
 



ก าหนดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 100 อสม.ดีเด่น เนื่องในโอกาส ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย 
ระหว่างวันที่ 17 – 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 9 ตึกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
---------------------------------------------- 

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 
เวลา 06.00 น. - เดินทางจากท่ีพักไป กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
เวลา 08.00-09.00 น. - ลงทะเบียน 
เวลา 09.00-10.00น.  - กล่าวต้อนรับ  

โดย  ผู้อ านวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 

เวลา 10.00-11.00น.  - อภิปรายเรื่อง การบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมภาครัฐ (e-Social Welfare) 
โดย นายแพทย์ภานุวัฒน์  ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
      ผู้แทนกรมบัญชีกลาง 
ผู้ด าเนินการอภิปราย นางสุจินดา  สุขก าเนิด  
                          ผูช้่วยผูอ้ านวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  

เวลา 11.00-12.00น.  - บรรยายเรื่อง การคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ 
โดย นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 

เวลา 12.00-13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00-14.00 น. - พิธีเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษนโยบายการด าเนินงาน อสม.4.0 
ประธานพิธีเปิด  อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กล่าวรายงานโดย ผู้อ านวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 

เวลา 14.00-15.00 น. - พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขในเรือนจ า (อสรจ.) 

โดย  อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
       อธิบดีกรมราชทัณฑ์ 

เวลา 15.00-16.00น.  - บรรยายเรื่อง การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 
โดย  ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

เวลา 16.00-18.00 น.    - ซักซ้อมกิจกรรมการเรียนรู้ 100 ปี การสาธารณสุขไทย 
เวลา 18.00-19.00 น.    - รับประทานอาหารเย็น  
เวลา 19.00-20.00 น.    - ซักซ้อมกิจกรรมการเรียนรู้ 100 ปี การสาธารณสุขไทย (ต่อ) 

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 
เวลา 06.00 น. - เดินทางจากท่ีพักไป ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 
เวลา 08.00-12.00 น.   - กิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการ 100 ปี การสาธารณสุขไทยกับบทบาท อสม.  
เวลา 12.00-13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-15.00 น. - น าเสนอผลการสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
เวลา 15.00-16.00 น.   - ตอบข้อซักถาม และสรุปผลการประชุม 
เวลา 16.00 น.   - ปิดการประชุม 

------------------------------------------------------------------------ 
หมายเหตุ 1.รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ภาคเช้า 10.30-1๐.๔๕ น./ ภาคบ่าย 14.30-1๔.๔๕ น. 
             2.วันท่ี 18 กรกฎาคม 2561 ขอให้ อสม. แต่งชุดเครื่องแบบ อสม. 

3. อสม.พักค้างคืน ท่ีโรงแรมนนทบุรี พาเลซ อ.เมือง จ.นนทบุรี  



กลุ่มเป้าหมายการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 100 อสม.ดีเด่น  
เนื่องในโอกาส 100 ปี การสาธารณสุขไทย  

วันที่ 17 – 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
------------------------------------- 

 อสม.ดีเด่น 100 ปี การสาธารณสุขไทย จ านวน 100 คน 
1. นางอารีย์  ศิริ จังหวัดเชียงใหม่ 
2. นายศักดิ์ศรี  สีมณี จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
3. นายค า  เตลา จังหวัดน่าน 
4. นายบุญธรรม  บานเย็นงาม จังหวัดเพชรบูรณ์ 
5. นายง๊อก  ทะตา จังหวัดตาก 
6. นายซ้ง  บางบุญฤทธิ์ จังหวัดอุทัยธานี 
7. นางสมศรี  แก้วแสงเอก           จังหวัดนนทบุรี 
8. นางผ่องใส  นิ่มจินดา จังหวัดลพบุรี 
9. นายสงัด  เกตุศิริ จังหวัดสระบุรี 

10. นายส าราญ กาลศิริศิลป์ จังหวัดเพชรบุรี 
11. นายสุนทร  เหมือนรุ่ง จังหวัดกาญจนบุรี 
12. นางจ าปี ปิ่นวิเศษ จังหวัดสุพรรณบุรี 
13. นายถนอม  รัตนเมกุล จังหวัดร้อยเอ็ด 
14. นายเจริญ  พลพันธ์ จังหวัดสกลนคร 
15. นายประดิษฐ์ พรหมเนาว์ จังหวัดหนองคาย 
16. นายคงศักดิ์  สวัสดิภาพ จังหวัดหนองบัวล าภู 
17. นายผัด  แคนจันทร์ จังหวัดอุดรธานี 
18. นายสมบูรณ์  หวะสุวรรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 
19. นางสมจิต  พระภูจ านงค์ จังหวัดนครราชสีมา 
20. นางสุวัฒนา  แพงงาม จังหวัดสุรินทร์ 
21. นายวิมล  สาโสม  จังหวัดอุบลราชธานี 
22. นายสุธรรม  หญ้าปรัง จังหวัดกระบี่ 
23. นางเกสร  บ ารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
24. นางอารีย์  ขวัญศรีสุทธิ์ จังหวัดตรัง 
25. นายยาริ  มือแยบาสอ จังหวัดนราธิวาส 
26. นางอุไร  ด้วงเสน จังหวัดพัทลุง 
27. นางประดับ  สงคราม จังหวัดสงขลา 
28. นายคล่อง  ชื่นอารมณ์ จังหวัดสตูล 
29. นางภคมณ  รบขันธ์ กรุงเทพมหานคร 
30. นายทองดี  จงสุข จังหวัดแพร่ 
31. นายหมาย  สายถิ่น จังหวัดแพร่ 
32. นางบัวผัด  ต้าวเต็บ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
33. นางแฝง  วาที   จังหวัดเพชรบูรณ์ 
34. นางอ านวย  ชังเภา จังหวัดพิษณุโลก 
35. นายนภา  ทวิชาชาต ิ จังหวัดสุโขทัย 
36. นางกนิษฐา  ฤทธิ์เต็ม จังหวัดชัยนาท 
37. นางสาวนารี  สุวรรณชะนะ จังหวัดนครสวรรค์ 
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38. นางบุญรอด  พรมกา จังหวัดพิจิตร 
39. นายบพิตร  ทองขาว จังหวัดนครนายก 
40. นางอ านวย  สุทัตโต จังหวัดปทุมธานี 
41. นางสมจิต  ชัยอภิชฌา จังหวัดราชบุรี 
42. นางวรรณลิดา  มีสมบูรณ์ จังหวัดสมุทรสาคร 
43. นางรสริน  เกษตรนิยม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
44. นางมารีนี  วิรัญโท จังหวัดตราด 
45. นายบุญจันทร์  เกตุแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี 
46. นายทวีป  แสงกระจ่าง จังหวัดระยอง 
47. นางสุชาทิพย์  บุญมี   จังหวัดสมุทรปราการ 
48. นางนภาพร ภูมิเรศสุนทร จังหวัดสระแก้ว 
49. นายชั่ง ภูทะราช จังหวัดกาฬสินธุ์ 
50. นางล าพึง  มุละชิวะ จังหวัดเลย 
51. นางจรรยา  ธนเพ็ชร จังหวัดนครพนม 
52. นายไกรทอง  สาริวงค์สา จังหวัดสกลนคร 
53. นางวิกานดา  สวัสดี จังหวัดบุรีรัมย์ 
54. นางธิดา  จันทินมาธร จังหวัดสุรินทร์ 
55. นายเหลี่ยม  โคตรสขึง จังหวัดมุกดาหาร 
56. นางอุบลรัตน์  งอกงาม จังหวัดอุบลราชธานี 
57. นางวันเพ็ญ  พรานเพชร จังหวัดชุมพร 
58. นางสุวรรณา  ศรีสวัสดิ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
59. นางเสวียน  เพ็ชรสากร จังหวัดปัตตานี 
60. นางรองรัตน์  เหมืองหม้อ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
61. นายกิ่งก้าน  ลือชา จังหวัดเชียงใหม่ 
62. นายบุญปั๋น  ดู่แก้ว จังหวัดเชียงราย 
63. นางกานดา  นันชัยกลาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
64. นางยุพิน  สีต๊ะสาร จังหวัดน่าน 
65. นายฐาปนพงศ์  มังคลาด จังหวัดพะเยา 
66. นางจันทร์ฉาย  สุภากาวี จังหวัดล าปาง 
67. นายมงคล  ติยวัฒน์เรืองกุล จังหวัดล าพูน 
68. นางผ่องนภา  เนียมน่วม จังหวัดสุโขทัย 
69. นายวสันต์  อยู่เจริญกิจ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
70. นายเวคิน  วัชรเวโรจน์ จังหวัดก าแพงเพชร 
71. นายประสิทธิ์  มหิธิธรรมธร จังหวัดนครนายก 
72. นายสมศักดิ์  การีพัฒน์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
73. นายทองใบ  เครือค า  จังหวัดลพบุรี 
74. นายไพฑูรย์  บุญอารักษ์ จังหวัดลพบุรี 
75. นายกฤษณะ  เถื่อนจุ้ย จังหวัดสิงห์บุรี 
76. นางสาลี  ลอยเลื่อน จังหวัดอ่างทอง 
77. นายศิวโรฒ  จิตนิยม จังหวัดกาญจนบุรี 
78. นายกิตติ  พงษ์เภา จังหวัดนครปฐม 
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79. นายธนัย  พ้นภัย จังหวัดสมุทรสงคราม 
80. นางสาวนภัทร  เรือนส าลี จังหวัดสมุทรสาคร 
81. นางตุลา  อนุพงศ์ถาวร จังหวัดจันทบุรี 
82. นายจ ารัส  ค ารอด จังหวัดฉะเชิงเทรา 
83. นายสมจิตต์  อนุจารีวัฒน์ จังหวัดชลบุร ี
84. นายวิจิตร  อาชีวะ จังหวัดตราด 
85. นายพัฒนา  พรมเผ่า จังหวัดสระแก้ว 
86. นายทอง  ศีละวงษ์ จังหวัดขอนแก่น 
87. นายอุดร  พรมลี จังหวัดมหาสารคาม 
88. นายโสภณ  แสนหล้า จังหวัดร้อยเอ็ด 
89. นายวิชัย  เทพโพธิ์ จังหวัดบึงกาฬ 
90. นายสงบ  คณะพล จังหวัดสกลนคร 
91. นายกลม  บุญเนตร จังหวัดยโสธร 
92. นายปัญญาวุฒิ  บุรกรณ์ จังหวัดศรสีะเกษ 
93. นายสมบูรณ์  บุพศิริ จังหวัดอ านาจเจริญ 
94. นางเสาวคนธ์  เริงสมุทร จังหวัดพังงา 
95. นายพันธ์  อ่อนเกลี้ยง จังหวัดพัทลุง 
96. นายทวีศักดิ์  ศรอินทร์ จังหวัดภูเก็ต 
97. นายสว่าง  แก้วเจริญ จังหวัดระนอง 
98. นายภมร  กลิ่นหอม จังหวัดตรัง 
99. นายเจ๊ะอูมา  ดือราแม จังหวัดยะลา 

100. นางกรระวี  ตันตระกูล กรุงเทพมหานคร 

 ประธาน อสม. จ านวน 42 คน 
1 นางภิรมณ์พร กวาวสาม จังหวัดแพร่ 
2 นางประเทือง หาญใต้ จังหวัดตาก 
3 นายรุ่งฤทธิ์ เรืองรุ่ง จังหวัดพิษณุโลก 
4 นายสมจิตร ชูวงษ์ จังหวัดชัยนาท 
5 นายเหรียญ บุญส าลี จังหวัดนครสวรรค์ 
6 นายมานพ ก้อนเพ็ชร จังหวัดพิจิตร 
7 นางธันยพัต ดีวัน จังหวัดอุทัยธานี 
8 นายเผชิญ น้อยคล้าย จังหวัดนนทบุรี 
9 นายสมบูรณ์ จันทร์ค า จังหวัดปทุมธานี 

10 ร้อยตรีสนธยา มโหทาน จังหวัดสระบุรี 
11 นายมาณพ ทองมา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
12 นางสุธาดา ยอดทองถาวร จังหวัดเพชรบุรี 
13 ผู้แทนประธานชมรม อสม.  จังหวัดราชบุรี 
14 นางศิริณี วัธนินทร จังหวัดสุพรรณบุรี 
15 พ.อ.อ.ณรงค์ พร้อมพวก จังหวัดจันทบุรี 
16 นายอมรินทร์ นิ่มนวล จังหวัดชลบุรี 
17 นางอัญชลี สมโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี 
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18 นายกฤษฏิภาส เฉลาฉายแสง จังหวัดระยอง 
19 นายไพบูรณ์ พัณเท่ียง จังหวัดสมุทรปราการ 
20 นายวิจิตร ภูผาสิทธิ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
21 นายทอง ศีละวงษ ์ จังหวัดขอนแก่น 
22 ดร.สมชอบ นิติพจน์ จังหวัดนครพนม 
23 นายบุญล้อม กางศรี จังหวัดบึงกาฬ 
24 นายอ านาจ เจริญอินทร์ จังหวัดเลย 
25 นายอภินันท์ อุตมะ จังหวัดหนองคาย 
26 ผู้แทนประธานชมรม อสม.  จังหวัดอุดรธานี 
27 นายชัชวาลย์ มหาสารีนันทน์ จังหวัดชัยภูมิ 
28 นางวิลัยวัลย์ ธงสันเทียะ จังหวัดนครราชสีมา 
29 นายปัญญา โขงรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
30 นายสังข์ เหลาอุดม จังหวัดสุรินทร์ 
31 นายศักดา อาจวิชัย จังหวัดมุกดาหาร 
32 นางนารี ทองม ี จังหวัดอ านาจเจริญ 
33 นายสมประสงค์ สายสมยา จังหวัดอุบลราชธานี 
34 นายณัฐดนัย ขยายแก้ว จังหวัดกระบี่ 
35 นายสมหมาย พรหมนาเวช จังหวัดชุมพร 
36 นายวิชิตร บุญชูเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
37 นางวีณา ชวนชอบ จังหวัดพังงา 
38 นายสมศักดิ์ เสบสบาย จังหวัดระนอง 
39 นายสมหวัง ชูชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
40 นายมะรอนิง ยูนุ จังหวัดนราธิวาส 
41 นายอายุ กาซา จังหวัดปัตตานี 
42 นายเจะอุเส็น โต๊ะสา จังหวัดสงขลา 

 



แบบตอบรับ 
การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 100 อสม.ดีเด่น เนื่องในโอกาส ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย  

ระหว่างวันที่ 17 – 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  
ณ ห้องประชุม  ชั้น 9 ตึกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

---------------------------------------------- 
 

1. ที่อยู่............................................................................................จังหวัด........................................................... 
2. ชื่อ............................................................. ..................ต าแหน่ง.......................................................................... 
3. โทรศัพท์........................................โทรสาร............................................. Email……………….….…………………… 
 

(.....)  ยินดีเข้าร่วมประชุม 
(.....)  ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจาก......................................................................................  

 

4.  (.....)  ไม่พักค้างคืน 

     (.....)  พักค้างคืน  เข้าพักวันที่ .....................................  ถึงวันที่ ......................................      
* สถานที่พัก โรงแรมนนทบุรี พาเลซ จังหวัดนนทบุรี 

๕. อาหาร     (.....) อาหารไทย    (.....) อาหารเจ    (.....) อาหารมังสาวิรัติ    (.....) อาหารอิสลาม 
 
 
    ลงชื่อ................................................................. .......... 
             (....................................................................) 
    ต าแหน่ง.................................................................... 
 
 
 
 
หมายเหตุ  1) ให้ อสม. แต่งกายชุดเครื่องแบบ อสม. ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 

2) กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ได้ส ารองห้องพักให้ผู้เข้าประชุมที่ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ      
จังหวัดนนทบุรี โดยจัดรถรับ - ส่ง ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมจากที่พักมายังสถานที่จัดประชุมฯ 

3) กรุณาส่งแบบตอบรับ มายังกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน โทรสาร 0 2149 5645   
หรือ E-mail : pph.phc@gmail.com  

4) ผู้ประสานงาน นายเจษฎา ผาผง , ว่าที่ร้อยตรีจักรี แป้นจันทร์ โทร. 0 2193 7000 ต่อ 18740 
 
 
 
 
 

+++ กรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 +++ 
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