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นิยามศัพท
ขอที่ ๓ ในธรรมนูญนี้
สุขภาพ หมายความวา ภาวะของประชาชนชาวอําเภอสูงเมน
ทีส่ มบูรณทง้ั ทางกาย ทางจิต ทางปญญา และทางสังคม เชือ่ มโยงกัน
เปนองครวมอยางสมดุล
สถานบริการของรัฐ หมายความถึง หนวยงานราชการสวน
ภูมิภาคในอําเภอสูงเมน องคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอ
สูงเมน สถานศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวะศึกษา
สถาบั น พั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน และหน ว ยราชการที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ใน
อนาคต
หน ว ยงานนอกพื้ น ที่ หมายความถึ ง หน ว ยราชการอื่ น
ที่ตั้งอยูนอกพื้นที่อําเภอสูงเมนและเขารวมเปนภาคีเครือขายหรือ
ดําเนินกิจกรรมในอําเภอสูงเมน
องคกร กลุมชุมชน หมายความถึง องคกร หรือกลุมของ
ประชาชนที่รวมตัวกันโดยมีการจัดตั้งจากหนวยงานรัฐ หรือ ตาม
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวของ หรือกอตั้งกันเองภายในพื้นที่ และ
เปนที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป โดยมีกิจกรรมที่เปนประโยชน
ตอสวนรวมและสาธารณะ
คุณธรรม หมายความวา คุณความดีที่วิญูชนพึงมีสํานึก
ในจิตใจตน ในเรือ่ งความจริง ความดี และใชเปนหลักในการดําเนิน
ชีวิต
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จริยธรรม หมายความวา แนวทางแหงความประพฤติที่ยึด
หลักคุณธรรม
เศรษฐกิจพอเพียง หมายความวา แนวการดํารงอยู และ
ปฏิบตั ติ นของประชาชนทุกระดับตัง้ แตระดับครอบครัว ระดับชุมชน
จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไป
ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหกาวทัน
ตอโลกยุคโลกาภิวัตน ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนทีจ่ ะตองมีระบบภูมคิ มุ กันในตัว
ทีด่ พี อสมควรตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลีย่ นแปลง
ทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะตองอาศัยความรอบรู ความ
รอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆ
มาใชในการวางแผนและดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน
จะตองเสริมสรางพืน้ ฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่
ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจทุกระดับใหมีจิตสํานึกในคุณธรรม
ความซื่อสัตย และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวย
ความอดทน ความเพียร มีสติปญญา และความรอบคอบเพื่อให
สมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและ
กวางขวางทั้งดาน วัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลก
ภายนอกไดเปนอยางดี
การมี ส ว นร ว ม หมายความว า การที่ ทุ ก คนมี ส ว นร ว ม
ในกระบวนการรวมคิด รวมทํา รวมกิจกรรม รวมรับผิดชอบ กิจกรรม
ตางๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่
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จิตสํานึกสาธารณะ หมายถึง จิตใจทีค่ าํ นึงถึงประโยชนของ
ผูอื่นและใหความสําคัญตอผลประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง
วัฒนธรรม หมายความถึง วิถีแหงความดีงามที่ประพฤติ
ปฏิบัติสืบตอกันมา บนพื้นฐานแหงการรับรูรวมกันในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน โดยสอดคลองกับสภาพแวดลอมและธรรมชาติ
ในอําเภอสูงเมน
ประเพณี หมายความถึง กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ดําเนิน
อยูอยางสม่ําเสมอ
การสรางเสริมสุขภาพ หมายความวา การกระทําที่มุง
สงเสริมสนับสนุนใหปจ เจกบุคคล มีสขุ ภาวะทางกาย จิตใจ ปญญา
และสังคม สนับสนุนพฤติกรรมของบุคคล การจัดสภาพแวดลอม
สิง่ แวดลอมใหเหมาะสมปลอดภัย เพือ่ สงเสริมสุขภาพคุณภาพชีวติ
ที่ดีของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม
การปองกันโรค หมายความวา การกระทําใดๆ หรืองดเวน
การกระทําใดอันมีความมุง หมายใหบคุ คลไมเจ็บปวย ไมกลับปวยซ้าํ
หรือไมมีการแพรระบาดของโรค แบงเปน ๓ ระยะคือ การปองกัน
ก อ นการเกิ ด โรค กระบวนการระงั บ ยั บ ยั้ ง ระหว า งการเกิ ด โรค
การฟนฟูสภาพหลังเจ็บปวยมิใหปวยซ้ํา
การควบคุมโรค หมายความวา การกระทําใดๆ ที่มีความ
มุงหมายจํากัดการเกิดโรคมิใหมีการแพรระบาดรวมถึงการเตรียม
ความพร อ มในการควบคุ ม โรคเมื่ อ มี ก ารระบาดของโรค
ทัง้ โรคติดตอ โรคไมตดิ ตอ อันตรายจากสารเคมีตา งๆ สารปนเปอ น
ในอาหาร
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การควบคุมและปองกันปจจัยคุกคามสุขภาพ หมายความวา
การจัดการกับปจจัยดานตางๆ ที่อาจสงผลกระทบตอสุขภาพ
ทั้งมลภาวะทางเสียง กลิ่น สภาพแวดลอม ความสงบสุขของ
การดําเนินชีวติ ประจําวัน การจัดการดานอาชีวอนามัยความปลอดภัย
ในการประกอบอาชีพ รวมทั้งสรางปจจัยที่เอื้อตอการมีสุขภาพดี
พาหะนําโรค หมายถึง ตัวการที่นําโรคมาสูคน
ภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ หมายถึ ง ภั ย อั น เกิ ด จากเหตุ
ทางธรรมชาติทั้งปวง รวมถึงเหตุจากภัยธรรมชาติอันสงผลใหเกิด
การระบาดของโรค
การบริการสาธารณสุข หมายถึง การบริการทีเ่ กีย่ วกับสุขภาพ
ในทุกกลุม วัยรวมถึงผูด อ ยโอกาส ทัง้ การสงเสริมสุขภาพ การปองกัน
โรค การควบคุมโรค การจัดการกับปจจัยคุกคามสุขภาพ การฟนฟู
สภาพความเจ็บปวย การใหบริการตรวจวินิจฉัยรักษาโรค
มาตรฐานระบบสงตอ หมายถึง การใหบริการสงตอผูปวย
หรือผูร บั บริการเพือ่ เขารับการรักษาในสถานพยาบาลของกระทรวง
สาธารณสุขทีม่ ขี ดี ความสามารถในการรักษาทีส่ งู กวาอยางเทาเทียม
เสมอภาค โดยบุคลากรดานการแพทย การพยาบาล การสาธารณสุข
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ อยางมี
มาตรฐานตามหลักเกณฑคุณภาพ
ผูดอยโอกาส หมายถึง ประชาชนในอําเภอสูงเมนที่ขาด
โอกาสทัง้ ดานสังคม การศึกษา อาชีพ สภาพความพิการและสุขภาพ
ภาคีเครือขาย หมายถึง หนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
องคกรชุมชน ที่มีเจตจํานงรวมดําเนินกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ
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สุขภาวะของประชาชนอําเภอสูงเมน
จิตอาสา หมายถึง ผูที่มีจิตใจอันเสียสละพรอมชวยเหลือ
ผูอื่นโดยไมหวังรางวัลหรือสิ่งตอบแทนอื่นใด
ภูมิปญญาทองถิ่น หมายถึง ความรู ความสามารถ ในดาน
ตางๆ ที่สั่งสมกันมาทั้งที่มีบันทึกเปนลายลักษณอักษรและไมเปน
ลายลักษณอักษรโดยสืบทอดตอๆ กันมาในชุมชน
เกษตรอินทรียปลอดสารพิษ หมายถึง การทําการเกษตร
โดยมีความเขาใจในการใชสารเคมีตางๆ ทางการเกษตรและมี
จิตสํานึกที่คํานึงถึงความปลอดภัยในการบริโภค
การจัดการความรู หมายความถึง กระบวนการใดๆ ที่มี
วัตถุประสงคเพื่อใหขอมูลที่เปนประโยชนคงอยูและพรอมที่จะ
ถายทอดแกผูอื่นที่ตองการ
การเขาถึงขอมูล หมายถึง ชองทางการสื่อสารที่ประชาชน
สามารถเขาถึงและใชประโยชนขอ มูลทีต่ อ งการไดตามความประสงค
นํ า เข า ข อ มู ล หมายถึ ง กระบวนการจั ด เก็ บ ข อ มู ล เพื่ อ
ประกอบการตัดสินใจในครั้งตอไป
การคืนขอมูล หมายถึง การสงมอบขอมูลทีผ่ า นการวิเคราะห
สังเคราะห การแปรผล ใหแกผูมีสวนไดเสีย
สมัชชาสุขภาพ หมายถึง การจัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
ปรึกษา พูดคุย เพื่อประโยชนดานสุขภาพและสุขภาวะ
มาตรการทางสังคม หมายถึง ขอตกลงทางสังคมทีร่ บั ทราบ
เปนวงกวางในชุมชน อันเกิดจากความตกลงของชุมชน มีความ
มุงหมายใหมีการปฏิบัติตามขอตกลงนั้น

6

ธรรมนูญสุขภาพอําเภอสูงเมน ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒

ละเมิด หมายถึง การใด ๆ อันเปนการฝาฝนขอตกลงของ
ชุมชน ทีก่ ระทําลงโดยเจตนาหรือโดยประมาทเปนเหตุใหเกิดความ
เสียหายแกผูอื่นหรือชุมชนสวนรวม
วิทยุชุมชนเพื่อสุขภาพ หมายถึง สถานีวิทยุชุมชนที่จัดตั้ง
ขึ้นตามความตองการของประชาชนอําเภอสูงเมน มีวัตถุประสงค
ดําเนินการเพื่อสุขภาพสุขภาวะ โดยไมมีผลประโยชนทางธุรกิจ
ขอที่ ๔ ธรรมนูญนี้มีผลใชบังคับกับประชาชน หนวยงาน
องคกรชุมชน ภาคเอกชน ในอําเภอสูงเมน รวมถึง บุคคล หนวยงาน
องคกรชุมชนอื่นๆ ที่เขามาดําเนินกิจกรรมรวมกัน ในพื้นที่อําเภอ
สูงเมน

หมวดที่ ๑
ปรัชญาแนวคิดของระบบสุขภาพชาวอําเภอสูงเมน
ขอที่ ๕ ชาวอํ า เภอสู ง เม น ร ว มสร า งสุ ข ภาพตนเอง
ครอบครัว ชุมชน เพื่อมุงสูอําเภอแหงสุขภาวะ จากความเขาใจ
ความสามัคคี ดวยวิถีประชาธิปไตย จรรโลงเอกลักษณ มรดกทาง
วัฒนธรรม รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยอาศัยพื้นฐานทาง
จริยธรรม คุณธรรม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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หมวดที่ ๒
การจัดระบบสุขภาพที่พึงประสงคตอสุขภาวะ
ชาวอําเภอสูงเมน
ขอที่ ๖ จัดสถานบริการของรัฐใหมีมาตรฐานการบริการ

และเอื้อตอสุขภาพ

ขอที่ ๗ สงเสริมสนับสนุนการออกกําลังกายที่เหมาะสม

ตามวัย และจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอสุขภาพ

ขอที่ ๘ ระบบสงตอผูปวยที่มีมาตรฐาน ประชาชนเขาถึง

บริการไดทุกกลุมตามความประสงค

ขอที่ ๙ ใหกองทุนสุขภาพตําบลทุกแหงในอําเภอสูงเมน

ใชธรรมนูญสุขภาพฉบับนี้เปนแผนแมบทในการดําเนินงาน

หมวดที่ ๓
การควบคุมปองกันปจจัยคุกคามตอสุขภาพ
และการจัดการสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม
ขอที่ ๑๐ การจัดการ ขยะ สิ่งปฏิกูล การเผาเศษไมวัชพืช

ทางการเกษตร อยูในระดับที่เหมาะสมตามกฎหมายและเกณฑ
ที่กําหนดรวมกัน
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ขอที่ ๑๑ เสียง การใชเครือ่ งเสียง ความเร็วรถ ใหอยูใ นระดับ

ที่เหมาะสมตามกฎหมายและเกณฑที่กําหนดรวมกัน

ขอที่ ๑๒ จัดใหมีการปองกันภัยจากการประกอบอาชีพ
ขอที่ ๑๓ การเตรียมพรอมรับภัยพิบตั ท
ิ างธรรมชาติในพืน้ ที่

อําเภอสูงเมน (นิยามศัพท)

ขอที่ ๑๔ การควบคุ ม ป อ งกั น สิ่ ง เสพติ ด ทุ ก ประเภทและ

ภัยทางสังคม ในกลุมเด็กและเยาวชน

ขอที่ ๑๕ การควบคุมพาหะนําโรคในชุมชน สนับสนุนให

ทุกครัวเรือนมีสวนรวมในการควบคุมพาหะนําโรค

หมวดที่ ๔
การติดตามประเมินผลและควบคุมคุณภาพดานสุขภาพ
ขอที่ ๑๖ สนับสนุนใหมีการบริการดานสาธารณสุขเชิงรุก

อยางตอเนื่อง

ขอที่ ๑๗ สถานบริ ก ารสาธารณสุ ข ต อ งจั ด บริ ก ารให มี

มาตรฐาน ใหบริการอยางเทาเทียมเสมอภาค

ธรรมนูญสุขภาพอําเภอสูงเมน ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒
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ขอที่ ๑๘ สนับสนุนใหมีการติดตามประเมินผล และการทํา

วิจัยชุมชนดานสุขภาพอยางตอเนื่อง

ขอที่ ๑๙ มีระบบการคืนขอมูลใหแกชมุ ชนทีเ่ หมาะสม และ

ชุมชนนําไปใชใหเกิดประโยชนไดจริง

หมวดที่ ๕
การสรางและพัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุข
ขอที่ ๒๐ สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ เปนแหลงทุน

ในการผลิตบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขโดยคัดเลือกจาก
ประชาชนในพื้นที่

ขอที่ ๒๑ สนับสนุนใหมกี ารพัฒนาองคความรูแ กอาสาสมัคร

ดานสาธารณสุขอยางตอเนื่อง

ขอที่ ๒๒ สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมเปนภาคีเครือขาย

ในการสรางสุขภาพ การควบคุมปองกันโรค และการออกกําลังกาย

ขอที่ ๒๓ สนั บ สนุ น ให ชุ ม ชนมี ก ารดํ า เนิ น งานครอบครั ว

อบอุน บนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่นในทุกตําบลของอําเภอ
สูงเมน
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หมวดที่ ๖
การคุมครองสิทธิของผูบริโภค
ขอที่ ๒๔ จั ด ให มี ค ณะกรรมการคุ ม ครองสิ ท ธิ ผู บ ริ โ ภค

ระดับตําบลและอําเภอ ภายในป ๒๕๕๓ โดยคณะกรรมการฯ
ตองประกอบดวยภาคประชาชนในสัดสวนไมนอยกวารอยละ ๕๐

ขอที่ ๒๕ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ทุ ก แห ง ในอํ า เภอ

สู ง เม น ควรจั ด สรรงบประมาณสนั บ สนุ น ในการดํ า เนิ น งานแก
คณะกรรมการคุมครองสิทธิผูบริโภคตามสมควร

หมวดที่ ๗
การเผยแพรประชาสัมพันธความรูและบริการขอมูลสาธารณสุข
ขอที่ ๒๖ จัดใหมีวิทยุชุมชนเพื่อสุขภาพ
ขอที่ ๒๗ สถานบริการสาธารณสุขทุกแหงในอําเภอสูงเมน

ตองเผยแพรขอ มูลขาวสารดานสาธารณสุขแกประชาชนโดยรวดเร็ว
เปนปจจุบัน อยางตอเนื่อง ทุกชองทางสื่อสารตามศักยภาพของ
สถานบริการสาธารณสุข
ขอที่ ๒๘ จัดใหมสี มัชชาสุขภาพระดับตําบล อยางนอยปละ

๑ ครัง้ โดยองคกรปกครองสวนทองถิน่ สนับสนุนงบประมาณของ
ธรรมนูญสุขภาพอําเภอสูงเมน ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒
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แตละพื้นที่
ขอที่ ๒๙ จัดใหมีสมัชชาสุขภาพระดับอําเภอ อยางนอย

ปละ ๑ ครั้ง

หมวดที่ ๘
เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น แพทยแผนไทยและ
แพทยทางเลือก
ขอที่ ๓๐ องคกรปกครองสวนทองถิน่ ทุกแหงจัดสรรงบประมาณ

สนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่น แพทยแผนไทย และแพทยทางเลือก

ขอที่ ๓๑ องคกรปกครองสวนทองถิน
่ ทุกแหงสนับสนุนและ

สงเสริมความรูต ามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงสนับสนุน
การทําเกษตรอินทรียปลอดสารพิษ

ขอที่ ๓๒ สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับในอําเภอสูงเมน

สนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่น แพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก
อยางตอเนื่อง
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หมวดที่ ๙
การระดมทรัพยากรและสนับสนุนงบประมาณ
การดําเนินงานดานสุขภาพ
ขอที่ ๓๓ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ทุ ก แห ง จั ด สรร

งบประมาณดานการสงเสริมสุขภาพ การออกกําลังกาย การควบคุม
ปองกันโรค การฟนฟูสภาพ รวมถึงการสรางแกนนําสุขภาพ ใหแก
ชุมชน
ขอที่ ๓๔ องคกรปกครองสวนทองถิน่ ทุกแหงจัดใหมสี ถานที่

ออกกําลังกายที่เหมาะสมตามวัย

ขอที่ ๓๕ คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอําเภอ

สูงเมนสนับสนุนทรัพยากรและบุคลากรในการสงเสริมสุขภาพ
การออกกําลังกาย การควบคุมปองกันโรค การสรางแกนนําสุขภาพ
ใหแกชุมชน

หมวดที่ ๑๐
สํานักธรรมนูญสุขภาพ
ขอที่ ๓๖ ใหสํานักธรรมนูญสุขภาพอําเภอสูงเมน ซึ่งเปน

องคกรชุมชน กํากับดูแลและขับเคลื่อนใหเปนไปตามธรรมนูญ
ธรรมนูญสุขภาพอําเภอสูงเมน ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒
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สุขภาพ เปนเจาภาพหลักในการจัดตั้งองคกรโดยมีนายอําเภอ
สูงเมนเปนประธาน
ขอที่๓๗ การบริหารจัดการสํานักธรรมนูญสุขภาพอําเภอ

สูงเมน ใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับของสํานักธรรมนูญสุขภาพ

หมวดที่ ๑๑
บทเฉพาะกาล
ขอที่ ๓๘ การยื่นขอแกไขตองประกอบดวยคณะกรรมการ

สุขภาพระดับตําบลหรือระดับอําเภอรวมกันจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งหมด
ขอที่ ๓๙ การแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ธรรมนู ญ สุ ข ภาพฉบั บ นี้

ใหดําเนินการเสมือนการจัดทํา หรือผานสมัชชาสุขภาพอําเภอ
สูงเมน การเสนอตองดําเนินการโดยยึดหลักเหตุผล ความจําเปน
และประโยชน ที่ จ ะบั ง เกิ ด แก ป ระชาชน การดํ า เนิ น การแก ไข
เพิ่มเติมดังกลาวตองผานการปรึกษาจากคณะกรรมการธรรมนูญ
สุขภาพอําเภอสูงเมน และตองแจงวาระดังกลาวแกสาธารณชน
ทราบกอนการจัดทําสมัชชาไมนอยกวา ๓๐ วัน มติการแกไข
เพิ่มเติม ตองมีผูเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของผูเขารวมสมัชชาสุขภาพ
อําเภอสูงเมน
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คณะกรรมการสุขภาพอําเภอสูงเมน
ตําแหนง
ตําแหนงในคณะกรรมการ
ลําดับ ชื่อ-สกุล
๑. นายสานิต เขมวัฒนา
นายอําเภอสูงเมน
ประธานกรรมการ
๒. นพ.แสงชัย พงศพิชญพิทักษ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสูงเมน
รองประธานกรรมการ
๓. นายเหรี่ยน เขียนโพธิ์
สาธารณสุขอําเภอสูงเมน
รองประธานกรรมการ
๔. นายสันติ บุญดา
เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน
กรรมการ
๕. นายชาตรี บุญมาก
ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง
กรรมการ
๖. นายอุดมเดช คณะบูรณ
ผูทรงคุณวุฒิอําเภอสูงเมน
กรรมการ
ทองถิ่นอําเภอสูงเมน
กรรมการ
๗. นายประพจน สุขพัทธี
๘. นางสุดใจ เคาโคน
นายกเทศมนตรีตําบลสูงเมน
กรรมการ
๙. ผูแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล
กรรมการ
๑๐. ผูแทนปลัดองคการบริหารสวนตําบล
กรรมการ
๑๑. นายวิตติ แสงสุพรรณ
รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดแพร กรรมการ
๑๒. นายเจริญ กาศโอสถ
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานกาศ
กรรมการ
กรรมการ
๑๓. นายขจร หาญจิตร
ประธานชมรมผูสูงอายุอําเภอสูงเมน
๑๔. นายพิจิตร สมศักดิ์
สื่อมวลชน
กรรมการ
๑๕. นายสนั่น ถึงสุข
ประธาน อสม.อําเภอสูงเมน
กรรมการ
๑๖. นายประทีป ดังกอง
ประธานชมรมกํานันผูใหญบาน
กรรมการ
๑๗. นายชาติชาย กันกา
รองหัวหนาสวนการศึกษาเขต ๒
กรรมการ
๑๘. พระครูอุดมพัฒนานุยุต
รองเจาคณะอําเภอสูงเมน
กรรมการ
๑๙. นายสราวุธ กลไก
เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน
กรรมการ
และเลขานุการ
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คณะอนุกรรมการจัดทําธรรมนูญสุขภาพอําเภอสูงเมน
ลําดับ ชื่อ-สกุล
๑. นพ.แสงชัย พงศพิชญพิทักษ
๒. นายเหรี่ยน เขียนโพธิ์
๓. นายศราวุธ นันทวรรณ
๔. ภก.เดน ปญญานันท
๕. นางศรีเพ็ญ โกกนท
๖. นายพรรณี ปญญาโส
๗. นายสุดใจ เชิญชู
๘. น.ส.จารุณี วิลาวัลย
๙. นายกรแกว ศรีใจวงศ
๑๐. นางสงา วังคะออม
๑๑. นายสราวุธ กลไกร
๑๒. นายสันติ บุญดา
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ตําแหนง
ตําแหนงในคณะกรรมการ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสูงเมน
ประธานกรรมการ
สาธารณสุขอําเภอสูงเมน
รองประธานกรรมการ
นักวิชาการสาธารณสุข
กรรมการ
เภสัชกรชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
กรรมการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
กรรมการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
กรรมการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
กรรมการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
กรรมการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
กรรมการ
และผูชวยเลขานุการ
เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน
กรรมการ
และผูชวยเลขานุการ
เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน
กรรมการ
และผูชวยเลขานุการ

ธรรมนูญสุขภาพอําเภอสูงเมน ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒

