เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๖๓ ง

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ (ฉบับที่ ๒)
ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระ
เพื่อการปฏิรูปการศึกษา และมีมติเมือ่ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้ า นกระบวนการยุ ติ ธ รรม (ต ารวจ) ประกอบกั บ ประกาศส านั ก นายกรั ฐ มนตรี เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย หมวด ๑๖ และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ
พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว นั้น เนื่องจากต่อมาประธานกรรมการและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศบางคน
พ้นจากตาแหน่งตามมาตรา ๑๖ และสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งทาหน้าที่
สานักงานเลขานุการของคณะกรรมการปฏิรูปเสนอให้ปรับเปลี่ยนฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ
ปฏิรูปแต่ละด้านเพื่อประโยชน์ในการประสานงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประกอบกับคณะรัฐมนตรี
ได้กาหนดให้มีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านอื่นเพิ่มขึ้นตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติแผน
และขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการ
ปฏิ รู ป ประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกั บ อ านาจของนายกรั ฐ มนตรี ต ามความในมาตรา ๑๑
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ จึงมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการเดิมและกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่หรือสับเปลี่ยนคณะ รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
และเพื่อให้คณะกรรมการสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ลงพร้อมกันจึงให้ยกเลิกประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ และใช้ประกาศฉบับนี้แทน ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
(๑) นายปกรณ์ ปรียากร
ประธานกรรมการ
(๒) นายธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์
กรรมการ
(๓) นายวรรณธรรม กาญจนสุวรรณ
กรรมการ
(๔) นายนรชิต สิงหเสนี
กรรมการ
(๕) พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ
กรรมการ
(๖) นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
กรรมการ
(๗) นายชาติชาย ณ เชียงใหม่
กรรมการ
(๘) นายเจษฎ์ โทณะวณิก
กรรมการ
(๙) นายสุภาพ คลี่ขจาย
กรรมการ
(๑๐) นายอนุสรณ์ ลิ่มมณี
กรรมการ

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๖๓ ง

หนา้ ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓

(๑๑) นายเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ
กรรมการ
(๑๒) นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม
กรรมการ
(๑๓) นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ
กรรมการและเลขานุการ
ขอบเขตงานด้านการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การดาเนินกิจกรรม
ทางการเมืองของภาครัฐและภาคประชาชน การพัฒนาองค์กรทางการเมือง การตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวธิ ี ความมั่นคงของรัฐ เกียรติภูมิและผลประโยชน์แห่งชาติ
การต่างประเทศ
๒. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
(๑) คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์
ประธานกรรมการ
(๒) นายกานต์ ตระกูลฮุน
กรรมการ
(๓) นายบัณฑูร ล่าซา
กรรมการ
(๔) นางเบญจวรรณ สร่างนิทร
กรรมการ
(๕) นายประหยัด พวงจาปา
กรรมการ
(๖) นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์
กรรมการ
(๗) นายวิบูลย์ สงวนพงศ์
กรรมการ
(๘) พลเอก อภิชาต เพ็ญกิตติ
กรรมการ
(๙) นายอาศิส อัญญะโพธิ์
กรรมการ
(๑๐) นายสุรพงษ์ มาลี
กรรมการ
(๑๑) นายวัลลภ พริ้งพงษ์
กรรมการ
(๑๒) นายนพดล เฮงเจริญ
กรรมการ
(๑๓) นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์
กรรมการ
(๑๔) นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
กรรมการ
(๑๕) นางมณฑาทิพย์ จันทร์พุ่ม วิทยารัฐ
กรรมการและเลขานุการ
ขอบเขตงานด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทาบริการสาธารณะ การอานวย
ความสะดวกแก่ประชาชน ระบบราชการ โครงสร้างและระบบการบริหารงานของรัฐ แผนกาลังคน
และค่าตอบแทนภาครัฐ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การกระจายอานาจ
การปกครองท้องถิ่น
๓. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
(๑) นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ประธานกรรมการ
(๒) นายกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
กรรมการ

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๖๓ ง

หนา้ ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓

(๓) นายนันทวัฒน์ บรมานันท์
กรรมการ
(๔) นายประภาศ คงเอียด
กรรมการ
(๕) นายสุขุมพงศ์ โง่นคา
กรรมการ
(๖) นางสุดา วิศรุตพิชญ์
กรรมการ
(๗) นายปกรณ์ นิลประพันธ์
กรรมการ
(๘) นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา
กรรมการ
(๙) นายสมคิด เลิศไพฑูรย์
กรรมการ
(๑๐) พลเอก ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์
กรรมการ
(๑๑) นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส
กรรมการ
(๑๒) นายกนิช บุณยัษฐิติ
กรรมการ
(๑๓) นายพีรพิชญ์ วงศ์วัฒนศานต์
กรรมการ
(๑๔) นายปุณณลักขิ์ สุรัสวดี
กรรมการและเลขานุการ
ขอบเขตงานด้านกฎหมาย
การปฏิ รู ป กฎหมาย กฎ ระเบี ย บหรื อ ข้อ บัง คั บต่ าง ๆ ระบบอนุ ญ าต ระบบกรรมการ
และระบบโทษในกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๗ ระบบการเรียนการสอนและการศึกษาอบรม
วิชากฎหมาย ระบบฐานข้อมูลกฎหมายของรัฐ กลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทาร่างกฎหมาย
การเสนอร่างกฎหมาย และการเข้าถึงกฎหมาย
๔. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
(๑) นายเข็มชัย ชุติวงศ์
ประธานกรรมการ
(๒) พลเอก กฤษณะ บวรรัตนารักษ์
กรรมการ
(๓) ว่าที่ร้อยตรี ถวัลย์ รุยาพร
กรรมการ
(๔) นายตระกูล วินิจนัยภาค
กรรมการ
(๕) นายวันชัย รุจนวงศ์
กรรมการ
(๖) นายสงกาญ์ อัจฉริยะทรัพย์
กรรมการ
(๗) นายสราวุธ เบญจกุล
กรรมการ
(๘) พลตารวจโท อานวย นิ่มมะโน
กรรมการ
(๙) นายชาญณรงค์ ปราณีจิตต์
กรรมการ
(๑๐) พลตารวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม
กรรมการ
(๑๑) นายธานิศ เกศวพิทักษ์
กรรมการ
(๑๒) นายวัลลภ นาคบัว
กรรมการ
(๑๓) นายอติโชค ผลดี
กรรมการ
(๑๔) พันตารวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์
กรรมการ

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๖๓ ง

หนา้ ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓

(๑๕) นายวิชญ์พิพล ติวะตันสกุล
กรรมการและเลขานุการ
ขอบเขตงานด้านกระบวนการยุติธรรม
กระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน กิจการตารวจ การสอบสวนคดีอาญา การพัฒนาองค์กร
ในกระบวนการยุติธรรมให้มีความรวดเร็ว ทันสมัย เป็นธรรม และน่าเชื่อถือ การบังคับใช้กฎหมาย
การช่วยเหลือประชาชนด้านการยุติธรรม
๕. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
(๑) นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
ประธานกรรมการ
(๒) นายกลินท์ สารสิน
กรรมการ
(๓) นายสุพันธุ์ มงคลสุธี
กรรมการ
(๔) นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล
กรรมการ
(๕) นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์
กรรมการ
(๖) นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล
กรรมการ
(๗) ร้อยเอก สว่างธรรม เลาหทัย
กรรมการ
(๘) นายปรีดี ดาวฉาย
กรรมการ
(๙) นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต
กรรมการ
(๑๐) นางสาวจารุวรรณ เฮงตระกูล
กรรมการ
(๑๑) นายชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์
กรรมการ
(๑๒) นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
กรรมการ
(๑๓) นายประสงค์ พูนธเนศ
กรรมการ
(๑๔) นายศุภฤกษ์ ภู่พงศ์ศักดิ์
กรรมการ
(๑๕) นางสาวศศิธร พลัตถเดช
กรรมการและเลขานุการ
ขอบเขตงานด้านเศรษฐกิจ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การปฏิรูปและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤติการณ์ เศรษฐกิจพอเพียง ระบบภาษีอากร สหกรณ์ การพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการทุกขนาด วิสาหกิจเพื่อสังคม การรวมกลุ่มเศรษฐกิจในระดับต่าง ๆ
๖. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๑) นายรอยล จิตรดอน
ประธานกรรมการ
(๒) นายขวัญชัย ดวงสถาพร
กรรมการ
(๓) นายชูชัย ศุภวงศ์
กรรมการ
(๔) นายธรณ์ ธารงนาวาสวัสดิ์
กรรมการ
(๕) นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ
กรรมการ
(๖) นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
กรรมการ

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๖๓ ง

หนา้ ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓

(๗) นายภาวิญญ์ เถลิงศรี
กรรมการ
(๘) นายสัญชัย เกตุวรชัย
กรรมการ
(๙) พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ
กรรมการ
(๑๐) พลเอก เอกชัย จันทร์ศรี
กรรมการ
(๑๑) นางสาวลดาวัลย์ คาภา
กรรมการ
(๑๒) นางนันทริกา ชันซื่อ
กรรมการ
(๑๓) นายศิวัช พงษ์เพียจันทร์
กรรมการ
(๑๔) นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
กรรมการ
(๑๕) นายก่อเกียรติ สมประสงค์
กรรมการและเลขานุการ
ขอบเขตงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ระบบจัดการ
และกาจัดขยะมูลฝอย การกระจายการถือครองที่ดินและการแก้ปัญหาที่ดินอย่างเป็นธรรม การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้า ภัยธรรมชาติ การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ การวางผังเมือง
และการพัฒนาเมือง
๗. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
(๑) นายอุดม คชินทร
ประธานกรรมการ
(๒) นายธีระวัฒน์ เหมะจุฑา
กรรมการ
(๓) นายปิยะ หาญวรวงศ์ชัย
กรรมการ
(๔) นายวีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์
กรรมการ
(๕) นายภิรมย์ กมลรัตนกุล
กรรมการ
(๖) นายสมชัย จิตสุชน
กรรมการ
(๗) นายโสภณ เมฆธน
กรรมการ
(๘) นายณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา
กรรมการ
(๙) นายปิยะมิตร ศรีธรา
กรรมการ
(๑๐) นายนพพร ชื่นกลิ่น
กรรมการ
(๑๑) นายสุขุม กาญจนพิมาย
กรรมการ
(๑๒) นายทวีศิลป์ วิษณุโยธิน
กรรมการ
(๑๓) นางสาวศิริอร สินธุ
กรรมการ
(๑๔) นางสาวจิราพร ลิ้มปานานนท์
กรรมการ
(๑๕) นางสาววรวรรณ พลิคามิน
กรรมการและเลขานุการ

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๖๓ ง

หนา้ ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ขอบเขตงานด้านสาธารณสุข
ระบบการแพทย์ ป ฐมภู มิ เวชศาสตร์ ค รอบครั ว การบริ ห ารจั ด การหลั ก ประกั น สุ ข ภาพ
การป้องกัน และรักษาโรคติด ต่อ การบริหารบุคลากรทางสาธารณสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาธารณสุข เภสัชศาสตร์ ภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทย การส่งเสริมสุขภาพกายและจิต การควบคุม
และป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพ
๘. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) นายเสรี วงษ์มณฑา
ประธานกรรมการ
(๒) นางกนกทิพย์ รชตะนันทน์
กรรมการ
(๓) พลอากาศเอก คณิต สุวรรณเนตร
กรรมการ
(๔) นายธงชัย ณ นคร
กรรมการ
(๕) นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์
กรรมการ
(๖) นางประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด
กรรมการ
(๗) นายสมหมาย ปาริจฉัตต์
กรรมการ
(๘) นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น
กรรมการ
(๙) นางสาวปาริชาต สถาปิตานนท์
กรรมการ
(๑๐) นายภัทระ คาพิทักษ์
กรรมการ
(๑๑) นายวรัชญ์ ครุจิต
กรรมการ
(๑๒) นางสรวงมณฑ์ สิทธิสมาน
กรรมการ
(๑๓) นายไชยา ยิ้มวิไล
กรรมการ
(๑๔) นางสาวลัดดา ตั้งสุภาชัย
กรรมการ
(๑๕) นางธิดา พัทธธรรม
กรรมการและเลขานุการ
ขอบเขตงานด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบ การนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการพัฒนาประเทศ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ การประชาสัมพันธ์ เสรีภาพของสื่อสารมวลชน
การรู้เท่าทันสื่อ ความผิดเกี่ยวกับสื่อ คุณธรรมและจริยธรรมของสื่อ
๙. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
(๑) นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ
(๒) นายไมตรี อินทุสุต
กรรมการ
(๓) นายต่อพงศ์ เสลานนท์
กรรมการ
(๔) นายวินัย ดะห์ลัน
กรรมการ
(๕) นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์
กรรมการ
(๖) นายอโณทัย ฤทธิปัญญาวงศ์
กรรมการ

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๖๓ ง

หนา้ ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓

(๗) นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ
กรรมการ
(๘) นายอนันต์ วรธิติพงศ์
กรรมการ
(๙) นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ
กรรมการ
(๑๐) นางพรรณวีรินทร์ รัตนวานิช
กรรมการ
(๑๑) นายฆนัท ครุธกูล
กรรมการ
(๑๒) นายอิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์
กรรมการ
(๑๓) นายธนา ยันตรโกวิท
กรรมการ
(๑๔) นางสาววรวรรณ พลิคามิน
กรรมการและเลขานุการ
ขอบเขตงานด้านสังคม
การแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้าในสังคม ความเป็นธรรมในสังคม การคุ้มครอง
ผู้บริโภค เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส การส่งเสริมสถาบันครอบครัว
การรักษาความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ
๑๐. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
(๑) นายพรชัย รุจิประภา
ประธานกรรมการ
(๒) นายดนุชา พิชยนันท์
กรรมการ
(๓) นายดุสิต เครืองาม
กรรมการ
(๔) นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
กรรมการ
(๕) นายมนูญ ศิริวรรณ
กรรมการ
(๖) นายกวิน ทังสุพานิช
กรรมการ
(๗) ร้อยโท อนุสร จิรพงศ์
กรรมการ
(๘) นายมงคล สกุลแก้ว
กรรมการ
(๙) นายสุรนันท์ วงศ์วิทยกาจร
กรรมการ
(๑๐) นายสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช
กรรมการ
(๑๑) นายกษิดิ์เดชธนทัต เสกขุนทด
กรรมการ
(๑๒) นายกุลยศ อุดมวงศ์เสรี
กรรมการ
(๑๓) นายคุรุจิต นาครทรรพ
กรรมการ
(๑๔) พลเอก ศุภกร สงวนชาติศรไกร
กรรมการ
(๑๕) นางสาวสุนทราลักษณ์ เพ็ชรกูล
กรรมการและเลขานุการ
ขอบเขตงานด้านพลังงาน
การบริหารจัดการพลังงาน การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า การผลิต
และการใช้พลังงานทางเลือก

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๖๓ ง

หนา้ ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๑๑. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๑) นายภักดี โพธิศิริ
ประธานกรรมการ
(๒) นายมานะ นิมิตรมงคล
กรรมการ
(๓) นายวิชัย อัศรัสกร
กรรมการ
(๔) นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต
กรรมการ
(๕) พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์
กรรมการ
(๖) นายวิชา มหาคุณ
กรรมการ
(๗) นายอนุสิษฐ คุณากร
กรรมการ
(๘) นายอุทิศ ขาวเธียร
กรรมการ
(๙) นายประยงค์ ปรียาจิตต์
กรรมการ
(๑๐) พันโท กรทิพย์ ดาโรจน์
กรรมการ
(๑๑) นายวรวิทย์ สุขบุญ
กรรมการ
(๑๒) นางจุรี วิจิตรวาทการ
กรรมการ
(๑๓) นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์
กรรมการ
(๑๔) นางเสาวณีย์ แสงสุพรรณ
กรรมการและเลขานุการ
ขอบเขตงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การตรวจสอบการใช้ อ านาจภาครั ฐ ในด้ า นการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบ มาตรการและกลไกเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริม
ภาคประชาชนให้มีบทบาทในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระบบคุณธรรมและจริยธรรม
๑๒. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
(๑) นายวรากรณ์ สามโกเศศ
ประธานกรรมการ
(๒) นายศักรินทร์ ภูมิรัตน
กรรมการ
(๓) นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
กรรมการ
(๔) นางประพันธ์ศิริ สุเสารัจ
กรรมการ
(๕) นายศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์
กรรมการ
(๖) นายศิริเดช สุชีวะ
กรรมการ
(๗) นายสมภพ มานะรังสรรค์
กรรมการ
(๘) นายวิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล
กรรมการ
(๙) นายวิวัฒน์ ศัลยกาธร
กรรมการ
(๑๐) นายไกรยส ภัทราวาท
กรรมการ
(๑๑) นางสาวกานดา ชูเชิด
กรรมการและเลขานุการ

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๖๓ ง

หนา้ ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ขอบเขตงานด้านการศึกษา
กลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพผู้ประกอบวิชาชีพครู
และอาจารย์ ระบบการบริ ห ารบุค ลากรทางการศึก ษา ระบบคุ ณ ธรรมของผู้ ป ระกอบวิ ช าชีพครู
การจั ด การเรี ย นการสอนทุ ก ระดั บ การช่ ว ยเหลื อ ผู้ ข าดแคลนทุ น ทรั พ ย์ การลดความเหลื่ อ มล้ า
ในการศึกษา หลักสูตร ตารา และเทคโนโลยีทางการศึกษา บทบาทของภาคส่วนต่าง ๆ ในการปฏิรูปการศึกษา
การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ การสอนแบบสื่อทางไกล
๑๓. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(๑) นายนิธิ มหานนท์
ประธานกรรมการ
(๒) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์
กรรมการ
(๓) นายธงทอง จันทรางศุ
กรรมการ
(๔) นายรณภพ ปัทมะดิษ
กรรมการ
(๕) นายเสรี นนทสูติ
กรรมการ
(๖) คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล
กรรมการ
(๗) พลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุล
กรรมการ
(๘) นายนคร ศิลปอาชา
กรรมการ
(๙) นายปรเมธี วิมลศิริ
กรรมการ
(๑๐) นางศุภจี สุธรรมพันธุ์
กรรมการ
(๑๑) นางนิธินาถ สินธุเดชะ
กรรมการ
(๑๒) นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
กรรมการ
(๑๓) นายพานิชย์ เจริญเผ่า
กรรมการ
(๑๔) นางสาวภัทรพร เล้าวงค์
กรรมการและเลขานุการ
ขอบเขตงานด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การน าหลั ก ธรรมทางศาสนามาใช้ ใ นการพั ฒ นาจิ ต ใจ ปั ญ ญาและการพั ฒ นาประเทศ
มรดกทางวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติ การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาเพื่อสุขภาพ การนามาใช้
เพื่อพัฒ นาเศรษฐกิจ สังคมและความเป็นเลิศ การส่งเสริมการมีงานทา การคุ้มครองแรงงานให้มี
ความปลอดภัย สุขอนามัย รายได้และสวัสดิการที่ดี การประกันสังคม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในด้านความมั่นคง สุขภาพ และปัจจัยในการดารงชีวิต
อนึ่ ง ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการคณะใดยังไม่ครบตามจานวนที่จะพึงมีตามที่กาหนด
ในมาตรา ๑๔ แห่ งพระราชบัญญัติแ ผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีอาจมีมติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมในภายหลังได้ หรือย้ายรายชื่อกรรมการไปอยู่ในด้านอื่น
ซึ่ ง มี ค วามเหมาะสมและจ าเป็ น รวมทั้ ง อาจแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นอื่ น ๆ

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๖๓ ง

หนา้ ๑๙
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เพิ่มเติม หรืออาจแยกคณะกรรมการแต่ละด้านออกเป็นเรื่องต่าง ๆ ในภายหลังได้ ตามที่กาหนด
ในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐
ให้ ค ณะกรรมการปฏิ รู ป ประเทศด้ านต่า ง ๆ มี ห น้ า ที่ แ ละอ านาจจั ด ท าและปรั บปรุงแผน
การปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทตามกฎหมายว่าด้วยการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ปฏิบัติห น้ าที่อื่ น ตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมอบหมาย และพิจารณาว่าการดาเนินการใด
ของหน่วยงานของรัฐสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศหรือไม่ โดยประสานงานหรือปรึกษาหารือกับ
หน่วยงานของรัฐ เพื่อแก้ไขปรับปรุงให้เกิดความสอดคล้อง ตลอดจนรายงานปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาไปยังผู้เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ
พ.ศ. ๒๕๖๐ และชี้แจงผลการดาเนินงานด้านการปฏิรูปประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา
ในการนี้ ให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ มีอานาจเรียกให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคล
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งมาชี้ แ จงหรื อ แสดงความเห็ น ประกอบการพิ จ ารณา รวมทั้ ง แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ
หรื อ มอบหมายให้ มี การว่ าจ้ า งบุค คลหรื อหน่วยงานใดให้ศึ กษาวิจั ยในเรื่ องต่า ง ๆ เพื่ อ ช่ ว ยในการ
ดาเนินการตามหน้าที่
ให้คณะกรรมการตามประกาศนี้ มีวาระการดารงตาแหน่งจนถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕
อั น ครบกาหนดห้ าปี นั บจากวัน แต่งตั้ง ครั้งแรก เว้ นแต่จ ะพ้ นจากตาแหน่งเพราะเหตุต ามกฎหมาย
โดยให้ได้รับค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖3
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

