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ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่าง ๆ จํานวน ๕ สาขา ตามที่
สํ า นั ก งานปลั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี เ สนอ และได้ มี ป ระกาศสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ลงวั น ที่ ๒๖
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้ดํารงตําแหน่งครบวาระสามปีแล้ว
เมื่ อ วั น ที่ ๑๘ พฤศจิ กายน ๒๕๕๙ อาศั ยอํ า นาจตามความในมาตรา ๓๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐
อนุ มั ติ ใ ห้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสารสาขาต่ า ง ๆ ตามข้ อ เสนอของ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ดังนี้
๑. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาการแพทย์และสาธารณสุข จํานวน ๖ คน
ประกอบด้วย
๑.๑ ศาสตราจารย์บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ
๑.๒ ศาสตราจารย์ยง ภู่วรวรรณ
๑.๓ ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส
๑.๔ นายนิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย
๑.๕ นายประพาศน์ รัชตะสัมฤทธิ์
๑.๖ นายวิชัย โชควิวัฒน
๒. คณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสารสาขาต่ า งประเทศและความมั่ น คง
ของประเทศ จํานวน ๔ คน ประกอบด้วย
๒.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทจิรา เอี่ยมมยุรา
๒.๒ นายถวิล เปลี่ยนศรี
๒.๓ นายรัชนันท์ ธนานันท์
๒.๔ นายวรเดช วีระเวคิน
๓. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการเกษตร จํานวน ๗ คน ประกอบด้วย
๓.๑ ศาสตราจารย์จงรักษ์ ผลประเสริฐ
๓.๒ ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
๓.๓ ศาสตราจารย์สุนทร มณีสวัสดิ์
๓.๔ ศาสตราจารย์เกียรติคุณอมเรศ ภูมิรัตน
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๓.๕ รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ
๓.๖ นายศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์
๓.๗ นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส
๔. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาเศรษฐกิจและการคลังของประเทศ
จํานวน ๖ คน ประกอบด้วย
๔.๑ ศาสตราจารย์สหธน รัตนไพจิตร
๔.๒ รองศาสตราจารย์ธวัชชัย สุวรรณพานิช
๔.๓ รองศาสตราจารย์นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์
๔.๔ รองศาสตราจารย์นิพนธ์ พัวพงศกร
๔.๕ นายณรงค์ ราบเรียบ
๔.๖ นายเอกพิทยา เอี่ยมคงเอก
๕. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน
และการบังคับใช้กฎหมาย จํานวน ๒๔ คน ประกอบด้วย
๕.๑ พลเอก ประยุทธ เมฆวิชัย
๕.๒ พลโท พรเลิศ วรสีหะ
๕.๓ พลโท สุขสันต์ สิงหเดช
๕.๔ รองศาสตราจารย์ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์
๕.๕ รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา
๕.๖ รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
๕.๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ ประจนปัจจนึก
๕.๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณภา ติระสังขะ
๕.๙ นางการดี เลียวไพโรจน์
๕.๑๐ นายจํารัส ศักดิ์จิรพาพงษ์
๕.๑๑ นายฉัตรรัตน์ หิรัญเชาวิวัฒน์
๕.๑๒ นายธนะ ดวงรัตน์
๕.๑๓ นายบัณฑิต ตั้งประเสริฐ
๕.๑๔ นายพีรพล ไตรทศาวิทย์
๕.๑๕ นายพุทธิสัตย์ นามเดช
๕.๑๖ นายเยี่ยมศักดิ์ คุ้มอินทร์
๕.๑๗ นางรัศมี วิศทเวทย์
๕.๑๘ นางวนิดา สักการโกศล
๕.๑๙ นายวัตตะ วุตติสันต์
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๕.๒๐ นายศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล
๕.๒๑ นายสมชาย อัศวเศรณี
๕.๒๒ นายสุขจิตต์ ประยูรหงษ์
๕.๒๓ นางอัจฉรา อุณหเลขกะ
๕.๒๔ นางสาวอัมพวัน เจริญกุล
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
วิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี

