ความเปนมาของคณะกรรมการกองทุนสงเสริมงานวัฒนธรรม
แตเดิม(กอนพ.ร.บ.วัฒนธรรมแหงชาติพ.ศ. ๒๕๕๓ จะประกาศและมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ ๑๓
พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ที่ผานมา) คณะกรรมการกองทุนสงเสริมงานวัฒนธรรม ไดตั้งขึ้นตามมาตรา ๒๓ แหง
พระราชบัญญัติสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๒๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๓๕ ซึ่งตามมาตราดังกลาวไดกําหนดไววา
“มาตรา ๒๓ ใหคณะกรรมการกองทุนสงเสริมงานวัฒนธรรม ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิทางดาน
วัฒนธรรม ซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งเปนประธานกรรมการกองทุน เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรม
แหงชาติ เปนรองประธานกรรรมการกองทุน ผูทรงคุณวุฒิดานวัฒนธรรมซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งจํานวน หก
คนเปนกรรมการกองทุน และใหหัวหนาหนวยงานตามมาตรา ๒๒ เปนกรรมการและเลขานุการกองทุน”
จากพ.ร.บ.ขางตน ทําใหเกิดคณะกรรมการกองทุนสงเสริมวัฒนธรรม ในสํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหงชาติ (สวช.) จํานวน ๙ คน อันประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทางดานวัฒนธรรม โดยการแตงตั้ง
ของคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติซึ่งเปนบุคคลภายนอก จํานวน ๗ คนเปนประธาน ๑ คนและกรรมการ
อีก ๖ คน ทั้งนี้ โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติเปนรองประธาน และผูอํานวยการกอง
กองทุนสงเสริมงานวัฒนธรรม (ซึ่งเปนกองที่ตั้งขึ้นตามมาตรา๒๒ ของพ.ร.บ.ดังกลาว) เปนกรรมการและ
เลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการกองทุนฯจะอยูในวาระคราวละ ๒ ป สวนเลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรม
แหงชาติและผอ.กองกองทุนสงเสริมงานวัฒนธรรมจะปรับเปลี่ยนไปตามผูที่ดํารงตําแหนงอยูในขณะนั้น
และนับตั้งแตมีการแตงคณะกรรมการกองทุนสงเสริมวัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติสํานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๒๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนตนมา สํานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (สวช.) ซึ่งตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปน “กรมสงเสริมวัฒนธรรม” (สวธ.) เมื่อ
วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๓ ไดมีคณะกรรมการกองสงเสริมงานวัฒนธรรมไปแลว ๗ ชุด โดยชุดที่ ๗ ไดดํารง
ตําแหนงจนพนวาระกอนกําหนด อันเปนผลจากการประกาศใชพ.ร.บ.วัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตาม
รายชื่อดังตอไปนี้
รายชื่อคณะกรรมการกองทุนสงเสริมงานวัฒนธรรม ตั้งแตชุดที่ ๑-๗ (๓๐ ก.ค.๒๕๓๕ -๑๐ ก.พ.๒๕๕๔)
ชุดที่ ๑ เริ่มตั้งแตวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๓๕- วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๓๘ ไดแก
๑.นางสายสุรี จุติกลุ
ประธานกรรมการ
๒.นายธารินทร นิมมานเหมินทร
กรรมการ
๓.พลโทปรีชา โรจนเสน
กรรมการ
๔.นายสิงโต จางตระกูล
กรรมการ
๕.นายสุวัฒน วรดิลก
กรรมการ
๖.นายเสรี
วังสไพจิตร
กรรมการ
๗.นายโสภณ สุภาพงษ
กรรมการ
รองประธาน คือ เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติในชวงนี้ ไดแก นายรุง แกวแดง (๑ ต.ค.๓๔๓๑ มี.ค.๓๖) นายสมคิด โชติกวณิชย(๑ เม.ย.๓๖- ๓๐ก.ย. ๓๖) นายมงคล บุญวงศ (๑ ต.ค. ๓๖-๓๐ก.ย.
๓๗)และนายพยุงศักดิ์ จันทรสุรินทร (๑ ต.ค.๓๗-๑๖ ต.ค. ๔๐)
เลขานุการ ไดแกผอ.กองกองทุนฯ คือ นายอํานวย จั่นเงิน

ชุดที่ ๒ เริ่มตั้งแตวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๓๘-วันที่๑๙ มีนาคม ๒๕๔๑ ไดแก
๑.นายมีชัย วีระไวทยะ
ประธานกรรมการ
๒.นายจุลจิตต บุญยเกตุ
กรรมการ
๓.คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
กรรมการ
๔.พลเอกปรีชา โรจนเสน
กรรมการ (เปนสมัยที่ ๒)
๕.นายนิเชต สุนทรพิพิธ
กรรมการ
๖.นายสุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา
กรรมการ
๗.นายโสภณ สุภาพงษ
กรรมการ (สมัยที่ ๒)
รองประธาน คือ นายพยุงศักดิ์ จันทรสุรินทร (๑ ต.ค.๓๗-๑๖ ต.ค. ๔๐) และนายอาทร จันทวิมล (๑๗ ต.ค.
๔๐-๓๐ ก.ย. ๔๔)
เลขานุการ คือ นายอํานวย จั่นเงิน
ชุดที่ ๓ เริ่มตั้งแตวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๑ -วันที่๑๕ มีนาคม ๒๕๔๔ ไดแก
๑.นายโสภณ สุภาพงษ
ประธานกรรมการ
๒.นายถนอม อินทรกําเนิด
กรรมการ
๓.น.ส.ยุวดี บุญครอง
กรรมการ
๔.นายสมชาย กรุสวนสมบัติ
กรรมการ
๕.นายสมภพ เจริญกุล
กรรมการ
๖.นายอภัยชนม วัชรสินธุ
กรรมการ
๗.นายอัศวิน คงศิริ
กรรมการ
รองประธาน คือ นายอาทร จันทวิมล (๑๗ ต.ค. ๔๐-๓๐ ก.ย. ๔๔)
เลขานุการ คือ นายอํานวย จั่นเงิน / นายมนัส เหลียงชัยกุล และเปนนายปรีชา กันธิยะ
ชุดที่ ๔ เริ่มตั้งแตวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๔ –วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ไดแก
๑.นายพะนอม แกวกําเนิด
ประธานกรรมการ
๒.นายเกียรติศักดิ์ อิชยานันท
กรรมการ
๓.ม.ล.ชัยวัฒน ชยางกูร
กรรมการ
๔.นายศิริชัย สาครรัตนกุล
กรรมการ
๕.นายสมชาย แสวงการ
กรรมการ
๖.นายสุเทพ วงศกําแหง
กรรมการ
๗.นายอภัยชนม วัชรสินธุ
กรรมการ (สมัยที่ ๒)
รองประธาน คือ นายอาทร จันทวิมล (๑๗ ต.ค. ๔๐-๓๐ ก.ย. ๔๔) ม.ร.ว.จักรรถ จิตรพงศ (๑ต.ค.๔๔-๒๐
ต.ค. ๔๕) นายเกียรติศักดิ์ อิชยานันท (๒๐ พ.ย.๔๕-๓๐ ก.ย.๔๖) และนางปริศนา พงษทัดศิริกุล(๑ ต.ค.๔๖๓๐ ก.ย. ๕๐)
เลขานุการ นายปรีชา กันธิยะ และเปน ม.ล.เติมแสง สรรพโส

ชุดที่ ๕ เริ่มตั้งแตวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ –วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ ไดแก
๑.นายปญญา โชติเทวัญ
ประธานกรรมการ
๒.นายธงทอง จันทรางสุ
กรรมการ
๓.นางมาลีรัตน ปลื้มจิตรชม
กรรมการ
๔.นายยรรยง พวงราช
กรรมการ
๕.นายวัลลภ พลอยทับทิม
กรรมการ
๖.นางสิริฉัตร อรรถเวทยวรวุฒิ
กรรมการ
๗.นายสุภกิต เจียรวนนท
กรรมการ
รองประธาน คือ นางปริศนา พงษทัดศิริกุล(๑ ต.ค.๔๖-๓๐ ก.ย. ๕๐)
เลขานุการ คือ นายสมโภชน ฉายะเกษตริน
ชุดที่ ๖ เริ่มตั้งแตวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๐ –วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๒ ไดแก
๑.นายสมนึก พิมลเสถียร
ที่ปรึกษา
๒.นายสุนทร อรุณานนทชัย
ประธานกรรมการ
๓.นายเนาวรัตน พงษไพบูลย
กรรมการ
๔.นายสวัสดิ์ หอรุงเรือง
กรรมการ
๕.นายประวิตร นิลสุวรรณกุล
กรรมการ
๖.นายวิบูลย ลีส้ ุวรรณ
กรรมการ
๗.นาวาอากาศเอกอาวุธ เงินชูกลิ่น
กรรมการ
๘.นายปฐมฤกษ เกตุทัต
กรรมการ
รองประธาน คือ นางปริศนา พงษทัดศิริกุล(๑ ต.ค.๔๖-๓๐ ก.ย. ๕๐) /นายปรีชา กันธิยะ (๑ ต.ค. ๕๐-๑๗
มี.ค.๕๒ ) และนางฉวีรัตน เกษตรสุนทร (๑๘ มี.ค.๕๒-๓๐ ก.ย. ๕๒)
เลขานุการ คือนางกุลวดี เจริญศรี / นางพิมพระวี วัฒนวรางกูร
ชุดที่ ๗ เริ่มตั้งแตวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๒ –วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ไดแก
๑.คุณหญิงปทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล
ประธานกรรมการ
๒.พลอากาศตรีอาวุธ เงินชูกลิ่น
กรรมการ
๓.ศจ.วิบูลย ลี้สุวรรณ
กรรมการ
๔.ศจ.วิโชค มุกดามณี
กรรมการ
๕.ผศ.ประวิตร นิลสุวรรณกุล
กรรมการ
๖.นายอดุล จันทรศักดิ์
กรรมการ
(ไมสามารถรับตําแหนงไดเนื่องจากติดภารกิจเปนหัวหนาคณะในศาลปกครองกลาง)
๗.นายปญญา นิรันดรกุล
กรรมการ
รองประธาน คือ นางฉวีรัตน เกษตรสุนทร (๑๘ มี.ค.๕๒-๓๐ ก.ย. ๕๒) /นายสมชาย เสียงหลาย(๑ ต.ค. ๕๒ ๒๓ ก.ย. ๕๓ – ตําแหนงเลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ ซึ่งตอมาไดเปลี่ยนตําแหนงดังกลาวเปน
“อธิบดีกรมสงเสริมวัฒนธรรม” เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ย. ๕๓ และนายสมชาย เสียงหลายดํารงตําแหนงอธิบดีฯจนถึง
วันที่ ๓๐ ก.ย. ๕๓ กอนจะไปดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงวัฒนธรรม) และผูมาดํารงตําแหนงอธิบดีกรมสงเสริม

วัฒนธรรม รวมถึงเลขานุการคณะกรรมการกองทุนฯคือ ศาสตราจารยอภินันท โปษยานนท (๑ ต.ค. ๕๓ ๓๐ ก.ย. ๕๔)
เลขานุการ คือ น.ส.ชรีรัตน ซีประเสริฐ และ น.ส.ทัศชล เทพกําปนาท
คณะกรรมการชุดที่ ๗ อันเปนชุดสุดทายของพระราชบัญญัติสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๒๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนฉบับเดิมนี้ เดิมจะพนวาระในวันที่ ๖ กัน
ยาย ๒๕๕๔ แตหลังจากไดมีการประกาศใชพ.ร.บ.วัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน
๒๕๕๓ และมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ทําใหคณะกรรมการชุดดังกลาวตองพนวาระไป
เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ทั้งนี้ตามมาตรา ๓๓ แหงบทเฉพาะกาล ของพ.ร.บ.ฉบับใหม และเมื่อวันที่
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการวัฒนธรรม
แหงชาติ ไดลงนามแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสงเสริมงานวัฒนธรรม ทั้ง ๘ ทานเรียบรอย
แลว ซึ่งคณะกรรมการกองทุนสงเสริมงานวัฒนธรรมชุดถื
นี อเปน คณะกรรมการชุดแรกตามพ.ร.บ.วัฒนธรรม
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และจะมีอายุการทํางาน ๓ ป โดยเริ่มตั้งแตวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๑
พฤษภาคม ๒๕๕๘
ตาม พ.ร.บ.วัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๓
สําหรับคณะกรรมการกองทุนสงเสริมงานวัฒนธรรมชุดใหมนี้ จะตั้งขึ้นตามมาตรา ๒๑ แหงพ.ร.บ.
วัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ ที่กําหนดไววา
“มาตรา ๒๑ ใหมีคณะกรรมการกองทุนประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความเชี่ยวชาญในการ
บริหารจัดการดานการเงิน และดานวัฒนธรรมซึ่งคณะกรรมการ(วัฒนธรรมแหงชาติ)แตงตั้งจํานวนไมเกินแปด
คนเปนกรรมการ
ใหกรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการของคณะกรรมการกองทุน
ใหอธิบดีกรมสงเสริมวัฒนธรรมเปนกรรมการและเลขานุการ”
จากพ.ร.บ.ขางตน จึงมีผลใหคณะกรรมการกองทุนฯชุดใหมมีจํานวน ๙ คนเทาเดิม เพียงแตผูที่ทํา
หนาที่เปนฝายเลขานุการคือ อธิบดีกรมสงเสริมวัฒนธรรม และที่เปลี่ยนไปอีกอยางคือ วาระการดํารง
ตําแหนงของคณะกรรมการกองทุนฯชุดใหมจะมีอายุคราวละ ๓ ป และอาจไดรับแตงตั้งไดอีก แตตองไมเกิน
สองวาระติดตอกัน
อนึ่ง ในสวนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการฯไดมีบัญญัติไวในมาตรา ๒๓ กลาวคือ
มาตรา ๒๓
คณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) บริหารกองทุนใหเปนไปตามวัตถุประสงค
(๒) พิจารณาอนุมัติโครงการหรือกิจกรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชนที่ขอรับการอุดหนุน
จากกองทุนใหสอดคลองกับนโยบายวัฒนธรรมของชาติในเรื่องการศึกษา วิจัย พัฒนา ฟนฟู อนุรักษ สงเสริม
และเผยแพรงานวัฒนธรรม
(๓) ติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ หรือกิจกรรมที่ไดรับการสงเสริมหรือสนับสนุนจาก
กองทุน
(๔) เสนอรายงานประจําปเกี่ยวกับสถานะการเงินและการบริหารกองทุนตอคณะกรรมการ
(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย

ลําดับ
๑.

ทําเนียบ
คณะกรรมการกองทุนสงเสริมงานวัฒนธรรมชุดใหม
ชื่อ - สกุล
ตําแหนงปจจุบัน
คุณหญิงปทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการกองทุนสงเสริมงาน
วัฒนธรรม
- ประธานกรรมการ โรงแรมอโนมา
กรุงเทพฯ
- ประธานชมรมผูรูคุณแผนดิน
- กรรมการจัดหาทุน อาคารเฉลิม
พระเกีบยรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี
มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก
- กรรมการกลาง มูลนิธิรามาธิบดี ใน
พระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรามราชกุมารี

๒.

นางเบญจวรรณ สรางนิทร

- คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิอาน
ผลงานทางวิชาการ สํานักงาน ก.พ.
- ประธานคณะกรรมการกําหนด
ตําแหนงระดับสูงกระทรวงมหาดไทย
และสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

๓.

ดร.ฉวีรัตน เกษตรสุนทร

- ผูอํานวยการศูนยคุณธรรม
- ขาราชการบํานาญ ผูเชี่ยวชาญ
สมาชิกวุฒิสภา

ลําดับ
๔.

๕.

๖.

ทําเนียบ
คณะกรรมการกองทุนสงเสริมงานวัฒนธรรมชุดใหม
ชื่อ - สกุล
ตําแหนงปจจุบัน
นายประวิตร นิลสุวรรณากุล - ผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
(ค.ต.ป.)สํานักนายกรัฐมนตรี
-กรรมการ มาตรฐานและนโยบาย
บัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
- กรรมการ คณะกรรมการประเมินผล
การดําเนินงานทุนหมุนเวียน
กระทรวงการคลัง
ตําแหนงอดีต
- คณบดี คณะบริหารธุรกิจ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
- รองคณบดี คณะพาณิชยศาสตรและ
การบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
นายประวุฒิ พิพิธสุขสันต
- ประธานกรรมการ บริษัท เอ็น เค ซี
มอเตอร จํากัด
- กรรมการผูจัดการ บริษัท นครชัยท
รานสปอรต เตชั่น จํากัด
- คณะกรรมการสงเสริมกิจการ
โรงเรียนนายรอยตํารวจ
- อนุกรรมมาธิการดานการคมนาคม
ทางบก(การรถไฟ)
นางพิมพรวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมสงเสริมวัฒนธรรมเปน
กรรมการและเลขานุการ

หมายเหตุ : คณะกรรมการกองทุนสงเสริมงานวัฒนธรรมชุดปจจุบันที่ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
และจะอยูในวาระถึงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นี้ มีอธิบดีกรมสงเสริมวัฒนธรรมเปนเลขานุการและ
กรรมการ ดังนี้
๑. นางปริศนา พงษทัดศิริกุล ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕
(จากนั้นไปดํารงตําแหนงเปนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม)
๒. นายชาย นครชัย ระหวางวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
๓. นางพิมพรวี วัฒนวรางกูร ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘-ปจจุบัน

