
 
ประกาศรายชื*อผู้แทนส่วนราชการที*มีสิทธิเลือกตั=งกรรมการ กสจ.  ชุดที* 13 

*********************************** 
 

ตามที&คณะกรรมการ กสจ. ชุดที&12  จะครบกําหนดระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในวนัที&  5 
กรกฎาคม 2565  และสํานักงาน  กสจ.  ได้ดาํเนินการขอให้ส่วนราชการต่างๆ  ดาํเนินการคัดเลือกผูแ้ทนฝ่าย
ขา้ราชการและผูแ้ทนฝ่ายสมาชิก  กสจ.  ประเภทละหนึ&งท่านนัLน   

บดันีL   ส่วนราชการไดจ้ดัส่งรายชื&อผูแ้ทนขา้ราชการและผูแ้ทนสมาชิก  กสจ.  ซึ& งมีรายชื&อดงันีL       
1. รายชื*อผู้แทนส่วนราชการฝ่ายข้าราชการ   

สังกดั ชื*อผู้แทน 
1. สาํนกันายกรัฐมนตรี นางณฐันนัท ์ รจนกร 
2. กระทรวงกลาโหม   นาวาอากาศเอกสิทธิโชค  ไชยะแกว้ 
3. กระทรวงการคลงั   นางบุษกร  ปราบณศกัดิW  
4. กระทรวงการต่างประเทศ   นางสาวอุรัชชา  วรพิพฒัน์ 
5. กระทรวงการท่องเที&ยวและกีฬา   นายสุธน  วชิยัรัตน์ 
6.  กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั&นคงของมนุษย ์ นายโชคชยั  วเิชียรชยัยะ 
7.  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   นางสาวกนัตินนัท ์ ไทยสิทธิพงศ ์
8.  กระทรวงคมนาคม   นายทตัพงศพ์รหม  ยธิุษฐิระ 
9. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ&งแวดลอ้ม   นายนพพร  พึ&งทรัพย ์
10. กระทรวงดิจิทลัเพื&อเศรษฐกิจและสงัคม นายสราวธุ  สมทรัพย ์
11.  กระทรวงพลงังาน   นายวศิทิกร  นิ&มนวล 
12.  กระทรวงพาณิชย ์  นางหทยัรัตน์  วฒิุชานนท ์
13. กระทรวงมหาดไทย   นางสาวลดัดาวรรณ  โชติมุณี 
14.  กระทรวงยติุธรรม   นางอรุณวรรณ  สุขฤกษ ์
15.  กระทรวงแรงงาน   นายวรรณรัตน์  ศรีสุขใส 
16.  กระทรวงวฒันธรรม   นายฐปนทั  วงศศ์านติบูรณ์ 
17.  กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม นางสาวปัทมา  นพรัตน์ 
18.  กระทรวงศึกษาธิการ   นายวรัท  พฤกษาทวกีลุ  
19. กระทรวงสาธารณสุข   นายพลูลาภ  ฉนัทวจิิตรวงศ ์
20. กระทรวงอุตสาหกรรม   นางมชัฌิมา  งามสุขสวสัดิW  
21. สาํนกังานศาลปกครอง นายชาํนาญ  ทิพยชนวงศ ์

 
/2. รายชื&อผูแ้ทนส่วนราชการฝ่ายสมาชิก กสจ. ...   
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  2. รายชื*อผู้แทนส่วนราชการฝ่ายสมาชิก กสจ.     

สังกดั ชื*อผู้แทนฝ่ายสมาชิก กสจ. 
1. สาํนกันายกรัฐมนตรี นายอนนัต ์ เกิดศิริ  
2. กระทรวงกลาโหม   นางวราพร  เวยีงสมุทร 
3. กระทรวงการคลงั   นายปัญญา  กล่อมจิตร 
4. กระทรวงการต่างประเทศ   นายสวสัดิW  ผกูพทัธิW  
5.  กระทรวงการท่องเที&ยวและกีฬา   นางยพุา  วรีะทรัพย ์
6.  กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั&นคงของมนุษย ์ นางสาววรัทยา  ถมเมืองปัก 
7.  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   นางสุธนา  ไวยฉาย 
8.  กระทรวงคมนาคม   นายสกลวฒัน์  วลิยัพฤกษ ์
9. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ&งแวดลอ้ม   นางรัตนา  ตรีนิตย ์
10. กระทรวงดิจิทลัเพื&อเศรษฐกิจและสงัคม นายนาํโชค  ชุ่มพึ&ง 
11.  กระทรวงพลงังาน   นายจรัญ  เหมือนแขยด 
12.  กระทรวงพาณิชย ์  นายมนตรี  เงินสมบติั 
13. กระทรวงมหาดไทย   นางสาวสายพิณ  มยรุา 
14.  กระทรวงยติุธรรม   นายมนตรี  ไชยจนัทร์ 
15.  กระทรวงแรงงาน   นายศุทาเดช  โรจนวชัรนนัท 
16.  กระทรวงวฒันธรรม  นางสาวสิรทิพย ์แกว้จรัสธนากลุ 
17.  กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม นางสุพรรณ์  แกว้สุข 
18.  กระทรวงศึกษาธิการ   นายนะกลู  อกัษรไวสมผล  
19. กระทรวงสาธารณสุข   นายวเิชียร  บุญชยั 
20. กระทรวงอุตสาหกรรม   นางกศุลิน  ดวงพร 
21. สาํนกังานศาลปกครอง นายสุริยนต ์ เทศขนัธ์ 

   
 จึงขอประกาศใหท้ราบโดยทั&วกนั    
 
 
 
 
 
 

ประกาศ  ณ  วนัที&  15  มิถุนายน 2565 
 

 
(นายวสิิฐา  ตัLงจิตนบ) 
ผูจ้ดัการสาํนกังาน  กสจ. 



 
กำหนดการประชุมเลือกต้ังกรรมการ กสจ. ชุดท่ี 13 

วันอังคารท่ี  28  มิถุนายน  2565   ต้ังแต่เวลา 8.30 น. - 13.00 น. 
ห้องประชุมสโรชา  ช้ัน 3   โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (Swissotel Le Concorde)  

ถนนพระราม 9  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ   
*************************************  

 
08.30 น. - 09.00 น. ผู้แทนส่วนราชการตรวจสอบรายช่ือและหมายเลขประจำตัว 
   ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเลือกต้ังกรรมการ  กสจ. ชุดท่ี 13 
   ณ ห้องประชุมสโรชา  ช้ัน 3     
 
09.01 น.- 09.15 น. เปิดการประชุมเลือกต้ังคณะกรรมการ กสจ. ชุดท่ี 13 

   โดย  นายไว  คงทวี ประธานกรรมการ กสจ.  ชุดท่ี 12 
 

09.16 น.- 09.30 น. ช้ีแจงข้ันตอน รายละเอียด และวิธีการลงคะแนนเลือกต้ัง ณ  ห้องประชุมสโรชา  ช้ัน 3     
โดย นายวิสิฐา  ต้ังจิตนบ  ผู้จัดการสำนักงาน  กสจ. 
 

09.31 น.- 09.35 น.    ทำการแยกห้องเลือกต้ังเป็น  2  ห้อง   
   ผู้แทนส่วนราชการฝ่ายข้าราชการ  ห้องประชุมสโรชา  ช้ัน 3    (ห้องเดิม) 
   ผู้แทนส่วนราชการฝ่ายสมาชิก กสจ. ห้องประชุมบุษกร  ช้ัน 3 (ห้องด้านข้าง) 
***หมายเหตุ  ผู้แทนส่วนราชการแต่ละท่านต้องเดินทางมาทำการคัดเลือกก่อนเร่ิมต้นการแสดงวิสัยทัศน์*** 
 
09.36 น. - 09.45 น.   สำนักงาน กสจ. รายงานจำนวนผู้แทนส่วนราชการ  

พร้อมกับแจ้งรายละเอียดการแนะนำตัวและแสดงวิสัยทัศน์  
 
09.46 น. - 10.55 น.   ผู้แทนส่วนราชการแนะนำตัวและแสดงวิสัยทัศน์ ท่านละไม่เกิน 3 นาที    
   (ใช้เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง 10 นาที)  
 
10.56 น. – 11.20 น.  เร่ิมการลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการ  กสจ. ชุดท่ี 13  
 
11.21 น. - 11.30 น. การนับคะแนนเลือกต้ังกรรมการ กสจ. ชุดท่ี 13 
(กรณีท่ีมีผู้ได้รับคะแนนเสียงเลือกต้ังเท่ากัน ให้ประธานกรรมการ กสจ. ชุดท่ี 12 เป็นผู้ทำการจับสลากเรียงลำดับท่ี) 

 
11.31 น. - 11.45 น. การลงคะแนนเลือกต้ังประธานกรรมการ กสจ.  และเลขานุการ กสจ.  ชุดท่ี 13 
   ณ ห้องประชุมสโรชา  ช้ัน 3   

(เฉพาะผู้แทนโดยตำแหน่งจากกรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
และบุคคลท่ีได้รับการคัดเลือกให้ทำหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการ  กสจ. ชุดท่ี 13)  

 
11.46 น. - 13.00 น. สรุปผลการเลือกต้ังประธานกรรมการ กสจ. และเลขานุการชุดท่ี 13  
   โดย นายวิสิฐา  ต้ังจิตนบ  ผู้จัดการสำนักงาน  กสจ.  
 

********************************************* 
 



 
แผนท่ี 

โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (Swissotel Le Concorde)  
ถนนพระราม 9  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ    
************************************* 

 

 
 
 
 


