
ค ำสั่งศูนย์บริหำรกำรพัฒนำสุขภำพจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
ที่  19 /๒560 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนศูนย์บริหำรกำรพัฒนำสุขภำพจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

ด้วยสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ซึ่งเป็นปัญหำต่อเนื่องจำกปี พ.ศ.
2547 จนถึงปัจจุบัน สถำนกำรณ์ดังกล่ำวส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนของกระทรวง
สำธำรณสุข รวมทั้งกำรด ำเนินกำรพัฒนำและแก้ปัญหำระบบสุขภำพของประชำชนในพ้ืนที่  ตลอดจนส่งผล
กระทบต่อกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่  

เพ่ือแก้ไขปัญหำสุขภำพในพ้ืนที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเบ็ดเสร็จ โดยมีกำรเชื่อมโยง
นโยบำยกำรพัฒนำงำนของกระทรวงสำธำรณสุข ในกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ของประเทศในกำร
แก้ปัญหำควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวดเร็วและทันต่อเหตุกำรณ์จึงแต่งตั้ง
คณะท ำงำนศูนย์บริหำรกำรพัฒนำสุขภำพจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ดังนี้ 
1.คณะท ำงำนศูนย์บริหำรกำรพัฒนำสุขภำพจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ประกอบด้วย

1.1 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริหำรกำรพัฒนำสุขภำพจังหวัดชำยแดนภำคใต้              ประธำน 
1.2 นำยประเวศ หมีดเส็น         ผูช้่วยผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข     รองประธำน 

เขตสุขภำพที่ 12 
1.3 นำยชัยรัตน์ ล ำโป  นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดปัตตำนี  รองประธำน 
1.4 นำยณรงค์ ลือขจร  นักวิชำกำรสำธำรณสุขเชี่ยวชำญ   คณะท ำงำน 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสตูล 
1.5 นำยสุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสมเด็จ    คณะท ำงำน 

พระบรมรำชินีนำถ ณ อ ำเภอนำทวี 
    1.6 นำยสุภัทร ฮำสุวรรณกิจ  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลจะนะ             คณะท ำงำน

โรงพยำบำลจะนะ  จ.สงขลำ 
1.7 นำยสุพล เจริญวิกกัย  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลควนโดน    คณะท ำงำน 

โรงพยำบำลควนโดน จ.สตูล 
1.8 นำยซุลกิฟลี ยูโซะ  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลไม้แก่น             คณะท ำงำน 

โรงพยำบำลไม้แก่น จ.ปัตตำนี 
1.9 นำยรอซำลี ปัตยะบุตร ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลรำมัน      คณะท ำงำน 

โรงพยำบำลรำมัน จ.ยะลำ 
1.10 นำยมำหะมะ เมำะมูลำ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลรือเสำะ    คณะท ำงำน 

โรงพยำบำลรือเสำะ จ.นรำธิวำส 
1.11 นำยโนรมำน มูดอ  นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ    คณะท ำงำน 

โรงพยำบำลยะลำ จ.ยะลำ 
1.12 นำยสุรกิจ วำหะ  นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ    คณะท ำงำน 

โรงพยำบำลนรำธิวำสรำชนครินทร์ 
1.๑3 นำยวีรศักดิ์ เบญอะหลี สำธำรณสุขอ ำเภอเทพำ     คณะท ำงำน 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเทพำ จ.สงขลำ 
1.๑4 นำยอนวัช ประทีปอนันต์ สำธำรณสุขอ ำเภอท่ำแพ     คณะท ำงำน 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอท่ำแพ จ.สตูล 
 1.15 นำยอับดุลกำริม.. 
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1.๑5 นำยอับดุลกำริม ยูโซะ สำธำรณสุขอ ำเภอยะหริ่ง   คณะท ำงำน 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอยะหริ่ง จ.ปัตตำนี 
1.๑6 นำยมะยำกี กำเจ  สำธำรณสุขอ ำเภอรำมัน   คณะท ำงำน 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอรำมัน จ.ยะลำ 
1.๑7 นำยนิวัน นโิซะ  สำธำรณสุขอ ำเภอรือเสำะ   คณะท ำงำน 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอรือเสำะ จ.นรำธิวำส 
1.18 นำยวิบูลย์ คลำยนำ    เภสัชกรช ำนำญกำรพิเศษ  คณะท ำงำน

 ศูนย์อนำมัยที่ 12 ยะลำ 
 1.19 นำยมำนะ หะสำเมำะ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ คณะท ำงำน

ศูนย์อนำมัยที่ 12 ยะลำ 
1.20 นำยริชกี สำร๊ะ  ผู้อ ำนวยโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล คณะท ำงำน 

บ้ำนศรีท่ำน้ ำ อ.ธำรโต จ.ยะลำ  
1.21 นำยอโนชำ เหละดุหว ี ผู้อ ำนวยโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล คณะท ำงำน 

ต.บำโงยซิแน อ.ยะหำ จ.ยะลำ 
1.22 นำยกสมำคมจันทร์เสี้ยวกำรแพทย์และสำธำรณสุข คณะท ำงำน 
1.23 นำยพัสสน หนูบวช นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์        คณะท ำงำนและ    

ศูนย์บริหำรกำรพัฒนำสุขภำพ   เลขำนุกำร 
จังหวัดชำยแดนภำคใต้        

1.24 นำงสำววรำภรณ์ เส็นสมมำตร นักวิชำกำรสำธำรณสุข   คณะท ำงำนและ 
    ส ำนักงำนเขตสุขภำพที่ 12     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

1.25 นำงสำวกรกช ศรีผ่อง  นักวิชำกำรสำธำรณสุข         คณะท ำงำนและ 
 ศูนย์บริหำรกำรพัฒนำสุขภำพ         ผู้ชว่ยเลขำนุกำร 
 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

2.คณะท ำงำน มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
2.1 รวบรวมวิเครำะห์ข้อมูลตลอดจนเสนอแนวทำงในกำรพัฒนำระบบบริกำรที่สอดคล้องกับ

ปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนด้ำนสุขภำพในบริบทของจังหวัดชำยแดนใต้ 
2.2 จัดระบบและร่วมติดตำม ประเมินผลกำรพัฒนำพัฒนำงำนสำธำรณสุขในพ้ืนที่จังหวัด

ชำยแดนภำคใต้ เพื่อให้บรรลุนโยบำย ยุทธศำสตร์และตัวชี้วัดที่ก ำหนด  
2.3 แสวงหำภำคีเครือข่ำยเพ่ือร่วมพัฒนำระบบสุขภำพในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
2.4 ให้ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนในพื้นที่จังหวัดชำยแดน

ภำคใต้ และเสนอต่อผู้บริหำรระดับสูงของกระทรวงสำธำรณสุข 
2.5 งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บดันี้เป็นต้นไป 
สั่ง ณ วันที่  9  พฤศจิกำยน  พ.ศ.๒๕60 

 (นายอุทิศศักดิ์  หริรัตนกุล) 
        นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่ 
 ผู้อ านวยการศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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