
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต ำแหน่งหน้ำที่ 
(ปัจจุบัน) 

- กรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม      
- อนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย ส านักงาน ป.ป.ส. 
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายในคณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม 

กระทรวงยุติธรรม  
- กรรมการสอบวิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้บรรยายพิเศษ
ส านักวิชานิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และหน่วยทหารต่าง ๆ 

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายในคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน
เพ่ือพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

- ที่ปรึกษาพิเศษของผู้แทนพิเศษของรัฐบาล (พลเอก มณี จันทร์ทิพย์)  ในการ
แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

พลเอก กฤษณะ บวรรัตนำรักษ ์

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 

บทบำทในฐำนะ
กรรมกำร 

กองทุนยุติธรรม 

1. ประธานคณะอนุกรรมการประเมินผลผู้บริหารกองทุนยุติธรรม 
2. อนุกรรมการพิจารณาร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการด าเนินงาน 

 ของกองทุนยุติธรรม 
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กำรศึกษำ 

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย EXETER สหราชอาณาจักร 
- ประกาศนียบัตรสัญญาระหว่างประเทศและการเจรจาต่อรอง มหาวิทยาลัย 

SAN DIEGO  สหรฐัอเมริกา  
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงระบบกฎหมายอังกฤษ มหาวิทยาลัย BRISTOL 

สหราชอาณาจักร 
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน 

สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 5 (ปรม.5 
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง ส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา รุ่นที่ 1 (บกส.1) 
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง วิทยาลัยการยุติธรรม 

ส านักงานศาลยุติธรรม รุ่นที่ 19 (บ.ย.ส. 19) 
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 26 (วตท.26) 

ต ำแหน่งหน้ำที่ 
ในอดีตที่ผ่ำนมำ 

 

- ตุลาการศาลทหารกรุงเทพ ตุลาการศาลทหารกลาง และตุลาการศาลทหารสูงสุด 
- สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (รองประธานกรรมาธิการขับเคลื่อน

การปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และประธานอนุ
กรรมาธิการปฏิรูปการเพ่ิมประสิทธิภาพในการอ านวยความยุติธรรมเพื่อ
ประชาชน)  

- ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 
- อนุกรรมาธิการศึกษาระบบการเสริมสร้างธรรมาภิบาล และตรวจสอบการ

ทุจริตในรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วุฒิสภา 
- ที่ปรึกษาส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
- เป็นผู้ชี้แจงร่างกฎหมายต่อสภากลาโหม คณะรัฐมนตรี ส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา และคณะกรรมาธิการของรัฐสภาตลอดมาตั้งแต่ชั้นยศ
พันเอกจนถึงชั้นยศพลโท และเป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ รวม 5 ฉบับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงกลาโหมและทางราชการทหาร สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  พ.ศ. 2558 - 
พ.ศ. 2560 

- อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

- ผู้บรรยายวิทยาลัยการยุติธรรม ส านักงานศาลยุติธรรม วิทยาลัยเสนาธิ
การทหาร วิทยาลัยการทัพบก โรงเรียนเสนาธิการทหารบก และหน่วยทหารต่าง ๆ  

- กรรมการผู้แทนสมาชิกข้าราชการทหาร กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
(ก.บ.ข.)  และอนุกรรมการกฎหมาย และอนุกรรมการธรรมาภิบาล (ก.บ.ข.) 
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กำรศึกษำ 
ทำงทหำร 

- หลักสูตรนายทหารสัญญาบัตรชั้นต้นและชั้นสูง หลักสูตรตุลาการพระธรรมนูญ  
โรงเรียนเหล่าทหารพระธรรมนูญ 

- หลักสูตรนายทหารสัญญาบัตรชั้นต้น โรงเรียนเหล่าทหารพระธรรมนูญ 
กองทัพบกสหรัฐฯ 

- โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ 
- หลักสูตรกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการขัดกันด้วยอาวุธชั้นต้นและชั้นสูง   
  สถาบันกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ อิตาลี 
- หลักสูตรกฎหมายว่าด้วยการขัดกันด้วยอาวุธ กองทัพแคนาดา  
- หลักสูตรกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติการเพ่ือสันติภาพ สถาบันการศึกษา

กฎหมายระหว่างประเทศ กองทัพสหรัฐฯ 
- หลักสูตรกฎหมายเก่ียวกับการปฏิบัติการเพ่ือสันติภาพ ศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการ

เพ่ือสันติภาพ  Lester B.Pearson  แคนาดา 
- หลักสูตรกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติการทางทหาร Asia Pacific Centre 

for Military  Law ออสเตรเลีย 
- หลักสูตรการป้องกันการฆ่าท าลายล้างเผ่าพันธุ์ มหาวิทยาลัย Columbia 

สหรัฐฯ 

หลักสูตร 
ทำงทหำร 

- หลักสูตรนายทหารสัญญาบัตรชั้นต้นและชั้นสูง หลักสูตรตุลาการพระธรรมนูญ  
โรงเรียนเหล่าทหารพระธรรมนูญ 

- หลักสูตรนายทหารสัญญาบัตรชั้นต้น โรงเรียนเหล่าทหารพระธรรมนูญ 
กองทัพบกสหรัฐฯ 

- โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ 
- หลักสูตรกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการขัดกันด้วยอาวุธชั้นต้นและชั้นสูง   
  สถาบันกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ อิตาลี 
- หลักสูตรกฎหมายว่าด้วยการขัดกันด้วยอาวุธ กองทัพแคนาดา  
- หลักสูตรกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติการเพ่ือสันติภาพ สถาบันการศึกษา

กฎหมายระหว่างประเทศ กองทัพสหรัฐฯ 
- หลักสูตรกฎหมายเก่ียวกับการปฏิบัติการเพ่ือสันติภาพ ศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการ

เพ่ือสันติภาพ  Lester B.Pearson  แคนาดา 
- หลักสูตรกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติการทางทหาร Asia Pacific Centre 

for Military  Law ออสเตรเลีย 
- หลักสูตรการป้องกนัการฆ่าท าลายล้างเผ่าพันธุ์ มหาวิทยาลัย Columbia 

สหรัฐฯ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำงวณี  ปิ่นประทีป 

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

บทบำทในฐำนะ
กรรมกำร 

กองทุนยุติธรรม 

1. อนุกรรมการบริหารงานกองทุนยุติธรรม 
2. อนุกรรมการพิจารณาร่างตวัชี้วัดการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนยุติธรรม 
3. อนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคล 
4. อนุกรรมการประเมินผลผู้บริหารกองทุนยุติธรรม 
5. คณะท างานตรวจสอบคุณสมบัติผู้แทนเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 

 ที่ยุติธรรมจังหวัด คัดเลือกในคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด 

2524 - 2527 - พยาบาลวิชาชีพ ประจ าโรงพยาบาลสนามค่าผู้ลี้ภัยอินโดจีน  
2528 - 2530 - พยาบาลวิชาชีพ รพ. พรหมพิราม จ.พิษณุโลก   
2530 - 2538  - นักวิชาการสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุข จ.พิษณุโลก 
2538 - 2543  - ช่วยราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
2543 - 2547 - รองผู้อ านวยการส านักงานปฏิรูประบบสุขภาพ (สปรส.) 
2547 - 2553 - ผู้จัดการแผนงานเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ ระดับจังหวัด 
  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

  

ต ำแหน่งหน้ำที่ 
ในอดีตที่ผ่ำนมำ 

ต ำแหน่งหน้ำที่ 
ปัจจุบัน 

- ข้าราชการบ านาญ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  
- นายกสมาคมองค์กรสาธารณประโยชน์เพ่ือสังคมไทยเข้มแข็ง ( สxส) 
- ผู้จัดการโครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคม 

เพ่ือสังคมไทยเข้มแข็ง  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเริมสุขภาพ (สสส.) 
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พ.ศ. 2519 - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (พยาบาลและผดุงครรภ์)  
 มหาวิทยาลัยมหิดล 
พ.ศ. 2535 - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เวชศาสตร์ชุมชน)  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2544 - ปริญญาเอก ประชากรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 

2553 - 2556 - รองผู้อ านวยการส านักงานปฏิรูป (สปร.) รักษาการผู้อ านวยการ
ส านักงานปฏิรูป (สปร.) ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ (สช.) 

2556 - 2559 - ผู้อ านวยการส านักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ 
(สปพส.) ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)  

2559 - 2560 - ผู้จัดการ โครงการสนับสนุนกลไกระดับจังหวัดเพ่ือสุข 
 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

- ผู้จัดการ โครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบการบูรณาการ  
 ควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ที่เก่ียวข้องกับบุหรี่ เหล้า 
 อาหาร ออกก าลังกาย ยาเสพติด ส านักงานกองทุนสนับสนุน 
 การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)    

ต ำแหน่งหน้ำที่ 
ในอดีตที่ผ่ำนมำ 

(ต่อ) 

ประวัติกำรเป็น
กรรมกำร 

ที่ปรึกษำ  หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ส ำคัญ 

2545- ปัจจุบัน - ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ส านักงานกองทุนสนับสนุน 

   การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)     

2546-2548 - คณะกรรมการก ากับ “โครงการศึกษาวิจัยการเสริมสร้าง 

  ทุนทางสังคมเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง” ส านักงานคณะกรรมการ 

 พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

2546- 2550 - คณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบบ 

  หลักประกันสุขภาพภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ 

 แห่งชาติ (สปสช.)    

2550-2552 - คณะอนุกรรมการการประเมินผลระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

  ภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  

2553-2556   - เลขานุการคณะกรรมการปฏิรูป (คสป.)   

  - เลขานุการคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป (คสป.)  

2556-2559   -  คณะอนุกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาการเมืองสภา

พัฒนาการเมือง  สถาบันพระปกเกล้า 

2556-2559 - เลขานุการคณะท างานขับเคลื่อนกฎหมายเกี่ยวกับท่ีดิน 4 ฉบับ   

 

ควำมเชี่ยวชำญ
พิเศษ 

1. ด้านการบริหารจัดการองค์กรที่มีงบประมาณ150ล้านบาทขึ้นไป 
2. ด้านสนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง 

กำรศึกษำ 
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ประวัติกำรเป็น
กรรมกำร 

ที่ปรึกษำ  หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ส ำคัญ 

(ต่อ) 

2557 - 2558 - คณะอนุกรรมาธิการ การมีส่วนร่วมเชิงประเดน็ภายใต้

คณะกรรมาธิการวิสามัญ การมีส่วนร่วมและรบัฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)    

2558 - 2558 - ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการปฏิรูปเกษตร ภายใต้คณะกรรมาธิการ 

ปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและพาณิชย ์

   สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) 

2558 – 2559 – คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนปฏิรูประบบสรา้งเสริมชุมชนเข้มแข็ง

ภายใต้คณะกรรมาธิการขับเคลือ่นการปฏิรูปประเทศดา้นสังคม 

สภาขับเคลื่อนการปฏิรปูประเทศ (สปท.) 

2557- 2558 - คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 11 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาต ิ

2558 – ปัจจุบัน - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หลักสูตรปริญญาเอก  

    สาขาวชิาประชากรศึกษา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  

  มหาวิทยาลยัมหิดล      

2558 – ปัจจุบัน - คณะกรรมการก ากับทิศทาง กลุ่มแผนงานพฒันาศักยภาพภาคี 

    ส านักงานกองทนุสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  

2558 – ปัจจุบัน - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา 

   องค์กรภาคประชาสงัคม (คสป.) ตามระเบียบ 

   ส านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วย การส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 

   ภาคประชาสังคม พ.ศ.2558   

2559 - ปัจจุบัน  - คณะท างานประชารัฐเพื่อสังคม(E6) ตามค าสั่งกระทรวง 

    การพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ 

2559 – ปัจจุบัน – คณะท างานขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมความเข้มแข็งของภาค 

    ประชาสังคมภายใต้ส านักงานคระกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.)  

2560 – ปัจจุบัน – คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการด าเนินงานตามมติ 

    สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

2562 –ปัจจุบัน -  คณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป 

    เพื่อแก้ความยากจน  และลดความเหลื่อมล  า 

    ภายใต้คณะกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล  า   

2562 – ปัจจุบัน - คณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน   

2562 – ปัจจุบัน – คณะอนุกรรมการสนับสนนุการด าเนนิโครงการโรงไฟฟา้ชุมชนเพื่อ 

   เศรษฐกิจฐานราก  ภายใต้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน 

2562 – ปัจจุบัน – คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณของกองทุน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รองศำสตรำจำรย์ศรีสมบัติ  โชคประจักษ์ชัด 

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ต ำแหน่งหน้ำที่ 
(ปัจจุบัน) 

- รองศาสตราจารย์ ประจ า หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาอาชญาวิทยาฯ (ภาคพิเศษ) 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรมราชทัณฑ์ (กรท.) กระทรงวงยุติธรรม 
- คณะกรรมการเพ่ือการวิจัยส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโรงเรียนนายร้อย

ต ารวจสามพราน 
- Board member of AAPS  (Asian Association of Police Studies) 
- International Editorial Advisory Board Member, The South Asian 

Society of Criminology and Victimology (SASCV),  The International 
Journal of Criminal Justice Sciences (IJCJS) 

- Editorial Board Member, Crime punishment and the law (An 
international journal) 

- กรรมการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ 
 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

1. ประธานอนุกรรมการตรวจสอบภายในกองทุนยุติธรรม 
2. อนุกรรมการประเมินผลผู้บริหารกองทุนยุติธรรม 
3. อนุกรรมการพิจารณาร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนยุติธรรม 
4. ประธานคณะท างานตรวจสอบคุณสมบัติผู้แทนเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 
 ที่ยุติธรรมจังหวัดคัดเลือกในคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด 

บทบำทในฐำนะ
กรรมกำร 

กองทุนยุติธรรม 
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กำรศึกษำ 

ระดับปริญญาตรี  ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 
 วิชาเอก การบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  ปีที่ส าเร็จ การศึกษา  2524 
ระดับปริญญาโท สังคมศาสตร์มหาบัณฑิต (อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม) 

มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่ส าเร็จการศึกษา  2527 
ระดับปริญญาเอก Ph.D. in Public Policy  วิชาเอก Public Governance 
  George Mason University, USA ปีที่ส าเร็จการศึกษา 2547 

ควำมเชี่ยวชำญ
พิเศษ 

- นโยบายด้านอาชญาวิทยา (การทุจริตประพฤติมิชอบ, ยาเสพติด เป็นต้น) 
- การประเมินผลนโยบาย หลักสูตรด้านกระบวนการยุติธรรม การวิเคราะห์

นโยบายด้านกระบวนการยุติธรรม 
- การลงโทษและกระบวนการยุติธรรม 
- อาชญากรรมและความรุนแรง  
- สิทธิพยาน สิทธิเหยื่ออาชญากรรม สิทธิมนุษยชน 

ที่ปรึกษำ/วิทยำกร
บรรยำย 

2560 - ปัจจุบัน  
- คณะอนุกรรมการก ากับและติดตามโครงการ/กิจกรรมในลักษณะบูรณา

การเชิงยุทธศาสตร์ประเด็นการป้องกันปราบปราบการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบเลขท่ีหนังสือค าสั่งคณะกรรมการพิจารณาการจัด ท า
งบประมาณใน ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 คณะที่ 6.2 ที่ 2/2560 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560 
ปฏิบัติงานวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 สถานที่ ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต 

2559 - ปัจจุบัน 
- คณะอนุกรรมการบริหารการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เลขท่ีหนังสือ ค าสังที่ 1409/2559 
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ปฏิบัติงานวันที่ 25 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2559 สถานที่ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามกา 
ทุจริตแห่งชาติ 

2559  - อนุกรรมการด้านงานวิจัย ส านักงาน ป.ป.ช 

ต ำแหน่งหน้ำที่ 
(อดีต) 

- ประธานหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาอาชญาวิทยาฯ, หลักสูตรพิเศษ  
(มิถุนายน ถึง สิงหาคม 2554 ) 

- ประธานหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาอาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและ
สังคมคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. (2548-2553)  
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ที่ปรึกษำ/วิทยำกร

บรรยำย (ต่อ) 

2559 – คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือการจัดท ายุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2561-2565) และคณะท างาน
จัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

2552- 2562 กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรรมการชุดกลาง  
 มหาวิทยาลยัมหิดล 

2553 - 2555 กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนสาขาสังคมศาสตร์  
 มหาวิทยาลยัมหิดล 

2558       ที่ปรึกษาโครงการวิจยัส านักงาน ปปง. 
2553-2557 อาจารย์บรรยายพิเศษมหาวทิยาลัยรามค าแหงคณะรัฐศาสตร์ หลักสูตร

ปริญญาเอก ภาคการเมือง 
2551-2560 อาจารย์บรรยายพิเศษมหาวทิยาลัยรามค าแหงคณะรัฐศาสตร์  
 โครงการสหวิทยาการเพื่อการพฒันาท้องถิ่น 
2552-ปัจจุบัน  ผู้ทรงคุณวฒุิโรงเรียนนายร้อยต ารวจสามพราน 
2551-2558 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริต (ภาคเอกชน) ส านักงาน ป.ป.ช. 
2551 ที่ปรึกษาการสบืสวนปราบปรามอาชญากรรม (ด้านอาชญาวิทยา) 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ค าสั่งที่ 201/2551 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2551) 
2551 คณะท างานร่วมภาครัฐและประชาชน กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวง

ยุติธรรม 
2550 ที่ปรึกษาการด าเนินการและนักวิจัยในการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ส านักงาน ป.ป.ช.และ
แผนปฏิบัติการส านักงาน ป.ป.ช. สนับสนุนโดยส านักงาน ป.ป.ช. 

2550 ที่ปรึกษาโครงการวิจยัเร่ือง การศึกษาลักษณะการกระท าผิด 
และสภาพทางจิตสังคมของเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ที่เข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรม กรมพินิจฯ กระทรวงยตุิธรรม  

(2017). “Whistlblowing in Thailand: Anti-Corruption Policy in Thailand       
 and a Whistleblower Protection Measure”. 
(2017). “The Role of Parliament in Police Governance in Thailand,”  
(2017). “The Role of Parliament in Police Governance in Thailand,”  
(2561). เหยื่ออาชญากรรม: สิทธิและการช่วยเหลือเยียวยา 
(2559). จริยธรรมในวิชาชีพข้าราชการพลเรือน 
(2559). คู่มือเครือข่าย ป.ป.ท. ภาคประชาชน 
(2561). ยกร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 4 (2562-2566) 
(2556). แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2557-2561)  
(2554). ต าราเรื่อง นโยบายการต่อต้านการทุจริตของประเทศไทย 
2550 - ปัจจุบันบทความวิชาการทางด้านอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรม  

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและวารสารนานาชาติ 

ผลงำน 

ทำงวิชำกำร 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำยกิตตินันท์  ธรมธัช 

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

               
              นายกิตตินันท์  ธรมธัช 
               กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 

 

ต ำแหน่งหน้ำที่ 
ปัจจุบัน 

- นายกสมาคม สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย (RSAT) ปี พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน 
- ประธาน มูลนิธิเพ่ือเครือข่ายฟ้าสีม่วง (PSN) ปี พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน 
- ประธาน คณะที่ปรึกษาชุมชนที่มีความหลากหลายทางเพศ (M CAB) 

ปี พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน 
- นักกฏหมาย / ทนายความ (ใบอนุญาตทนายความ ที ่1367/ 2532) 

- สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ไทยพีบีเอส รุ่นที่ 1 
- อนุกรรมการด้านการส่งเสริมการศึกษาและวิจัย ตามพระราชบัญญัติ 
 ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 
- อนุกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ คณะที ่2 
 และคณะที ่3 ตาม พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 
- คณะท างานตรวจสอบคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 

ในคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด  

ต ำแหน่งหน้ำที่ 
ในอดีตที่ผ่ำนมำ 

บทบำทในฐำนะ
กรรมกำร 

กองทุนยุติธรรม 

 

1. อนุกรรมการประเมินผลผู้บริหารกองทุนยุติธรรม 
2. อนุกรรมการพิจารณาร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการด าเนินงานของ 
  กองทุนยุติธรรม 
3. คณะท างานตรวจสอบคุณสมบัติผู้แทนเครือข่ายยุติธรรมชุมชนที่ยุติธรรมจังหวัด

คัดเลือกในคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด 
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ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง รุ่น 13 

กำรปฏิบัติงำน 
ในฐำนะ กรรมกำร 

อนุกรรมกำร 
และ คณะท ำงำน 

ที่ผ่ำนมำ 

- คณะอนุกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ..... 

 (ค าสั่งคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ที่ 59/2561) 

- คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศคณะที่ 4 

 (ค าสั่งคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 

 ที่ 2/2563) 

- คณะท างานศึกษาร่างพระราชบัญญัติการจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ....... 

 (ค าสั่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ที่ 170/2562) 

- คณะท างานจัดท าร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. ....  

 (ค าสั่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ที่ 58/2561) 

- คณะท างานตรวจสอบหลักสูตรและหนังสือเรียนในส่วนที่เกี่ยวกับความหลากหลาย

ทางเพศ (ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานที่ 2568/2561) 

- คณะท างานปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนษุย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นค าร้องการพิจารณาและการวินิจฉัย

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ระหว่างเพศ พ.ศ. 2559 

- คณะท างานเพ่ือพัฒนาร่างกฎหมายยาเสพติด ภาคประชาชน พ.ศ. 2561 

  

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ในการด าเนินงานในส่วนของภาคประชาสังคมมีการด าเนินในหลายส่วนไม่ว่า
จะเป็น การส่งเสริมเชิงกฎหมาย นโยบายเพ่ือคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในกลุ่ม
ประชากรที่มีความหลากหลายทางเพศ และยังมีการส่งเสริมในด้านสุขภาวะของ
กลุ่มประชากรที่มีความหลากหลายทางเพศ มาอย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของการ
ด าเนินงานเป็นดังนี้         
 1. ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในกลุ่มประชากรที่มีความหลากหลายทางเพศ
ในทุกเพศ 
 ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเป็นทนายที่ปรึกษาให้ความรู้ทางด้านกฎหมายให้สมาคม
ฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงข้อความการยกเว้นทหาร
ในใบ สด. 43 สืบเนื่องจากคุณสามารถ มีเจริญ(น้ าหวาน) ผู้หญิงข้ามเพศต้องเข้ารับ
การเกณฑ์ทหารที่จังหวัดลพบุรี ในปี พ.ศ. 2549 ได้รับการยกเว้นทหารโดยมีความ
ในใบ สด. 43 ว่า “เป็นบุคคลที่วิกลจริต” ซึ่งในความหมายเปรียบเสมือนเป็นกลุ่มที่
จัดอยู่ในผู้ป่วยประเภทที่ 4 คือ ผู้ป่วยร้ายแรงไม่สามารถ ประกอบอาชีพและด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน ซึ่งจากเหตุการณ์จึงได้มีการด าเนินร้องเรียน โดยการยื่นเรื่องฟ้องร้อง 

ควำมเชี่ยวชำญพิเศษ มีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านสิทธิมนุษยชน 

กำรศึกษำ 
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ต่อศาลปกครอง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ และได้รับการแก้ไขในใบ สด. 43 ส าเร็จในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งนับว่าเป็นความส าเร็จโดยมี ข้อความการยกเว้นการเกณฑ์ทหารว่า 
“เพศภาพไม่ตรงกับเพศโดยก าเนิด” ด าเนินมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็น 
ความส าเร็จที่ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นเสมือนก้าวแรกในการขับเคลื่อนความเท่าเทียมใน
สังคมโดยไม่แบ่งแยกในเรื่องของเพศ และช่วงเวลาต่อมาข้าพเจ้าก็ได้มีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมและผลักดันให้เกิดผลตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่าง เพศ 
พ.ศ. 2558 ในส่วนการส่งเสริมด้านกฎหมาย ได้ผลักดันเพ่ือให้กลุ่มประชากรที่มี
ความหลากหลายทางเพศ ได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมกับ ประชาชนทั่วไปในสังคมคือ 
การผลักดันและร่วมร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. ……… ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เนื่องจากกฎหมายที่รับรองการแต่งงานส าหรับคน
รักเพศเดียวกันในประเทศไทยนั้นยังไม่มี และท าให้ กลุ่มประชากรที่มีความ
หลากหลายทางเพศ ไม่ได้รับสิทธิเท่าเทียมกันตามกฎหมาย จากความพยายามใน
การผลักดันและร่วมร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. …… ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้รับร่าง
หลักการดังกล่าวแล้วและปัจจุบันอยู่ในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกาชุดพิเศษที่ก าลัง
ด าเนินการ ประชุมอยู่ในขณะนี้ และข้าพเจ้ายังได้ผลักดันให้ประเทศไทยมีกฎหมาย
รับรองเพศสภาพต่อบุคคลข้ามเพศ  รวมถึงผลักดันและร่วมร่างพระราชบัญญัติขจัด
การเลือกปฏิบัติบุคคล ใน 9 กลุ่มประชากรเปราะบางตามรัฐธรรมนูญอีกด้วย 
 
 2. การส่งเสริมด้านสุขภาวะในกลุ่มประชากรที่มีความหลากหลายทางเพศ  
 ข้าพเจ้าด าเนินโครงการด้านการป้องกันเอชไอวี และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ประชากรที่มีความหลากหลายทางเพศภายใต้การสนับสนุน จาก
องค์การเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (USAID) , PEPFAR , 
ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย , กองทุนโลก,ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.),  มีส านักงานและศูนย์กิจกรรม 10 แห่งทั่วประเทศ เพ่ือให้บริการ
ตรวจเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและ
ผู้หญิงข้ามเพศแบบรู้ผลในวันเดียว พร้อมบริการดูแลสนับสนุนหลังการตรวจ ให้เข้า
สู่กระบวนการรักษารับยาต้านไวรัสเอชไอวีอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการคุ้มครอง
สิทธิของผู้ที่มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และยังด าเนินงานรณรงค์ลดการตีตราและการเลือก
ปฏิบัติต่อผู้ที่มีเชื้อเอชไอวี เพ่ือไม่ให้กลุ่มคนเหล่านี้ถูกเลือกปฏิบัติจากสังคม 
สามารถที่จะด าเนินชีวิตในสังคมได้เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน อาทิ สามารถประกอบ
อาชีพ ได้รับสวัสดิการต่างๆจากสังคม เป็นต้น  

ผลกำรด ำเนินงำน 
(ต่อ) 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

นำยธวัชชัย  ไทยเขียว 

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ ด้านการพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว 

- กรรมการสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ 
- กรรมการมูลนิธิชนะใจ 
- กรรมการมูลนิธิเพ่ือช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมพินิจ 

และคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
- กรรมการมูลนิธิฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
- กรรมการมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
- กรรมการสภาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 
- ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
- อ.ก.พ.วิสามัญเกีย่วกับการสร้างประสิทธิภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ส านักงาน กพ. 
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา 
- กรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนตี คนเก่ง สู่สังคม เพ่ือพัฒนาชาติ

ไทยอย่างยั่งยืน วุฒิสภา 
- ประธานชมรมต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม 

ต ำแหน่งหน้ำที่ 
(ปัจจุบัน) 
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กำรศึกษำ 

- การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (กศ.บ.สังคมศึกษา) 
- สังคมศาสตร์มหาบัณฑิต (สค.ม.) อาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม 

(บริหารงานยุติธรรม) มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 4 
- ผู้บริหารสถานการศึกษาระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 13 
- หลักสูตร “ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง/Chief Information Officer” 

รุ่นที่ 15 
- ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 9 (บยส.9) ส านักงานศาลยุติธรรม 
- นักบริหารระดับสูง ส านักงาน กพ. นบส.1 รุ่นที่ 34 
- นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 51 
- นักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 2 (พตส.2) 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับนักบริหารระดับสูง 

รุ่น 16 สถาบันพระปกเกล้า 

ควำมเชี่ยวชำญ
พิเศษ 

ด้านบริหารงานยุติธรรม  
ด้านการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
ด้านเด็กและเยาวชน 
ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
ด้านการท างานเครือข่ายความร่วมมือ 

ต ำแหน่งหน้ำที่ 
(อดีต) 

 ภำครำชกำร 
- รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และเลขานุการคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม 
- อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
- อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
- รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ 
- ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
- ผู้อ านวยการส านักงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพ 
 การปฏิบัติราชการ กระทรวงยุติธรรม 
 ภำคเอกชน 
- เจ้าหน้าที่ก ากับการซื้อขายตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
- หัวหน้าโครงการผู้มีรายได้น้อยในเขตเมือง และผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการพัฒนา 
 ชุมชนในเมือง สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย 
- ผู้ก่อตั้งกลุ่มผู้น าเยาวชนอาสาสมัครเพ่ือสังคม (กยอ.) 
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รำงวัล 
และ 

ประกำศเกียรติคุณ 

- ข้าราชการดีเด่นกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2544 
- รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณด้านการบ าบัด ฟ้ืนฟู และพัฒนาผู้ติดยาเสพติด 

จากนายกรัฐมนตรี ณ ท าเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2550 
- พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภา

ลูกเสือแห่งชาติ ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2550  
- รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทบริหาร สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี 2551 
- บุคคลดีเด่นด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายและการคุ้มครองสิทธิสตรี 

ประเภทบุคคลภาครัฐ เนื่องในวันสตรีสากล ประจ าปี 2554 
- รางวัลบุคคลผู้มีผลงานด้านบริหารจัดการและพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหาผู้

เสพติด “ธัญญารักษ์อวอร์ด ยอดเยี่ยมประจ าปี 2554” สถาบันธัญญารักษ์ 
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข 

- รางวัลระหว่างประเทศ “International Juvenile Justice Borders Award” 
ในฐานะบุคคลที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาเครื่องมือจ าแนกเพ่ือค้นหาสาเหตุ
ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยจ าเป็นในการกระท าความผิดของเด็กหรือเยาวชน ในการ
จัดประชุมของกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนไม่มีพรมแดน รางวัล
นานาชาติ (International Juvenile Justice Observatory (IJJO)) ประเทศ
อังกฤษ 

- จัดท ามาตรฐานกลางงานธุรการศาลทั่วประเทศ น าระบบการบริหารงาน
คุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management/TQM) มาใช้จน 

 ศาลจังหวัดนครราชสีมาได้รับใบรับรองคุณภาพด้านบริการ IOS 9002 
- เลขานุการคณะกรรมการเตรียมความพร้อมของศาลและกระทรวงยุติธรรมก่อน

และหลังแยกศาลออกจากกระทรวงยุติธรรม 
- จัดท าและประกาศใช้มาตรฐานกลางการปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานขั้นต่ าของ

องค์การสหประชาชาติในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
- พัฒนาเครื่องมือแบบประเมินความเสี่ยงและความจ าเป็นกลุ่มเด็กหรือเยาวชน

กระท าความผิดครั้งแรกในประเทศไทย 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

เพิ่มเติม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต ำแหน่งหน้ำที่ 
ปัจจุบัน 

- เลขานุการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงยุติธรรม 
- คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล

กฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
- คณะกรรมการมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และ  

รถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการ 
ที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ 

- กรรมการบริหารบริษัท วาย.เอส.อาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จ ากัด 
ที่ปรึกษากฎหมายบริษัทกว่า 20 บริษัท 

- คอลัมนิสต์ด้านกฎหมาย หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 

นำยเอกชัย    แย้มสำหร่ำย 

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ต ำแหน่งหน้ำที่ 
ในอดีตที่ผ่ำนมำ 

ควำมเชี่ยวชำญ
พิเศษ 

- เป็นผู้จัดท ารายการการแข่งขันกีฬาของผู้อาวุโสทั่วประเทศไทยให้ท าการ
แข่งขันและออกก าลังกายและจัดท าโครงการณ์การออกก าลังกายของผู้อาวุโส
ทั่วประเทศ 

- เป็นคอลัมนิสต์ให้ความรู้ประชาชนด้านกฏหมายของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น    

กำรศึกษำ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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ประสบกำรณ์ท ำงำน 

เพิ่มเติม 

- เคยเป็นตัวแทนการเรียกร้องความเป็นธรรมและด าเนินคดีให้กับชาวบ้าน
จ านวนมากของจังหวัดกาญจนบุรีต่อหน่วยงานของรัฐ  และศาลปกครองชั้นต้น
และศาลปกครองสูงสุดในการด าเนินการกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ,
รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ,กรมชลประทานและอธิบดีกรม
ชลประทาน 

กรณีเขื่อนแม่กลอง(เดิมชื่อเขื่อนวิชิราลงกรณ์)ปล่อยน้ าจากเขื่อนทิ้งท้าย
เขื่อนท าให้น้ าเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อนไปท าความเสียหายอย่างมากกับ
เรือกสวน ไร่นา บ้านเรือน กระชังปลา ทรัพย์สินของชาวบ้านจ านวนหลาย
หลังคาเรือนจนได้รับความเสียหาย และภาครัฐไม่สนใจเข้ามาเยียวยาช่วยเหลือ
แต่ประการใด ชาวบ้านจึงได้แต่งตั้งให้ไปเป็นตัวแทนของชาวบ้านที่ได้รับความ
เสียหายทั้งหมดเจรจากับหน่วยงานของรัฐในการเข้าเยียวยาช่วยเหลือชาวบ้าน
เพ่ือให้ได้รับความเป็นธรรมแต่หน่วยงานของรัฐกลับเพิกเฉย และอ้างว่าเป็น
ความผิดของชาวบ้านเองที่เข้ามาตั้งบ้านเรือนและท าการเลี้ยงปลาริมแม่น้ า   
โดยหน่วยงานรัฐไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อมาชาวบ้าน 

- เป็นผู้ด าเนินการฟ้องร้องด าเนินคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นเพื่อขอความเป็นธรรม 
โดยศาลท่านได้มีค าพิพากษาให้ชาวบ้านได้รับการเยียวยาทั้งหมดหลายล้านบาท 

- แต่หน่วยงานของรัฐก็ยังไม่ยินยอมเยียวยาความเสียหายให้ชาวบ้านโดยหน่วยงาน
ของรัฐได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด  

- ข้าพเจ้าก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ด าเนินคดีกับหน่วยงานของรัฐในศาลปกครอง
สูงสุด จนท้ายสุดศาลปกครองสูงสุดได้มีค าพิพากษาให้ชาวบ้านได้รับการ
เยียวยาเป็นจ านวนหลายล้านบาท 

- เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกชนชั้น โดยเฉพาะชาวบ้านที่ยากจนโดย
หากชาวบ้านเดือดร้อนก็จะรวมตัวมาร้องเรียนกับข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าเป็นผู้รับ
เรื่องราวร้องทุกข์และเป็นผู้ด าเนินการให้กับประชาชนหรือชาวบ้านที่ได้รับ
ความเดือดร้อนทุกประเภท อาทิ ความเดือดร้อนเกิดจากการถูกข่มขู่คุกคาม
จากผู้มีอิทธิพลหรือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ,ความเดือดร้อนจากกรณีบุกรุกที่ดิน,
บุกรุกพ้ืนป่า,บุกรุกล าน้ า การท าประมงของชาวบ้านหรือกรณีชาวบ้านมีข้อ
พิพาทในเรื่องที่ดินกับทางที่ดินของรัฐในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง  
โดยเป็นตัวแทนของชาวบ้านท าการเจรจาในส่วนของความเดือดร้อนและการ
ไม่ได้รับความเป็นธรรมของชาวบ้านกับหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐทุกองค์กร 
เพ่ือให้ชาวบ้านได้รับความเป็นธรรมและการได้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน,กระท าการ
รวมตัวประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ท าการรณรงค์
เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดของเยาวชนและประชาชน ,จัดกิจกรรมเกี่ยวกับยาเสพ
ติด,การจัดกีฬาต่อต้านยาเสพติดทั้งในระดับหมู่บ้าน.ระดับต าบล ,ระดับอ าเภอ
และจังหวัดจนไปถึงระดับประเทศมากมายหลายรายการ โดยเป็นประธาน
ชมรมฟุตบอลอาวุโสและด าเนินการจัดท ากิจกรรมมาไม่น้อยกว่า 10 ปีเป็น
อย่างน้อย 

  รวมเวลำกำรท ำงำนให้ชำวบ้ำนมำมำกกว่ำ  10   


