
 
 
 

  คําสั่งสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
          ที่  ๔๗๖ /  ๒๕๕๖ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่   
 

     ___________________________ 
 

เพ่ือให้การดําเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ มี
ความเหมาะสม ส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมตามความพร้อมและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที่  

  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๑ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๕    ประกอบกับข้อ  ๗  แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่อง  
การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาลดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๕๒  ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒  เลขาธิการสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออกคําสั่งไว้ ดังต่อไปนี้ 
                 ข้อ  ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคําสั่งนี้  

       ข้อ  ๒ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตามข้อ ๑ มีวาระอยู่ในตําแหน่งและมี
อํานาจหน้าที่ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง  การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้
องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาล ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๕๒  ลงวันที่  ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ 
                 ข้อ ๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตามข้อ  ๑ ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็น
ต้นไป เว้นแต่กรณีท่ีมีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตามอํานาจหน้าที่ก่อนมีคําสั่งนี้  
ให้ถือว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ มีผลตั้งแต่วันที่มีการประชุม 

   

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๙  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖   
 

                                             

                  ( นายศักดิ์ชัย  กาญจนวัฒนา ) 
                            ผู้อํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๙ 

                    ปฏิบัติงานแทนเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
 
 



 

บัญชีแนบคําสั่งแต่งตั้งกรรมการกองทุนตําบล  หน้าที่ ๑  

 

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลท่าช้าง 
    อําเภอ เฉลิมพระเกียรติ          จังหวัด นครราชสีมา  

(แนบท้ายคําสั่งสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่  ๔๗๖     / ๒๕๕๖   ลงวันที่  ๒๙    มีนาคม ๒๕๕๖) 
   

๑ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ    เป็นที่ปรึกษา 
๒ สาธารณสุขอําเภอเฉลิมพระเกียรติ     เป็นที่ปรึกษา 
๓ นายกเทศมนตรีตําบลท่าช้าง     ประธานกรรมการ 
๔ พ.ท.อุดม  วงษาสันต์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   รองประธานกรรมการคนที่ ๑ 
๕ นายมนตรี  จําลองมุข  ผู้ทรงคุณวุฒิ   รองประธานกรรมการคนที่ ๒ 
๖ นางจันจิรา  สุกฤตนันทิพัฒน์ ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 
๗ นางลําพึง  ยอดรัก  ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 
๘ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิ กรรมการ 
๙ นางสุรีย์  ไชยพฤกษ์  ผู้แทนอสม.   กรรมการ  
๑๐ นางสําเรียง  คําเมืองใหม่  ผู้แทนอสม.   กรรมการ 
๑๑ นางปริศนา  กรองมะเริง  ผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๒ นางเฉลียว  คงควร  ผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๓ นางสุวรรณี  ปลั่งกลาง  ผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๔ นางสาวไพริน  คล่องงูเหลือม ผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๕ นายถนัด  ปลั่งกลาง  ผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๖ ปลัดเทศบาลตําบลท่าช้าง    กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีแนบคําสั่งแต่งตั้งกรรมการกองทุนตําบล  หน้าที่ ๒  

 

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลเจริญสุข 
    อําเภอ เฉลิมพระเกียรติ          จังหวัด บุรีรัมย์  

(แนบท้ายคําสั่งสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่  ๔๗๖     / ๒๕๕๖   ลงวันที่  ๒๙    มีนาคม ๒๕๕๖) 
   

๑ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ    เป็นที่ปรึกษา 
๒ สาธารณสุขอําเภอเฉลิมพระเกียรติ     เป็นที่ปรึกษา 
๓ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเจริญสุข    ประธานกรรมการ 
๔ นายพงษ์เทพ นาคประพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   รองประธานกรรมการคนที่ ๑ 
๕ นายสะเริง  เดชวารี  ผู้ทรงคุณวุฒิ   รองประธานกรรมการคนที่ ๒ 
๖ นางสุทิน   เย็นพู   ผู้แทนสมาชิกสภา อบต.  กรรมการ 
๗ นางลักษณารีย์  คงบุรินทร์ ผู้แทนสมาชิกสภา อบต.  กรรมการ 
๘ ผอ.รพ.สต.บ้านบุไร่อ้อย  หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิ กรรมการ 
๙ ผอ.รพ.สต.บ้านบุเจริญสุข  หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิ กรรมการ 
๑๐ นางน้ําผึ้ง  สยามประโคน  ผู้แทนอสม.   กรรมการ  
๑๑ นางสังวาล  พุ่มปรางค์  ผู้แทนอสม.   กรรมการ 
๑๒ นายสมหวัง  ผาสุขใจ  ผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๓ นายสนั่น  ศิลอนันต์  ผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๔ นายไพล็อต  อิงแอบ  ผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๕ นายประณีต  กุยทวีจร  ผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๖ นายสมพงษ์  แก้วยงกฏ  ผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๗ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเจริญสุข    กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีแนบคําสั่งแต่งตั้งกรรมการกองทุนตําบล  หน้าที่ ๓  

 

 
บัญชีรายชื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลช้างทอง 

    อําเภอ เฉลิมพระเกียรติ          จังหวัด นครราชสีมา  
(แนบท้ายคําสั่งสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่  ๔๗๖     / ๒๕๕๖   ลงวันที่  ๒๙    มีนาคม ๒๕๕๖) 

   
๑ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ    เป็นที่ปรึกษา 
๒ สาธารณสุขอําเภอเฉลิมพระเกียรติ     เป็นที่ปรึกษา 
๓ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลช้างทอง    ประธานกรรมการ 
๔ นายศรัณย์  กกทองหลาง  ผู้ทรงคุณวุฒิ   รองประธานกรรมการคนที่ ๑ 
๕ นายไพรวัน  ชํานาญกลาง  ผู้ทรงคุณวุฒิ   รองประธานกรรมการคนที่ ๒ 
๖ นายธีมากร  ดวงกลาง  ผู้แทนสมาชิกสภา อบต.  กรรมการ 
๗ นายไพฑูรย์  ดามะดัน  ผู้แทนสมาชิกสภา อบต.  กรรมการ 
๘ ผอ.รพ.สต.บ้านกรูด  หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิ กรรมการ 
๙ นางทัน  มาทองหลาง  ผู้แทนอสม.   กรรมการ  
๑๐ นางสาวสมจิตร  แซ่โง้ว  ผู้แทนอสม.   กรรมการ 
๑๑ นายสมบัติ  จงฤทธิ์  ผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๒ นายเฟื่อง  ฉากกลาง  ผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๓ นายธงชัย  เรืองทองหลาง  ผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๔ นายชูศักดิ์  กระจายกลาง  ผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๕ นายนวลพิศ  นามโยธา  ผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๖ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลช้างทอง    กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีแนบคําสั่งแต่งตั้งกรรมการกองทุนตําบล  หน้าที่ ๔  

 

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียน 
อําเภอ ด่านขุนทด     จังหวัด นครราชสีมา 

(แนบท้ายคําสั่งสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่  ๔๗๖     / ๒๕๕๖   ลงวันที่  ๒๙    มีนาคม ๒๕๕๖) 
   
๑  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด        เป็นที่ปรึกษา 
๒  สาธารณสุขอําเภอด่านขุนทด              เป็นที่ปรึกษา 
๓ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียน            ประธานกรรมการ 
๔  นายทวีเกียรติ  เพียรขุนทด    ผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธานกรรมการ 
๕  นางณัฐศิริ  เกตุขุนทด  ผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธานกรรมการ 
๖  นางพัชรา  มืมขุนทด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล        กรรมการ 
๗  นางพิกุล  บุญทิวานนท์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล กรรมการ 
๘  นายสมพร  ทิพย์ธงชัย  ผู้แทนหมูบ้านหรือชุมชน กรรมการ 
๙ นายจิรศักดิ์  กาบขุนทด  ผู้แทนหมูบ้านหรือชุมชน กรรมการ 
๑๐ นายสมาน  มองขุนทด  ผู้แทนหมูบ้านหรือชุมชน กรรมการ 
๑๑ นายนพรัตน์  สร้อยสูงเนิน  ผู้แทนหมูบ้านหรือชุมชน กรรมการ 
๑๒ นายศิลป์  กนกธาดาสกุล  ผู้แทนหมูบ้านหรือชุมชน กรรมการ 
๑๓ ผอ.รพ.สต.กุดม่วง หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพ้ืนที่    กรรมการ 
๑๔ ผอ.รพ.สต.ตะเคียน หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพ้ืนที่    กรรมการ 
๑๕ นางสบตา  ธูปขุนทด อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านในพื้นที่ กรรมการ 
๑๖ นางลลิดา  ก่อมขุนทด อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านในพื้นที่ กรรมการ 
๑๗ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียน     กรรมการและเลขานุการ 

……………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีแนบคําสั่งแต่งตั้งกรรมการกองทุนตําบล  หน้าที่ ๕  

 

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลจอมพระ 
อําเภอ จอมพระ     จังหวัด สุรินทร์ 

(แนบท้ายคําสั่งสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่  ๔๗๖     / ๒๕๕๖   ลงวันที่  ๒๙    มีนาคม ๒๕๕๖) 
 
๑ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจอมพระ  ที่ปรึกษา 
๒.สาธารณสุขอําเภอจอมพระ  ที่ปรึกษา 
๓.นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจอมพระ  เป็นประธานกรรมการ 
๔.นายบรรพต  สุรินทร์ศิริรัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิในพ้ืนที่  คนที่ ๑ เป็นรองประธานกรรมการ 
๕. นายเรือง    เพ่งพิศ ผู้ทรงคุณวุฒิในพ้ืนที่  คนที่ ๒ เป็นรองประธานกรรมการ 
๖. นายเอกราช  เจริญยิ่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจอมพระ เป็นกรรมการ 
๗. นางแจ่ม  เจริญยิ่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจอมพระ เป็นกรรมการ 
๘. หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนตําบลจอมพระ หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพ้ืนที่    เป็นกรรมการ 
๙. นางแสงเทียน   แสวงสุข         อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านในพื้นที่ เป็นกรรมการ 
๑๐.นางกัญญารัตน์  มีของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านในพื้นที่ เป็นกรรมการ 
๑๑. นายสมบูรณ์  เพ่งพิศ ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนชน ฯ เป็นกรรมการ 
๑๒. นางสํารอง  เงางาม ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนชน ฯ เป็นกรรมการ 
๑๓. นายย้อย  เพ่งพิศ ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนชน ฯ เป็นกรรมการ 
๑๔. นายถนอม  บุญชนม์ ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนชน ฯ เป็นกรรมการ 
๑๕. นายสุพรรณ  ประดับศรี ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนชน ฯ เป็นกรรมการ 
๑๖. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลจอมพระ  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีแนบคําสั่งแต่งตั้งกรรมการกองทุนตําบล  หน้าที่ ๖  

 

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลอีสานเขต 
    อําเภอ เฉลิมพระเกียรติ          จังหวัด บุรีรัมย์  

(แนบท้ายคําสั่งสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่  ๔๗๖     / ๒๕๕๖   ลงวันที่  ๒๙    มีนาคม ๒๕๕๖) 
   

๑ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ    เป็นที่ปรึกษา 
๒ สาธารณสุขอําเภอเฉลิมพระเกียรติ     เป็นที่ปรึกษา 
๓ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลอีสานเขต    ประธานกรรมการ 
๔ นายสมพร    คําสอน  ผู้ทรงคุณวุฒิ   รองประธานกรรมการคนที่ ๑ 
๕ นายเฮือ    ภาคคํา  ผู้ทรงคุณวุฒิ   รองประธานกรรมการคนที่ ๒ 
๖ นางสุชานาถ    เทพบํารุง  ผู้แทนสมาชิกสภา อบต.  กรรมการ 
๗ นางเฉลา   เสาวกูล  ผู้แทนสมาชิกสภา อบต.  กรรมการ 
๘ ผอ.รพ.สต.โคกตาหึง  หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิ กรรมการ 
๙ ผอ.รพ.สต.ดอนไม้ไฟ  หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิ กรรมการ 
๑๐ นายเงียบ   ศรีลาไล  ผู้แทนอสม.   กรรมการ  
๑๑ นางระพีพรรณ   สมานชาติ ผู้แทนอสม.   กรรมการ 
๑๒ นางอรธิรา   ศรีวนะวงศ์  ผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๓ นายถนอม   แปลงไลย์  ผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๔ นายยศพัฒน์   ปะสุข  ผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๕ นายยงยศ    เธียรวรรณ  ผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๖ นายอัตถพล  เทียนวรรณ  ผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๗ นางสาวสายฝน   ภาพยนต์ เจ้าหน้าที่ท่ีนายกฯมอบหมาย กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีแนบคําสั่งแต่งตั้งกรรมการกองทุนตําบล  หน้าที่ ๗  

 

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลจระเข้หิน 
ตําบล จระเข้หิน    อําเภอ ครบุรี   จังหวัด นครราชสีมา 

(แนบท้ายคําสั่งสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่  ๔๗๖     / ๒๕๕๖   ลงวันที่  ๒๙    มีนาคม ๒๕๕๖) 
                              _______________________ 

๑. ผู้อํานวยการโรงพยาบาลครบุรี        เป็นที่ปรึกษา 
๒. สาธารณสุขอําเภอครบุรี          เป็นที่ปรึกษา  
๓. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจระเข้หิน                 เป็นประธานกรรมการ 
๔. นายเฉลิม ยิ้มกระโทก   ผู้ทรงคุณวุฒิ   เป็นรองประธานกรรมการ 
๕. นายชุณห์ สอนครบุรี   ผู้ทรงคุณวุฒิ   เป็นรองประธานกรรมการ 
๖. นายสมจิตร พิมเสน   สมาชิก อบต.        เป็นกรรมการ 
๗. นางนวลจันทร์ ชาติสีหราช  สมาชิก อบต.    เป็นกรรมการ 
๘. ผอ.รพ.สต.จระเข้หิน  หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพ้ืนที่    เป็นกรรมการ 
๙. นางดารา คงนวม   อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านในพื้นที่   เป็นกรรมการ 
๑๐. นางกนกพร จรครบุรี  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านในพื้นที่   เป็นกรรมการ 
๑๑. นายสันติ แสนกิ่ง    ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน   เป็นกรรมการ 
๑๒. นายสุริยงค์ ภาษี    ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน   เป็นกรรมการ 
๑๓. นายชัยรัตน์ คงนวม   ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน   เป็นกรรมการ 
๑๔. นายบรรเจิด แววจะบก   ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน   เป็นกรรมการ 
๑๕. นายมะลิ จรครบุรี   ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน   เป็นกรรมการ 
๑๖. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลจระเข้หิน       เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีแนบคําสั่งแต่งตั้งกรรมการกองทุนตําบล  หน้าที่ ๘  

 

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลยายแย้มวัฒนา 
    อําเภอ เฉลิมพระเกียรติ          จังหวัด บุรีรัมย์  

(แนบท้ายคําสั่งสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่  ๔๗๖     / ๒๕๕๖   ลงวันที่  ๒๙    มีนาคม ๒๕๕๖) 
   

๑ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ    เป็นที่ปรึกษา 
๒ สาธารณสุขอําเภอเฉลิมพระเกียรติ     เป็นที่ปรึกษา 
๓ นายกเทศมนตรีตําบลยายแย้มวัฒนา    ประธาน 
๔ นายปณัฐพงษ์    ปัญญา  ตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑    รองประธานกรรมการคนที่ ๑ 
๕ นางละมุล    อยู่สาโก  ตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๒    รองประธานกรรมการคนที่ ๒ 
๖ นางอําพร    ลมไธสง  ตําแหน่งผู้แทนสภาเทศบาล         กรรมการ 
๗ นายสวัสดิ์    สภุาพ  ตําแหน่งผู้แทนสภาเทศบาล                  กรรมการ 
๘ ผอ.รพ.สต.บ้านโคกหญ้าคา หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพ้ืนที่          กรรมการ 
๙ ผอ.รพ.สต.ตําบลยายแย้มวัฒนา หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพ้ืนที่          กรรมการ 
๑๐ นางเสมือน    แลตรง  ตําแหน่งผู้แทนอสม.          กรรมการ  
๑๑ นางสมบัติ    ตรีกูล  ตําแหน่งผู้แทนอสม.          กรรมการ 
๑๒ นางละมัย    วรวงศ ์  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน         กรรมการ 
๑๓ นางนงคราญ    ขันธมาลี  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน         กรรมการ 
๑๔ นายประยงค์    สารสุข  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน         กรรมการ 
๑๕ นายทองดี    อภัยศรี  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน         กรรมการ 
๑๖ นางอรุณ    สุภาพ  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน         กรรมการ 
๑๗ ปลัดเทศบาลตําบลยายแย้มวัฒนา              กรรมการและเลขานุการ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีแนบคําสั่งแต่งตั้งกรรมการกองทุนตําบล  หน้าที่ ๙  

 

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลดอนเมือง 
อําเภอ สีคิ้ว   จังหวัด นครราชสีมา 

(แนบท้ายคําสั่งสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่  ๔๗๖     / ๒๕๕๖   ลงวันที่  ๒๙    มีนาคม ๒๕๕๖) 
                              _______________________ 

๑. ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสีคิ้ว        เป็นที่ปรึกษา 
๒. สาธารณสุขอําเภอสีคิ้ว          เป็นที่ปรึกษา  
๓. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนเมือง                 เป็นประธานกรรมการ 
๔. นายอุดม  ตัวสระเกษ  ตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑  รองประธานกรรมการคนที่ ๑ 
๕. นายสมอาด  เชิดชูศิริกุล  ตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๒  รองประธานกรรมการคนที่ ๒ 
๖. นายสวง  หมั่นนอก  ตําแหน่งผู้แทนสภาอบต./สภาเทศบาล กรรมการ 
๗. นายสาคร  ดีจันทึก  ตําแหน่งผู้แทนสภาอบต./สภาเทศบาล กรรมการ 
๘. ผอ.รพ.สต.หนองแวง  ตําแหน่งหัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิ กรรมการ 
๙. นางสมบัติ  ดีจันทึก  ตําแหน่งผู้แทนอสม   กรรมการ 
๑๐. นางอําพร  งันขุนทด  ตําแหน่งผู้แทนอสม   กรรมการ 
๑๑. นางบุญเรือง  ทองดีนอก  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๒. น.ส.สิริพร  ป้องภัย  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๓. น.ส.นิภาวรรณ เติบจันทึก  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๔. น.ส.กองทุน  สอนพรม  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๕. น.ส.ศรีนวล  สินปรุ  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๖. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลดอนเมือง     กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีแนบคําสั่งแต่งตั้งกรรมการกองทุนตําบล  หน้าที่ ๑๐  

 

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลบัลลังก์ 
อําเภอโนนไทย  จังหวัด นครราชสีมา 

(แนบท้ายคําสั่งสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่  ๔๗๖     / ๒๕๕๖   ลงวันที่  ๒๙    มีนาคม ๒๕๕๖) 
                              _______________________ 

๑. ผู้อํานวยการโรงพยาบาลโนนไทย        เป็นที่ปรึกษา 
๒. สาธารณสุขอําเภอโนนไทย         เป็นที่ปรึกษา  
๓. นายกเทศมนตรีตําบลบัลลังก์                  เป็นประธานกรรมการ 
๔. นายเคลื่อน  งิมขุนทด  ตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑  รองประธานกรรมการคนที่ ๑ 
๕. นายพิทักษ์  สวัสดี  ตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๒  รองประธานกรรมการคนที่ ๒ 
๖. นางบังอร  กะสันเทียะ  ตําแหน่งผู้แทนสภาอบต./สภาเทศบาล กรรมการ 
๗. นายฉลองชัย  สถิตายุธ   ตําแหน่งผู้แทนสภาอบต./สภาเทศบาล กรรมการ 
๘. ผอ.รพ.สต.สระตะเข้  ตําแหน่งหัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิ กรรมการ 
๙. ผอ.รพ.สต.คูเมือง   ตําแหน่งหัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิ กรรมการ 
๑๐. นายสร้อย  แคงสันเทียะ  ตําแหน่งผู้แทนอสม   กรรมการ 
๑๑. นางกิตลดา  นนสันเทียะ  ตําแหน่งผู้แทนอสม   กรรมการ 
๑๒. นางลําดวน  กระจ่างสันเทียะ ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๓. นางสมพร  หึกขุนทด  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๔. นางร่วม  แฟสันเทียะ  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๕. นางแก้วมณี  อุโฆษะ  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๖. นางปราณี  วีระแพทย์  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๗. ปลัดเทศบาลตําบลบัลลังก์      กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีแนบคําสั่งแต่งตั้งกรรมการกองทุนตําบล  หน้าที่ ๑๑  

 

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลจันดุม 
อําเภอพลับพลาชัย   จังหวัด บุรีรัมย์ 

(แนบท้ายคําสั่งสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่  ๔๗๖     / ๒๕๕๖   ลงวันที่  ๒๙    มีนาคม ๒๕๕๖) 
                              _______________________ 

๑. ผู้อํานวยการโรงพยาบาลพลับพลาชัย        เป็นที่ปรึกษา 
๒. สาธารณสุขอําเภอพลับพลาชัย          เป็นที่ปรึกษา  
๓. นายกเทศมนตรีตําบลจันดุม                  เป็นประธานกรรมการ 
๔. นายทองคํา  แจ่มใส  ตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑  รองประธานกรรมการคนที่ ๑ 
๕. นายบุญช่วย  สมนึกตน  ตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๒  รองประธานกรรมการคนที่ ๒ 
๖. นายสุรชัย   พัตรสิงห์  ตําแหน่งผู้แทนสภาอบต./สภาเทศบาล กรรมการ 
๗. นายวิน  กําประโคน  ตําแหน่งผู้แทนสภาอบต./สภาเทศบาล กรรมการ 
๘. ผอ.รพ.สต.บ้านโคกเจริญ  ตําแหน่งหัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิ กรรมการ 
๙. ผอ.รพ.สต.จันดุม   ตําแหน่งหัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิ กรรมการ 
๑๐. นางกาญจนา  แจ่มใส  ตําแหน่งผู้แทนอสม   กรรมการ 
๑๑. นางบุญไข่  หงษ์แก้ว  ตําแหน่งผู้แทนอสม   กรรมการ 
๑๒. นางนัทฐา  อ้วนภักดี  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๓. นายสหัสชัย  หรึกประโคน ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๔. นายสาย  หินจําปา  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๕. นายเชี่ยว  ทิงสุข   ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๖. นายอนุสรณ์  สนศรี  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๗. ปลัดเทศบาลตําบลจันดุม      กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีแนบคําสั่งแต่งตั้งกรรมการกองทุนตําบล  หน้าที่ ๑๒  

 

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลตั้งใจ 
อําเภอเมืองสุรินทร์    จังหวัด สุรินทร์ 

(แนบท้ายคําสั่งสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่  ๔๗๖     / ๒๕๕๖   ลงวันที่  ๒๙    มีนาคม ๒๕๕๖) 
                              _______________________ 

๑. ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสุรินทร์        เป็นที่ปรึกษา 
๒. สาธารณสุขอําเภอเมืองสุรินทร์         เป็นที่ปรึกษา  
๓. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตั้งใจ                 เป็นประธานกรรมการ 
๔. นายลิ้นทอง  อุ้มเพชร  ตําแ หน่งผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑  รองประธานกรรมการคนที่ ๑ 
๕. นายสุนทร  สายยศ  ตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๒  รองประธานกรรมการคนที่ ๒ 
๖. นายไพโรจน์  สังเกตกิจ  ตําแหน่งผู้แทนสภาอบต./สภาเทศบาล กรรมการ 
๗. นายอัตตะ  อยู่ครบ  ตําแหน่งผู้แทนสภาอบต./สภาเทศบาล กรรมการ 
๘. ผอ.รพ.สต.ตั้งใจ   ตําแหน่งหัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิ กรรมการ 
๙. นายไพโรจน์  แก้วเมียน  ตําแหน่งผู้แทนอสม   กรรมการ 
๑๐. นายสมศรี  ชาดแดง  ตําแหน่งผู้แทนอสม   กรรมการ 
๑๑. นายทองคูณ  แสวงสุข  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๒. นายวีระ   หมายกล้า  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๓. นางอุไร   รุ่งเรือง   ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๔. นายชัน  พุ่มพวง   ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๕. นายอ้วน  ทรงศรี   ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๖. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลตั้งใจ     กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีแนบคําสั่งแต่งตั้งกรรมการกองทุนตําบล  หน้าที่ ๑๓  

 

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลแสลงโทน 
อําเภอประโคนชัย   จังหวัด บุรีรัมย์ 

(แนบท้ายคําสั่งสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่  ๔๗๖     / ๒๕๕๖   ลงวันที่  ๒๙    มีนาคม ๒๕๕๖) 
                              _______________________ 

๑. ผู้อํานวยการโรงพยาบาลประโคนชัย        เป็นที่ปรึกษา 
๒. สาธารณสุขอําเภอประโคนชัย          เป็นที่ปรึกษา  
๓. นายกเทศมนตรีตําบลแสลงโทน                  เป็นประธานกรรมการ 
๔. นายสนัด  แย้มประโคน  ตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑  รองประธานกรรมการคนที่ ๑ 
๕. นายสุรชาติ  เหลืองเดชานุรักษ์ ตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๒  รองประธานกรรมการคนที่ ๒ 
๖. นายบุญเยี่ยม  เกาประโคน ตําแหน่งผู้แทนสภาอบต./สภาเทศบาล กรรมการ 
๗. นายประดิษฐ์  สุขประโคน  ตําแหน่งผู้แทนสภาอบต./สภาเทศบาล กรรมการ 
๘. ผอ.รพ.สต.แสลงโทน  ตําแหน่งหัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิ กรรมการ 
๙. นายหนึ่ง  ปานทอง  ตําแหน่งผู้แทนอสม   กรรมการ 
๑๐. นายสําเริง  กงประโคน  ตําแหน่งผู้แทนอสม   กรรมการ 
๑๑. นายสุพจน์   พรหมสิริจรรยา ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๒. นายสอย  นพตลุง  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๓. นายอดิศักดิ์  กลั่นประโคน ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๔. นายสุเพ็ญ  พรหมเอาะ  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๕. นางสําเนียง  รงค์ประโคน  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๖. นางสาวณัฐรุจา  บังทอง  เจ้าหน้าที่ท่ีนายกฯมอบหมาย  กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีแนบคําสั่งแต่งตั้งกรรมการกองทุนตําบล  หน้าที่ ๑๔  

 

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลชุมพวง 
อําเภอชุมพวง   จังหวัดนครราชสีมา 

(แนบท้ายคําสั่งสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่  ๔๗๖     / ๒๕๕๖   ลงวันที่  ๒๙    มีนาคม ๒๕๕๖) 
                              _______________________ 

๑. ผู้อํานวยการโรงพยาบาลชุมพวง        เป็นที่ปรึกษา 
๒. สาธารณสุขอําเภอชุมพวง          เป็นที่ปรึกษา  
๓. นายกเทศมนตรีตําบลชุมพวง                  เป็นประธานกรรมการ 
๔. นางหทัยขวัญฉัตร  ผลาทิพย์ ตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑  รองประธานกรรมการคนที่ ๑ 
๕. นายทองเจือ  ชูนา  ตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๒  รองประธานกรรมการคนที่ ๒ 
๖. นายพิทักษ์  นานา  ตําแหน่งผู้แทนสภาอบต./สภาเทศบาล กรรมการ 
๗. นางปราณีต  ค้าขาย  ตําแหน่งผู้แทนสภาอบต./สภาเทศบาล กรรมการ 
๘. ผู้อํานวยการโรงพยาบาลชุมพวง ตําแหน่งหัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิ กรรมการ 
๙. นางกมลทิพย์  ประสมทรัพย์ ตําแหน่งผู้แทนอสม   กรรมการ 
๑๐. นายกอบกุล  ขอดสันเทียะ ตําแหน่งผู้แทนอสม   กรรมการ 
๑๑. นายภูศิน  หนุวงษ์  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๒. นายณรงค์  ญาติโพธิ์  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๓. นายสุวิทย์  ชนะค้า  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๔. นายสง่า  เขียงไธสง  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๕. นายอนุสรณ์  เทียนพิมาย  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๖. ปลัดเทศบาลตําบลชุมพวง      กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีแนบคําสั่งแต่งตั้งกรรมการกองทุนตําบล  หน้าที่ ๑๕  

 

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองนาท 
อําเภอขามสะแกแสง    จังหวัดนครราชสีมา 

(แนบท้ายคําสั่งสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่  ๔๗๖     / ๒๕๕๖   ลงวันที่  ๒๙    มีนาคม ๒๕๕๖) 
                              _______________________ 

๑. ผู้อํานวยการโรงพยาบาลขามสะแกแสง       เป็นที่ปรึกษา 
๒. สาธารณสุขอําเภอขามสะแกแสง         เป็นที่ปรึกษา  
๓. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองนาท        เป็นประธานกรรมการ 
๔. นายปัญญา  หวังรวมกลาง ตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑  รองประธานกรรมการคนที่ ๑ 
๕. นายประจักษ์  มุ่งเจียกกลาง ตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๒  รองประธานกรรมการคนที่ ๒ 
๖. นายธนพล  ฉิมกลาง  ตําแหน่งผู้แทนสภาอบต./สภาเทศบาล กรรมการ 
๗. นายประสงค์  เถาว์กลาง  ตําแหน่งผู้แทนสภาอบต./สภาเทศบาล กรรมการ 
๘. ผอ.รพ.สต.บ้านห้วย  ตําแหน่งหัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิ กรรมการ 
๙. นางภาวินี  โชติกลาง  ตําแหน่งผู้แทนอสม   กรรมการ 
๑๐. นางสํารวย  ถินกลาง  ตําแหน่งผู้แทนอสม   กรรมการ 
๑๑. นายปรานี  ผันกลาง  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๒. นายสมพงษ์  กลีบกลาง  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๓. นายจักรีวัฒน์  โกะสูงเนิน  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๔. นายมานะ  จงปลูกกลาง  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๕. นายสุพจน์  มุ่งเจียกกลาง  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๖. นางไข่มุก  ดวงกลาง  เจ้าหน้าที่ท่ีนายกฯมอบหมาย  กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีแนบคําสั่งแต่งตั้งกรรมการกองทุนตําบล  หน้าที่ ๑๖  

 

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว 
อําเภอปะคํา    จังหวัดบุรีรัมย์ 

(แนบท้ายคําสั่งสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่  ๔๗๖     / ๒๕๕๖   ลงวันที่  ๒๙    มีนาคม ๒๕๕๖) 
                              _______________________ 

๑. ผู้อํานวยการโรงพยาบาลปะคํา        เป็นที่ปรึกษา 
๒. สาธารณสุขอําเภอปะคํา          เป็นที่ปรึกษา  
๓. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว        เป็นประธานกรรมการ 
๔. นายหวัน  อ่อนน้ําคํา  ตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑  รองประธานกรรมการคนที่ ๑ 
๕. นายสัมฤทธ์  ไหลครบุรี  ตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๒  รองประธานกรรมการคนที่ ๒ 
๖. นายกิตติพงษ์  จรจรรย์  ตําแหน่งผู้แทนสภาอบต./สภาเทศบาล กรรมการ 
๗. นายอัตโท  ชูแฉล้ม  ตําแหน่งผู้แทนสภาอบต./สภาเทศบาล กรรมการ 
๘. ผอ.รพ.สต.บ้านหนองน้ําขุ่น ตําแหน่งหัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิ กรรมการ 
๙. ผอ.รพ.สต.หนองบัว  ตําแหน่งหัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิ กรรมการ 
๑๐. นายสมศักดิ์  ตรีตรอง  ตําแหน่งผู้แทนอสม   กรรมการ 
๑๑. นายบุญจันทร์  โพธิ์กระโทก ตําแหน่งผู้แทนอสม   กรรมการ 
๑๒. น.ส.กุหลาบ  วรรณวิเศษ  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๓. นายคารมณ์  แสนทวีสุข  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๔. นายปิยพงษ์  จูกูล  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๕. นายจําปี  เย็นกระโทก  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๖. นายอุระ  สุนทรินทร์  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๗. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว    กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีแนบคําสั่งแต่งตั้งกรรมการกองทุนตําบล  หน้าที่ ๑๗  

 

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
อําเภอโชคชัย    จังหวัดนครราชสีมา 

(แนบท้ายคําสั่งสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่  ๔๗๖     / ๒๕๕๖   ลงวันที่  ๒๙    มีนาคม ๒๕๕๖) 
                              _______________________ 

๑. ผู้อํานวยการโรงพยาบาลโชคชัย       เป็นที่ปรึกษา 
๒. สาธารณสุขอําเภอโชคชัย         เป็นที่ปรึกษา  
๓. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา        เป็นประธานกรรมการ 
๔. นายศิริ  ขันธ์กระโทก  ตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑  รองประธานกรรมการคนที่ ๑ 
๕. นายสวิง  เหงากระโทก  ตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๒  รองประธานกรรมการคนที่ ๒ 
๖. นายสวัสดิ์  ชุ่มกระโทก  ตําแหน่งผู้แทนสภาอบต./สภาเทศบาล กรรมการ 
๗. นายศิริ  แทนผักแหว่น  ตําแหน่งผู้แทนสภาอบต./สภาเทศบาล กรรมการ 
๘. ผอ.รพ.สต.พลับพลา  ตําแหน่งหัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิ กรรมการ 
๙. ผอ.รพ.สต.คลองกลาง  ตําแหน่งหัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิ กรรมการ 
๑๐. นางนาถวดี  สุจิณณานนท์  ตําแหน่งผู้แทนอสม   กรรมการ 
๑๑. นางเลียบ  เปรียงกระโทก  ตําแหน่งผู้แทนอสม   กรรมการ 
๑๒. นายคะนอง  ผันกระโทก  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๓. นางนีรนุช  ปัทมาลี  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๔. นายสมบูรณ์ เดชพร  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๕. นายสุนทร  กํากระโทก  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๖. นางเพร็ชรา  สุขฤทัยกมล  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๗. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา    กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีแนบคําสั่งแต่งตั้งกรรมการกองทุนตําบล  หน้าที่ ๑๘  

 

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลสะแก 
อําเภอสตึก   จังหวัด บุรีรัมย์ 

(แนบท้ายคําสั่งสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่  ๔๗๖     / ๒๕๕๖   ลงวันที่  ๒๙    มีนาคม ๒๕๕๖) 
                              _______________________ 

๑. ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสตึก        เป็นที่ปรึกษา 
๒. สาธารณสุขอําเภอสตึก          เป็นที่ปรึกษา  
๓. นายกเทศมนตรีตําบลสะแก                  เป็นประธานกรรมการ 
๔. นายประจักษ์ วงษาสนธิ์  ตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑  รองประธานกรรมการคนที่ ๑ 
๕. นายจักรราช หลักดี  ตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๒  รองประธานกรรมการคนที่ ๒ 
๖. นางคําแดง บุญมาแคน ตําแหน่งผู้แทนสภาอบต./สภาเทศบาล กรรมการ 
๗. นายสมพร เกตุแก้ว  ตําแหน่งผู้แทนสภาอบต./สภาเทศบาล กรรมการ 
๘. ผอ.รพ.สต.สะแก   ตําแหน่งหัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิ กรรมการ 
๙. นายสัมฤทธิ์ สาลีงาม  ตําแหน่งผู้แทนอสม   กรรมการ 
๑๐. นางนวลปรางค์ พงษ์สิงห์จันทร์ ตําแหน่งผู้แทนอสม   กรรมการ 
๑๑. นางนวลจันทร์ รักอนามัย  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๒. นางคําใส สุภสรณ์  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๓. นายสมพร สุปะโกสัง  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๔. นายนนทวัฒน์ พรมฮาด  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๕. นางกุณฑลี เยมรัมย์  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๖. ปลัดเทศบาลตําบลสะแก       กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีแนบคําสั่งแต่งตั้งกรรมการกองทุนตําบล  หน้าที่ ๑๙  

 

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลหนองจะบก 
อําเภอเมืองนครราชสีมา    จังหวัดนครราชสีมา 

(แนบท้ายคําสั่งสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่  ๔๗๖     / ๒๕๕๖   ลงวันที่  ๒๙    มีนาคม ๒๕๕๖) 
                              _______________________ 

๑. ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา    เป็นที่ปรึกษา 
๒. สาธารณสุขอําเภอเมืองนครราชสีมา        เป็นที่ปรึกษา  
๓. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองจะบก     เป็นประธานกรรมการ 
๔. นายปราบ  วัดสําโรง  ตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑  รองประธานกรรมการคนที่ ๑ 
๕. นายสงวน  พูนขุนทด  ตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๒  รองประธานกรรมการคนที่ ๒ 
๖. นายวิชิต  พิมพ์สระเท้า  ตําแหน่งผู้แทนสภาอบต./สภาเทศบาล กรรมการ 
๗. นางลําดวน  กิ่งพุดซา  ตําแหน่งผู้แทนสภาอบต./สภาเทศบาล กรรมการ 
๘. ผอ.รพ.สต.หนองปรู  ตําแหน่งหัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิ กรรมการ 
๙. นางระเบียบ  จอมเกาะ  ตําแหน่งผู้แทนอสม   กรรมการ 
๑๐. นางอมรรัตน์  ชัยวิรูญรัตน์ ตําแหน่งผู้แทนอสม   กรรมการ 
๑๑. นายวงกต  ชาติพุดซา  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๒. นายประรบ  แพสยันดร  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๓. นางสมร  ตั้งไพโรจน์วงศ์  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๔. นางชไมพร  ชินสิทธ์  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๕. นายดํารงค์  ชัยวิรูญรัตน์  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๖. นายวิรัช  มานะการ   เจ้าหน้าที่ท่ีนายกฯมอบหมาย  กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีแนบคําสั่งแต่งตั้งกรรมการกองทุนตําบล  หน้าที่ ๒๐  

 

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลท่าจะหลุง 
อําเภอโชคชัย    จังหวัดนครราชสีมา 

(แนบท้ายคําสั่งสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่  ๔๗๖     / ๒๕๕๖   ลงวันที่  ๒๙    มีนาคม ๒๕๕๖) 
                              _______________________ 

๑. ผู้อํานวยการโรงพยาบาลโชคชัย      เป็นที่ปรึกษา 
๒. สาธารณสุขอําเภอโชคชัย          เป็นที่ปรึกษา  
๓. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าจะหลุง    เป็นประธานกรรมการ 
๔. นายประมวล ดวดกระโทก ตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑  รองประธานกรรมการคนที่ ๑ 
๕. นายประสิทธิ์ คํากลาง  ตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๒  รองประธานกรรมการคนที่ ๒ 
๖. นายธีระ นัดกระโทก  ตําแหน่งผู้แทนสภาอบต./สภาเทศบาล กรรมการ 
๗. นางอํานวย ปล้ํากระโทก  ตําแหน่งผู้แทนสภาอบต./สภาเทศบาล กรรมการ 
๘. ผอ.รพ.สต.ขี้ตุ่น   ตําแหน่งหัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิ กรรมการ 
๙. นางประนอม เบี้ยกระโทก  ตําแหน่งผู้แทนอสม   กรรมการ 
๑๐. นางจําปี จิ๋วขุนทด  ตําแหน่งผู้แทนอสม   กรรมการ 
๑๑. นายเมธา  บุตรพาชี  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๒. นางปริยา  นิจกระโทก  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๓. นายวิเชียร  นับกระโทก  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๔. นายจํานงค์ ด่านกระโทก  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๕. นายบุญทิพย์  แต้มกระโทก แหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๖. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าจะหลุง     กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีแนบคําสั่งแต่งตั้งกรรมการกองทุนตําบล  หน้าที่ ๒๑  

 

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลพระพุทธ 
    อําเภอ เฉลิมพระเกียรติ          จังหวัด นครราชสีมา  

(แนบท้ายคําสั่งสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่  ๔๗๖     / ๒๕๕๖   ลงวันที่  ๒๙    มีนาคม ๒๕๕๖) 
   

๑ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ    เป็นที่ปรึกษา 
๒ สาธารณสุขอําเภอเฉลิมพระเกียรติ     เป็นที่ปรึกษา 
๓ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพระพุทธ    ประธานกรรมการ 
๔ ร.ต.ต.บุญ  ทองนาค  ผู้ทรงคุณวุฒิ   รองประธานกรรมการคนที่ ๑ 
๕ นายชอบ  ชูพันธ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ   รองประธานกรรมการคนที่ ๒ 
๖ นางจิราภา  นรารักษ์  ผู้แทนสมาชิกสภา อบต.  กรรมการ 
๗ นางสมพร  เต็มผักแหว่น  ผู้แทนสมาชิกสภา อบต.  กรรมการ 
๘ ผอ.รพ.สต.พระพุทธ์  หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิ กรรมการ 
๙ นางรุ่งรัตน์  สายรัตน์  ผู้แทนอสม.   กรรมการ  
๑๐ นางอนัญญา  เชาว์มะเริง  ผู้แทนอสม.   กรรมการ 
๑๑ นายพุฒิธร  เชาว์มะเริง  ผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๒ นายเจริญ  ประกอบผล  ผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๓ นายกิตติ  เพ็งพูน  ผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๔ นายวิชัย  เขื่อนงูเหลือม  ผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๕ นางจํานอง  หวังแอบกลาง ผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๖ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพระพุทธ    กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีแนบคําสั่งแต่งตั้งกรรมการกองทุนตําบล  หน้าที่ ๒๒  

 

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านไทร 
อําเภอปราสาท      จังหวัดสุรินทร์ 

(แนบท้ายคําสั่งสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่  ๔๗๖     / ๒๕๕๖   ลงวันที่  ๒๙    มีนาคม ๒๕๕๖) 
                              _______________________ 

๑. ผู้อํานวยการโรงพยาบาลปราสาท      เป็นที่ปรึกษา 
๒. สาธารณสุขอําเภอปราสาท         เป็นที่ปรึกษา  
๓. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านไทร     เป็นประธานกรรมการ 
๔. นายเหิน  จุไรย์   ตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑  รองประธานกรรมการคนที่ ๑ 
๕. นายอุดม  ตุนประโคน  ตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๒  รองประธานกรรมการคนที่ ๒ 
๖. นายพชรพล  สุขบรรเทิง  ตําแหน่งผู้แทนสภาอบต./สภาเทศบาล กรรมการ 
๗. นางเพ็ญศรี  เจริญสุข  ตําแหน่งผู้แทนสภาอบต./สภาเทศบาล กรรมการ 
๘. ผอ.รพ.สต.บ้านไทร  ตําแหน่งหัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิ กรรมการ 
๙. นางวันเพ็ญ  ศรีดาพันธ์  ตําแหน่งผู้แทนอสม   กรรมการ 
๑๐. นางกองทรัพย์  กล้าแข็ง  ตําแหน่งผู้แทนอสม   กรรมการ 
๑๑. นานสําเริง  ทองประ  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๒. นายประเสริฐ  เป็นสมรักษ์ ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๓. นางวันดี  รวดเร็ว  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๔. นางสุภาดา  แพงสอน  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๕. นางสาววิมล  สืบสันต ์  แหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๖. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านไทร     กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีแนบคําสั่งแต่งตั้งกรรมการกองทุนตําบล  หน้าที่ ๒๓  

 

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาด 
อําเภอชุมพวง      จังหวัดนครราชสีมา 

(แนบท้ายคําสั่งสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่  ๔๗๖     / ๒๕๕๖   ลงวันที่  ๒๙    มีนาคม ๒๕๕๖) 
                              _______________________ 

๑. ผู้อํานวยการโรงพยาบาลชุมพวง      เป็นที่ปรึกษา 
๒. สาธารณสุขอําเภอชุมพวง         เป็นที่ปรึกษา  
๓. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาด     เป็นประธานกรรมการ 
๔. นายประกฤต นาคพิมพ์  ตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑  รองประธานกรรมการคนที่ ๑ 
๕. นายกลึง จินดารัตน์  ตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๒  รองประธานกรรมการคนที่ ๒ 
๖. นายไพบูลย์ ใจเที่ยง  ตําแหน่งผู้แทนสภาอบต./สภาเทศบาล กรรมการ 
๗. นายคําพอง  ปัฐวี   ตําแหน่งผู้แทนสภาอบต./สภาเทศบาล กรรมการ 
๘. ผอ.รพ.สต.ท่าลาด  ตําแหน่งหัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิ กรรมการ 
๙. ผอ.รพ.สต.โคกพะงาด  ตําแหน่งหัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิ กรรมการ 
๑๐. นางโฮม ริมไธสง   ตําแหน่งผู้แทนอสม   กรรมการ 
๑๑. นางทองจันทร์ นาโนน  ตําแหน่งผู้แทนอสม   กรรมการ 
๑๒. นายทองพูน พืชพันธ์  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๓. นายกฤษฏา จําปามูล  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๔. นางบัวเผือน ปะเถตัง  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๕. นางปัญญาภา พวงเพชร  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๖. นายเคลื่อน  คําผง  แหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๗. นายเจษฎา แพงอนันต์  เจ้าหน้าที่ท่ีนายกฯมอบหมาย  กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีแนบคําสั่งแต่งตั้งกรรมการกองทุนตําบล  หน้าที่ ๒๔  

 

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลสามแวง 
อําเภอห้วยราช      จังหวัดบรุีรัมย์ 

(แนบท้ายคําสั่งสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่  ๔๗๖     / ๒๕๕๖   ลงวันที่  ๒๙    มีนาคม ๒๕๕๖) 
                              _______________________ 

๑. ผู้อํานวยการโรงพยาบาลห้วยราช      เป็นที่ปรึกษา 
๒. สาธารณสุขอําเภอห้วยราช         เป็นที่ปรึกษา  
๓. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสามแวง     เป็นประธานกรรมการ 
๔. นายจริง เจียวรัมย์  ตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑  รองประธานกรรมการคนที่ ๑ 
๕. นายสุด วิชัยรัมย์  ตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๒  รองประธานกรรมการคนที่ ๒ 
๖. นางกาญจนา เจริญรัมย์  ตําแหน่งผู้แทนสภาอบต./สภาเทศบาล กรรมการ 
๗. นางพยม อรุณรัมย์  ตําแหน่งผู้แทนสภาอบต./สภาเทศบาล กรรมการ 
๘. ผอ.รพ.สต.สามแวง  ตําแหน่งหัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิ กรรมการ 
๙. นางสาธิตา จะรับรัมย์  ตําแหน่งผู้แทนอสม   กรรมการ 
๑๐. นางเลื่อน เจวรัมย์  ตําแหน่งผู้แทนอสม   กรรมการ 
๑๑. นางสมศรี  สําเร็จรัมย์  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๒. นางสุนีย์  เจริญรัมย์  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๓. นางเกื้อกูล  เจริญรัมย์  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๔. นางกัญญา  เจริญรัมย์  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๕. นางสาวเจียน จะรับรัมย์  แหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๖. นายบุญฤทธิ์ วิลัยรัมย์  เจ้าหน้าที่ท่ีนายกฯมอบหมาย  กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีแนบคําสั่งแต่งตั้งกรรมการกองทุนตําบล  หน้าที่ ๒๕  

 

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราช 
อําเภอปักธงชัย        จังหวัด นครราชสีมา 

(แนบท้ายคําสั่งสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่  ๔๗๖     / ๒๕๕๖   ลงวันที่  ๒๙    มีนาคม ๒๕๕๖) 
                              _______________________ 

๑. ผู้อํานวยการโรงพยาบาลปักธงชัย      เป็นที่ปรึกษา 
๒. สาธารณสุขอําเภอปักธงชัย         เป็นที่ปรึกษา  
๓. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราช     เป็นประธานกรรมการ 
๔. นายสมหมาย วันกิ่ง  ตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑  รองประธานกรรมการคนที่ ๑ 
๕. นายพณัฐพงษ์ ซอกิ่ง  ตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๒  รองประธานกรรมการคนที่ ๒ 
๖. นายประคํา อินทร์กิ่ง  ตําแหน่งผู้แทนสภาอบต./สภาเทศบาล กรรมการ 
๗. นางสายหยุด พิณสําโรง  ตําแหน่งผู้แทนสภาอบต./สภาเทศบาล กรรมการ 
๘. ผอ.รพ.สต.บ้านเชียงสา  ตําแหน่งหัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิ กรรมการ 
๙. ผอ.รพ.สต.บ้านโคกสะแกราช ตําแหน่งหัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิ กรรมการ 
๑๐. นางติ๋ม สีกุดเวียน  ตําแหน่งผู้แทนอสม   กรรมการ 
๑๑. นางแสงอุดร แสนกิ่ง  ตําแหน่งผู้แทนอสม   กรรมการ 
๑๒. นางดาบส กูดก่ิง   ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๓. นายภาคย์นคร มนกิ่ง  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๔. นายสมาน เหาะสูงเนิน  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๕. นายเขียว เงียบกิ่ง  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๖. นายบุญมี โชติกิ่ง   แหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๗. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราช     กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีแนบคําสั่งแต่งตั้งกรรมการกองทุนตําบล  หน้าที่ ๒๖  

 

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก 
อําเภอบัวใหญ่        จังหวัด นครราชสีมา 

(แนบท้ายคําสั่งสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่  ๔๗๖     / ๒๕๕๖   ลงวันที่  ๒๙    มีนาคม ๒๕๕๖) 
                              _______________________ 

๑. ผู้อํานวยการโรงพยาบาลบัวใหญ่      เป็นที่ปรึกษา 
๒. สาธารณสุขอําเภอบัวใหญ่          เป็นที่ปรึกษา  
๓. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก     เป็นประธานกรรมการ 
๔. นายศุภฤกดิ์  แป้นนอก  ตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑  รองประธานกรรมการคนที่ ๑ 
๕. นายไตรภพ  สุวรรณัง  ตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๒  รองประธานกรรมการคนที่ ๒ 
๖. นายอภิศักดิ์  ตรวจนอก  ตําแหน่งผู้แทนสภาอบต./สภาเทศบาล กรรมการ 
๗. นางวิภาดา  แป้นนอก  ตําแหน่งผู้แทนสภาอบต./สภาเทศบาล กรรมการ 
๘. ผอ.รพ.สต.หนองเซียงโข่  ตําแหน่งหัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิ กรรมการ 
๙. นายเจิมศักดิ์  พันธ์หล่า  ตําแหน่งผู้แทนอสม   กรรมการ 
๑๐. นางสีนวล  ชื่นโพธิ์  ตําแหน่งผู้แทนอสม   กรรมการ 
๑๑. นายบุญดี  เบอร์ไธสง  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๒. นายยงยุทธ  เตาตีทอง  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๓. นายสมศักดิ์  อยู่บุรี   ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๔. นายมงคล  ทัพพังเทียม  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๕. นายเพชร  จัตุรัส   แหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๖. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก     กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีแนบคําสั่งแต่งตั้งกรรมการกองทุนตําบล  หน้าที่ ๒๗  

 

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลโนนไทย 
อําเภอ โนนไทย        จังหวัด นครราชสีมา 

(แนบท้ายคําสั่งสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่  ๔๗๖     / ๒๕๕๖   ลงวันที่  ๒๙    มีนาคม ๒๕๕๖) 
                              _______________________ 

๑. ผู้อํานวยการโรงพยาบาลโนนไทย      เป็นที่ปรึกษา 
๒. สาธารณสุขอําเภอโนนไทย         เป็นที่ปรึกษา  
๓. นายกเทศมนตรีตําบลโนนไทย      เป็นประธานกรรมการ 
๔. นางละเอียด คอพุทซา  ตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑  รองประธานกรรมการคนที่ ๑ 
๕. นายชุมพร ศิริวิโรจน์  ตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๒  รองประธานกรรมการคนที่ ๒ 
๖. นางประกอบ ไวย์ขุนทด  ตําแหน่งผู้แทนสภาอบต./สภาเทศบาล กรรมการ 
๗. นางดาริน แสนยศ  ตําแหน่งผู้แทนสภาอบต./สภาเทศบาล กรรมการ 
๘. ผอ.รพ.โนนไทย   ตําแหน่งหัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิ กรรมการ 
๙. นางสอาด จริงสันเทียะ  ตําแหน่งผู้แทนอสม   กรรมการ 
๑๐. นางสาวศกุนตลา พงศ์ประยูร ตําแหน่งผู้แทนอสม   กรรมการ 
๑๑. นายพยุง กิกสันเทียะ  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๒. นางอรวรรณ เขาทอง  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๓. นางสาวอิศราวรรณ ทองกระโทก  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๔. นางบุญล้อม สุขหลักร้อย  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๕. นางสมบูรณ์ เชาว์โคกสูง  แหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๖. ปลัดเทศบาลตําบลโนนไทย     กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีแนบคําสั่งแต่งตั้งกรรมการกองทุนตําบล  หน้าที่ ๒๘  

 

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลหนองมะนาว 
อําเภอ คง        จังหวัด นครราชสีมา 

(แนบท้ายคําสั่งสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่  ๔๗๖     / ๒๕๕๖   ลงวันที่  ๒๙    มีนาคม ๒๕๕๖) 
                              _______________________ 

๑. ผู้อํานวยการโรงพยาบาลคง        เป็นที่ปรึกษา 
๒. สาธารณสุขอําเภอคง          เป็นที่ปรึกษา  
๓. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองมะนาว    เป็นประธานกรรมการ 
๔. นายส่ง  ตาไธสง   ตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑  รองประธานกรรมการคนที่ ๑ 
๕. นายจันทร์  ชื่นใจ   ตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๒  รองประธานกรรมการคนที่ ๒ 
๖. นายวุฒิ  ธรรมดิลกวัฒน ์  ตําแหน่งผู้แทนสภาอบต./สภาเทศบาล กรรมการ 
๗. นายมี  ท้าวนอก   ตําแหน่งผู้แทนสภาอบต./สภาเทศบาล กรรมการ 
๘. ผอ.รพ.สต.หนองม่วง  ตําแหน่งหัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิ กรรมการ 
๙. นางสาวสุเนตร  โคตชัยยา  ตําแหน่งผู้แทนอสม   กรรมการ 
๑๐. นางสายรุ้ง  พิมพา  ตําแหน่งผู้แทนอสม   กรรมการ 
๑๑. นายประเสริฐ  ร่วมรส  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๒. นายอดุลย์  แซ่เตียว  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๓. นายประไพ  ศิริบุญคุณ   ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๔. นายพงศภัค  ไสวงาม  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๕. นายเวนิชย์ อนภวาลย ์  แหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๖. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองมะนาว     กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีแนบคําสั่งแต่งตั้งกรรมการกองทุนตําบล  หน้าที่ ๒๙  

 

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลตลาดไทร 
อําเภอ ประทาย        จังหวดั นครราชสีมา 

(แนบท้ายคําสั่งสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่  ๔๗๖     / ๒๕๕๖   ลงวันที่  ๒๙    มีนาคม ๒๕๕๖) 
                              _______________________ 

๑. ผู้อํานวยการโรงพยาบาลประทาย        เป็นที่ปรึกษา 
๒. สาธารณสุขอําเภอประทาย          เป็นที่ปรึกษา  
๓. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตลาดไทร     เป็นประธานกรรมการ 
๔. นายอรรณพ เวียงสีมา  ตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑  รองประธานกรรมการคนที่ ๑ 
๕. นายสุรชาติ  นนตานอก  ตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๒  รองประธานกรรมการคนที่ ๒ 
๖. นายสิริวัฒน์ พูนไธสง  ตําแหน่งผู้แทนสภาอบต./สภาเทศบาล กรรมการ 
๗. นายอภิสิทธิ์  นนตานอก  ตําแหน่งผู้แทนสภาอบต./สภาเทศบาล กรรมการ 
๘. ผอ.รพ.สต.บ้านประทาย  ตําแหน่งหัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิ กรรมการ 
๙. นายสมร  หินโม   ตําแหน่งผู้แทนอสม   กรรมการ 
๑๐. นางฐิติมน  โพยนอก  ตําแหน่งผู้แทนอสม   กรรมการ 
๑๑. นายเลิศ  ประจิตร  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๒. นายเกรียงไกร  นิลกลาง  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๓. นายเฉลิม  สียางนอก   ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๔. นายวุฒิพงษ์  โพยนอก  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๕. นายคํามูล  โพยนอก  แหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๖. นายนิคม  ช่างนอก   เจ้าหน้าที่ท่ีนายกฯ มอบหมาย  กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีแนบคําสั่งแต่งตั้งกรรมการกองทุนตําบล  หน้าที่ ๓๐  

 

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลประสบสุข 
อําเภอ ชุมพวง        จังหวัด นครราชสีมา 

(แนบท้ายคําสั่งสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่  ๔๗๖     / ๒๕๕๖   ลงวันที่  ๒๙    มีนาคม ๒๕๕๖) 
                              _______________________ 

๑. ผู้อํานวยการโรงพยาบาลชุมพวง        เป็นที่ปรึกษา 
๒. สาธารณสุขอําเภอชุมพวง          เป็นที่ปรึกษา  
๓. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลประสบสุข     เป็นประธานกรรมการ 
๔. นายสมบูรณ์  พูนแก้ว  ตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑  รองประธานกรรมการคนที่ ๑ 
๕. นายวิริทธิ์พล  วงค์ศิริวัฒนา ตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๒  รองประธานกรรมการคนที่ ๒ 
๖. นายเทียม  ชนะค้า  ตําแหน่งผู้แทนสภาอบต./สภาเทศบาล กรรมการ 
๗. นายบุญเลิศ  ผาดทองหลาง ตําแหน่งผู้แทนสภาอบต./สภาเทศบาล กรรมการ 
๘. ผอ.รพ.สต.บ้านเขว้า  ตําแหน่งหัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิ กรรมการ 
๙. ผอ.รพ.สต.ประสบสุข  ตําแหน่งหัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิ กรรมการ 
๑๐. นางละมุล  สุขจิตร  ตําแหน่งผู้แทนอสม   กรรมการ 
๑๑. นางคลี่  คงดี   ตําแหน่งผู้แทนอสม   กรรมการ 
๑๒. นายณัฐพล  ขอสินกลาง  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๓. นายสมศักดิ์  วอนทองหลาง ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๔. นายโกวิทย์  เก่าพิมาย   ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๕. นายประยงค์  แต้มพิมาย  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๖. นายจวน  นาราย   ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๗. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลประสบสุข    กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีแนบคําสั่งแต่งตั้งกรรมการกองทุนตําบล  หน้าที่ ๓๑  

 

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลยางสว่าง 
อําเภอ รัตนบุรี        จังหวัด สุรินทร์ 

(แนบท้ายคําสั่งสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่  ๔๗๖     / ๒๕๕๖   ลงวันที่  ๒๙    มีนาคม ๒๕๕๖) 
                              _______________________ 

๑. ผู้อํานวยการโรงพยาบาลรัตนบุรี        เป็นที่ปรึกษา 
๒. สาธารณสุขอําเภอรัตนบุรี          เป็นที่ปรึกษา  
๓. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลยางสว่าง     เป็นประธานกรรมการ 
๔. นายไสว  บุญภา   ตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑  รองประธานกรรมการคนที่ ๑ 
๕. นายบัว  คุณนาม   ตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๒  รองประธานกรรมการคนที่ ๒ 
๖. นายชาญชัย  เหลาซื่อ  ตําแหน่งผู้แทนสภาอบต./สภาเทศบาล กรรมการ 
๗. นายสายทอง  บัวพันธ์  ตําแหน่งผู้แทนสภาอบต./สภาเทศบาล กรรมการ 
๘. ผอ.รพ.สต.ยางสว่าง  ตําแหน่งหัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิ กรรมการ 
๙. นายสุบิน  ประสานทอง  ตําแหน่งผู้แทนอสม   กรรมการ 
๑๐. นางสมสี  สุภาษา  ตําแหน่งผู้แทนอสม   กรรมการ 
๑๑. นายสมถวิล  โสภาพ  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๒. นายบุญเลิศ  ศรีจันทร์  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๓. นายอนุกร  พฤตินอก   ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๔. นายยอด  นันทะพันธ์  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๕. นายบุญจันทร์  บุตรวงษ์  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๖. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลยางสว่าง    กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีแนบคําสั่งแต่งตั้งกรรมการกองทุนตําบล  หน้าที่ ๓๒  

 

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลสีดา 
อําเภอ สีดา          จังหวัด นครราชสีมา 

(แนบท้ายคําสั่งสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่  ๔๗๖     / ๒๕๕๖   ลงวันที่  ๒๙    มีนาคม ๒๕๕๖) 
                              _______________________ 

๑. ผู้อํานวยการโรงพยาบาลบัวใหญ่        เป็นที่ปรึกษา 
๒. สาธารณสุขอําเภอสีดา          เป็นที่ปรึกษา  
๓. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสีดา     เป็นประธานกรรมการ 
๔. นายวิรัช  พนมศิลป์  ตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑  รองประธานกรรมการคนที่ ๑ 
๕. นายอุทัย  สุราษฎร์  ตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๒  รองประธานกรรมการคนที่ ๒ 
๖. นายอุดม  สมบัติ   ตําแหน่งผู้แทนสภาอบต./สภาเทศบาล กรรมการ 
๗. นายภาสกร  จักรเฮียม  ตําแหน่งผู้แทนสภาอบต./สภาเทศบาล กรรมการ 
๘. ผอ.รพ.สต.หินแห่   ตําแหน่งหัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิ กรรมการ 
๙. นางละออง  ผิวไธสง  ตําแหน่งผู้แทนอสม   กรรมการ 
๑๐. นายคําพอง  บุรารมย์  ตําแหน่งผู้แทนอสม   กรรมการ 
๑๑. นางพรรษสรณ์  รัตนาสินนนอก ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๒. นายวิชิต  แข็งขัน  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๓. นางสุภรณีย์  เถียนนอก   ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๔.     ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๕.      ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๖. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลสีดา     กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีแนบคําสั่งแต่งตั้งกรรมการกองทุนตําบล  หน้าที่ ๓๓  

 

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
อําเภอ พิมาย          จังหวัด นครราชสีมา 

(แนบท้ายคําสั่งสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่  ๔๗๖     / ๒๕๕๖   ลงวันที่  ๒๙    มีนาคม ๒๕๕๖) 
                              _______________________ 

๑. ผู้อํานวยการโรงพยาบาลพิมาย      เป็นที่ปรึกษา 
๒. สาธารณสุขอําเภอพิมาย          เป็นที่ปรึกษา  
๓. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง     เป็นประธานกรรมการ 
๔. นายอํานาจ  สัมมารุ่งโรจน์ ตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑  รองประธานกรรมการคนที่ ๑ 
๕. นายกฤตพล  ยอดนาม  ตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๒  รองประธานกรรมการคนที่ ๒ 
๖. นายสมพร  มะค้า  ตําแหน่งผู้แทนสภาอบต./สภาเทศบาล กรรมการ 
๗. นางปาณัสวียร์ บุญพิมาย  ตําแหน่งผู้แทนสภาอบต./สภาเทศบาล กรรมการ 
๘. ผอ.รพ.สต.บ้านจารย์ตํารา  ตําแหน่งหัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิ กรรมการ 
๙. ผอ.รพ.สต.บ้านท่าหลวง  ตําแหน่งหัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิ กรรมการ 
๑๐. นางธูปหอม  จรัสรังสีชล  ตําแหน่งผู้แทนอสม   กรรมการ 
๑๑. นางยวน  ตู้สะกาด  ตําแหน่งผู้แทนอสม   กรรมการ 
๑๒. นายดาว  โค้งอาภาส  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๓. นางนภา  แจ้งพิมาย  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๔. นางอารีย์  เรียงใหม่   ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๕. นายประจักษ์  เปรื่องค้า  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๖.  นายสัญจร  แก้วดอนรีย์  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๗. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง    กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีแนบคําสั่งแต่งตั้งกรรมการกองทุนตําบล  หน้าที่ ๓๔  

 

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนางรํา 
อําเภอ ประทาย            จังหวัด นครราชสีมา 

(แนบท้ายคําสั่งสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่  ๔๗๖     / ๒๕๕๖   ลงวันที่  ๒๙    มีนาคม ๒๕๕๖) 
                              _______________________ 

๑. ผู้อํานวยการโรงพยาบาลประทาย      เป็นที่ปรึกษา 
๒. สาธารณสุขอําเภอประทาย         เป็นที่ปรึกษา  
๓. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนางรํา     เป็นประธานกรรมการ 
๔. นายคําภู  สวาสดี   ตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑  รองประธานกรรมการคนที่ ๑ 
๕. นายทองพูน  สีแสวง  ตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๒  รองประธานกรรมการคนที่ ๒ 
๖. นายสมพร  กล้าหาญ  ตําแหน่งผู้แทนสภาอบต./สภาเทศบาล กรรมการ 
๗. นายจําลอง  สาลิโก  ตําแหน่งผู้แทนสภาอบต./สภาเทศบาล กรรมการ 
๘. ผอ.รพ.สต.หญ้าคา  ตําแหน่งหัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิ กรรมการ 
๙. นางทองดี  ยางนอก  ตําแหน่งผู้แทนอสม   กรรมการ 
๑๐. นายสมหมาย  แปลนพิมาย ตําแหน่งผู้แทนอสม   กรรมการ 
๑๑. นายอุบล  จันทะเสน  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๒. นายอนุสรณ์  แวววุฒินันท์ ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๓. นายมานพ  ตันนอก   ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๔. นายธงชัย  ยางนอก  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๕.  นายรักชาติ  คุ้มสุวรรณ  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๖. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลนางรํา    กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีแนบคําสั่งแต่งตั้งกรรมการกองทุนตําบล  หน้าที่ ๓๕  

 

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลประทาย 
อําเภอ ประทาย            จังหวัด นครราชสีมา 

(แนบท้ายคําสั่งสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่  ๔๗๖     / ๒๕๕๖   ลงวันที่  ๒๙    มีนาคม ๒๕๕๖) 
                              _______________________ 

๑. ผู้อํานวยการโรงพยาบาลประทาย      เป็นที่ปรึกษา 
๒. สาธารณสุขอําเภอประทาย         เป็นที่ปรึกษา  
๓. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลประทาย     เป็นประธานกรรมการ 
๔. นายทองสุข  คําเพ็ง  ตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑  รองประธานกรรมการคนที่ ๑ 
๕. นายจิรเดช  รักษาชาติ  ตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๒  รองประธานกรรมการคนที่ ๒ 
๖. นายธนาคม  ศรียางนอก  ตําแหน่งผู้แทนสภาอบต./สภาเทศบาล กรรมการ 
๗. นายศักดิด์า  มีกรอบทอง  ตําแหน่งผู้แทนสภาอบต./สภาเทศบาล กรรมการ 
๘. ผอ.รพ.ประทาย   ตําแหน่งหัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิ กรรมการ 
๙. นางสงบ  แก้วคูนอก  ตําแหน่งผู้แทนอสม   กรรมการ 
๑๐. นางมะลิ  ด้วงตะกั่ว  ตําแหน่งผู้แทนอสม   กรรมการ 
๑๑. นางมณี  อาไนย์   ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๒. นางขันทอง  สียางนอก  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๓. นางจิตตานันท์  รักษาชาติ  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๔. นายคม  เกียนนอก  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๕.  นายจูม  ศรีมหาพรม  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๖. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลประทาย    กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีแนบคําสั่งแต่งตั้งกรรมการกองทุนตําบล  หน้าที่ ๓๖  

 

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลโนนเพ็ด 
อําเภอ ประทาย            จังหวัด นครราชสีมา 

(แนบท้ายคําสั่งสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่  ๔๗๖     / ๒๕๕๖   ลงวันที่  ๒๙    มีนาคม ๒๕๕๖) 
                              _______________________ 

๑. ผู้อํานวยการโรงพยาบาลประทาย      เป็นที่ปรึกษา 
๒. สาธารณสุขอําเภอประทาย         เป็นที่ปรึกษา  
๓. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลประทาย     เป็นประธานกรรมการ 
๔. นายสมหมาย  ปานพูน  ตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑  รองประธานกรรมการคนที่ ๑ 
๕. นายบุญเลิศ   คําภิบาล  ตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๒  รองประธานกรรมการคนที่ ๒ 
๖. นายคําพันธ์  มูลเทพ  ตําแหน่งผู้แทนสภาอบต./สภาเทศบาล กรรมการ 
๗. นายอภัยยนต์  พิมพ์ศรี  ตําแหน่งผู้แทนสภาอบต./สภาเทศบาล กรรมการ 
๘. ผอ.รพ.หนองช่างตาย  ตําแหน่งหัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิ กรรมการ 
๙. นางสงคราม  ปัตถาโล  ตําแหน่งผู้แทนอสม   กรรมการ 
๑๐. นางบุญเรือน  ดีชื่น  ตําแหน่งผู้แทนอสม   กรรมการ 
๑๑. นายพนม  ฤทธิสิทธิ์  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๒. นายทองคํา  ทรัพย์มล  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๓. นายอํานาจ  เหลานาคํา   ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๔. นายคําสี  กางนอก  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๕.  นายเสรี  นามพิมูล  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๖. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโนนเพ็ด    กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีแนบคําสั่งแต่งตั้งกรรมการกองทุนตําบล  หน้าที่ ๓๗  

 

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลพะเนา 
อําเภอ เมืองนครราชสีมา            จังหวัด นครราชสีมา 

(แนบท้ายคําสั่งสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่  ๔๗๖     / ๒๕๕๖   ลงวันที่  ๒๙    มีนาคม ๒๕๕๖) 
                              _______________________ 

๑. ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา    เป็นที่ปรึกษา 
๒. สาธารณสุขอําเภอเมืองนครราชสีมา        เป็นที่ปรึกษา  
๓. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพะเนา     เป็นประธานกรรมการ 
๔. นายนายนัด   ปุริธรรมเม  ตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑  รองประธานกรรมการคนที่ ๑ 
๕. นายจีรวัฒน์  เม่ามีสี  ตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๒  รองประธานกรรมการคนที่ ๒ 
๖. นายสมพงษ์  เอ่ียมเสือ  ตําแหน่งผู้แทนสภาอบต./สภาเทศบาล กรรมการ 
๗. นายชาตรี  เกียรติธนบดี  ตําแหน่งผู้แทนสภาอบต./สภาเทศบาล กรรมการ 
๘. ผอ.รพ.มะเริงน้อย  ตําแหน่งหัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิ กรรมการ 
๙. นางนันทยา  วงศ์บุตรดี  ตําแหน่งผู้แทนอสม   กรรมการ 
๑๐. นางสมบูรณ์  แก้วบุญ  ตําแหน่งผู้แทนอสม   กรรมการ 
๑๑. นายจรุล  งามศิริ   ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๒. นายวิบูลย์  ศรีชุ่ม  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๓. นายไพจิตร  แก้วมะเริง   ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๔. นายฉัตรชัย  ภู่เกิดชายทะเล ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๕.  นางกนกวรรณ  ลากุล  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๖. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพะเนา    กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีแนบคําสั่งแต่งตั้งกรรมการกองทุนตําบล  หน้าที่ ๓๘  

 

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลทัพรั้ง 
อําเภอ พระทองคํา            จังหวัด นครราชสีมา 

(แนบท้ายคําสั่งสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่  ๔๗๖     / ๒๕๕๖   ลงวันที่  ๒๙    มีนาคม ๒๕๕๖) 
                              _______________________ 

๑. ผู้อํานวยการโรงพยาบาลพระทองคําเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  เป็นที่ปรึกษา 
๒. สาธารณสุขอําเภอพระทองคํา         เป็นที่ปรึกษา  
๓. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทัพรั้ง     เป็นประธานกรรมการ 
๔. นายโสภณ  ประพรม  ตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑  รองประธานกรรมการคนที่ ๑ 
๕. นายธนงค์  เขียวแก้ว  ตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๒  รองประธานกรรมการคนที่ ๒ 
๖. นางสาวรําพรรณ์  กลีบสําโรง ตําแหน่งผู้แทนสภาอบต./สภาเทศบาล กรรมการ 
๗. นางสาวไฉน  คําคลี่  ตําแหน่งผู้แทนสภาอบต./สภาเทศบาล กรรมการ 
๘. ผอ.รพ.ทัพรั้ง   ตําแหน่งหัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิ กรรมการ 
๙. นายฉลวย  นาคขุนทด  ตําแหน่งผู้แทนอสม   กรรมการ 
๑๐.  นางวันนา  กบกลางดอน  ตําแหน่งผู้แทนอสม   กรรมการ 
๑๑. นายธนงค์ เทพังเทียม  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๒. นายแสวง  แก่นกลางดอน  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๓. นายสม  แก้วสันเทียะ   ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๔. นายสัมฤทธิ์  กังสันเทียะ  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๕.  นายจองชัย  โงสันเทียะ  ตําแหน่งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน  กรรมการ 
๑๖. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทัพรั้ง     กรรมการและเลขานุการ 

 


