
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
ครั้งที ่1 / 2563 

วันที่  2  มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น.  
ณ  ห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการน้้า เทศบาลเมืองทุ่งสง 

ผู้มาประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต้าแหน่ง หมายเหตุ 

๑. นายทรงชัย            วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรี  
  2. นายวัชระ            วสุนธราภวิัฒก์ รองนายกเทศมนตรี  
  3. นางเตือนจิต         จงคง รองปลัดเทศบาล  
  4. นางขนิษฐา           รังสิมันตชุาติ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
  5. นางสาวสายใจ      บุญคงมาก หัวหน้าฝ่ายปกครอง  
  6. จ.อ.ณัฏฐ์            อัศวเรขา เจ้าพนักงานเทศกิจช านาญงาน  
  7. นางลัดดาวัลย์      มอบนรินทร์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  
  8. นางสาวธีติมา      โภคากรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
  9. นางสาวจิราภรณ์   อโนทัย นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ  
 10. นายธีรพงศ์     รัตนถาวร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
 11. นายนาคินทร์     อินทรสุวรรณ นิติกรช านาญการ  
 12. นางอารีย์          รักษ์ศรีทอง หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  

 13. นางศิริวรรณ       ขวัญใจ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  

 14. นางศิวลี           วงศ์แก้ว นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ  

 15. น.ส.อรภชา       อนุสรณ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  

 16. นางฐาปนี        จ านงค์ลักษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  

 17. นายณัฐวุฒิ      ค าแหง นิติกรปฏิบัติการ  

 18. นางอารีย์        เจริญฤทธิ์ ผู้อ านวยการกองคลัง  
 19. นายจริน        ทองทิพย์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
 20. นางอุบล             ใหม่ละเอียด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  
 21. นางสาวภัทท์ชนก  รัตนก าพล เจ้าพนักงานการปฏิบัติงาน  
 22. นางประทุม        หีดจันทร์  เจ้าพนักงานการคลังช านาญงาน  
 23. นายสมพงษ์       วงศ์แก้ว   หัวหน้าฝ่ายการโยธา  

 24. นางสาวนัคมน    เรืองจรัส รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  

 25. นางนงนภัส        น าผล ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

26. นางอารีย์          สวุรรณา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  



ล าดับ       ชื่อ     นามสกุล       ต าแหน่ง หมายเหตุ 

27. นายจิตติโชค       ป่ากว้าง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
28. นางสาวศศิธร      หนูด ี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
29. นางสาวสุนีย์     ประดู่ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
30. นางจตุพร           แก้วเนิน  รก. ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
31. นางเกษร           อุดมศักดิ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  

32. นางสาวปราณี     รัตนบุรี นักสันทนาการช านาญการ  

33. นางบุญราศี        ศุภเกียรติสุนทร เจ้าพนักงานห้องสมุดช านาญงาน  

34. นางสาวภัสรา      ลิ่มสกุล บรรณารักษ์ปฏิบัติการ  
 35. นางรัชนี            สุขอนันต์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
 36. นางทิพวัลย์        รัตนพันธุ์ รก.ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  
37. นางสาวอุไรวรรณ   ค านวนกิจ นักพัฒนาชุมชนช านาญการ  
38. นายกษิดิศ          แสงจันทร์ รก.ผู้อ านวยการกองช่างสุขาภิบาล  
39. นายโชคดี            อิ้ววังโส ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
40. นางเกสรินทร์     แสงศรี รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  

 41. นายการุญ        ปัญจะสุวรรณ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
 42. นายเสวียน       สุวรรณภักด ี ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
 43. นายไชยยุทธ     ค าแหง ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
 44. นางสาวพินัน    รัตนสุภา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  
 45. นางสาวศศิธร      หนูด ี พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ  

 

ผู้ไม่มาประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต้าแหน่ง หมายเหตุ 
๑. นายสมใจ             จิตวิรัตนน์ุกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง  
๒. นายธนคม            เจริญฤทธิ์      รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ไปราชการ 
3. น.ส.สมฤดี            หวังวณิชชากร เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง  
4. นายเมษา             ธนาวุฒิ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง  
5. นายกัมปนาท        อดิเทพวรพันธ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
6. ส.ต.ต.สวัสดิ์         ทองสีนุช เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน  
7. นางนุชนารถ         ช่วยอุปการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  ไปราชการ 
8. นายประภาส        เฉลิมชัยววิัฒน์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
9. นางอุไรลักษณ์      ชายา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  



ล าดับ       ชื่อ          สกุล         ต าแหน่ง หมายเหตุ 
10. นายไพศาล          อนันตรัตน์ หัวหน้างานสถานที่และไฟฟ้า  
11. นายอนุชา           ธนาวุฒิ ผู้อ านวยการกองช่าง  
12. นายธนพล          อินทร์แก้ว หัวหน้างานสาธารณูปโภค  
13. นายทวีศักดิ์        อนุสุวรรณ หัวหน้างานวิศวกรรม   
14. นายเสถียร         บริการจันทร์ หัวหน้างานสถาปัตยกรรม  
15. นางสาวดิษย์ลดา  จีนใหม่ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
16. นางสาวอันธิกา    ธนาวุฒ ิ เภสัชกรปฏิบัติการ ลาคลอด 
17. นางกานต์พิชชา   วัฒนกุล เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน  
18. นายสมเจตน์       เทพคง นายช่างเครื่องกลอาวุโส  
19. นายวีระพงษ์      ทิพย์ประคอง นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน  
20. นายวิโรจน์        ด้วงแป้น เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  

 21. นางเมธินันท์     สุทธิเดช เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   ลาป่วย 
 22. นายสืบพงค์        ธรรมภิบาลอุดม ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 1  
 23. นางสาวทิพวรรณ  สุวรรณรัตน์ ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2  

 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.         

นายทรงชัย วงษ์วัชรด้ารง 

นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

 ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ     

        แต่งตั้ง นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงและด ารงต าแหน่ง
ประธานสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เป็น รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ตั้งแต่วันที่ 23 
ธันวาคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป 

        ก าหนดจัดงานวันเด็ก วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2562  ณ สนามหน้าที่ว่าการอ าเภอ
ทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

        เทศบาลเมืองทุ่งสงได้รับการจัดสรรงบประมาณ การจัดสรรตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกจิ ดังนี้ 

        เทศบาลเมืองทุ่งสง  7 รายการ 144,300,200.00 บาท 

        รายการเงินอุดหนุนส้าหรับการก่อสร้าง /   ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวง



ท้องถิ่น 2 รายการ งบประมาณ 8,700,00.00 บาท  (กองช่าง) 

        -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 3-0064 
ถนนยุทธศาสตร์ (ตั้งแต่ซอย 2 ถึงสุดเขตเทศบาล) ต าบลปากแพรก พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
17,220 ตารางเมตร เทศบาลเมืองทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 สาย 
งบประมาณ6,000,000.00 บาท 

        -ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสพัสท์คอนกรีด รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.3 -0085 
และ นศ.ถ.3-0073 ถนนวัฒนธรรม (ตั้งแต่แยกตลาดเกษตร – สะพานหลังส านักงาน
เทศบาลเมืองทุ่งสง) ต าบลปากแพรก พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6.345  ตารางเมตร 
เทศบาลเมืองทุ่งสง 1 สาย งบประมาณ 2,700,000.00 บาท 

        รายการเงินอุดหนุนส้าหรับโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย (สนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา) ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองป่าแก เทศบาล
เมืองทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง 1 สาย งบประมาณ 170,000.00 บาท 

     รายการ เงินอุดหนุนส้าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) ส าหรับโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมือง
ทุ่งสง สังกัดเทศบาลเมืองุท่งสง 1 หลัง งบประมาณ 9,156,700.00 บาท 

     รายการ เงินอุดหนุนส้าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ตอกเสาเข็ม) ส าหรับศูนย์พัมนาเด็ก
เล็กเขาปรีดี สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 1 หลัง งบประมาณ 2,470,000.00 บาท 

     รายการ เงินอุดหนุนส้าหรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อด้าเนินการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว การปรับภูมิทัศน์ปรับปรุงทางเดินจากสถานีรถไฟถึงอาคารเก่าการรถไฟ พร้อม
ป้ายทศพิธราชธรรม ประกอบด้วย ก่อสร้างทางเดินมีหลังคาคลุมและป้ายประชาสัมพันธ์
ตลอดทางเท้า ก่อสร้างศาลาจุดนัดพบ (ตรงข้ามหอนาฬิกา) และการปรับปรุงภูมิทัศน์
โดยรอบหอนาฬิกา เทศบาลเมืองทุ่งสง 1 แห่ง งบประมาณ 9,696,000.00 บาท 

        รายการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ – ทุ่ง
สง (ทั้ งระบบ) เทศบาลเมืองทุ่ งสง อ าเภอทุ่งสง จังห วัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง  
งบประมาณ 114,107,500.00 บาท 

        การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย โคร้าเกมส์ ระหว่างวันที่ 
9 – 11 กรกฎาคม 2563 

        มอบ กองการศึกษา นัดประชุมติดตามงานทุก 10 วัน 

ระเบียบวาระท่ี   2 - ไม่มี  - 

ระเบียบวาระท่ี   3 เรื่อง ติดตามผลการปฏิบัติงาน 



นางเตือนจิต  จงคง 
รองปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส้านักปลัด 
 
 
 
นางอารีย์  เจริญฤทธิ์ 
ผู้อ้านวยการกองคลัง 
 
 
  
 
 
 
 
นางสาวปราณี  รัตนบุรี 
นักสันทนาการช้านาญการ 
 

     ๑.ก าหนดการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่  1  ประจ าปี พ.ศ.2563 ณ 
ห้องราชาวดี (ห้องเล็ก) สวนพฤกษาสิรินธร เทศบาลเมืองทุ่งสง ในวันพุธที่ 8  มกราคม 
2563 

     ขอแนะน าพนักงานเทศบาลใหม่ 2 คน 

      1.นายณัฐวุฒิ   ค าแหง   นิติการปฏิบัติการ กองวิชาการและแผนงาน 

      2.นายธีรพงศ์   รัตนถาวร   เจ้าพนักงานธุรการ ส านักปลัดเทศบาล 

    ๒. การเข้ารับการคัดเลือกประกวดการบริหารจัดการที่ดี ประจ าปี ๒๕๖๓ ให้ส่งเอกสาร
ใบสมัครภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 มอบ กองวิชาการและแผนงานจัดท าค าสั่ง
มอบหมายภารกิจที่เก่ียวข้อง 

   ๓.การเข้าประกวดของสถาบันพระปกเกล้า ให้ส่งเรื่องหลาดชุมทาง 

     

-   ไม่มี  

 

 

กองคลัง    

-แจ้งให้แต่ละกองส่งแบบรับรองภาษีบุคคลให้กองคลัง 

-ประกันสังคม แจ้งขอความร่วมมือให้ลูกจ้างโครงการท าประกันสังคมทุกคน โดยหักค่า
ประกันเดือนละ ๑๐๐ บาท 

- ให้นัดประชุมลูกจ้างโครงการทุกคน แล้วเชิญประกันสังคมมาให้ความรู้ มอบ งานการ
เจ้าหน้าที่แจ้งลูกจ้างโครงการเข้าประชุม 

 

กองการศึกษา 

    การจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจ าปี 2563 วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563  ณ สนามหน้าที่
ว่าการอ าเภอทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

- ขอสนับสนุนอาหาร ของรางวัล กิจกรรมการแสดง 
- เริ่มงาน 08.00 – 13.00 น. 
- ได้รับความร่วมมือจัดชุดการแสดง อาหาร ของขวัญ  

-โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล  

-โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน  



-โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ 

-โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ  

-โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

-โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล   

     การจัดงานวันเด็กครั้งต่อไป ต้องวางแผนล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน เตรียมการจัดการ
ขยะ คัดแยกขยะ มอบ กองสาธารณสุขฯ    

กองวิชาการและแผนงาน - ไม่มี  - 

กองช่าง - ไม่มี  - 

นางนงนภัส  น้าผล 
ผู้อ้านวยการกองสาธารณสุข
ฯ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

      ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารและการท าหมันสัตว์ 

          ระหว่างวันที่  23  มกราคม 2563 – 23  ตุลาคม 2563 

                        ณ ส านักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง 

วัน/เดือน/ปี                       เวลา                                  สถานที ่

23 มกราคม   2563       09.30-15.00 น.               ที่ท าการบ้านพักรถไฟ  

21 กุมภาพันธ์ 2563       09.30-15.00 น.               ถ้ าตลอด (สนามเด็กเล่น) 

20 มีนาคม 2563           09.30-15.00 น.              ที่ท าการชุมชนยุทธศาสตร์ 

24 เมษายน 2563          09.30-15.00 น.              ที่ท าการชุมชนเขาปรีดี 

22 พฤษภาคม 2563       09.30-15.00 น.              ที่ท าการชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 

20 มิถุนายน 2563          09.30-15.00 น.             ที่ท าการชุมชนท่าแพเหนือ 

24 กรกฎาคม 2563        09.30-15.00 น.             ที่ท าการชุมชนตลาดสด 

21 สิงหาคม 2563          09.30-15.00 น.             ลานจอดรถชั้น 1 อาคารใหม่ 

26 กันยายน 2563          09.30-15.00 น.             สวนพฤกษาสิรินธร 

23 ตุลาคม 2563           09.30-15.00 น.             ที่ท าการชุมชนบ้านนาเหนือ   

    ทางกองสาธารณสุขฯ ได้ส าเนาแจ้งให้ทุกกองทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

       ประธานฯ       การจัดการขยะ จะใช้ข้าราชบ านาญเป็นแกนน าในการคัดแยกขยะ จะช่วยเป็นตัวอย่าง
และขยายเครือข่าย การสมัครเข้ารับการคัดเลือกการบริหารจัดการที่ดีประจ าปี 2563 ให้
ส่งหลักฐานการสมัครภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563  



- ให้ส่งเรื่องนวัตกรรมการจัดการขยะ  มอบ กองวิชาการ จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
มอบหมายภารกิจ 

- การสมัครเข้ารับการประกวดของสถาบันพระปกเกล้า ให้ส่งเรื่อง หลาดชุมทางท่งุสง 

นางเตือนจิต  จงคง 
รองปลัดเทศบาล  

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ และพิจารณา 

      4.1 การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.
2563  วันพุธที่ 8 มกราคม 2563  ณ ห้องราชาวดี  สวนพฤกษาสิรินธร   เทศบาลทุ่งสง
กอง/ฝ่าย/งาน มีญัตติท่ีจะเข้าสภก ให้รีบน าส่งส านักปลัดเทศบาล 

     4.2 การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563 รอบประเมิน 1 
ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 มีตัวชี้วัดที่ให้ทุกกองถือปฏิบัติ  

         1.การท าลายเอกสารของทางราชการ ให้ทุกกองท าลายเอกสารในรอบ 6 เดือนแรก 
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) โดยให้จัดตั้งคณะกรรมการท าลาย
เอกสารของกองตามระเบียบฯ 

         2.การส ารวจทรัพย์สินของแต่ละกอง ให้ส ารวจทรัพย์สินที่ใช้ไม่ได้ ช ารุด และท าไป
ตามระเบียบฯ 

             

                                                                         

                                                                           

       
 

                                                                                             นางชมพูนุท  รัตนสุภา 
                ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 

 

 

                                                                                                             นางสาวสายใจ บุญคงมาก 
                                                                                                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 

 

 


