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ค ำสั่งจังหวัดยะลำ 
                                                    ที่ 1473/2562 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือกแพทย์ประจ ำบ้ำน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖3 
-------------------------------------------------------------- 

 ด้วย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ได้ด ำเนินกำรรับสมัครโควตำแพทย์ เพ่ือรับต้นสังกัด 
เข้ำศึกษำฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 25๖3 โดยให้สมัครและพิจำรณำคัดเลือกในพ้ืนที่
ระดับจังหวัด (ต้นสังกัด) เพ่ือเข้ำศึกษำอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 25๖3  
 

 ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรคัดเลือกแพทย์ประจ ำบ้ำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 25๖3 ของจังหวัดยะลำ 
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม และมีประสิทธิภำพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือกแพทย์
ประจ ำบ้ำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 25๖3 ประกอบด้วย 
 

1. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 
 

1.  ๑.๑ นำยสงกรำนต์   ไหมชุม      นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดยะลำ          ประธำน 
 ๑.๒ นำยชัยวัฒน ์    พัฒนำพิศำลศักดิ์ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ                    รองประธำน 
       (ด้ำนเวชกรรมป้องกัน)  

๑.3 นำยบรรยง       เหล่ำเจริญสุข ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลยะลำ                      ที่ปรึกษำ 
๑.4 นำยทินกร       บินหะยีอำรง     ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล 
                                                    สมเด็จพระยุพรำชยะหำ       ที่ปรึกษำ 

 ๑.5 นำงทัศนีย์       สมสมำน     นักวิชำกำรสำธำรณสุขเชี่ยวชำญ        ที่ปรึกษำ 
         (ด้ำนบริกำรทำงวิชำกำร) 
 

บทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 
 

  ให้ค ำปรึกษำ สนับสนุนกำรด ำเนินงำน ประสำน ติดตำมและแก้ไขปัญหำ ตลอดจนประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 

๒. คณะกรรมกำรคัดเลือกแพทย์ประจ ำบ้ำน โรงพยำบำลยะลำ 
2.1 นำยบรรยง       เหล่ำเจริญสุข ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลยะลำ                             ประธำน 
๒.2 นำงสำวนิตยำ    ภูวนำนนท์  นำยแพทย์เชี่ยวชำญ    รองประธำน 

๒.  ๒.3 นำยโนรมำน      อัฮมัดมูซำ  นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
 ๒.4 นำยเวตร หงนิพนธ์    นำยแพทย์เชี่ยวชำญ    กรรมกำร 
๒.  ๒.5 นำงสำวชฎำภรณ์   จิรรัตนโสภำ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ         กรรมกำร 
๒.  ๒.6 นำงสำวชินตำ    พู่พิทยำสถำพร นำยแพทย์เชี่ยวชำญ     กรรมกำร 
 ๒.7 นำยด ำรงค์  แวอำลี  นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
 ๒.8 นำยประภัศร์ ติปยำนนท์    นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ       กรรมกำร 
 ๒.9 นำงสำวสุรีย ์ เอ้ืออำรีย์วงศ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
 ๒.10 นำงสำวณฐมน พนมอุปกำร   นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ      กรรมกำร 
 ๒.๑1 นำยเอกพจน์ เชี่ยวชลำคม  นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ      กรรมกำร 
๒.  ๒.๑2 นำงชยำมน     บินหล ี    นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร  
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 ๒.๑3 นำงสำวนวรัตน์    วัฑฒนำยน นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
 ๒.14 นำยชยพร องอำจตระกูล นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ    กรรมกำร 
 ๒.๑5 นำงสำวบุญพิมล  เจริญวัฒน์อนันต์  นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
 ๒.16 นำงสำวรจิต  นฤมิตสุธน นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
 ๒.17 นำยอุมำด แอเก็ม   นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
 ๒.18 นำงสำวดวงฤทัย  จิตประวัติ นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ      กรรมกำร 
 ๒.19 นำงสำวสินีนำถ วำรีนำย  นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ    กรรมกำร 
 2.20 นำงสำวต่วนซีตำ หะมะ  นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ    กรรมกำร 
 ๒.21 นำงสำวอัจฉรำ โรจน์ชำญชัยกุล   นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำร 
                       และเลขำนุกำร 
 

๓. คณะกรรมกำรคัดเลือกแพทย์ประจ ำบ้ำน โรงพยำบำลเบตง 
 

 ๓.๑ นำงสำวปัทมพันธ์ อนันตำพงศ์   ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเบตง                 ประธำน 
 ๓.๒ นำงสำวทับทิม ชำติวัฒนธรรม  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรแพทย์   รองประธำน 
 ๓.๓ นำยจิตติ จันทรมงคล  หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจปฐมภูมิ               กรรมกำร 
 ๓.๔ นำยอนุกูล  รัตนำวิบูลย์  หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจด้ำนกำรพัฒนำ      กรรมกำร 
    ระบบบริกำรและสนับสนุนบริกำรสุขภำพ 
 ๓.๕ นำยศิริพงศ์  ศรุตินันท์  หัวหน้ำกลุ่มงำนกุมำรเวชกรรม   กรรมกำร  
 ๓.6 นำยมนต์ชัย  เย็นสุข  หัวหน้ำกลุ่มงำนอำยุรกรรม   กรรมกำร 
 ๓.7 นำงสำวนฤมล ลพำนุสรณ์  หัวหน้ำกลุ่มงำนสูติ-นรีเวชกรรม       กรรมกำร 
 ๓.8 นำงสำวจำรุวรรณ สินจินำ  นำยแพทย์เชี่ยวชำญ(ด้ำนกุมำรเวชกรรม)  กรรมกำร 
 ๓.9 นำยทนุธรรม พิกุลแก้ว  หัวหน้ำกลุมงำนออร์โธปิดิกส์   กรรมกำร 
 ๓.10 แพทย์สำขำท่ีเกี่ยวข้อง         กรรมกำร 
 ๓.๑1 นำงสำวพรทิพย์ ชุมทอง  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร   กรรมกำร     
                                        และเลขำนุกำร 
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บทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรคัดเลือกแพทย์ประจ ำบ้ำน 

  1. ก ำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีกำร ในกำรคัดเลือกแพทย์ประจ ำบ้ำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
  2. ก ำหนดและนัดหมำยกำรประชุม เพ่ือคัดเลือกแพทย์ประจ ำบ้ำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
 3. ด ำเนินกำรคัดเลือกแพทย์ประจ ำบ้ำนตำมจ ำนวนและสำขำในจังหวัดยะลำ ที่สมัครเพ่ือขอรับ 
ต้นสังกัด ณ โรงพยำบำลยะลำ โรงพยำบำลเบตง เข้ำศึกษำฝึกอบรม ประจ ำปีกำรศึกษำ 25๖3 ให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนำ Service Plan 
  4.iรำยงำนผลกำรคัดเลือกแพทย์ประจ ำบ้ำนที่ขอรับต้นสังกัดให้กับส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดยะลำ  
  5. ด ำเนินกำรเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

          สั่ง  ณ  วันที่  26 มีนำคม พ.ศ. 2562  
                                                    นำยสงกรำยต์ ไหมชุม 

(นำยสงกรำยต์ ไหมชุม) 
นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดยะลำ 

ปฏิบัติรำชกำรแทน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดยะลำ 
  


