่ระสทิั่ธภิัาพ	อาศยัอำนาจติามข�อ	๒.๗	ของคำสั�งสำนกันายกรฐัมนติร	่ทั่่�	๑๘/๒๕๖๔	เร้�อง	แติง่ติั�งคณ์ะกรรมการ 

ติิดติามการดำเนินงานติามนโยบายรัฐบาลและข�อสั�งการนายกรัฐมนติร่	 ลงวันทั่่�	 ๒๕	 มกราคม	 พ.ศ.	 ๒๕๖๔	 

และมติิคณ์ะกรรมการติิดติามการดำเนินงานติามนโยบายรัฐบาลและข�อสั�งการนายกรัฐมนติร่	 ในการประชืุ้ม 

ครั�งทั่่�	 ๑/๒๕๖๔	 เม้�อวันทั่่�	 ๑๕	 กุมภัาพันธ์	 ๒๕๖๔	 จ้งแติ่งติั�งคณ์ะอนุกรรมการจัดทั่ำรายงานผู้ลการดำเนินงาน 

ของรัฐบาลประจำปี	โดยม่องค์ประกอบ	หน�าทั่่�และอำนาจ	ดังน่�

	 ๑.	 องค์ประกอบ

	 	 ๑.๑	 นายประทั่่ป	ก่รติิเรขา		 ประธานอนุกรรมการ

	 	 	 รองเลขาธิการนายกรัฐมนติร่ฝ่ายการเม้อง

	 	 ๑.๒	 โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนติร่		 รองประธานอนุกรรมการ

	 	 ๑.๓	 รองเลขาธิการนายกรัฐมนติร่ฝ่ายบริหาร		 อนุกรรมการ

	 	 	 ทั่่�ได�รับมอบหมาย

	 	 ๑.๔	 นางอุดมพร	เอกเอ่�ยม		 อนุกรรมการ

	 	 	 รองเลขาธิการคณ์ะรัฐมนติร่

	 	 ๑.๕	 รองเลขาธิการสภัาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชื้าติิ		 อนุกรรมการ

	 	 	 ทั่่�ได�รับมอบหมาย

	 	 ๑.๖		 ผู้้�อำนวยการสำนักโฆษก	สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนติร่		 อนุกรรมการ

	 	 ๑.๗		 ผู้้�แทั่นกระทั่รวงการติ่างประเทั่ศ		 อนุกรรมการ

	 	 ๑.๘		 ผู้้�แทั่นสำนักงบประมาณ์		 อนุกรรมการ

	 	 ๑.๙		 นางสาวฝนทั่ิพย์	วรัญญู้รัตินะ		 อนุกรรมการ

	 	 	 ผู้้�ชื้่วยเลขาธิการคณ์ะรัฐมนติร่

	 	 ๑.๑๐	 ผู้้�แทั่นสำนักงานสภัาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชื้าติิ		 อนุกรรมการ

	 	 ๑.๑๑		 ผู้้�แทั่นสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทั่างอิเล็กทั่รอนิกส์		 อนุกรรมการ

	 	 ๑.๑๒		 ผู้้�แทั่นสำนักข่าว	กรมประชื้าสัมพันธ์		 อนุกรรมการ
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	 	 ๑.๑๓		 พลติร่	เทั่วัญ	ติันกุล		 อนุกรรมการ

	 	 	 ชื้่วยราชื้การสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนติร่

	 	 ๑.๑๔		 ผู้้�อำนวยการกองประสานนโยบายและยุทั่ธศาสติร์		 อนุกรรมการ

	 	 	 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนติร่		 และเลขานุการร่วม

	 	 ๑.๑๕		 ผู้้�อำนวยการกองส่งเสริมและประสานงานคณ์ะรัฐมนติร่		 อนุกรรมการ

	 	 	 สำนักเลขาธิการคณ์ะรัฐมนติร่		 และเลขานุการร่วม

	 	 ๑.๑๖		 ผู้้�แทั่นสำนักงานสภัาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชื้าติิ		 อนุกรรมการ

	 	 	 	 และเลขานุการร่วม

	 	 ๑.๑๗	 ผู้้�อำนวยการกลุ่มประสานนโยบายและยุทั่ธศาสติร์	๑		 อนุกรรมการ

	 	 	 กองประสานนโยบายและยุทั่ธศาสติร์		 และผู้้�ชื้่วยเลขานุการ

	 	 	 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนติร่

	 	 ๑.๑๘	 ผู้้�อำนวยการกลุ่มประสานนโยบายและยุทั่ธศาสติร์	๒		 อนุกรรมการ

	 	 	 กองประสานนโยบายและยุทั่ธศาสติร์		 และผู้้�ชื้่วยเลขานุการ

	 	 	 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนติร่

	 	 ๑.๑๙		 นางดารารัติน์	อินทั่โสภัา		 อนุกรรมการ

	 	 	 สำนักเลขาธิการคณ์ะรัฐมนติร่		 และผู้้�ชื้่วยเลขานุการ

	 	 ๑.๒๐		 นางสาวทั่ัศน์ศุภัางค์	ทั่ัยประสิทั่ธิพร		 อนุกรรมการ

	 	 	 สำนักเลขาธิการคณ์ะรัฐมนติร่		 และผู้้�ชื้่วยเลขานุการ

	 	 ๑.๒๑		 นางสาวกานติ์พิชื้ชื้า	ปิ�นแก�ว		 อนุกรรมการ

	 	 	 สำนักเลขาธิการคณ์ะรัฐมนติร่		 และผู้้�ชื้่วยเลขานุการ

	 	 ๑.๒๒		 เจ�าหน�าทั่่�สำนักงานสภัาพัฒนาการเศรษฐกิจ		 อนุกรรมการ

	 	 	 และสังคมแห่งชื้าติิ		 และผู้้�ชื้่วยเลขานุการ

	 	 ๑.๒๓		 เจ�าหน�าทั่่�สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนติร่		 ผู้้�ชื้่วยเลขานุการ

	 	 ๑.๒๔		 เจ�าหน�าทั่่�สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนติร่		 ผู้้�ชื้่วยเลขานุการ

	 ๒.	 หน�าทั่่�และอำนาจ

	 	 ๒.๑	 พิจารณ์ารวบรวม	 กลั�นกรอง	 ติรวจสอบ	 เร่ยบเร่ยงปรับปรุงเอกสารรายงานผู้ลการดำเนินงาน 

ของรัฐบาลประจำปี

	 	 ๒.๒		 รายงานผู้ลการดำเนินการติามข�อ	 ๒.๑	 ติ่อคณ์ะกรรมการติิดติามการดำเนินงานติามนโยบาย

รัฐบาลและข�อสั�งการนายกรัฐมนติร่

	 	 ๒.๓		 ให�คณ์ะอนุกรรมการฯ	 ม่อำนาจเร่ยกบุคคลทั่่�เก่�ยวข�อง	 หร้อเอกสารหลักฐานจากส่วนราชื้การ	

รัฐวิสาหกิจ	หร้อหน่วยงานของรัฐอ้�น	เพ้�อประโยชื้น์ในการดำเนินการของคณ์ะอนุกรรมการฯ	ได�

	 	 ๒.๔		 ดำเนินการอ้�น	ๆ	ทั่่�ได�รับมอบหมาย

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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	 ให�สำนักเลขาธิการคณ์ะรัฐมนติร่	 สำนักงานสภัาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชื้าติิ	 สำนักเลขาธิการ 

นายกรัฐมนติร่อำนวยความสะดวกในการปฏิิบัติิงานของคณ์ะอนุกรรมการ	 และคณ์ะทั่ำงานทั่่�ได�รับแติ่งติั�ง	 

สำหรับการเบิกจ่ายค่าใชื้�จ่ายท่ั่�เก่�ยวข�องกับการบริหารจัดการอ้�น	 ๆ	 ทั่่�จำเป็นติ่อการปฏิิบัติิงาน	 ให�เบิกจ่ายติาม

ระเบ่ยบทั่างราชื้การ	และการเบิกจ่ายเบ่�ยประชืุ้มให�เป็นไปติามพระราชื้กฤษฎ่กาเบ่�ยประชืุ้มกรรมการ	พ.ศ.	๒๕๕๗	 

และทั่่�แก�ไขเพิ�มเติิม	โดยให�เบิกจ่ายจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนติร่

	 ทั่ั�งน่�	ติั�งแติ่บัดน่�เป็นติ�นไป

	 	 	 สั�ง	ณ์	วันทั่่�	๑๙	ม่นาคม	พ.ศ.	๒๕๖๔

อนุชื้า	นาคาศัย

(นายอนุชื้า	นาคาศัย)

รัฐมนติร่ประจำสำนักนายกรัฐมนติร่

ประธานกรรมการติิดติามการดำเนินงานติามนโยบายรัฐบาล

และข�อสั�งการนายกรัฐมนติร่
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คำสั�งคณ์ะกรุรุมการุติิดติามการุดำเนิินิงานิติามนิโยบายรุัฐบาลและข้อสั�งการุนิายกรุัฐมนิติรุ่

ทั่่� ๗/๒๕๖๔

เรุ้�อง ปรุับปรุุงองค์ปรุะกอบในิคณ์ะอนิุกรุรุมการุจััดทั่ำรุายงานิผลการุดำเนิินิงานิของรุัฐบาลปรุะจัำปี

   

	 ติามทั่่�นายกรัฐมนติร่ได�ม่คำสั�งสำนักนายกรัฐมนติร่	 ทั่่�	 ๑๘/๒๕๖๔	 เร้�อง	 แติ่งติั�งคณ์ะกรรมการติิดติาม 

การดำเนินงานติามนโยบายรัฐบาลและข�อสั�งการนายกรัฐมนติร่	 ลงวันทั่่�	 ๒๕	มกราคม	พ.ศ.	 ๒๕๖๔	และรัฐมนติร่

ประจำสำนักนายกรัฐมนติร่	 (นายอนุชื้า	 นาคาศัย)	 ประธานกรรมการติิดติามการดำเนินงานติามนโยบายรัฐบาล

และข�อสั�งการนายกรัฐมนติร่ได�ม่คำสั�งคณ์ะกรรมการติิดติามการดำเนินงานติามนโยบายรัฐบาลและข�อสั�งการ 

นายกรัฐมนติร่	 ท่ั่�	 ๒/๒๕๖๔	 เร้�อง	 แติ่งติั�งคณ์ะอนุกรรมการจัดทั่ำรายงานผู้ลการดำเนินงานของรัฐบาลประจำปี	 

ลงวันทั่่�	๑๙	ม่นาคม	๒๕๖๔	นั�น

	 เพ้�อให�การติิดติามการดำเนินงานติามนโยบายรัฐบาลและข�อสั�งการนายกรัฐมนติร่เป็นไปด�วยความเร่ยบร�อย	

อาศัยอำนาจติามข�อ	 ๒.๗	 ของคำสั�งสำนักนายกรัฐมนติร่	 ทั่่�	 ๑๘/๒๕๖๔	 ลงวันทั่่�	 ๒๕	 มกราคม	 พ.ศ.	 ๒๕๖๔	 

จ้งให�ยกเลิกข�อความในข�อ	 ๑.๑	 ของคำสั�งคณ์ะกรรมการติิดติามการดำเนินงานติามนโยบายรัฐบาลและข�อสั�งการ

นายกรัฐมนติร่	 ท่ั่�	 ๒/๒๕๖๔	 เร้�อง	 แติ่งติั�งคณ์ะอนุกรรมการจัดทั่ำรายงานผู้ลการดำเนินงานของรัฐบาลประจำปี	 

ลงวันทั่่�	๑๙	ม่นาคม	พ.ศ.	๒๕๖๔	และให�ใชื้�ข�อความติ่อไปน่�แทั่น

	 “๑.๑		 นายอนุชื้า	บ้รพชื้ัยศร่		 ประธานอนุกรรมการ

	 	 รองเลขาธิการนายกรัฐมนติร่ฝ่ายการเม้อง”

	 ทั่ั�งน่�	ติั�งแติ่บัดน่�เป็นติ�นไป

	 	 สั�ง	ณ์	วันทั่่�	๗	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๖๔

อนุชื้า	นาคาศัย

(นายอนุชื้า	นาคาศัย)

รัฐมนติร่ประจำสำนักนายกรัฐมนติร่

ประธานกรรมการติิดติามการดำเนินงานติามนโยบายรัฐบาล

และข�อสั�งการนายกรัฐมนติร่

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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	 ด�วยได�ม่รัฐมนติร่ขอลาออกจากติำแหน่งจำนวน	๖	ราย	ค้อ	

	 ๑.	 นายสมคดิ	จาตุิศรพิ่ทั่กัษ	์รองนายกรัฐมนติร	่ได�ขอลาออกจากติำแหนง่ติั�งแติว่นัทั่่�	๑๕	กรกฎาคม	๒๕๖๓	

ความเป็นรัฐมนติร่ของนายสมคิด	จาติุศร่พิทั่ักษ์	จ้งสิ�นสุดลงติั�งแติ่วันทั่่�	๑๕	กรกฎาคม	๒๕๖๓	ติามความในมาติรา	

๑๗๐	(๒)	ของรัฐธรรมน้ญแห่งราชื้อาณ์าจักรไทั่ย	

	 ๒.	 นายอุติติม	 สาวนายน	 รัฐมนติร่ว่าการกระทั่รวงการคลัง	 ได�ขอลาออกจากติำแหน่งติั�งแต่ิวันท่ั่�	 

๑๖	กรกฎาคม	๒๕๖๓	ความเป็นรัฐมนติร่ของนายอุติติม	สาวนายน	จ้งสิ�นสุดลงติั�งแติ่วันทั่่�	๑๖	กรกฎาคม	๒๕๖๓	 

ติามความในมาติรา	๑๗๐	(๒)	ของรัฐธรรมน้ญแห่งราชื้อาณ์าจักรไทั่ย	

	 ๓.	 นายสุวิทั่ย์	 เมษินทั่ร่ย์	 รัฐมนติร่ว่าการกระทั่รวงการอุดมศ้กษา	 วิทั่ยาศาสติร์	 วิจัยและนวัติกรรม	 

ได�ขอลาออกจากติำแหนง่ติั�งแติว่นัทั่่�	๑๖	กรกฎาคม	๒๕๖๓	ความเปน็รฐัมนติรข่องนายสวุทิั่ย	์เมษนิทั่รย่	์จง้สิ�นสดุลง

ติั�งแติ่วันทั่่�	๑๖	กรกฎาคม	๒๕๖๓	ติามความในมาติรา	๑๗๐	(๒)	ของรัฐธรรมน้ญแห่งราชื้อาณ์าจักรไทั่ย	

	 ๔.	 นายสนธิรัติน์	 สนธิจิรวงศ์	 รัฐมนติร่ว่าการกระทั่รวงพลังงาน	 ได�ขอลาออกจากติำแหน่งติั�งแต่ิวันท่ั่�	 

๑๖	กรกฎาคม	๒๕๖๓	ความเป็นรัฐมนติรข่องนายสนธิรตัิน	์สนธจิริวงศ์	จง้สิ�นสดุลงติั�งแต่ิวนัทั่่�	๑๖	กรกฎาคม	๒๕๖๓	

ติามความในมาติรา	๑๗๐	(๒)	ของรัฐธรรมน้ญแห่งราชื้อาณ์าจักรไทั่ย

	 ๕.	 นายเทั่วัญ	 ลิปติพัลลภั	 รัฐมนติร่ประจำสำนักนายกรัฐมนติร่	 ได�ขอลาออกจากติำแหน่งติั�งแต่ิวันทั่่�	 

๒๑	กรกฎาคม	๒๕๖๓	ความเป็นรัฐมนติร่ของนายเทั่วัญ	ลิปติพัลลภั	จ้งสิ�นสุดลงติั�งแติ่วันทั่่�	๒๑	กรกฎาคม	๒๕๖๓	

ติามความในมาติรา	๑๗๐	(๒)	ของรัฐธรรมน้ญแห่งราชื้อาณ์าจักรไทั่ย	

	 ๖.	 หม่อมราชื้วงศ์จัติุมงคล	 โสณ์กุล	 รัฐมนติร่ว่าการกระทั่รวงแรงงาน	 ได�ขอลาออกจากติำแหน่งติั�งแติ่วันทั่่�	

๒๑	กรกฎาคม	๒๕๖๓	ความเป็นรัฐมนติร่ของหม่อมราชื้วงศ์จัติุมงคล	โสณ์กุล	จ้งสิ�นสุดลงติั�งแติ่วันทั่่�	๒๑	กรกฎาคม	

๒๕๖๓	ติามความในมาติรา	๑๗๐	(๒)	ของรัฐธรรมน้ญแห่งราชื้อาณ์าจักรไทั่ย	

ประกาศ	ณ์	วันทั่่�	๒๑	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๖๓

	 พลเอก	ประยุทั่ธ์	จันทั่ร์โอชื้า
	 	 (ประยุทั่ธ์	จันทั่ร์โอชื้า)
	 	 	 นายกรัฐมนติร่

366 มั่่�นคง มั่่�งค่�ง ยั่่�งยั่ืน
ภาคผนิวก ฉี
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เรุ้�อง รุัฐมนิติรุ่ลาออก

  

 

	 ด�วย	นายปรด่	่ดาวฉาย	รฐัมนติรว่า่การกระทั่รวงการคลงั	ได�ขอลาออกจากติำแหนง่ติั�งแติว่นัทั่่�	๒	กนัยายน	๒๕๖๓ 

ความเป็นรัฐมนติร่ของนายปร่ด่	ดาวฉาย	จ้งสิ�นสุดลงติั�งแติ่วันทั่่�	๒	กันยายน	๒๕๖๓	ติามความในมาติรา	๑๗๐	(๒)	

ของรัฐธรรมน้ญแห่งราชื้อาณ์าจักรไทั่ย

ประกาศ	ณ์	วันทั่่�	๑	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๖๓

	 พลเอก	ประยุทั่ธ์	จันทั่ร์โอชื้า
	 	 (ประยุทั่ธ์	จันทั่ร์โอชื้า)
	 	 	 นายกรัฐมนติร่

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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