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คำสั่งสำนักงำนเลขำธิกำรศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19
ที่ ๒/๒๕๖๓
เรื่อง กำรจัดโครงสร้ำงสำนักงำนเลขำธิกำรศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19
และแต่งตัง้ เจ้ำหน้ำที่ผปู้ ฏิบตั ิงำน
ตำมคำสั่งนำยกรัฐมนตรี ที่ ๖/๒๕๖๓ เรื่อง กำรจัดโครงสร้ำงของศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์
โควิด - 19 ลงวันที่ ๒๗ มีน ำคม ๒๕๖๓ กำหนดให้ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) เรียกโดยย่อว่ำ “ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19”
มีสำนั กงำนเลขำธิกำร โดยมีรองเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีฝ่ำยกำรเมืองที่นำยกรัฐมนตรีมอบหมำย
เป็นหัวหน้ำสำนักงำน นั้น
เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและ
มีประสิทธิภำพ จึงอำศัยอำนำจตำมคำสั่งนำยกรัฐมนตรี ที่ ๖/๒๕๖๓ เรื่อง กำรจัดโครงสร้ำงของ
ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19 ลงวันที่ ๒๗ มีนำคม ๒๕๖๓ ข้อ ๒ ประกอบกับมติที่ประชุมศูนย์
บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19 เมื่อวันที่ ๒ เมษำยน ๒๕๖๓ รับทรำบกำรมอบหมำยรองเลขำธิกำร
นำยกรั ฐ มนตรี ฝ่ ำ ยกำรเมื อ ง (นำยประที ป กี ร ติ เ รขำ) เป็ น หั ว หน้ ำ ส ำนั ก งำนเลขำธิ ก ำร
ในกำรนี้ จึงให้ ยกเลิกคำสั่งสำนั กงำนเลขำธิกำรศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19 ที่ ๑/๒๕๖๓
และมีคำสั่งกำหนดกำรจัดโครงสร้ำงสำนักงำนเลขำธิกำร โดยมีองค์ประกอบ หน้ำที่และอำนำจ ดังนี้
๑. สำนักงำนเลขำธิกำร ประกอบด้วย
๑) ฝ่ำยแผนงำน
๒) ฝ่ำยบูรณำกำรและขับเคลื่อนกำรประสำนงำน
๓) ฝ่ำยอำนวยกำรและเลขำนุกำร
๒. องค์ประกอบ
๑) รองเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีฝ่ำยกำรเมือง
รองหัวหน้ำสำนักงำน
(นำยบรรสำน บุนนำค)
๒) รองผู้บัญชำกำรทหำรบก
รองหัวหน้ำสำนักงำน
(พลเอก ณัฐพล นำคพำณิชย์)
๓) รองเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีฝ่ำยบริหำร
รองหัวหน้ำสำนักงำน
(นำงนิชำ หิรัญบูรณะ ธุวธรรม)
๔) รองเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
รองหัวหน้ำสำนักงำน
(นำงสำวสำวิตรี ชำนำญกิจ)
๕) รองเลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ
รองหัวหน้ำสำนักงำน
(นำงศิริวรรณ สุคนธมำน)
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๖) ผู้แทนกระทรวงสำธำรณสุขที่ได้รับมอบหมำย
ผู้ช่วยหัวหน้ำสำนักงำน
๗) นำยนพดล เภรีฤกษ์
ผู้ช่วยหัวหน้ำสำนักงำน
นักกฎหมำยกฤษฎีกำทรงคุณวุฒิ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๘) นำงธิดำ พัทธธรรม
ผู้ช่วยหัวหน้ำสำนักงำน
ที่ปรึกษำด้ำนนโยบำยและแผนงำน
สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ผู้ช่วยหัวหน้ำสำนักงำน
๑๐) ผู้แทนสำนักหอจดหมำยเหตุแห่งชำติ
ผู้ช่วยหัวหน้ำสำนักงำน
กรมศิลปำกร
ฝ่ำยแผนงำน
๑. พันเอก เกียรติชัย โอภำโส
๒. นำวำอำกำศเอก รัชต์ภำคย์ ธรรมธีรศรี
๓. พันเอก ฆนำ นวรำช
๔. พันโท ริชฌำ สุขสุวำนนท์
๕. นำงสำวอัญชลี ดวงแก้ว
๖. นำยพิชญเดช โอสถำนนท์
๗. นำงสำวสิริประภำ สำรำญเวทย์
ฝ่ำยบูรณำกำรและขับเคลื่อนประสำนงำน
๑) พลตรี ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์
๒) พลตรี ณัฐพงษ์ เพรำแก้ว
๓) พลตรี เทวัญ ตันกุล
๔) พันเอก ทัดเทพ บุญน่วม
๕) พันเอก พงษ์สันต์ จันทร์สอน
๖) พันเอก นิธิพัทธ์ อ่อนสนิท
๗) พันเอก เอกลักษณ์ อินทรโฆษิต
ฝ่ำยอำนวยกำรและเลขำนุกำร
๑) ที่ปรึกษำนำยกรัฐมนตรีฝ่ำยข้ำรำชกำรประจำด้ำนยุทธศำสตร์
(นำงนันทวรรณ ชื่นศิริ)
๒) ที่ปรึกษำนำยกรัฐมนตรีฝ่ำยข้ำรำชกำรประจำด้ำนยุทธศำสตร์และกำรวำงแผน
(นำยธีรวุธ กลั่นเลี้ยง)
๓) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเลขำธิกำร สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
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๔)
๕)
๖)
๗)
๘)

ผู้อำนวยกำรสำนักโฆษก สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
ผู้อำนวยกำรกองกำรต่ำงประเทศ สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
ผู้อำนวยกำรกองประสำนนโยบำยและยุทธศำสตร์ สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
ผู้อำนวยกำรกองนิติธรรม สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
ผู้อำนวยกำรกองควำมมั่นคงด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อมและกำรป้องกันประเทศ
สำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ
๙) รองศำสตรำจำรย์ณัฐชำ ทวีแสงสกุลไทย
๑๐) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อริศรำ เจียมสงวนวงศ์
๑๑) นำงสำวอมรศิริ วิลำสเดชำนนท์
๓. หน้ำที่และอำนำจ
๑) อ ำนวยกำร ประสำนงำน และสนั บ สนุ น กำรด ำเนิ น งำนในด้ ำ นต่ ำ ง ๆ ของ
ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19
๒) รวบรวมข้อมูลจำกศูนย์ปฏิบัติกำรต่ำง ๆ ภำยใต้ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19
ส่วนรำชกำร หน่วยงำนอื่นของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในด้ำนสำธำรณสุข กำรป้องกันและช่วยเหลือ
ประชำชน ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม กำรต่ำงประเทศและกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน โดยให้รำยงำน
ผู้อำนวยกำรศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19 ทรำบเป็นประจำ
๓) แต่ ง ตั้ ง คณะท ำงำน เชิ ญ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงำนเข้ ำ ร่ ว มประชุ ม หรื อ ขอข้ อ มู ล
เพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนเลขำธิกำรศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19 ได้ตำม
ควำมจำเป็น
๔) ประสำนงำนส ำนั ก เลขำธิ ก ำรนำยกรั ฐ มนตรี ส ำนั ก เลขำธิ ก ำรคณะรั ฐ มนตรี
กองทัพบก และสำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ สนับสนุนภำรกิจตำมหน้ำที่และอำนำจ
๕) ดำเนิ น กำรอื่น ๆ ตำมที่ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19 หรือนำยกรัฐมนตรี
มอบหมำย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 2 เมษำยน พ.ศ. ๒๕63
ประทีป กีรติเรขำ
รองเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีฝ่ำยกำรเมือง
หัวหน้ำสำนักงำนเลขำธิกำรศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19

