ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรื่อง บัญชีรายชื่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทีเ่ ป็นผู้แทนระดับจังหวัดเพื่อเลือกกันเอง
เป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘

ตามที่คณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติได้มีประกาศลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง วิธีการ
หลักเกณฑ์และระยะเวลาการเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘
ซึ่งในหมวด ๔ การเลือกกรรมการจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบล กําหนดให้คณะอนุกรรมการสรรหาระดับจังหวัด
จัดให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุกแห่งเลือกกันเองให้ได้ผู้แทนระดับจังหวัด ๑ คน ตามวิธีการและหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการสรรหาฯประกาศกําหนด ภายในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ นั้น
บัดนี้ คณะอนุกรรมการสรรหาระดับจังหวัดได้จัดการประชุมเพื่อเลือกกันเองของนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลเสร็จสิ้นแล้ว มีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลที่เป็นผู้แทนระดับจังหวัดเพื่อเลือกกันเองให้ได้ผู้แทน ๑ คน เป็น
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ จํานวน ๖๙ คน ดังรายนามท้ายนี้
หมายเลข
ประจําตัว

ชื่อ-สกุล

ตําแหน่ง

๑

นายก่อนี ศรีออ่ น

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางหมาก จังหวัดตรัง

๒

นายกิตติพงศ์ สีเหลือง

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเสม็ดใต้ จังหวัดฉะเชิงเทรา

๓

นายเกรียงศักดิ์ ว่องไว

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลป่งขามหมู จังหวัดมุกดาหาร

๔

นายเกษม อ่อนตา

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยชัน จังหวัดสิงห์บุรี

๕

นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง จังหวัดชัยภูมิ

๖

นางคําหล้า ดอกพุฒ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําหมัน จังหวัดอุตรดิตถ์

๗

นายจรัส ชิณเฮือง

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเหล่าดอกไม้ จังหวัดมหาสารคาม

๘

นายจรูญ คําผาง

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรงตาเจ็น จังหวัดศรีสะเกษ

๙

นายจําลอง พรหมหนองโดก

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนครสวรรค์ตก จังหวัดนครสวรรค์

หมายเลข
ประจําตัว

ชื่อ-สกุล

ตําแหน่ง

๑๐

นางสาวจินตนา เกษรสันติ์

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

๑๑

นายฉลอง คงใหม่

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขาปู่ จังหวัดพัทลุง

๑๒

นายฉัตรชัย เทียมลม

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองยาว จังหวัดสระบุรี

๑๓

นายชนะ อินทรโชติ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านปรก จังหวัดสมุทรสงคราม

๑๔

นายชนะชาญ ศรีปัญญา

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสาวแห จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๕

นายชาญชัย ใช่รุ่งเรือง

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจอมบึง จังหวัดราชบุรี

๑๖

นายชูศักดิ์ วสันต์

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดงบัง จังหวัดบึงกาฬ

๑๗

นายเชิด กะรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสถาน จังหวัดน่าน

๑๘

นายณัฐพล ทองไหล

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเตาปูน จังหวัดแพร่

๑๙

นางดอกไม้ พากลาง

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

๒๐

นายเดชา สุรพล

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังชัย จังหวัดขอนแก่น

๒๑

นายเตชินท์ชัย ผาริบุตร

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแมด จังหวัดอํานาจเจริญ

๒๒

นายธรรมนูธ ศรีนวล

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านนา จังหวัดชุมพร

๒๓

นายธวัช ทองโอภาส

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตลาดใหม่ จังหวัดอ่างทอง

๒๔

นายธวัช สิงหเดช

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าโพธิ์ จังหวัดพิษณุโลก

๒๕

นายน้อย พะโยม

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหลวง จังหวัดกําแพงเพชร

๒๖

นายนิวัฒน์ พุ่มมณี

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําซึม จังหวัดอุทัยธานี

๒๗

นายนิวัฒน์ หาญประสพ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

๒๘

นายบุญเลิศ การภักดี

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสุขเดือนห้า จังหวัดชัยนาท

หมายเลข
ประจําตัว

ชื่อ-สกุล

ตําแหน่ง

๒๙

นายประจักษ์ อุดชาชน

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสามพาด จังหวัดอุดรธานี

๓๐

นายประสพโชค นิ่มเรือง

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางสมบูรณ์ จังหวัดนครนายก

๓๑

นายปรีชา วิชัยโย

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแจนแลน จังหวัดกาฬสินธุ์

๓๒

นายปรีดา เชื้อผู้ดี

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าอิฐ จังหวัดนนทบุรี

๓๓

นางสาวปรีดาวรรณ เทียมกลิ่น

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลลํานารายณ์ จังหวัดลพบุรี

๓๔

นายป้อม อยู่เต็มสุข

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดงเสือเหลือง จังหวัดพิจิตร

๓๕

นายปัญญา ศรีทองสุข

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคูหา จังหวัดสงขลา

๓๖

นายพยอม ระวังพันธุ์

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสาลี จังหวัดสุพรรณบุรี

๓๗

นายพัฒนธิชัย ขนาบแก้ว

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลชัยเกษม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๓๘

นายพิเชษฐ์ เกษวงศ์รอด

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าผาปุ้ม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๓๙

นายไพโรจน์ กังวลกิจ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองเสือช้าง จังหวัดชลบุรี

๔๐

นายไพเวช ศรีสุทธี

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยพลู จังหวัดนครปฐม

๔๑

นายมงคล บุญประกอบ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไพศาล จังหวัดบุรีรัมย์

๔๒

นายมาแอ่น สําราญ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต

๔๓

นายยวงคํา กันใจศักดิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลป่าสัก จังหวัดลําพูน

๔๔

นายยาการียา ชิมะ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบาโอย จังหวัดยะลา

๔๕

นายรุสสัน อารง

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกเคียน จังหวัดนราธิวาส

๔๖

นายวิกิจ แก้วจิตคงทอง

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าเสา จังหวัดกาญจนบุรี

๔๗

นายวิชัย ศรีเจริญ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน จังหวัดระนอง

หมายเลข
ประจําตัว

ชื่อ-สกุล

ตําแหน่ง

๔๘

นายวิเชียร จันทุมา

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโนนโหนน จังหวัดอุบลราชธานี

๔๙

นายวิศรุต แก้วฝ่าย

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลขมิ้น จังหวัดสกลนคร

๕๐

นายไวพจน์ เอี่ยมสอาด

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกระแชง จังหวัดปทุมธานี

๕๑

นายศุภษร อินทร์กาย

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลม่วง จังหวัดยโสธร

๕๒

นายเศกสรรค์ ฮีสวัสดิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางยาง จังหวัดสมุทรสาคร

๕๓

นายสมจิตร นามสว่าง

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสนิท จังหวัดสุรินทร์

๕๔

นายสมบูรณ์ ราชคม

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรีดอนมูล จังหวัดเชียงราย

๕๕

นายสมยศ รักษาวงศ์

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต จังหวัดนครศรีธรรมราช

๕๖

นายสมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน จังหวัดสตูล

๕๗

นายสมศักดิ์ ตะนะเกต

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฝาย จังหวัดลําปาง

๕๘

นางสมัย ชนาราษฎร์

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหลวง จังหวัดหนองคาย

๕๙

นายสมาน ถาวรกูล

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลซับน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์

๖๐

นายสังวร อินต๊ะสาร

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านปิน จังหวัดพะเยา

๖๑

นายสําเนาว์ รัศมิทัต

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางน้ําผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ

๖๒

นายสุขกาย จันทร์อ่อน

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองทะเล จังหวัดกระบี่

๖๓

นายสุจิน ขุนปักษี

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองน้อย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๖๔

นายสุภวิทย์ พรรณวงศ์

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโนนตาล จังหวัดนครพนม

๖๕

นายสุรกิจ สุวรรณแกม

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนหญ้านาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๖๖

นายสุรวิทย์ สินทนุ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลลําภี จังหวัดพังงา

หมายเลข
ประจําตัว

ชื่อ-สกุล

ตําแหน่ง

๖๗

นายองอาจ เพ็งเอี่ยม

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตาลเตี้ย จังหวัดสุโขทัย

๖๘

นายอนวัช เจ๊ะสมอเจ๊ะ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมาะมาวี จังหวัดปัตตานี

๖๙

นายอุดร จันทะภา

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําแคม จังหวัดเลย

ทั้งนี้ ๑. สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จะส่งเอกสารการลงคะแนนให้นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และให้ส่งบัตรลงคะแนน โดยบรรจุในซองปิดผนึก แล้วส่งด้วย
ตนเองหรื อ ส่ ง ทางไปรษณี ย์ ถึ ง ประธานกรรมการสรรหากรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ณ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ภายในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๓๐ น.
๒. อนุกรรมการสรรหาผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะตรวจนับคะแนน ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘
ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
๓. คณะกรรมการสรรหาฯ ประกาศรายชื่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ ณ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและทางเว็บไซต์ของ
สํานักงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล)
ประธานอนุกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ
จากผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

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

