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คำสั่งสำนักงำนเลขำธิกำรศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19
ที่ 1/๒๕๖๔
เรื่อง กำรจัดโครงสร้ำงสำนักงำนเลขำธิกำรศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19
และแต่งตัง้ เจ้ำหน้ำที่ผปู้ ฏิบตั ิงำน
ตำมคำสั่งนำยกรัฐมนตรี ที่ ๓๙/๒๕๖๓ เรื่อง กำรจัดโครงสร้ำงของศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) ลงวัน ที่
๒๕ ธั น วำคม ๒๕๖๓ ก ำหนดให้ ศู น ย์ บ ริ ห ำรสถำนกำรณ์ ก ำรแพร่ ร ะบำดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส
โคโรนำ 2019 (โควิด - 19) เรียกโดยย่อว่ำ “ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19” มีสำนักงำนเลขำธิกำร
โดยมีรองเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีฝ่ำยกำรเมืองที่นำยกรัฐมนตรีมอบหมำยเป็นหัวหน้ำสำนักงำน นั้น
เพื่อให้ กำรปฏิบัติงำนของศูน ย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้ อ ย
และมีประสิทธิภำพ จึงอำศัยอำนำจตำมคำสั่งนำยกรัฐมนตรี ที่ ๖/๒๕๖๓ เรื่อง กำรจัดโครงสร้ำง
ของศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19 ลงวันที่ ๒๗ มีนำคม ๒๕๖๓ ข้อ ๒ ในกำรนี้ จึงให้ยกเลิก
คำสั่งสำนักงำนเลขำธิกำรศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19 ที่ ๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ ตุลำคม ๒๕๖๓
และมีคำสั่งกำหนดกำรจัดโครงสร้ำงสำนักงำนเลขำธิกำร โดยมีองค์ประกอบหน้ำที่และอำนำจ ดังนี้
๑. องค์ประกอบ
๑) รองเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีฝ่ำยกำรเมือง
รองหัวหน้ำสำนักงำน
(นำยบรรสำน บุนนำค)
๒) รองเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีฝ่ำยบริหำร
รองหัวหน้ำสำนักงำน
(นำงนิชำ หิรัญบูรณะ ธุวธรรม)
๓) รองเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีฝ่ำยบริหำร
รองหัวหน้ำสำนักงำน
(นำงนันทวรรณ ชื่นศิริ)
๔) รองเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
รองหัวหน้ำสำนักงำน
(นำงสำวสำวิตรี ชำนำญกิจ)
๕) นำยนพดล เภรีฤกษ์
ผู้ช่วยหัวหน้ำสำนักงำน
นักกฎหมำยกฤษฎีกำทรงคุณวุฒิ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๖) นำงธิดำ พัทธธรรม
ผู้ช่วยหัวหน้ำสำนักงำน
ที่ปรึกษำด้ำนนโยบำยและแผนงำน
สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๗) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ผู้ช่วยหัวหน้ำสำนักงำน
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๘) ผู้อำนวยกำรสำนักหอจดหมำยเหตุแห่งชำติ
ผู้ช่วยหัวหน้ำสำนักงำน
กรมศิลปำกร
ฝ่ำยอำนวยกำรและเลขำนุกำร
๙) ผู้ช่วยเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
ที่ได้รับมอบหมำย
๑๐) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเลขำธิกำร
สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
๑๑) ผู้อำนวยกำรกองกำรต่ำงประเทศ
สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
๑๒) ผู้อำนวยกำรกองประสำนนโยบำยและยุทธศำสตร์
สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
๑๓) ผู้อำนวยกำรสำนักโฆษก
สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
๑๔) ผู้อำนวยกำรกองพิธีกำร
สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
๑๕) ผู้อำนวยกำรกองนิติธรรม
สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
๑๖) พลตรี ฐิตวัชร์ เสถียรทิพย์
๑๗) ที่ปรึกษำนำยกรัฐมนตรีฝ่ำยข้ำรำชกำรประจำ
ด้ำนยุทธศำสตร์ (นำยสุรพงษ์ มำลี)
๑๘) รองศำสตรำจำรย์ณัฐชำ ทวีแสงสกุลไทย
๑๙) ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์อริศรำ เจียมสงวนวงศ์
๒๐) นำงสำวอมรศิริ วิลำสเดชำนนท์
๒๑) นำงณัฐยำ อัชฌำกรลักษณ์
๒๒) นำยเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ
๒๓) นำยปกรณ์เกียรติ วำณิชวัฒนำกุล
๒. หน้ำที่และอำนำจ
๑) อำนวยกำร ประสำนงำน และสนับสนุนกำรดำเนินงำนในด้ำนต่ำง ๆ ของศูนย์บริหำร
สถำนกำรณ์โควิด - 19
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๒) 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
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นกำรปฏิ บั ติ ง ำนของส ำนั ก งำนเลขำธิ ก ำรศู น ย์ บ ริ ห ำรสถำนกำรณ์ โ ควิ ด - 19 ได้
ตำมควำมจำเป็น
๓) ดำเนิ น กำรอื่น ๆ ตำมที่ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19 หรือนำยกรัฐมนตรี
มอบหมำย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 11 มกรำคม พ.ศ. ๒๕64
ประทีป กีรติเรขำ
รองเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีฝ่ำยกำรเมือง
หัวหน้ำสำนักงำนเลขำธิกำรศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19

