
การหมุนเวยีน คณะกรรมการกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ   

องคป์ระกอบกรรมการ ป ี๒๕๔๔ – ๒๕๔๖ ป ี๒๕๔๗ – ๒๕๔๙ ป ี๒๕๕๐ – ๒๕๕๒ ป ี๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ ป ี๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ 

๑. นายกรัฐมนตรี   ประธาน
กรรมการ 

     

๒. รมว.ก.สาธารณสุข รอง

ประธาน คนท่ี 1               

  นพ.มงคล  ณ 

สงขลา 

  

๓. ผู้ทรงคุณวุฒิ  รองประธาน 

คนท่ี2 

 นพ.อุดมศิลป์  ศรี

แสงงาม 

นพ.อุดมศิลป์  ศรี

แสงงาม 

นพ.วิชัย  โชค

วิวัฒน 

นพ.วิชัย  โชค

วิวัฒน 

๔. กรรมการโดยต าแหน่ง  
จ านวน ๙ คน 

     

๑) ผู้แทน สนง.คกก.

พัฒนาการเศรษฐกิจฯ 

     

๒) ผู้แทน สนง.ปลัดส านัก

นายกรัฐมนตรี 

     

๓) ผู้แทนกระทรวงการคลัง      

๔) ผู้แทนกระทรวง คมนาคม      

๕) ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย      

๖) ผู้แทน ก.แรงงานและ

สวัสดิการสังคม 

     

๗) ผู้แทนกระทรวง 

ศึกษาธิการ 

     

๘) ผู้แทนกระทรวง

สาธารณสุข 

นพ.สงวน  นิตยา

รัมภ์พงศ์ 

นพ.ณรงค์ศักดิ์  อัง

คะสุวพลา 

นพ.ปราชญ์  บุณ

ยวงศ์วิโรจน์ 

นพ.ไพจิตร  

วราชิต 

นพ.สุเทพ  วัชรปิ

ยานันทน ์



องคป์ระกอบกรรมการ ป ี๒๕๔๔ – ๒๕๔๖ ป ี๒๕๔๗ – ๒๕๔๙ ป ี๒๕๕๐ – ๒๕๕๒ ป ี๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ ป ี๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ 

๙) ผู้แทนทบวงมหาวิทยาลัย      

๕. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ 

จ านวน ๘ คน 

     

๑) ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ศ.นพ.วิจารณ์  

พานิช 

นพ.สุวิทย์  วิบุลผล

ประเสริฐ 

นพ.สุวิทย์  วิบุลผล

ประเสริฐ 

  

๒) ด้านการพัฒนาชุมชน      

๓) ด้านการส่ือสารมวลชน      

๔) ด้านการศึกษา นพ.อุดมศิลป์  ศรี

แสงงาม 

ศ.นพ.วิจารณ์  

พานิช 

ศ.นพ.วิจารณ์  

พานิช 

  

๕) ด้านการกีฬา      

๖) ด้านศิลปวัฒนธรรม      

๗) ด้านกฎหมาย      

๘) ด้านการบริหาร  นพ.วิชัย  โชควิวัฒน นพ.วิชัย  โชค

วิวัฒน 

  

๖. ผู้จัดการ เป็น เลขานุการ

และกรรมการ(วาระละ ๔ 

ปี) 

นพ.สุภกร  บัวสาย 

พ.ศ.๒๕๔๔-

๒๕๔๗ 

นพ.สุภกร  บัวสาย 

พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๕๑ 

นพ.สุภกร  บัวสาย 

ทพ.กฤษดา  เรือง

อารีย์รัชต์ 

ทพ.กฤษดา  เรือง

อารีย์รัชต์ 

พ.ศ.๒๕๕๒-

๒๕๕๕ 

ทพ.กฤษดา  เรือง

อารีย์รัชต์ 

พ.ศ.๒๕๕๖-

๒๕๕๙ 

 

การหมุนเวยีน ทีป่รกึษา คณะกรรมการกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสริมสขุภาพ 



องคป์ระกอบกรรมการ 
ป ี๒๕๔๔ – 

๒๕๔๖ 

ป ี๒๕๔๗ – ๒๕๔๙ ป ี๒๕๕๐ – ๒๕๕๒ ป ี๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ ป ี๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ 

๑. ท่ีปรึกษาของ

คณะกรรมการฯ 

นพ.ประเวศ  วะสี นพ.ประเวศ  วะสี  นพ.อุดมศิลป์  ศรี

แสงงาม 

นพ.มงคล  ณ 

สงขลา 

๒. ท่ีปรึกษาของ

คณะกรรมการฯ 

    นพ.อุดมศิลป์  ศรี

แสงงาม 

๓. ท่ีปรึกษาของ

คณะกรรมการฯ 

     

๔. ท่ีปรึกษาของ
คณะกรรมการฯ 

     

๕. ท่ีปรึกษาของ
คณะกรรมการฯ 

     

๖. ท่ีปรึกษาของ
คณะกรรมการฯ 

     

๗. ท่ีปรึกษาของ

คณะกรรมการฯ 

     

 

 

 

การหมุนเวยีน คณะกรรมการประเมนิผลกองทนุฯ 

องคป์ระกอบกรรมการ ป ี๒๕๔๔ – ๒๕๔๖ ป ี๒๕๔๗ – ๒๕๔๙ ป ี๒๕๕๐ – ๒๕๕๒ ป ี๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ ป ี๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ 

๑. ประธานกรรมการ นพ.ด ารง  บุญยืน     

๒. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ              ศ.ดร.อัมมาร  

สยามวาลา 

นพ.ด ารง  บุญยืน นพ.ด ารง  บุญยืน  นพ.ณรงค์ศักดิ์  อัง

คะสุวพลา 



องคป์ระกอบกรรมการ ป ี๒๕๔๔ – ๒๕๔๖ ป ี๒๕๔๗ – ๒๕๔๙ ป ี๒๕๕๐ – ๒๕๕๒ ป ี๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ ป ี๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ 

๓. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ                   

๔. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ                   

๕. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ                   

๖. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ                   

๗. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ                   

 


