
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
ครั้งที ่11 / 2563 

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น.  
ณ  ห้องประชุมราชาวดี สวนพฤกษาสิรินธร เทศบาลเมืองทุ่งสง 

ผู้มาประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

๑. นายทรงชัย            วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรี  
  2. นางเตือนจิต           จงคง รองปลัดเทศบาล  
  3. นางขนิษฐา        รังสิมันตุฃาติ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
  4. จ.อ.ณัฏฐ์            อัศวเรขา เจ้าพนักงานเทศกิจช านาญงาน  

5. นางนงนภัส         น าผล ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข  
  6. นางอารีย์           สวุรรณา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
  7. นางสาวอันธิกา    ธนาวุฒิ เภสัชกรปฏิบัติการ  
  8. นางสาวศศิธร      หนูด ี พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ  
  9. นายอนุชา          ธนาวุฒิ ผู้อ านวยการกองช่าง  
 10. นางอารีย์           เจริญฤทธิ์ ผู้อ านวยการกองคลัง  
 11. นางอารีย์           รักษ์ศรีทอง หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิฃาการ  
 12. นางฐาปนี          จ านงลักษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
 13. นายประภาส      เฉลิมชัยวิวฒัน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
 14. นางศิวลี            วงศ์แก้ว นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ  
 15. นายโชคดี          อิ้ววังโส ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
 16. นางจตุพร          แก้วเนิน รก.ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
 17. นายจิตติโชค       ป่ากว้าง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
 18. นายสมเจตต์       เทพคง นายช่างเครื่องกลอาวุโส  
 19. นางสาวจารุวรรณ  แทรกสุข ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
 20. นางวิภาสินี         เมืองทรัพย์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  
 21. นางนุชนารถ       ชว่ยอุปการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
 22. นางสาวอนุสรา    ข าจิตต์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  

 

 

 

 



เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.         

นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง 

นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

 ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ     

       ขอขอบคุณรองปลัดเตือนจิต จงคง ผู้อ านวยการทุกกอง  โดยเฉพาะกองสาธารณสุขฯ 
ตั้งแต่ผู้อ านวยการกอง อสม. กองสวัสดิการฯ ส านักปลัด และทุกกองฝ่าย และโรงเรียน 
โดยเฉพาะ  ผอ.จตุพร แก้วเนินถ้าใด้หน้ากากอนามัย 11,000 ช้น เป็นหน้าการที่ซักได้ให้
ครูมาช่วยบรรจุแมสใส่ซองส่งไปรษณีย์ให้ประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาล ตามทะเบียนราษฎร์  
สถานการณ์ไม่สามารถควบคุมได้ จังหวัดที่ล่อแหลม การเดินทางมาจาก จ.ปัตตานี จ.ยะลา 
จ.ภูเก็ต จ.กระบี่ ซึ่งอันตรายมาก ดังนั้นคนที่มาจาก กทม.มาอยู่ในชุมชนบ้านในหวังของ
ประธานสุจินต์ สมทรง ให้อารีย์ สุวรรณา รับข้อมูล จะด าเนินการอย่างไร      

นายสุจินต์  สมทรง 
ประธานชุมชนบ้านในหวัง 

     จะขอหารือ เรื่องการรายงานตัวของผู้ที่ เดินทางเข้ามหู่บ้าน/ชุมชน ปฏิบัติตาม
แบบฟอร์มที่ได้รับ ให้คนที่เข้ามาปฏิบัติตัวอย่างไรไม่เข้าใจตามสมควร ปฏิบัติตัวไม่ถูกกักตัว 
14 วัน ตรวจอุณหภูมิอย่างไร ควรจะตรวจทุกวันหรือไม่   

นางอารีย์  สุวรรณา 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

      กองสวัสดิการไปพูดคุย ลงทะเบียน ได้ท าอะไรไปบ้าง 

นางทิพวัลย์  รัตนพันธุ์ 
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม
สวัสดิการ 

       ทางกองสวัสดิการและสังคม ได้ตั้งจุดรับผู้ที่เดินทางมาจาก จังหวัดกลุ่มเสี่ยง พร้อม
ส าเนาแบบฟอร์มให้ประธานชุมชน ได้ยอดในแต่ละวันส่งอ าเภอ 

นางอารีย์   สุวรรณา 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

       กองสวัดิการที่รับลงทะเบียน หลังจากวันที่ 22 มีนาคม 2563 เป็นเวลา 14 วันตาม
ระเบียบ รายงานตามปรานชุมชน อสม. ให้ค าแนะน าตามประกาศ มีห้องส่วนตัว  14 วัน
เว้นระยะ 1-2 เมตร เว้นระยะห่าง   แยกของใช้    ช่วยกันศึกษาและ อ่านรายละเอียด ใน
การปฏิบัติตัว ภายใน 14 วัน มีไข้ น้ ามูก ไอ เจ็บคอ หายในหอบเหนื่อย โทรหาประธาน
ชุมชน กองสวัสดิการ  อสม. สอบสวนโรค เข้าข่ายต้องส่งต่อโรงพยาบาลหรือไม่ ไม่ต้อง
เดินทางไปยังสถานพยาบาล ประเมินสงสัยไว้ก่อน จังหวัดอ่ืนๆ เช่น จ.ตรัง จ าเป็นต้องกักตัว
หรือไม่ ไม่ต้องกักตัว ต้องเฝ้าระวังตัวเอง53 คนที่มาจาก กทม.ปริมณฑล ในท่งสงเอง วัดไข้
ประเมินตนเองให้ได้ เจ้าหน้าที่กองาธารณสุข ได้รับรางานจากกองสวัสดิการสังคม โทร
ติดตาม ณ ปัญหาที่เจอ มีบ้านเลขที่ ไม่มีเบอร์โทร ไม่ทราบว่าอยู่ชุมชนใด จ านวน 53 คน 
และอีก 2 คนที่มาจากประเทศเกาหลีใต้ /นิวซีแลนด์ เก็บตัวป้องกันตัวเองดีเยี่ยม มีปรอทวัด
ไข้เอง  จากการคัดกรองที่สถานีรถไฟ 56 คน ไม่กังวล ปัญหาของชุมชน ที่ขาดเบอร์โทร  
อสม.ไม่ไปติดตาม ( อสม.70 ปีขึ้นไป ที่มีโรคประจ าตัวเบาหวาน หัวใจ ) เสี่ยงต่อการติดโรค
ได้ง่าย  หน้ากาก 11,000 ชิ้น ดัดแปลงให้เหมาะสมเพ่ือคลุมจมูก คาง ซึ่งใหญ่หว่า
มาตรฐานที่จังหวัดสอนมา ท าจากผ้ามาสลิน กันละอองฝอยน้ าได้ถึง 3 ดาว  หน้ากาก 
3,000 ชิ้น รอแพคบรรจุใส่ซองส่งไปรษณีย์ 2,000 ชิ้นรอซักรีด 

 



นายสุจินต์   สมทรง 
ประธานชุมชนบ้านในหวัง 

     เราไม่จ าเป็นต้องไปวัดไข้ทุกวัน ในระหว่างที่กักตัว 14 วัน คืออยากให้มีเจ้าหน้าที่ไปวัด
อุณหภูมิ อาทิตย์ละครั้งก็ยังดี หากมีอุณหภูมิสูงขึ้นจะได้แก้ไขให้การช่วยเหลือได้ 

นางอารีย์  สุวรรณา 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

      เนื่องจากมีเครื่องมือ 4 เครื่อง ลงพ้ืนที่วัดอุณหภูมิคนที่มาจากต่างจังหวัด 1 เครื่อง  
สถานีรถไฟ คัดกรอง 1 / เทศบาลทุ่งสง 2 เครื่อง  ขอความร่วมมือให้สอบถามคนที่มาจาก
กทม.ปริมณฑล และประเทศกลุ่มเสี่ยง   อุปกรณ์พร้อมจะไปคัดกรองที่สถานีขนส่งย่อย          

     ประธานฯ       เจ้าหน้าที่ของเทศบาลที่ลงพ้ืนที่ ใส่หน้ากาก ถุงมือป้องกัน ประชาสัมพันธ์หน้ากากผ้าที่
ตัดเย็บแจกให้ประชาชน  ให้บอกว่าเป็นผ้ามาสลินได้มาตรฐานตามข้อก าหนดของกระทรวง 
ซักได้ใช้ได้ตลอด ต้องให้ข้อมูลที่ชัดเจนกับประชาชน 53 คน ที่ดูแลตัวเองอยู่ กอง
สาธารณสุขฯประสานติดตามให้ก าลังใจ ให้ข้อมูลกองสวัสดิการสังคม ประธานชุมชน ปัญหา
คือสับสนในเนื้อหาข้อมูลและคนที่รู้จริงต้องชี้แจง มอบ อารีย์ สุวรรณา ด านินการตัดสินใจไม่
มีการแทรกแซง หน้ากากต้องส่งให้นักเรียนก่อนเปิดเทอม มอบ ผอ. จตุพร แก้วเนิน นัด
ประชุมผู้อ านวยการโรงเรียน  วางแผนปรับแผนอย่างไรเป็นเรื่องส าคัญไม่อยากให้เป็นภาระ
กับผู้ปกครอง เตรียมการ การเรียนการสอน ปรับแผน เงินงบประมาณทั้งหมด งานบางเรื่อง
ต้องหยุดชะงัก บางเรื่องต้องชะลอ ห้ามเคลื่อนไหว การจัดสรรงบประมาณรัฐบาลบางแห่งตัด
10% ซึ่งกระทบแน่นอนในเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐาน ต้องมาประมวลเหตุความจ าเป็น อาจจะ
ได้น้อยลง ต้องรอเวลาให้ผ่านค่อยมาตัดสินใจร่วมกัน คนที่ไม่จ าเป็นต้องชะลอไว้ก่อน ในการ
เตรียมแผนในเดือนหน้า ไม่กระทบคนปัจจุบัน มอบ เจ้าหน้าที่เทศกิจเข้มงวดหามาตรการ
พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดที่ไม่ใส่หน้ากาก ประกาศ เตือน ไปโรงพัก ยกเลิกแผง  หากไม่
เด็ดขาดจะเป็นแหล่งแพร่เชื้อ ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันและถือปฏิบัติ 

 

     นางอารีย์  สุวรรณา 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

    การท าความสะอาดในบ้าน ควรท า Big Cleaning Day โดยใช้ผงซักฟอกธรรมดา ไฮเตอร์ 
จุดสัมผัสลูกบิดประตูหน้าต่าง เสื้อผ้าแช่น้ ายาไฮเตอร์ไว้ประมาณ 15 -30 นาที การพ่นสาร
ฆ่าเชื้อเป็นการท าให้เชื้อโควิด(น้ าลาย/น้ ามูก)ละอองฝอยท าให้ไมฟุ้งกระจาย  สเปยร์พ่นท า
ให้เกิดกระจาย/กระตุ้น วิธีที่ใช้ได้ผลคือเช็ดขัดและถู  จะพ่นเมื่อมีกลุ่มเสี่ยงเข้ามาในพ้ืนที่
ต้องใช้ความเข้มข้นสูง หมักไว้และน๊อคดาวน์  

    จัดเจลล้างมือ ทุกจุดในโรงเรียนเรียบร้อย แต่ละกองให้เบิกเป็นลิตรๆ หากมีความจ าเป็น
จัดงานศพ ปฏิบัติดังนี้  1.ตั้งจุดคัดกรอง 

                            2.มีการลงทะเบียน 

                            3.ตั้งเจลล้างมือ 

                            4.การเว้นระยะห่าง 1 เมตร 

                            5.งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

                            6.งดการแสดง 



นางนงนภัส  น าผล 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข
ฯ 

1. สนามเด็กเล่น ชุมชนต่างๆ ท าความสะอาดเช็ดถู มอบ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบท า
ความสะอาดวันละ 2 ครั้ง 

2. จัดตั้งถังขยะติดเชื้อ ทุกสถานที่สาธารณะ 
3. ร้านเสริมสวย ชอให้คณะกรรมการชุมชน และ อสม. หยุดให้บริการปฏิบัติถึงวันที่ 

15 เมษายน 2563 โดยแนบหนังสือ   

ประธานฯ       แจ้งเรื่องภัยแล้ง ขณะนี้น้ าประปาคลองท่าแพลดลง 80% วิกฤติ เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่
จะเปิดฝายจากคลองเปิกมาช่วยการประปา น้ าเกษตร เลยมีผลกระทบคาดว่าน่าจะถึงเดือน
เมษายน ชะลอคนที่มาขอน้ าจากเทศบาลชะมาย เทศบาลหนองหงส์ จะไม่มีน้ าล้างถนน เรา
จะท างานหนักมากขึ้น เก็บไว้ส าหรับเกิดอัคคีภัย 

      มอบ รองเตือนจิต  จงคง ท าหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ขออนุมัติท า ฝนเทียมใน
อ าเภอทุ่งสง   

      เตรียมการโควิด น้ าอุปโภค-บริโภค อัคคีภัย  ลูกน้ ายุงลาย พิษสุนัขบ้า   

      การประชุมเรื่องที่เข้าแผนงบประมาณ งบบุคลากร ปกติ ประชุมวันที่ 31 มีนาคม 
2563  

ปิดประชุม  15.00 น. 

                                                                         

                                                                           

       
 

                                                                                             นางชมพูนุท  รัตนสุภา 
                ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 

 

 

                                                                                                             นางสาวอนุสรา  ข าจิตต์ 
                                                                                                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 

 

 


