ความเป็นมา
ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ผู้อำนวยการกองแผนงานสาธารณสุข ปี ๒๕๑๕ - ๒๕๓๖

ผู้อำนวยการกองสถิติสาธารณสุข
๒๔๙๘ - ๒๕๓๗

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๑๔ อนุมัติแบ่งส่วนราชการและกำลังคน
โดยให้มีกองวางแผนสาธารณสุขในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
การจัดตั้งกองและแต่งตั้งผู้อำนวยการคนแรก มาเรียบร้อยในต้นปี ๒๕๑๕

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

นายแพทย์ยุทธนา
นายแพทย์ดำรงค์
นายแพทย์บรรเทา
นายแพทย์สุจริต
นายแพทย์สงวน
นายแพทย์นรา

ศุขสมิติ
บุญยืน
เอื้อกุล
ศรีประพันธ์
นิตยารัมพงศ์
นาควัฒนานุกูล

กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕ - กรกฎาคม ๒๕๒๔
สิงหาคม ๒๕๒๔ - พฤศจิกายน ๒๕๓๑
ธันวาคม ๒๕๓๑ - เมษายน ๒๕๓๓
เมษายน ๒๕๓๓ - ตุลาคม ๒๕๓๓
ตุลาคม ๒๕๓๓ - กันยายน ๒๕๓๕
ตุลาคม ๒๕๓๕ - กันยายน ๒๕๓๖

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

นายแพทย์บุญช่วย
นายแพทย์ฟลอร์เรนทร์
พญ.มรว.เฉลิมสุข
ดร.กาญจนา
นายแพทย์สมศักดิ์
นายแพทย์ชูชัย

ศุภมณี
วงศ์ฟัก
บุญไทย
กาญจนสินทิ ธ์
ชุณหรัศมิ์
ศุภวงศ์

๒๔๙๘ - ๒๕๑๓
๒๕๑๓ – ๒๕๒๐
๒๕๒๐ - ๒๕๒๘
พฤศจิกายน ๒๕๒๙ - มีนาคม ๒๕๓๓
พฤษภาคม ๒๕๓๓ - ธันวาคม ๒๕๓๕
ตุลาคม ๒๕๓๖ - ธันวาคม ๒๕๓๗

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข ปี ๒๕๓๖ - ๒๕๔๕
พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ ๒๕๓๖ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

นายแพทย์บรรพต
นายแพทย์สุวิทย์
นายแพทย์นรา
นายแพทย์พรเทพ
นายแพทย์สมศักดิ์
นายแพทย์สุพรรณ
นายแพทย์ยงยุทธ์

ต้นธีรวงศ์
วิบุลผลประเสริฐ
นาควัฒนานุกูล
ศิริวนารังสรรค์
ชุณหรัศมิ์
ศรีธรรมมา
วงศ์ภิรมย์ศานติ์

เมษายน ๒๕๓๖ - ตุลาคม ๒๕๓๗
ตุลาคม ๒๕๓๗ - พฤศจิกายน ๒๕๓๘
ธันวาคม ๒๕๓๘ - กันยายน ๒๕๓๙
ตุลาคม ๒๕๓๙ - กันยายน ๒๕๔๑
ตุลาคม ๒๕๔๑ - กันยายน ๒๕๔๒
ตุลาคม ๒๕๔๓ - กันยายน ๒๕๔๔
ตุลาคม ๒๕๔๔ - กันยาน ๒๕๔๕

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๔๕ ถึง 2560
การปฏิรูประบบราชการและกระทรวงสาธารณสุข ตุลาคม ๒๕๔๕
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

นายแพทย์ยงยุทธ์
นายแพทย์อำนวย
นายแพทย์สุวัช
นายแพทย์ศุภกิจ
นายแพทย์กิตติ
นายแพทย์สุวัฒน์
นายแพทย์พิทักษ์พล
นายแพทย์สมยศ
นายแพทย์พงศธร

วงศ์ภิรมย์ศานติ์
กาจีนะ
เซียศิริวัฒนา
ศิริลักษณ์
กรรภิรมย์
กิตติดิลกกุล
บุณยมาลิก
ศรีจารนัย
พอกเพิ่มดี

ตุลาคม ๒๕๔๕ - มกราคม ๒๕๔๖
มกราคม ๒๕๔๖ - กันยายน ๒๕๔๘
ตุลาคม ๒๕๔๘ - มีนาคม ๒๕๕๐
เมษายน ๒๕๕๐ - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
กุมภาพันธ์ – พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ธันวาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖
กันยายน ๒๕๕๖ - กรกฏาคม ๒๕๕๗
กรกฏาคม ๒๕๕๗ – พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (18 พย.)
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ – มิถุนายน 2560

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ปี ๒๕60 ถึง ปัจจุบัน
การปฏิรูประบบราชการและกระทรวงสาธารณสุข 14 มิถุนายน ๒๕60
๑.
๒.
๓.
๔.

นายแพทย์พงศธร
นายแพทย์ชัยพร
นายแพทย์ธเนศ
นายแพทย์สุภโชค

พอกเพิ่มดี
สุชาติสุนทร
ดุสิตสุนทรกุล (รักษาราชการแทน)
เวชภัณฑ์เภสัช

14 มิถุนายน ๒๕60 – 30 กันยายน 2561
1 ตุลาคม 2561 – 6 กรกฎาคม 2563
7 กรกฎาคม 2563 – 30 กันยายน 2563
1 ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน

