ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๘
เรื่อง บัญชีรายชือ่ ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๘

ตามที่คณะกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ได้มีประกาศ เรื่องคุณสมบัติเฉพาะ เกณฑ์การ
ให้ ค ะแนนแล ะก าห นดเวลารั บ สมั ค รใ นการส รรห ากรรมการเขตสุ ข ภ าพเพื่ อ ประชาชน พ .ศ . ๒๕๖๐
ลงวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ และประกาศ เรื่อง ขยายกาหนดเวลารับสมัครเข้ารับการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อ
ประชาชน ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ กาหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อ
ประชาชน ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น
บัดนี้ คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๘ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร
เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว อาศัยอานาจตามคาสั่งคณะกรรมการสรรหากรรมการ
เขตสุขภาพเพื่อประชาชน ที่ ๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม พ .ศ.๒๕๖๐ และมติคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการเขต
สุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๘ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐จึงประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการสรรหา
กรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๘ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน จะดาเนินการพิจารณาคัดเลือกกรรมการ
เขตสุขภาพเพื่อประชาชน จากบัญชีรายชื่อดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๒๐ มีนาคม – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐
อนึ่ง ผู้ส มัค รที่ไ ม่ได้รับ การประกาศรายชื่อ สามารถสอบถามเป็นหนังสือถึ งประธานอนุก รรมการสรรหา
กรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๘ ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ เป็นต้นไป หากมีเหตุผลอันสมควร
คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๘ จะได้ออกประกาศเพิ่มเติมต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายศุมล ศรีสุขวัฒนา)
ประธานอนุกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๘

บัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๘
ก. ประเภทผู้แทนองค์กร กลุ่ม ชมรม สมาคม หรือเครือข่าย
๑. ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้านสุขภาพ
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
สถาบัน
(๑) นายพิเชษฐ เวชวิฐาน
ผู้แทนสถาบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
(๒)

ผศ. ดร.สุขพัฒน์ อนนท์จารย์

ผู้แทนสถาบันมหามงกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีล้านช้าง

(๓)

ผศ.ดร.กิติยาภรณ์ โชคสวัสดิ์ภิญโญ

ผู้แทนสถาบันมหวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

(๔)

ดร.เพ็ญศิริ ดารงภคภากร

ผู้แทนมหาวิทยาลัยนครพนม (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม)

(๕)

นายพัสกร องอาจ

ผู้แทนสถาบันวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร

ลาดับที่
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

๒. ผู้แทนบุคลากรสาธารณสุข
ชื่อ-สกุล
นายสังวรณ์ เสนวรคาศรี
นายอภิชาติ สะบู่แก้ว
นางชุลีกร ไชยศิลป์
นายภาณุพงษ์ ชาหลา

กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย
สาธารณสุขแห่งประเทศไทยสาขาจังหวัดอุดรธานี
สานักงานสาธารณสุขอาเภอ เอราวัณ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
โรงพยาบาลอากาศอานวย

๓. ผู้แทนกลุ่ม เครือข่าย หรือองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากาไรที่ดาเนินงานด้านต่างๆ ดังนี้
๓.๑ ด้านสตรี
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย
(๑)
นางสาววารี พันธุ์พรม
กลุ่มองค์กรสตรี
(๒)
ผศ.ดร.อัจฉรา จินวงษ์
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบลหมากแข้ง
๓.๒ ด้านคนพิการ
ลาดับที่
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

ชื่อ-สกุล
นายกัญณภพ อุ่นแก้ว
ดร.ธีรวัชร์ คาก้อน
นายเทพประสิทธิ์ นิจโกฎิยานนท์
นางสาวธันย์ชนก นามวงศ์

กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย
สมาคมคนตาบอดจังหวัดอุดรธานี
ชมรมสืบสานงานศิลป์แผ่นดินพ่อ
สภาเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดอุดรธานี
สมาคมรวมใจคนพิการจังหวัดอุดรธานี

๓.๓ ด้านผู้สูงอายุ
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
(๑) นางพั้ว ศรีหนองพอก
(๒) นายวีระศักดิ์ เกิ่งสุวรรณ
(๓) นายสมัย ขวัญยืน
(๔)
(๕)

กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย
ชมรมผู้สูงอายุ
กองทุนสวัสดิการสังคมตาบลยอดชาด
สมาคมผู้สูงอายุจังหวัดอุดรธานี

๓.๔ ด้านเด็กและเยาวชน
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
(๑) นายสุริยันต์ ศรพรหมา

กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย
บ้านพักใจอุดร

(๒)

นายกิตติพงษ์ ภาษี

สถาบันไทเลยเพื่อการศึกษา (กลุ่มก่อการดีเลย)

(๓)

นายไพบูลย์ เหลืองอิงคะสุต

(๔)

นางวัฒนา พิธรัตน์

เครือข่ายเฝ้าระวังและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
จังหวัดอุดรธานี
สภาเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดอุดรธานี

๓.๕ ด้านคุ้มครองผู้บริโภค
ลาดับที่
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)

ชื่อ-สกุล
นายยุทธศักดิ์ ภูธรโคตร
นายประเสริฐ ปิตะแสง
นายบุญเสียน สาริษี
จ.ส.อ.พินิจ ธาตุไพบูลย์
นางสาวสายอรุณ แก้วมุงคุณ
นางวิภาดา หล้าพิศาล
นางเอมอร กลิ่นหอม
นางนิตยา โทบุตร
นางบัวสอน นัดทะยาย
นางจิดาภา บุญทวี
นางสาวนันทนา นาคา
นายคาภา สมคา
ดร.ปรีชา พันธ์สีดา

กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย
สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดสกลนคร
ศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตาบลวาใหญ่
สภาเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดอุดรธานี
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนสกลนคร
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านม่วงไข่
วิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพน้าบ้านขาม หมู่ที่ 9
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลค้อใต้
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยชีวภาพเกษตรพอเพียงชุมชนกุดจิก หมู่ที่ 1
สภาองค์กรชุมชนตาบลค้อใต้
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัด
หนองบัวลาภู และเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค
วิสาหกิจชุมชนสุรากลั่นชุมชนกลุ่มสร้างฟากส่งเสริมการเกษตร
ชมรมร่วมช่วยด้วยใจ องค์กรคุ้มครองผู้บริโภค

๓.๖ ด้านสิ่งแวดล้อม
ลาดับที่
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)

ชื่อ-สกุล
นายอาทิตย์ พนาศูนย์
นายสุวิทย์ กุหลาบวงษ์
นายเกรียงศักดิ์ สร้อยสุวรรณ
นายชนะชัย สมบูรณ์คุณากร
นายกัญจน์ วงศ์อาจ
นางกานดาภร ไชยปากดี

กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย
ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนครพนม
สมาคมส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม
สมาคมเสียงไทเลย เพื่อการพัฒนาเลย
สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์จังหวัดสกลนคร
เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.)
เครือข่ายลุ่มน้าโขง จ.บึงกาฬ

๓.๗ ด้านอื่นๆ ที่เหมาะสมกับพื้นที่
ลาดับที่
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)

ชื่อ-สกุล
นายเสาร์ บุญยอ
นายชาญวิทย์ ศรีสะอาด
นายอิทธิกาจ ทันพานิช
นายสงบ คณะพล
นายภาคภูมิ ปุผมาศ
นายวิชัย เที่ยงจิต
นายคงศักดิ์ สวัสดิภาพ
นายอภิชาต หงษาวงษ์
นายชัยกฤษณ์ อักษรศรี
นายสมควร น้อยหลานเมือง

(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)
(๑๕)
(๑๖)
(๑๗)

นายบุญล้อม กางศรี
นายนิพนธ์ เศวตะดุล
นายยุทธ บุญเกษ
นายวิลักษณ์ พูลเทาอง
นางสาวน้าค้าง กาลวิบูลย์
นางสาวนิภาภรณ์ พงษ์สระพัง
นายเจษฎา นาดี

(๑๘)
(๑๙)

นายดอน ชัยนาพันธุ์
นายทักษิณ ชั้นงาม

กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย
สภาองค์กรชุมชนตาบลนาดี
สภาเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดอุดรธานี
เครือข่ายเอดส์จังหวัดเลย
อาสาสมัครสาธารณะสุขประจาหมู่บ้าน
องค์กรงดเหล้าจังหวัดอุดรธานี
สมาคมประชาสังคมจังหวัดเลย
กลไกประสานงานหลักประกันสุขภาพ เขต 8
กองบุญสวัสดิการชาวบ้านตาบลหนองย่างชิ้น
ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดหนองคาย
กลุ่มอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดอุดรธานี
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านดอนหญ้านาง
สภาองค์กรชุมชนระดับจังหวัด
เทศบาลเมืองวังสะพุง
กลุ่มเกษตรกรทานาไชยวาน
สภาเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดอุดรธานี
ผู้ติดเชื้อจังหวัดสกลนคร
สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์และสื่อสารมวลชน
ชายแดน จังหวัดหนองคาย
จิตอาสาโรงพยาบาลอุดรธานี
อสม.บ้านวัวข้อง

๔. ผู้แทนกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย
(๑)
นายอุบล กรมโคตร
ชมรม อสม.จังหวัดหนองบัวลาภู
(๒)
นายบุญทอง บุญประเสริฐ
สมาคมชมรม อสม.จังหวัดอุดรธานี

๕. ผู้แทนกลุ่ม เครือข่ายองค์กรสื่อมวลชน
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
๑ นายอนิรุทธ์ โพธิ์เพชรเล็บ
(๒) นางพัชรี ตระแก้วจิตร
(๓) นายอภิรัตน์ชัย จอมศรี

สมาคมนักข่าวอุดรธานี
ชมรมสื่อมวลชนนครพนม
สื่อมวลชน นสพ.ลาโขง

๖. ผู้แทนสถานพยาบาลเอกชน
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
(๑) ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์

กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย
โรงพยาบาลเอกอุดร

๗. ผู้แทนกลุ่มชมรม สมาคม เครือข่ายร้านยา
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย
(๑) นายพรพิทักษ์ กอมสิน
ชมรมเภสัชกรชุมชน จังหวัดนครพนม
(๒) ส.อ.บัณฑิต เชาว์วัลล์
สมาคมปลาหมอไทย
(๓) นายวิเชียร ด่านรัตนะ
ชมรมร้านขายยาภาคอีสานตอนบน
ข. ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
๑. ด้านนโยบายสาธารณะ รัฐศาสตร์หรือนิติศาสตร์
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
๑ นายสัญชัย ปิยะพงษ์กุล
๒ นายดุสิต พรหมสิทธ์
๓ นางนิสิต ศักยพันธ์
๒. ด้านบริหาร หรือเศรษฐศาสตร์
ลาดับที่ ชื่อ-สกุล
๑

นายสมศักดิ์ ภิรมย์ไชย

๒

นพ.นิทัศน์ รายยวา

๓

ผศ.ว่าที่รอ.ดร.เจริญชัย พรไพรเพชร

๔

นายอภิชาติ อภิวัฒนพร

๓. ด้านสื่อสารมวลชน
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕

ชื่อ-สกุล
นายลาดวน อ่อนละมุล
นายบัญญัติ ทอนฮามแก้ว
นายไมตรี แก้วบุญมี
นายอุทรฑ์ เกฐสิทธิ์
นายศตวรรษ วงศ์ประทุม

๔. ด้านพัฒนาสังคมและชุมชนท้องถิ่น
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
๑
นายไพบูลย์ ไชยสิทธิ์
๒
นายธนกฤต วิทยารัตน์
๓
นายสมาน เสโส
๔
ดร.ชาลี ประสมเพชร
๕
นายสมเด็จ จาปี
๖
ดร.ประหยัด พิมพา
๗
นายอุทัย ยอดประทุม
๘
ผศ.พิศมัย ธารเลิศ
๙
นายสมหมาย สาราญบารุง
๕. ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลาดับที่
๑
นายแสวง ละมัยกลาง
๒

นายสมคิด แพงจันทร์

๓

นายศุภกิจ โพธิผล

ชื่อ-สกุล

๖.ด้านพัฒนาประชาชนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
๑ นายสมจง โกมุทกลาง
๒ ดร.ประจญ กิ่งมิ่งแฮ
๓ นางอนงค์ พูลเพิ่ม

