
แผนสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุงสง พ.ศ. 2556

- 27
-

สวนที่ 3
ขอมูลดานการบริหาร
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ขอมูลดานการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
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เทศบาลเมืองทุงสง  ป 2556

คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ  เทศบาลเมืองทุงสง ประกอบดวย
คณะกรรมการที่ปรึกษากองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองทุงสง

1. นายจรัส   จันทรตระกูล ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงสง ท่ีปรึกษา
2.   นายวินัย   วาหลวง สาธารณสุขอําเภอทุงสง ท่ีปรึกษา

คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองทุงสง

1. นายทรงชัย   วงษวัชรดํารง นายกเทศมนตรีเมืองทุงสง ประธานกรรมการ
2. นายสุรพล   หอมหวล ผูทรงคุณวุฒิคนท่ี 1 รองประธานกรรมการ
3. นายไสว ชนะคช ผูทรงคุณวุฒิคนท่ี 2 รองประธานกรรมการ
4. นายแพทยลวน บูชากรณ ผูอํานวยการศูนยสุขภาพชุมชนฯ กรรมการ
5. นางคติ เวสนุสิทธิ์ ผูแทนอสม. กรรมการ
6. นางระเบียบ  จันทมาศ ผูแทนอสม. กรรมการ
7. นายสมพร  วิพลชัย ผูแทนชุมชน กรรมการ
8.  ด.ต.สุจริต ทิพาพงศ ผูแทนชุมชน กรรมการ
9.   นางวันเพ็ญ   จันทรทิพย ผูแทนชุมชน กรรมการ
10. นางเสาวภา   อินทรสุวรรณ ผูแทนชุมชน กรรมการ
11. นางสาวชนิษฎา  นาคฤทธิ์ ผูแทนชุมชน กรรมการ
12. ด.ต.ไพโรจน   ภิญโญ สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ
13. นายปฎิภาณ  เสนะคุณ สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ
14. นายพิเชษฐ  อุษาสุมงคล ปลัดเทศบาล กรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  เทศบาลเมืองทุงสง

1. คณะอนุกรรมการฝายบริหารจัดการกองทุน ฯ ประกอบดวย
1.1  ปลัดเทศบาล ประธานอนุกรรมการ
1.2  รองปลัดเทศบาล (นางเตือนจิต    จงคง) รองประธานอนุกรรมการ
1.3  หัวหนาสํานักปลัด (นางสุนันทา     เพชรยอย) อนุกรรมการ
1.4 ผอ.กองวิชาการและแผนงาน อนุกรรมการ
1.5 ผอ.กองคลัง อนุกรรมการ
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1.6  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม อนุกรรมการ
1.7  หัวหนางานนิติการ อนุกรรมการ
1.8  หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข อนุกรรมการและเลขานุการ

2. คณะอนุกรรมการฝายพัสดุการเงินและบัญชี  ประกอบดวย
2.1  นางคะนึงนิจ กิตติอุดมพร หัวหนาฝายแผนท่ีฯ ประธานอนุกรรมการ
2.2  นางอุบล ใหมละเอียด จพง.การเงินฯ 6 ว รองประธานอนุกรรมการ
2.3  นางจินตนา ปทุมมณี จพง.การเงินฯ 6 ว อนุกรรมการ
2.4  นางสาวสุนีย ประดู จพง.ธุรการ 6 ว อนุกรรมการและเลขานุการ

3. คณะอนุกรรมการฝายบันทึกและรายงานผล  ประกอบดวย
3.1  นางสาวสุนีย ประดู จพง.ธุรการ 6 ว ประธานอนุกรรมการ
3.2  นางสาวอรทัย ยุงยั้ง พนักงานจาง อนุกรรมการ
3.3  นางพานี           สมัยแกว จพง.ธุรการ 6 ว อนุกรรมการ

4. คณะอนุกรรมการฝายจัดทําแผนสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองทุงสง  ประกอบดวย
4.1  นายพิเชษฐ อุษาสุมงคล ปลัดเทศบาล ประธานอนุกรรมการ
4.2  รองปลัดเทศบาล (นางเตือนจิต     จงคง) รองประธานอนุกรรมการ
4.3  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม อนุกรรมการ
4.4  ผูอํานวยการกองการศึกษา อนุกรรมการ
4.5  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม อนุกรรมการ
4.6  ผูอํานวยการกองชาง อนุกรรมการ
4.7  ผูอํานวยการกองชางสุขาภิบาล อนุกรรมการ
4.8  ผูอํานวยการกองคลัง อนุกรรมการ
4.9 ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน อนุกรรมการ
4.10  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล อนุกรรมการ
4.11  นายปรารถนา แสงมณี ประธานชุมชนสะพานเหล็ก อนุกรรมการ
4.12  นายสมพร    เนื้อเขียว     ประธานชุมชนทาแพเหนอื อนุกรรมการ
4.13 นางจารี      ทองคํา           อสม.เทศบาลเมืองทุงสง อนุกรรมการ
4.14 นางสุดารัตน  บําเรอราช     อสม.เทศบาลเมืองทุงสง อนุกรรมการ
4.15  นางสาวนาถยา   ชัยกิจ     หัวหนาฝายบริการและฯ อนุกรรมการ
4.16  นางอารีย รักษศรีทอง     เจาหนาท่ีวิเคราะหฯ อนุกรรมการ
4.17 นางอารีย    สุวรรณา     พยาบาลวิชาชีพ 6 ว อนุกรรมการ
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4.18 นายอภนิันท    หอยแกว นักวิชาการสาธารณสุขฯอนุกรรมการ
4.19 นางณิชารีย      มีฤทธิ์     พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ อนุกรรมการ
4.20 นายศราวุธ  สายสิงห   หัวหนาฝายบริหารงานฯ อนุกรรมการและเลขานุการ
4.21  นางพานี       สมัยแกว   จพง.ธุรการ 6  ว อนุกรรมการและ ผช.เลขานุการ
4.22 นางสาวสุนีย   ประดู   จพง.ธุรการ 6  ว อนุกรรมการและ ผช.เลขานุการ
4.23 นางสาวอรทัย  ยุงยั้ง   พนักงานจาง อนุกรรมการและ ผช.เลขานุการ
4.24  นางสาวนาตยา  จงกล   พนักงานจาง อนุกรรมการและ ผช.เลขานุการ

5. คณะอนุกรรมการฝายประชาสัมพันธ ประกอบดวย
5.1  นางสาวราตรี ชนะศักด์ิ ผอ.กองวิชาการฯ ประธานอนุกรรมการ
5.2  นางสาวนาถยา ชัยกิจ หน.ฝายบริการฯ รองประธาน
5.3 นายณรงคชัย จินดาเรือง พนักงานจาง อนุกรรมการ
5.4  นางสาวสุดา ดาราดิกุล พนักงานจาง อนุกรรมการ
5.5 นายพิพัฒน มากกําเนิด พนักงานจาง อนุกรรมการ
5.6  นางระเบียบ จันทมาศ ตัวแทนอสม. อนุกรรมการ
5.7 นางสาวพิจิตร หนูคีรี นักจัดรายการวิทยุ อนุกรรมการ
5.8 นางสาววารุณี วงษนอย นักจัดรายการวิทยุ อนุกรรมการ
5.9 นายสมบัติ พรมเพศ พนักงานจาง อนุกรรมการ
5.10 นางศิวลี วงศแกว นักวิชาการประชาสัมพันธ อนุกรรมการและเลขานุการ

6. คณะอนุกรรมการฝายชวยงานเลขานุการกองทุน  ประกอบดวย
6.1  นายศราวุธ สายสิงห หน.ฝายบริหารฯ ประธานอนุกรรมการ
6.2  นางอารีย สุวรรณา พยาบาลวิชาชีพ 6 ว รองประธานอนุกรรมการ
6.3  นางสาวสุนีย   ประดู เจาพนักงานธุรการ 6 ว อนุกรรมการและเลขานุการ
6.4  นางพานี        สมัยแกว เจาพนักงานธุรการ 6 ว อนุกรรมการและ ผช.เลขานุการ
6.5  นางสาวอรทัย ยุงยัง้ พนักงานจาง อนุกรรมการและ ผช.เลขานุการ

7. คณะกรรมการฝายติดตามประเมินผล ประกอบดวย
7.1  นางสาวราตรี ชนะศักด์ิ ผอ.กองวิชาการ ประธานอนุกรรมการ
7.2 นางสาวนาถยา ชัยกิจ หน.ฝายบริการฯ รองประธานอนุกรรมการ
7.3 นางสาวอรภชา อนุสรณ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ อนุกรรมการ
7.4 นางอารีย รักษศรีทอง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ อนุกรรมการ
7.5 นางจารุวรรณ ศรีขวัญชวย จนท.วิเคราะหนโยบายฯ อนุกรรมการ
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7.6 นางสาวอนุสรา อโนมาศ พนักงานจาง อนุกรรมการ
7.7 นางนายปฎิภาณ  เสนะคุณ สมาชิกสภาเทศบาล อนุกรรมการ
7.8 ด..ต.ไพโรจน ภิญโญ สมาชิกสภาเทศบาล อนุกรรมการ
7.9 นางคติ เวสนุสิทธิ์ ประธาน  อสม. อนุกรรมการ
7.10 นางสาวนัคมน เรืองจรัส      จนท.วิเคราะหนโยบายฯ อนุกรรมการและเลขานุการ
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