(สําเนา)
ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรื่อง บัญชีรายชื่อนายกเทศมนตรีที่เป็นผูแ้ ทนระดับจังหวัดเพื่อเลือกกันเอง
เป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘

ตามที่คณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติได้มีประกาศลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง วิธีการ
หลักเกณฑ์และระยะเวลาการเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘
ซึ่ ง ในหมวด ๓ การเลื อ กกรรมการจากนายกเทศมนตรี กํ า หนดให้ ค ณะอนุ ก รรมการสรรหาระดั บ จั ง หวั ด จั ด ให้
นายกเทศมนตรีทุกแห่งเลือกกันเองให้ได้ผู้แทนระดับจังหวัด ๑ คน ตามวิธีการและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหาฯ
ประกาศกําหนด ภายในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ นั้น
บัดนี้ คณะอนุกรรมการสรรหาระดับจังหวัดได้จัดการประชุมเพื่อเลือกกันเองของนายกเทศมนตรีเสร็จสิ้นแล้ว
มี น ายกเทศมนตรี ที่ เ ป็ น ผู้ แ ทนระดั บ จั ง หวั ด เพื่ อ เลื อ กกั น เองให้ ไ ด้ ผู้ แ ทน ๑ คน เป็ น กรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
พ.ศ.๒๕๕๘ จํานวน ๖๕ คน ดังรายนามท้ายนี้
หมายเลข
ประจําตัว

ชื่อ - สกุล

ตําแหน่ง

๑

นายกมล เรืองสุขศรีวงศ์

นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

๒

นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์

นายกเทศมนตรีตําบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต

๓

นายเกิดพงศ์ ทวีศักดิ์สมบูรณ์

นายกเทศมนตรีตําบลเกิดนพคุณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๔

นายจรัญ งาสุวรรณ์

นายกเทศมนตรีตําบลบางประกงพรหมเทพรังสรรค์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

๕

นายจองสินกิจ เที่ยงธรรม

นายกเทศมนตรีตําบลวังหว้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๖

นายจักราวุธ สระทองอ่อน

นายกเทศมนตรีตําบลบ้านชัฏป่าหวาย จังหวัดราชบุรี

๗

นายจักรวาล ตั้งประกอบ

นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี

๘

นายจิตรกร ศิริพัฒนานุกูลชัย

นายกเทศมนตรีตําบลลานหอย จังหวัดสุโขทัย

๙

นายชลิต ชมเกษียร

นายกเทศมนตรีตําบลชุมโค จังหวัดชุมพร

หมายเลข
ประจําตัว

ชื่อ - สกุล

ตําแหน่ง

๑๐

นายชัยณรงค์ มหาแร่

นายกเทศมนตรีเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

๑๑

นายชัยศักดิ์ ทะไกรราช

นายกเทศมนตรีตําบลนาแซง จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๒

นายชูชีพ แก้วคุ้ม

นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแยง จังหวัดพิษณุโลก

๑๓

นายชูชีพ สุพบุตร

นายกเทศมนตรีตําบลหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

๑๔

นายโชติ ชินอรรถพร

นายกเทศมนตรีตําบลคลองขุด จังหวัดสตูล

๑๕

นายธรรมศทรรศ กี่สุ้น

นายกเทศมนตรีตําบลท่างิ้ว จังหวัดตรัง

๑๖

นายบุญทิตย์ เมืองซื่อ

นายกเทศมนตรีตําบลบ้านต๋อม จังหวัดพะเยา

๑๗

นายบุญผาย สารพฤกษ์

นายกเทศมนตรีตําบลท่าเชียงของ จังหวัดลําพูน

๑๘

นายบุญเลิศ รัตนคช

นายกเทศมนตรีตําบลเขาพนม จังหวัดกระบี่

๑๙

นายประนอม รอดแคล้ว

นายกเทศมนตรีตําบลบางนอน จังหวัดระนอง

๒๐

นายประมวล ปิ่นมาศ

นายกเทศมนตรีตําบลสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒๑

นายประเสริฐ สุขหา

นายกเทศมนตรีตําบลปะโด จังหวัดอุดรธานี

๒๒

นายปราโมทย์ โพธิ์กะต้น

นายกเทศมนตรีตําบลหนองโดน จังหวัดสระบุรี

๒๓

นายปราโมทย์ ศรีสมโภชน์

นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลขุนทะเลทราย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒๔

นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ

นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

๒๕

นายพงศ์ธร จิวานุพันธ์

นายกเทศบาลตําบลลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

๒๖

นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์

นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

๒๗

นายพิทักษ์ สายกระสุน

นายกเทศมนตรีตําบลกระหาด จังหวัดสุรินทร์

๒๘

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคําฟู

นายกเทศมนตรีตําบลเกาะคา จังหวัดลําปาง

หมายเลข
ประจําตัว

ชื่อ - สกุล

ตําแหน่ง

๒๙

นายยงยศ อิสระเสนารักษ์

นายกเทศมนตรีเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

๓๐

นายรอนิง ดอเลาะหะวอ

นายกเทศมนตรีตําบลโกตามารู จังหวัดยะลา

๓๑

นายรังสรรค์ เจียระไน

นายกเทศมนตรีตําบลท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

๓๒

นายวรวัฒน์ ชีวะอิสระกุล

นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ จังหวัดสงขลา

๓๓

นายวัฒนพงษ์ เกิดพูล

นายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

๓๔

นายวันชัย เรืองขจร

นายกเทศมนตรีตําบลหนองฝ้าย จังหวัดกาญจนบุรี

๓๕

นายวิชัย ไวยทิ

นายกเทศมนตรีตําบลตลาดเกรียบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๓๖

นายวิเชียร สุคนธประทีป

นายกเทศมนตรีตําบลท่าเกษม จังหวัดสระแก้ว

๓๗

นายวินัย ศรีปิยะรัต

นายกเทศมนตรีตําบลท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

๓๘

นายศรีเชียร วิกรัยพัฒน์

นายกเทศมนตรีตําบลกุดชุมพัฒนา จังหวัดยโสธร

๓๙

นายศรีสุข แสนยอดคํา

นายกเทศมนตรีตําบลเรณูนคร จังหวัดนครพนม

๔๐

นายสมนึก ธนเดชากุล

นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

๔๑

นายสมนึก สังข์ขาว

นายกเทศมนตรีตําบลจานแสนไชย จังหวัดศรีสะเกษ

๔๒

นายสยาม แตงเอี่ยม

นายกเทศบาลตําบลงิ้วงาม จังหวัดอุตรดิตถ์

๔๓

นางสาวสรยา แสงวงค์

นายกเทศมนตรีตําบลเชียงลือ จังหวัดสกลนคร

๔๔

นายสรร สุนทรธนากุล

นายกเทศมนตรีตําบลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

๔๕

นายสรรเกียรติ กุลเจริญ

นายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ

๔๖

นายสันชัย พรมสิทธิ์

นายกเทศมนตรีตําบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว จังหวัดชัยภูมิ

๔๗

นายสัมพันธ์ คูณทวีลาภผล

นายกเทศมนตรีตําบลน้ําแคม จังหวัดเลย

หมายเลข
ประจําตัว

ชื่อ - สกุล

ตําแหน่ง

๔๘

นางสายใจ เลิศวิริยะประภา

นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี

๔๙

นายสํารวย กลิ่นอภัย

นายกเทศมนตรีตําบลสวนหลวง จังหวัดสมุทรสงคราม

๕๐

นางสํารวย พยอมใหม่

นายกเทศมนตรีตําบลบ้านใหม่ จังหวัดนครราชสีมา

๕๑

นายสําเริง ครองตน

นายกเทศมนตรีตําบลม่วงคัน จังหวัดอ่างทอง

๕๒

นายสิงห์หา เวียงคํา

นายกเทศบาลตําบลนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

๕๓

นายสิริศักดิ์ สมบัติทวีพูน

นายกเทศมนตรีตําบลท่าไม้รวก จังหวัดเพชรบุรี

๕๔

นายสุกรี หรีมหนก

นายกเทศมนตรีตําบลชะรัด จังหวัดพัทลุง

๕๕

นายสุทธิพันธ์ ทองไหล

นายกเทศมนตรีตําบลป่าแมต จังหวัดแพร่

๕๖

นายสุรเชษฐ์ คะดุน

นายกเทศมนตรีตําบลศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

๕๗

นายสุรพล เธียรสูตร

นายกเทศมนตรีเมืองน่าน จังหวัดน่าน

๕๘

นายสุรศักดิ์ ผุดผ่อง

นายกเทศมนตรีตําบลพระเหลา จังหวัดอํานาจเจริญ

๕๙

นายแสน ผิวลออ

นายกเทศมนตรีตําบลวังยาง จังหวัดกําแพงเพชร

๖๐

นายโสภณ พรหมแก้ว

นายกเทศมนตรีตําบลขุนทะเล จังหวัดนครศรีธรรมราช

๖๑

นายอรรถพันธ์ โมรา

นายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

๖๒

นายอิ่นคํา กรงจักร

นายกเทศมนตรีตําบลสันมะเค็ด จังหวัดเชียงราย

๖๓

นายอุดม นาชัยเงิน

นายกเทศมนตรีตําบลหนองแปน จังหวัดกาฬสินธุ์

๖๔

นายอุตสาหะ กลางประพันธ์

นายกเทศมนตรีตําบลหนองสูงเหนือ จังหวัดมุกดาหาร

๖๕

นายเอกพันธุ์ คุปตวัช

นายกเทศมนตรีนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ทั้งนี้ ๑. สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จะส่งเอกสารการลงคะแนนให้นายกเทศมนตรี ภายใน
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และให้ส่งบัตรลงคะแนน โดยบรรจุในซองปิดผนึก แล้วส่งด้วยตนเองหรือส่ง
ทางไปรษณีย์ถึงประธานกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ณ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ ภายในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๓๐ น.
๒. อนุกรรมการสรรหาผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะตรวจนับคะแนน ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘
ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
๓. คณะกรรมการสรรหาฯ ประกาศรายชื่อนายกเทศมนตรีที่ได้รับเลื อกเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ ณ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและทางเว็บไซต์ของสํานักงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล)
ประธานอนุกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ
จากผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ร่าง/พิมพ์....................
ตรวจ...........................

