ครม.เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสภาการศึกษา
25 เม.ย. 2555

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงมติคณะรัฐมนตรี
(ครม.) เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ
แต่งตั้งคณะกรรมการสภาการศึกษา และคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

►แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา
รมว.ศธ.กล่าวว่า ครม.เห็นชอบตามที่ รมว.ศธ.เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา
จำนวน ๔๑ คน ดังรายชื่อต่อไปนี้
- กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรเอกชน คือ นายอุดม พรมพันธ์ใจ และนายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว
สมเขาใหญ่
รัตตากร

- กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ นายนภดล ทองนพเก้า และนายธีระพงษ์
- กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรวิชาชีพ คือ รองศาสตราจารย์สมชาย วิริยะยุทธกร และนายวิรัตน์

- กรรมการที่เป็นพระภิกษุซึ่งเป็นผู้แทนคณะสงฆ์ คือ พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) และพระราชวรมุนี
(พล อาภากโร)
- กรรมการที่เป็นผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คือ นายสมัย เจริญช่าง
- กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น คือ บาทหลวงเดชา อาภรณ์รัตน์
และพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ (ชวิน รังสิพราหมณกุล)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
๑. นางพรนิภา ลิมปพยอม
๒. นายเจริญ ทั่งทอง
๓. รองศาสตราจารย์ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ
๔. นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ
๕. นางรัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน

๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ
๗. พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ)
๘. ศาสตราจารย์พิเศษมณฑล สงวนเสริมศรี
๙. นายสมนึก พิมลเสถียร
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัณฑิต ผังนิรันดร์
๑๑. ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ
๑๒. นายณัฐวุธ วัชรกุลดิลก
๑๓. นายสมาน เลิศวงศ์รัตน์
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
๑๕. นายกฤษณพงศ์ กีรติกร
๑๖. นายวิชัย ตันติกุลานันท์
๑๗. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
๑๘. รองศาสตราจารย์ พันเอก เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์
๑๙. นายสมบัติ อุทัยสาง
๒๐. นางสาวสุภาภรณ์ ปิติพร
๒๑. นายประยูร เลาหบุญญานุกูล
๒๒. นางสาวหญิงฤดี ภูมิศิริรัตนาวดี
๒๓. นายสมชาย เลิศวิเศษธีรกุล
๒๔. ศาสตราจารย์บุญทัน ดอกไธสง
๒๕. นายวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์
๒๖. รองศาสตราจารย์สุขุม เฉลยทรัพย์
๒๗. นางสาวอวัสดา ปกมนตรี
๒๘. นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ
๒๙. นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์
๓๐. นายอาณัฐชัย รัตตกุล

►แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี

๑) แต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการ
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
ครม.อนุมัติตามที่สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (สบร.)
เสนอการแต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการ
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ดังมีรายนามต่อไปนี้
นายทรงศักดิ์ เปรมสุข เป็นประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ นางสิริกร มณีรินทร์ นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา นายไชยยง รัตนอังกูร
นายสมชัย ส่งวัฒนา นายอนุพร อรุณรัตน์ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
เป็นกรรมการและเลขานุการ
๒)
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยและคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถี
ชีวิตไทย
ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ
การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยและคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดี
วิถีชีวิตไทย ตั้งแต่วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้
- คณะกรรมการอำนวยการยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย องค์ประกอบประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงคมนาคม
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
นายกสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
นายกสมาคมต่อต้านโรคมะเร็งแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
นายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
นายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยในพระบรม ราชูปถัมภ์ฯ นายกสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย
นายกสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
ประธานมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
และรองประธานมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม

- คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย องค์ประกอบที่ปรึกษา
ประกอบด้วยศาสตราจารย์ประเวศ วะสี ศาสตราจารย์เกียรติคุณไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ นายอมร นนทสุต
นายอัมมาร์ สยามวาลา ศาสตราจารย์วิจารณ์ พานิช และ รองศาสตราจารย์วิชัย วนดุรงค์วรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
ประกอบด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ
ประกอบด้วยปลัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณาสุข อธิบดีกรมอนามัย
อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร
ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
อธิบดีกรมพลศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ที่ได้รับมอบหมาย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ที่ได้รับมอบหมาย รองปลัดกระทรวงกลาโหม ที่ได้รับมอบหมาย
รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมาย
รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ที่ได้รับมอบหมาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยด้านอาหาร
ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
ประธานชมรมโรคอ้วนแห่งประเทศไทย นายกสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย
นายกสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน นายกสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย
นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ประธานชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด
(มหาชน) โดยมี รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับมอบหมาย
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมาย
ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น กรรมการและเลขานุการร่วม
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ
กรมควบคุมโรค เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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