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ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตํารวจ)
โดยที่ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย มาตรา ๒๖๐ บั ญ ญั ติ ใ ห้ มี ก ารปฏิ รู ป ประเทศ
ด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อแก้ไขปรับปรุงกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่ อํานาจ และภารกิจของตํารวจ
และกฎหมายเกี่ย วกับ การบริห ารงานบุค คลของข้า ราชการตํา รวจให้เ ป็น ไปตามมาตรา ๒๕๘ ง.
ด้านกระบวนการยุติธรรม (๔)
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๖๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย คณะรัฐมนตรี
จึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการ
ยุติธรรม (ตํารวจ) ดังต่อไปนี้
๑. พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์
ประธานกรรมการ
๒. ปลัดกระทรวงการคลัง
กรรมการ
๓. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
๔. ปลัดกระทรวงยุติธรรม
กรรมการ
๕. เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
กรรมการ
๖. อัยการสูงสุด
กรรมการ
๗. ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
กรรมการฝ่ายตํารวจ
๘. พลตํารวจเอก ชาญชิต เพียรเลิศ
กรรมการฝ่ายตํารวจ
๙. พลตํารวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม
กรรมการฝ่ายตํารวจ
๑๐. พลตํารวจเอก เอก อังสนานนท์
กรรมการฝ่ายตํารวจ
๑๑. พลตํารวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์
กรรมการฝ่ายตํารวจ
๑๒. พันตํารวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ
กรรมการฝ่ายตํารวจ
๑๓. พลตํารวจเอก ปัญญา มาเม่น
กรรมการฝ่ายตํารวจ
๑๔. พลตํารวจโท เรวัช กลิ่นเกษร
กรรมการฝ่ายตํารวจ
๑๕. พลตํารวจเอก บุญชัย ชื่นสุชน
กรรมการฝ่ายตํารวจ
๑๖. พลตํารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง
กรรมการฝ่ายตํารวจ
๑๗. พลตํารวจเอก สุพร พันธุ์เสือ
กรรมการฝ่ายตํารวจ
๑๘. พลตํารวจเอก สมศักดิ์ แขวงโสภา
กรรมการฝ่ายตํารวจ
๑๙. พลตํารวจเอก เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา
กรรมการฝ่ายตํารวจ
๒๐. พันตํารวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์
กรรมการฝ่ายตํารวจ
๒๑. พลตํารวจโท คํารบ ปัญญาแก้ว
กรรมการฝ่ายตํารวจ
๒๒. นายทศพร ศิริสัมพันธ์
กรรมการฝ่ายผู้ทรงคุณวุฒิ
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๒๓. นายสมคิด เลิศไพฑูรย์
กรรมการฝ่ายผู้ทรงคุณวุฒิ
๒๔. นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร
กรรมการฝ่ายผู้ทรงคุณวุฒิ
๒๕. นายมานิจ สุขสมจิตร
กรรมการฝ่ายผู้ทรงคุณวุฒิ
๒๖. นางเบญจวรรณ สร่างนิทร
กรรมการฝ่ายผู้ทรงคุณวุฒิ
๒๗. นายศุภชัย ยาวะประภาษ
กรรมการฝ่ายผู้ทรงคุณวุฒิ
๒๘. นายประดิษฐ์ วรรณรัตน์
กรรมการฝ่ายผู้ทรงคุณวุฒิ
๒๙. นายศักรินทร์ ภูมิรัตน
กรรมการฝ่ายผู้ทรงคุณวุฒิ
๓๐. นายธานิศ เกศวพิทักษ์
กรรมการฝ่ายผู้ทรงคุณวุฒิ
๓๑. นายเข็มชัย ชุติวงศ์
กรรมการฝ่ายผู้ทรงคุณวุฒิ
๓๒. นายเสรี สุวรรณภานนท์
กรรมการฝ่ายผู้ทรงคุณวุฒิ
๓๓. พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์
กรรมการฝ่ายผู้ทรงคุณวุฒิ
๓๔. นายอมร วาณิชวิวัฒน์
กรรมการฝ่ายผู้ทรงคุณวุฒิ
๓๕. พลเอก ทวีป เนตรนิยม
กรรมการฝ่ายผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการฝ่ายผู้ทรงคุณวุฒิ
๓๖. นายวรรณชัย บุญบํารุง
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งกรรมการจากฝ่ายที่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการตํารวจและ
ผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายที่ไม่เคยเป็นข้าราชการตํารวจฝ่ายละเท่ากันเพิ่มเติมอีกได้
ให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ โดยให้ผู้บัญชาการ
ตํารวจแห่งชาติแต่งตั้งข้าราชการตํารวจตําแหน่งผู้บัญชาการหรือเทียบเท่าขึ้นไปคนหนึ่งเป็นเลขานุการ
และบุ ค คลซึ่ง เป็น หรื อ เคยเป็ น และบุ ค คลซึ่ งไม่เคยเป็น ข้ าราชการตํ ารวจ มี จํ านวนฝ่ ายละเท่า กั น
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตํารวจ) มีหน้าที่และอํานาจ ดังนี้
(๑) พิจารณาแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับตํารวจในเรื่อง
ก. หน้าที่ อํานาจ และภารกิจของตํารวจให้เหมาะสม
ข. การบังคับใช้กฎหมายที่มีโทษทางอาญา และระบบการสอบสวนคดีอาญาให้เหมาะสม
มีประสิทธิภาพ
ค. การบริหารงานบุคคลของข้าราชการตํารวจให้เกิดประสิทธิภาพมีหลักประกันว่า
ข้าราชการตํารวจจะได้รับค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมแก่ภารกิจและการปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายและการพิจารณาบําเหน็จความชอบ
ตามระบบคุณธรรมที่ชัดเจน ซึ่งในการพิจารณาแต่งตั้งและโยกย้าย ต้องคํานึงถึงอาวุโสและความรู้
ความสามารถประกอบกัน เพื่อให้ข้าราชการตํารวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ ไม่ตกอยู่ใต้อาณัติ
ของบุคคลใด มีประสิทธิภาพ ภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนและมีขวัญกําลังใจในการทํางาน
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(๒) ประสานกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติและกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอน
การดําเนินการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนคณะกรรมการที่มีหน้าที่ในการปฏิรูปประเทศตามที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
(๓) นํารายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปตํารวจของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ สภานิติ บัญญัติแ ห่งชาติ สภาปฏิรูป แห่งชาติ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูประเทศ
คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ และคณะกรรมการปฏิรูปตํารวจของ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่มอบหมาย
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ในการดําเนินการตาม (๑) ให้คณะกรรมการจัดให้มีรับฟังความคิดเห็นของผู้เคยดํารงตําแหน่ง
อธิ บ ดี ก รมตํ า รวจหรื อ ผู้ บั ญ ชาการตํ า รวจแห่ ง ชาติ และรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของข้ า ราชการตํ า รวจ
บุคคลในกระบวนการยุติธรรม สื่อมวลชน และประชาชนด้วย โดยมีการจัดทํารายงานการรับฟังความคิดเห็น
และรายงานผลการดําเนินการให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ ๆ
ให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตํารวจ) ดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เว้นแต่เรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตํารวจที่เป็นธรรม
ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่คณะรัฐมนตรีจะมีมติเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลา
ดําเนินการในวรรคนี้เป็นประการอื่นได้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

