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ขอ้มลูเบือ้งตน้เสน้ทางเงนิจากกองทนุอืน่มายัง “กองทนุเพือ่การพัฒนาระบบสาธารณสขุ” ของ สวรส.  
 

ขอ้มูล ณ วันที ่12 ธันวาคม 2557 

 

      
ชว่งปฏวิตั ิ/นพ.มงคล ณ 

สงขลา เป็น รมว.สธ. 
       

ปีงบประมาณ  ปี 44   ปี 45   ปี 46   ปี 47   ปี 48   ปี 49   ปี 50   ปี 51   ปี 52   ปี 53   ปี 54   ปี 55   ปี 56   ปี 57  

งบทัง้หมด 78,929,342 158,913,120 156,285,056 365,420,288 276,615,433 895,774,268 606,951,133 296,783,907 312,893,125 266,957,699 172,094,811 49,616,470 66,879,740 379,385,091 

กลุ่มตระกลู ส. 50,228,584 50,692,266 65,568,800 227,200,807 239,445,139 664,775,725 574,490,641 278,791,759 155,811,143 92,271,250 131,768,650 24,888,600 15,353,856 56,107,620 

รอ้ยละ 63.6 31.9 42.0 62.2 86.6 74.2 94.7 93.9 49.8 34.6 76.6 50.2 23.0 14.8 

รายชือ่บอรด์ 

สวรส. 
      

ศ.ประเวศ วะส,ี สวุทิย ์วบิลุยผ์ลประเสรฐิ,  
ศ.วจิารณ์ พานชิ,  

ศ.วจิติร ศรสีพุรรณ,จุร ีวจิติรวาทการ, 
ศ.เกษม วัฒนชัย,ศ.สมชัย ฤชพัุนธ ์

ศ.ประเวศ วะส,ี มงคล ณ สงขลา, ศ.วจิารณ์ 
พานชิ, ศ.วจิติร ศรสีุพรรณ, จุร ีวจิติรวาท

การ, สมชัย สัจจพงษ์, เทพ หมิะทองค า 

ศ.ประเวศ วะส,ี มงคล ณ สงขลา, ศ.
วจิารณ์ พานชิ, จรุ ีวจิติรวาทการ, , เทพ 

หมิะทองค า, นส. นวพร เรอืงสกลุ,  
นางกฤษดา แสวงด ี

ศ.ภเิศก ลมุพกิานนท,์ ศ.ชัยเวช 
นุชประยรู, ประยรู กนุาศล, บญุปลกู 

ชายเกต,ุ นพินธ ์ฮะกมี,ี นส. รพี
สภุา หวังเจรญิรุง่ 

รายชือ่บอรด์ สสส. 
จัดตัง้เมือ่ปี พ.ศ.

2544 

ศ.นพ.วจิารณ์ พานชิ, ศ.นพ.อดุมศลิป์ ศรแีสงนาม, นายไพบูลย ์
วัฒนศริธิรรม, ดร.ชงิชยั หาญเจนลักษณ์, ดร.สายสรุยี ์จุตกิุล, นาย

สรุนิทร ์กจินติยช์วี,์ รศ.ดร.กาญจนา แกว้เทพ 

นพ.สวุทิย ์วบิุลผลประเสรฐิ, นพ.วชิยั โชคววิฒัน,์ ศ.นพ.วจิารณ์ พานชิ, 
นายเกยีรตชิยั พงษ์พาณชิย,์ รศ.ดร.สพุติร สมาหโิต, ดร.ชงิชยั หาญเจน

ลักษณ์, พระไพศาล วสิาโล 

ศ.พญ.ชนกิา ตูจ้นิดา,  นายสงขลา วชิัยขัทคะ, นายโชคชัย ลิม้

ประดษิฐ,์ นายอาศสิ พทัิกษ์คมุพล, ศ.ไกรฤทธิ ์บณุยเกยีรต,ิ 
นายววัิฒน ์วกิรานตโนรส (รศ.ปัญญา ไขม่กุ ๒๕๕๓) รศ.ดร.ทศิ
นา แขมณี, นายมานจิ สขุสมจติร (จนถงึ ๒๕๕๒) รศ.จุมพล 
รอดค าด ี(๒๕๕๒) 

นพ.ศริวัิฒน ์ทพิยธ์ราดล, นายสงขลา วชิัยขัทคะ, นาย

สมพร ใชบ้างยาง, รศ.ประภาภัทร นยิม, นพ.สวุทิย ์
วบิลุผลประเสรฐิ (ลาออก ๒๕๕๕) ไมไ่ดส้รรหา

ทดแทน, ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ,์ นางมกุดา อนิตะ๊สาร, 
รศ.จุมพล รอดค าด ี

รายชือ่
กรรมการบรหิาร

สสส. 
    

นพ.วชิยั  

โชคววิัฒน ์
 

ศ.นพ.อดุมศลิป์ 
ศรแีสงนาม 

นพ.วชิยั  

โชคววิัฒน ์
 

ศ.นพ.อดุมศลิป์  
ศรแีสงนาม 

นพ.วชิยั  
โชคววิัฒน ์ 

 

ศ.ไกรฤทธิ ์ 
บุณยเกยีรต ิ

 
ศ.นพ.อดุมศลิป์ 

ศรแีสงนาม 

นพ.วชิยั โชคววิัฒน ์
ศ.นพ.อดุมศลิป์  
ศรแีสงนาม 

ศ.ไกรฤทธิ ์ 
บุณยเกยีรต ิ
นายช านาญ  
พเิชษฐพ์ันธ ์

นายสมพร ใชบ้างยาง 

นพ.วชิยั  
โชคววิัฒน ์
ศ.ไกรฤทธิ ์ 

บุณยเกยีรต ิ 
นายช านาญ  
พเิชษฐพ์ันธ ์
นายสมพร  

ใชบ้างยาง 

นพ.วชิยั  
โชคววิัฒน ์
ศ.ไกรฤทธิ ์ 

บุณยเกยีรต ิ
นายช านาญ 
พเิชษฐพ์ันธ ์
นายสมพร  

ใชบ้างยาง 

นพ.วชิยั  
โชคววิัฒน ์
ศ.ไกรฤทธิ ์ 

บุณยเกยีรต ิ
นายช านาญ 
พเิชษฐพ์ันธ ์
นายสมพร  

ใชบ้างยาง 

นพ.วชิยั  
โชคววิัฒน ์

 

นายช านาญ 
พเิชษฐพ์ันธ ์

 
นายสมพร  

ใชบ้างยาง 

นพ.วชิยั  
โชคววิัฒน ์

 

นายช านาญ 
พเิชษฐพ์ันธ ์

 
นายสมพร  

ใชบ้างยาง 

นพ.วชิยั  
โชคววิัฒน ์

 

นายช านาญ 
พเิชษฐพ์ันธ ์

 
นายสมพร  

ใชบ้างยาง 

อดตีรมช สธ. 
 (นพ. สมศักดิ ์
ชณุหรัศมิ)์ 

สแีดง รับตรงจาก สสส 

สดี า มาจาก สวรส. 

150,000 646,750.00 

1,205,000 

15,284,400 
19,575,200 
16,100,000 
3,497,890 

124,000 

329,814,000 
32,208,000 

 

49,994,200 
 

_ 

1,150,000 
5,000,000 
6,382,950 

 

17,899,600 
992,335 

 
3,121,100 

433,400 

1,414,000 
240,000 

5,911,400 
2,866,600 

18,864,950 

6,219600 
1,000,000 
799,950 
454,000 

400,000 
50,000 

ไมม่จีาก 
สวรส. 

ไดจ้าก สปสช 
โดยตรง 

6,000,000 

4,079,050 

ไม่มจีาก 
สวรส. 

แกนน าหลัก 
นพ.สวุทิย ์ 

วบิุลยผ์ลประเสรฐิ 

10,000 

20,000 
20,000 
10,000 

300,000 100,000 50,000 50,000 _ _ ยา 11,547,250 _ _ _ _ ไม่ม ี ไม่ม ี

 -

 200,000,000

 400,000,000

 600,000,000

 800,000,000

 1,000,000,000

ปี 44 ปี 45 ปี 46 ปี 47 ปี 48 ปี 49 ปี 50 ปี 51 ปี 52 ปี 53 ปี 54 ปี 55 ปี 56 ปี 57

งบทัง้หมด

ตระกลู ส.

วช. 
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ชว่งปฏวิตั ิ/นพ.มงคล ณ 

สงขลา เป็น รมว.สธ. 
       

ปีงบประมาณ  ปี 44   ปี 45   ปี 46   ปี 47   ปี 48   ปี 49   ปี 50   ปี 51   ปี 52   ปี 53   ปี 54   ปี 55   ปี 56   ปี 57  

9,477,614 

754,000 

แกนน าหลัก 
พญ.สพุัตรา   
ศรวีณชิชากร 

278,923,830 บ. 

300,000 _ 
190,000 
15,000 

10,000 

10,000 
670,400 

2,950,000 
6,220,000 

300,000 
6,006,000 
4,730,000 

139,900,000 

5,000,000 
5,000,000 
3,366,000 

12,825,000 
107,000 

3,512,000 
2,000,000 

1,230,000 
2,616,600 
614,000 

7,116,830 

65,475,000 
3,037,500 
4,953,000 
771,000 

_ ไม่ม ี ไม่ม ี

แกนน าหลัก 

นพ.วชิยั โชคววิัฒน ์
สแีดง มาจาก สสส 

ผ่าน สวรส.  

_ _ _ 200,000 _ 500,000 
100,000 

2,751,527 

450,000 

450,000 
6,000,000 

500,000 

ตัง้แตปี่ 2552 – 2560 นพ.วขัิย โชคววัิฒน ์เป็นรองประธานคนที ่2 ของบอรด์ สสส.  

 
ประชาสัมพันธ ์
13,910,000 

16,959,254 
เอดส ์

6,400,000 
4,120,000 
3,089,000 

6,400,000 
3,190,000 
6,400,000 
6,400,000 
26,690,000 

เอดส ์
3,143,000 
1,219,000 

2,000,000 
4,000,000 
1,500,000 
6,908,340 
1,472,000 

1,372,230 
2,995,750 
4,603,210 
4,800,000 
6,390,000 

4,715,000 
57,955,820 
4,715,000 
30,648,000 

26,155,700 
2,000,000 
1,600,000 
7,571,660 
1,800,000 

เอดส ์
2,500,000 

_ 
สงูอาย ุ

14,126,758 
ไม่ม ี

สสส.สนับสนุนสภาผูส้งูอายปีุละ 20 ลบ.ตัง้แตปี่ 47-ปัจจุบัน 
นพ.บรรลุ

20,000,000 
นพ.บรรลุ

20,000,000 
นพ.วชิัย

20,000,000 
นพ.วชิัย

20,000,000 
นพ.วชิัย 

20,000,000 
นพ.วชิัย

20,000,000 
นพ.วชิัย

20,000,000 
นพ.วชิัย

20,000,000 
นพ.วชิัย

20,000,000 
นพ.วชิัย

20,000,000 
นพ.วชิัย

20,000,000 

แกนน าหลัก 
นพ.ชชูยั ศุภวงศ ์

สแีดงคอืมาจาก 
สสส, 

_ _ _ _ 
19,541,000 
19,199,000 

49,994,200 

_ 14,965,000 
1,506,680 

45,774,870 
500,000 _ _ _ ไม่ม ี ไม่ม ี

รศ.ดร.ชืน่ฤทัย  
กาญจนะจติรา 

55,000 
10,000 

_ 80,000 1,015,000 _ _ 
16,875,000 

150,000 
9,080,000 

25,475,000 _ _ _ _ ไม่ม ี ไม่ม ี

ศ.ดร.วภิาดา 
คุณาวกิตกิลุ 

200,000 
447,040 

647,040 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ไม่ม ี ไม่ม ี

ผูม้ชี ือ่เสยีง/ภาค ี
ในสงัคมปัจจุบัน 
สนี ้าเงนิ = จาก 

สปสช มาผ่าน 
สวรส.  

อัมมาร 
314,000 

 

รสนา 
33,200 

ธรียุทร บุญม ี
90,000 

595,000 

วจิารณ์ พานชิ 
90,000 

       

อ าพล  
จนิดาวัฒนะ 

70,000 

ศ.ดร.ภักด ี
10,000 
10,000 

ธรียุทธ บุญมี
20,000 
50,000 

ศ.ดร.ภักด ี
10,000 
โคทม 

680,000 
ธรียุทธ บุญมี

50,000 

_ 

โคทม 
528,000 

11,637,100 
นพ.ประทปี ธน

เจรญิ (สปสช) 
169,400,982 
169,319,592 

_ 
โคทม  

6,346,800 

 

นมิติร ์ 
เทยีนอุดม 

(สปสช) 
57,955,820  

_ _ ไม่ม ี ไม่ม ี

กลุ่มนักวชิาการ 

_ 
191,490 
646,750 
4,088,500 

15,000 1,906,000 

5,100,000 

2,046,544 
1,322,850 
375,725 

12,250,000 _ 
9,000,000 
1,035,000 
582,200 

5,534,000 1,430,500 
3,300,000 
2,000,000 _ ไม่ม ี ไม่ม ีนพ.วโิรจน ์ตัง้

เจรญิเสถยีร 

IHPP 

นพ.ยศ  

ตรีะวัฒนานนท ์
       3,000,000 4,000,000 2,999,700 

3,000,000 

350,000 
5,000,000 

7,040,000 

6,670,000 
7,215,000 
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ชว่งปฏวิตั ิ/นพ.มงคล ณ 

สงขลา เป็น รมว.สธ. 
       

ปีงบประมาณ  ปี 44   ปี 45   ปี 46   ปี 47   ปี 48   ปี 49   ปี 50   ปี 51   ปี 52   ปี 53   ปี 54   ปี 55   ปี 56   ปี 57  

HITAP สเีขยีว =

รับตรงจาก สปสช 

7,270,000 

นพ.โกมาตร   
จงึเสถยีรทรัพย์ 

600,000 
510,000 

_ 
650,000 

3,666,800 

71,000 

4,274,000 
780,000 
780,000 
50,000 

_ 
60,000 
870,000 

3,450,000 
_ 

60,000 
60,000 

_ _ 
8,100,000 
4,960,000 
370,000 

760,000 
1,000,000 

_ 2,500,000 

นพ.สชุาต ิ

สรณสถาพร 
_ 

23,600,000 

646,750 
_ 

42,750,000 
500,000 

29,972,500 

28,500,000 19,000,000 
21,987,370 

17,100,000 

1,075,400 

21,797,375 

จัดตัง้เครอืสถาบัน ส านักงานกลางสารสนเทศบรกิารสขุภาพ (สกส.) อยู่ภายใต ้สวรส. โดยม ีนพ. สชุาติ
เป็นผูอ้ านวยการ สกส. มาโดยตลอด แต่ สวรส. มองไมเ่หน็การเบกิจ่ายในกองทุนเครอืสถาบัน 

3,325,000 – 3,168,402 -  2,736,000 

พญ.สาวติร ี  

เมาฬกีุลไพโรจน ์
   

273,000 

81,081,257 
6,317,500 6,150,300 9,226,400 

จัดตัง้เครอืสถาบัน ส านักพัฒนาระบบตรวจสอบการรักษาพยาบาล (สพตร) อยู่ภายใต ้สวรส. โดยม ีพญ.สาวติรเีป็น

ผูอ้ านวยการ สกส. มาโดยตลอด แต่ สวรส. มองไมเ่หน็การเบกิจ่ายในกองทุนเครอืสถาบัน 10,660,900 

พญ.วัชรา  

ริว้ไพบูลย ์ 
_ _ _ 10,451,550 90,180,000 _ _ _ 

พนักงาน สวรส. จัดตัง้เครอืสถาบัน สสพ. อยู่ภายใต ้สวรส. โดยม ีพญ.วัชรา ป็นผูอ้ านวยการ สสพ. มาโดย

ตลอด ม ีนพ.สวุทิย ์เป็นประธานบอรด์ ปัจจุบันไดค้วบรวมกับ สวรส. แลว้ 

ภก.สรชยั  

จ าเนยีรด ารงการ 
_ _ _ _ _ _ 43,544,130 พนักงาน สวรส. ปัจจุบัน เกษียณแลว้ 

ทพ.จเร วชิาไทย _ _ _ _ _ _ _ 153,942,339.17 ปัจจุบันเป็น พนักงาน สวรส. 

นพ.บัณฑติ  
ศรไพศาล 

_ _ _ _ 19,860,000 87,000,000 _ _ 
ฝากผ่าน  ทักษพล 

83,000,000 
5,686,045 โอนจาก สสส ไปยัง สวรส. เพือ่ไปเรยีนต่างประเทศ (2552-2557) 

ปัจจุบันเป็นผูจั้ดการแผนงาน 1 สสส. 

นพ.พนิจิ  

ฟ้าอ านวยผล 
1,010,000 _ 1,160,000 108,550,000 _ 196,400,000 _ _ _ 

30,000 

40,000 

18,558,000 

9,240,000 
70,000 

1,300,000 
600,000 

30,000 
621,000 

18,558,000 

300,000 

7,495,000 

18,283,000 

โครงการางวัลเจา้ฟ้า
มหดิล  

(Prince Mahidol 
Awards) 

_ _ _ _ _ _ 

540,000 
16,875,000 
2,187,100 
1,903,900 
8,900,000 

150,000 

420,000 
400,000 
900,000 

_ _ _ _ _ _ 

สง่คนไปเรยีน ป.เอก _ _ _ _ 2 คนๆ ละ 976,200 
งบประมาณสง่นพ.บัณฑติ ผ่านทาง สสส โอนเขา้ สวรส 5,686,045 เพือ่ไปเรยีนตา่งประเทศ (2552-2557)  

ปัจจุบันเป็นผูจั้ดการแผนงาน 1 สสส. 

ตัวอย่าง 
 

โครงการทีไ่ม่ใช่

โครงการวจัิย ที่

โอนเงนิจาก  
 

สสส./สปสช.  
 

มาที ่ 

 
สวรส. 

ประสานการ

จัดการประชมุ
หอ้งยอ่ย การ

ประชมุระดับชาต ิ
สรา้งเสรมิ
สขุภาพ

คนท างาน 
517,000 

ผลติสือ่วดิทัีศน์ 

เรือ่งนโยบาย
สาธารณะและ
การป้องกันและ
ควบคมุปัญหาที่
คกุคามสขุภาพ 

428,000 
107,000 

บรหิารจัดการ
โครงการจัดตัง้
สถาบันวจัิยสังคม
และสขุภาพ  

4,274,000 

ผูจั้ดการ
แผนงานการ
สรา้งเสรมิ

สขุภาพคนพกิาร
ในสังคมไทย 

10,451,550 

ผูจั้ดการ

แผนงานการ
สรา้งเสรมิ
สขุภาพคน
พกิารใน

สังคมไทย 
90,130,000 

โครงการแผนงาน
ศนูยว์จัิยปัญหา

สรุา ปี2548-2551 
80,950,000 

การพัฒนา

ศักยภาพบคุลากร
ขา้ราชการ
กระทรวง

สาธารณสขุ นพ.

พงศธร  พอกเพิม่ด ี
3,618,422 

โครงการเสรมิสรา้ง

ศักยภาพองคก์รใน
การสง่เสรมิการ
ป้องกันเอชไอว/ี

เอดสใ์นเยาวชนกลุม่
เปราะบาง ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอื
7,000,000 

โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรดา้นสาธารณสุข ณ 
องคก์ารอนามัยโลก นคร

เจนวีา ประเทศ
สวติเซอรแ์ลนด ์ภายใต ้
โครงการประชุมวชิาการ

รางวัลสมเด็จเจา้ฟ้ามหดิล: 

กรณี นส. วรัญญา เตยีวกุล 
3,340,159.78 

พัฒนาการสือ่สาร
สาธารณะและ
ขับเคลือ่นสังคม
เพือ่ป้องกันเอดส์

นมิติร ์เทยีนอุดม 

(สปสช) 
57,955,820 

 
สภานักเรยีนไทย 

ร่วมใจรณรงค์
ป้องกันเอดส ์
30,648,000 

 
 ศนูยป์ระสานงาน

เพือ่พัฒนารูปแบบ
และกลไกรณรงค์
เพือ่ป้องกันเอดส ์

26,155,700 
 

โครงการประเมนิผล
โครงการพัฒนา

แผนงานระบบ
สขุภาพชมุชน 
65,475,000 
จาก สสส. 

_ _ _ 

โครงการศกึษาดู
งานระบบ
ป้องกันและ

ควบคมุโรคของ
ตา่งประเทศ 
325,000 
329,000 
256,500 

 

โครงการพัฒนา
นักวจัิยระบบ

สขุภาพ (ปรญิญา
เอก) (ภญ.นิลวรรณ 
อยูภั่กดแีละ ทพญ.
ปบุผวรรณ  พัวพันธ์
ประเสรฐิ) คนละ 

976,200 

_ 

ผูจั้ดการงานวจัิยเต็ม
เวลา นพ.พนิจิ ฟ้า
อ านวยผลแผนงาน

พัฒนาระบบขอ้มลู
ขา่วสารแหง่ชาต ิ: 
ภายใตแ้ผนวจัิยระบบ
สารสนเทศและขา่ว

กรองดา้น  

108,550,000 

ผูจั้ดการ

โครงการ
แผนงาน

ศนูยว์จัิยปัญหา
สรุา (ศวส.) 
19,800,000 

แผนงานร่วมสรา้ง

เสรมิสขุภาพกับ
ระบบประกัน

สขุภาพภว้นหนา้ 
178124425.13 

การประชมุวชิาการ
นานาชาตริางวัล

สมเด็จเจา้ฟ้ามหดิล 
30,556,000 

โครงการแลกเปลีย่น
บคุลากรระหว่าง
ธนาคารโลก และ
ส านักงานพัฒนา
นโยบายสขุภาพ

ระหว่างประเทศ 
กระทรวงสาธารณสขุ 
ณ องคก์ารอนามัย
โลก เจนวีา ประเทศ
สวติเซอรแ์ลนด ์ 

(ดร.นุศราพร ) 
665,681.89 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดา้นสาธารณสุข ณ 
องคก์ารอนามัยโลก นคร

เจนวีา ประเทศ
สวติเซอรแ์ลนด ์ภายใต ้
โครงการประชุมวชิาการ

รางวัลสมเด็จเจา้ฟ้ามหดิล: 
นพ.ยงยุทธ  พงษ์สุภาพ 

3,089,841.61 
กรณี นายสรศักดิ ์ สมร
ไกรสรกจิ 3,088,169.44 
โครงการเครอืข่ายร่วม

พัฒนาศักยภาพผูน้ า
การสรา้งสุขภาวะแนว

ใหม่ (คศน.) 
27,930,000 

ผลติ เผยแพร่ 
และ

ประชาสัมพันธ์
ขา่วสารเพือ่
ป้องกันเอดส ์

2,500,000 จาก 
สสส. 

_ _ _ 

http://old.hsri.or.th/network/71
http://old.hsri.or.th/network/75
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ชว่งปฏวิตั ิ/นพ.มงคล ณ 

สงขลา เป็น รมว.สธ. 
       

ปีงบประมาณ  ปี 44   ปี 45   ปี 46   ปี 47   ปี 48   ปี 49   ปี 50   ปี 51   ปี 52   ปี 53   ปี 54   ปี 55   ปี 56   ปี 57  

_ _ _ 

ผูจั้ดการโครงการ
พัฒนาระบบการ
ตรวจสอบการ
ใหบ้รกิาร

รักษาพยาบาล ปี 
2547  

8,089,256.8 

_ _ _ 

การประชมุวชิาการ

นานาชาตริางวัลสมเด็จ
เจา้ฟ้ามหดิล 

1,720,000 

แผนงานศูนยว์จิัย
ปัญหาสุรา ปี 2552-
2554 นพ.ทักษพล  

83,000,000 จาก สสส
ทีป่รกึษาดา้นการ

สือ่สารประชาสัมพันธ์

รณรงคเ์พือ่ป้องกัน
เอดส ์ 

13,910,000 จาก 
สสส. 

ศักยภาพองคก์ร

สมาชกิและแกนน า
ชมุชนเพือ่การ
ป้องกันเอชไอว/ี
เอดส ์430,000 

 
จาก สสส รวมทัง้สิน้ 

เรือ่งเอดส ์
152,758,810 

_ _ _ _ 

 

 

 

  


