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คำสั่งศูนย์ปฏิบัติกำรด้ำนนวัตกรรมกำรแพทย์ และกำรวิจัยและพัฒนำ
ที่ ๑/๒๕๖๓
เรื่อง กำรกำหนดองค์ประกอบ หน้ำที่และอำนำจของศูนย์ปฏิบัตกิ ำรด้ำนนวัตกรรมกำรแพทย์
และกำรวิจัยและพัฒนำ และแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตั ิงำนประจำศูนย์ปฏิบตั ิกำรด้ำนนวัตกรรมกำรแพทย์
และกำรวิจัยและพัฒนำ
ตำมที่ ไ ด้ มี ป ระกำศสถำนกำรณ์ ฉุ ก เฉิ น ในทุ ก เขตท้ อ งที่ ทั่ ว รำชอำณำจั ก ร ตั้ ง แต่ วั น ที่
๒๖ มี น ำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้ มี ค ำสั่ ง นำยกรั ฐ มนตรี ที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง ผู้ ก ำกั บ
กำรปฏิบัติงำน หัวหน้ำผู้รับผิดชอบและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่
๒๕ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ คำสั่งนำยกรัฐมนตรี ที่ ๑๖/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้ำผู้รับผิดชอบ
และพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๑ เมษำยน
พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ผู้อำนวยกำรสำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติเป็นหัวหน้ำผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์
ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับนวัตกรรมกำรแพทย์ และกำรวิจัยและพัฒนำ คำสั่ งนำยกรัฐมนตรี ที่ ๖/๒๕๖๓
เรื่อง กำรจัดโครงสร้ำงของศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19 ลงวันที่ ๒๗ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๓
และค ำสั่ ง นำยกรั ฐ มนตรี ที่ ๑๗/๒๕๖๓ เรื่ อ ง กำรจั ด โครงสร้ ำ งของศู น ย์ บ ริ ห ำรสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๑ เมษำยน
พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้มีศูนย์ปฏิบัติกำรด้ำนนวัตกรรมกำรแพทย์ และกำรวิจัยและพัฒนำ มีผู้อำนวยกำร
สำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติเป็นหัวหน้ำศูนย์ นั้น
เพื่อให้กำรดำเนินกำรด้ำนนวัตกรรมกำรแพทย์ และกำรวิจัยและพัฒนำเป็นไปอย่ำงเหมำะสม
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ อำศั ย อ ำนำจตำมควำมในข้ อ ๔ ของค ำสั่ ง นำยกรั ฐ มนตรี ที่ ๔/๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับกำรปฏิบัติงำน หัวหน้ำผู้รับผิดชอบและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน
ลงวันที่ ๒๕ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และข้อ ๑ (๑๓) และข้อ ๒ ของคำสั่งนำยกรัฐมนตรี ที่ ๖/๒๕๖๓
เรื่อง กำรจัดโครงสร้ำงของศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19 ลงวันที่ ๒๗ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๓
จึงกำหนดองค์ประกอบ หน้ำที่และอำนำจของศูนย์ปฏิบัติกำรด้ำนนวัตกรรมกำรแพทย์ และกำรวิจัย
และพัฒนำ และแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ประจำศูนย์ปฏิบัติกำรด้ำนนวัตกรรมกำรแพทย์ และกำรวิจัยและพัฒนำ
ดังนี้
องค์ประกอบ
(๑) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ
หัวหน้ำศูนย์
(๒) รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ
รองหัวหน้ำศูนย์
(นำงสำววิภำรัตน์ ดีอ่อง)
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(๓) รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ
รองหัวหน้ำศูนย์
(นำยสมปรำรถนำ สุขทวี)
(๔) นำงสำวชนิดำ เลิศศลำรักษ์
เจ้ำหน้ำที่ศูนย์
(๕) นำงสำวคุณชนก ปรีชำสถิตย์
เจ้ำหน้ำที่ศูนย์
(๖) นำงสำวสตตกมล เกียรติพำนิช
เจ้ำหน้ำที่ศูนย์
(๗) นำงสำวจุฑำมณี เวียงวงศ์
เจ้ำหน้ำที่ศูนย์
(๘) นำยจีระศักดิ์ จีระบุตร
เจ้ำหน้ำที่ศูนย์
(๙) นำงสำววรรณฐินี แก้วไทรย้อย
เจ้ำหน้ำที่ศูนย์
(๑๐) นำงสำวสิริธรรม ณ ระนอง
เจ้ำหน้ำที่ศูนย์
(๑๑) นำงสำวกุนทินี สมบูรณ์ยิ่ง
เจ้ำหน้ำที่ศูนย์
(๑๒) นำงสำวลัดดำวรรณ เพชรอำวุธ
เจ้ำหน้ำที่ศูนย์
หน้าที่และอานาจ
(๑) เสนอข้อพิจำรณำ มำตรกำร แนวทำงกำรดำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน
ในส่วนที่เกี่ยวกับนวัตกรรมกำรแพทย์ กำรวิจัยและพัฒนำ
(๒) อำนวยกำร ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและต่ำงประเทศ ปฏิบัติงำนร่วม
และสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมด้ำนกำรแพทย์ และกำรวิจัยและพัฒนำ เพื่อเร่งแก้ไขปัญหำโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด - 19)
(๓) รวบรวม จัดทำ วิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมกำรแพทย์ และกำรวิจัยและพัฒนำ
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
(๔) แต่งตั้งคณะทำงำน เชิญบุคคลหรือหน่วยงำนเข้ำร่วมประชุมหรือขอข้อมูลเพื่อประโยชน์
ในกำรปฏิบัติงำนของศูนย์ปฏิบัติกำรด้ำนนวัตกรรมกำรแพทย์ และกำรวิจัยและพัฒนำ
(๕) รำยงำนกำรดำเนินงำนต่อศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 (โควิด 19)
(๖) ดำเนินกำรอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 23 เมษำยน พ.ศ. ๒๕63
ศำสตรำจำรย์สริ ิฤกษ์ ทรงศิวิไล
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจยั แห่งชำติ
ทำหน้ำที่ ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ
หัวหน้ำศูนย์ปฏิบตั ิกำรด้ำนนวัตกรรมกำรแพทย์ และกำรวิจัยและพัฒนำ

