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รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 

ครั้งที ่14 / 2563 
วันพุธที่  8 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 11.30 น.  

ณ  ห้องประชุมราชาดี สวนพฤกษาสิรินธร เทศบาลเมืองทุ่งสง 
ผู้มาประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

  1. นายทรงชัย         วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง  
  2. นายธนคม           เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง  
  3. นางเตือนจิต        จงคง รองปลัดเทศบาล   
  4. นางขนิษฐา         รังสิมันตุชาติ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
  5. นางอารีย์            เจริญฤทธิ ์ ผู้อ านวยการกองคลัง  
  6. นางสาวนาถยา     ชัยกิจ ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผน  
  7. นายอนุชา           ธนาวุฒิ ผู้อ านวยการกองช่าง  
  8. นางนงนภัส        น าผล ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
  9. นางจตุพร          แก้วเนิน รก.ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
 10. นายกษิดิศ          แสงจันทร ์ รก.ผู้อ านวยการกองช่างสุขาภิบาล  
 11. นางทิพวัลย์         รัตนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม  
 12. นายจริน            ทองทิพย์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
 13. นางอารีย์           สวุรรณา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

14. นายจิตติโชค       ป่ากว้าง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

15. นายนาคินทร์     อินทรสุวรรณ นิติกรช านาญการ  

16. นายณัฐวุฒิ       ค าแหง นิติกรปฏิบัติการ  

17. นางเกษร           อุดมศักดิ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  

18. นางรัชนี            สุขอนันต์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  

 19. นางสาวอันธิกา   ธนาวุฒิ เภสัชกรปฏิบัติการ  

20. นางนุชนารถ      ช่วยอุปการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  

21. นางสาวอนุสรา   ข าจิตต์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  

22. นายเสถียร     บริการจันทร์ สถาปนิกปฏิบัติการ  
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เริ่มประชุมเวลา 11.30 น.         

 นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 

นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง                                                          

 ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

      การวางแผนเฝ้าระวังสถานการณ์ระบาดโรคไวรัสโคโรนา  2019  (โควิด – 19) มอบ 
อารีย์ สุวรรณา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รายงานความคืบหน้าปัญหา และอุปสรรค 

นางอารีย์   สุวรรณา 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

      สถานการณ์โควิด-19 จะน ารายงานการติดตามตรวจเยี่ยมเฝ้าระวัง  

      ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม - 6 เมษายน 2563  จากกลุ่มจังหวัดเสี่ยง 150 ราย กักตัว
ครบ 14 วัน 72  รายคงเหลือ 78  ราย กลับจากต่างประเทศ  4 ราย กักตัวครบ 14 วัน 
3 ราย คงเหลือ 1 ราย คงเหลือติดตาม 79 ราย  

      วันที่ 7  เมษายน 2563  เดินทางมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ ยง   25  ราย ยอดสะสม 
104 ราย  ในวันนี้ 8 เมษายน 2563 ครบกักตัว 14 วัน 25 ราย  คงเหลือยอดสะสม ณ 
วันนี้ที่ต้องติดตามเฝ้าระวัง 79 ราย  

       สถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระดับประเทศยังไม่
ปลอดภัย ต้องเพ่ิมความเข้มข้นสถานการณ์ขึ้นๆลงๆ ในวันนี้ได้รับรายงานพบผู้เข้าข่าย
สอบสวนโรค เพิ่มจากจังหวัดสตูล  

       การติดตามเยี่ยมผู้ถูกกักตัวที่มีปัญหาและครบกักตัว 14 วัน วันที่ 6 เมษายน 2563 
เป็นที่เรียบร้อย และทางไซด์งานยินยอมให้ท างานปกติ  และเคสที่กลับมาจากมาเลเซีย 
(ปัญหา) ไม่ยอมพูดคุยไม่รับโทรศัพท์ต้องการความเป็นส่วนตัว สรุป  เป็นในทางเดียวกัน มี
เวลาให้เฉพาะ 5 โมงเย็นเพ่ือติดต่อโทรศัพท์ ตรวจวัดอุณหภูมิปกติ  รวมถึงเคสที่ท่าแพเหนือ
ไม่เข้าใจการกักตัว หลังจากท่ีได้ไปตรวจเยี่ยมพูดคุยและท าความเข้าใจแล้ว พร้อมที่จะปฏิบัติ
ตามท่ีให้การแนะน า 

        ภาวะเลื อด เป็นกรด จากการ ใส่หน้ ากากอนามัยนานๆ  สา เหตุจ าก รั บ
คาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปปะปนในช่วงที่หายใจเข้า ออกซิเจนในเลือดลดลง ส่งผลให้เลือด
เป็นกรด อาการที่พบ หน้ามืด ตามัว ตัวร้อน หายใจไม่ออก ตัวร้อน มึนศี รษะ ซึ่งไม่
จ าเป็นต้องใส่แมส(หน้ากากอนามัยตลอด) ควรใส่เมื่อต้องไปที่คนแออัด พ้ืนที่เสี่ยง  

          อาการของโรคโควิด – 19  ไข้ ไอ เจ็บคอ อ่อนเพลีย  หายใจล าบาก ระดับการรับรู้
รสกลิ่น รสชาดอาหารจะน้อยลง ส่วนแผนที่จะต้องด าเนินการต่อไปส่งหน้ากากอนามัย
ประชาชนครบหมดทุกเครือเรือนทางไปรษณีย์ให้หมดภายในวันที่ 15  เมษายน  2563    

   นางเตือนจิต   จงคง 
รองปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 

       หนังสือด่วนที่สุดจากจังหวัดฯ ให้ทางเทศบาลจัดเตรียมพ้ืนที่รองรับการกักตัวของ
จังหวัด ให้มีความพร้อมโดยสามารถพิจารณาใช้พ้ืนที่ของภาคเอกชนได้  ทั้งในส่วนที่จัดท า
เป็นสถานที่กักกันตัว โรงพยาบาลสนาม คลังเก็บอาหาร เครื่องดื่ม จุดรับบริจาค จุด
ประชาสัมพันธ์ข่าว รวมทั้งก าหนดผู้ให้ข่าวที่ชัดเจน  

        ชี้แจงท าความเข้าใจกับประชาชน และทุกภาคส่วนถึงความจ าเป็นในการปฏิบัติการ
เพ่ือยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)  โดยให้ประชาชน
อยู่ในที่พ านักไม่เคลื่อนย้าย/เดินทาง/ อีกทั้งมอบหมายภารกิจหน้าที่แก่ส่วนราชการ/
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารท้องถิ่น ถึงภารกิจและแนวทางการปฏิบัติงาน ตลอดจน
ก าหนดแผนเผชิญเหตุและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติให้มีความเข้าใจร่วมกัน 

       ประธานฯ        ถามหัวหน้าส่วนทุกคนว่าเห็นด้วยหรือไม่ หากทุกคนร่วมมือคงจะไม่มีวิกฤติ และ
ความสามารถควบคุมได้ ถ้าเกิดวิกฤติ เดิมก าหนดให้เตรียมสถานที่  ที่โรงเรียนเทศบาลบ้าน
นาเหนือ (โรงเรียนกีฬา) แต่คิดว่าไม่พร้อมและสะดวกหลายร ื่อง ต้องเตรียมเตียง  คิดว่าใน
สวนพฤกษาแห่งนี้ พร้อมที่สุดเพราะเป็นระบบปิด การดูแลบริหารจัดการง่าย 

  มติที่ปะชุม  เห็นด้วย 

นางเตือนจิต  จงคง 
รองปลัดเทศบาล 

      ขั้นตอนการกักตัว การเตรียมการ มีอ านาจหน้าที่ภารกิจและแนวทางการปฏิบัติงาน
เพียงใด 

นางอารีย์    สุวรรณา 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

     เช่นเดียวกับการกักตัวที่บ้าน แต่มากักตัวในสถานที่ที่เราจัดไว้ให้ การบริการอาหาร 3 
มื้อ จะมีเจ้าหน้าที่มาฃ่วยในการดูแล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯ 

    ประธานฯ       มอบ อารีย์ สุวรรณา ประสานถามดูให้ละเอียด หากเกิดวิกฤติคนที่จะมาดูแลผู้ถูกกักตัว
ตลอด 24 ชั่วโมงหรือไม่ ค่าใช้จ่ายเบิกจากส่วนไหน เทศบาลให้เพียงสถานที่ ท าในภาพรวม
ของอ าเภอ (กักตัว 14 วัน ก่อนเข้าโรงพยาบาล) สามารถเอางบจากส่วนไหนมาช่วยเหลือได้
บ้าง อาหาร หน้ากาก ขยะ เตรียมการเรื่องบุคลากร อสม. เตรียมคน สถานที่ ให้พร้อม 24 
ชั่วโมง   จัดท าโครงการสมทบ งบของ สปสช เบิกจ่ายได้ง่ายกว่างบเทศบาล.จัดเตรียม
หน้ากาก N95 ให้ อสม. ทุกคนที่ลงพ้ืนที่ ประธานชุมชน จิตอาสา คนที่ท างานจริง รวมถึง
เจ้าหน้าท่ีเก็บขยะ กวาดขยะ 

นางเตือนจิต  จงคง 
รองปลัดเทศบาล 

       ขอแจ้งค าสั่งแต่งตั้งชุดปฏิบัติการระดับต าบลเพ่ือปฏิบัติการตามข้อก าหนดออกตาม
ความใน มาตรา  9 แห่งพระราชก าหนดการบริการราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.
2548 อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  จ านวน 13 ชุด 

        ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร และได้มี
ข้อก าหนดออกตามความใน มาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริการราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 เพ่ือให้การแก้ไขสถานการณ์
ฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  

       เพ่ือให้การด าเนินการ เฝ้าระวงั  ป้องกนั  และควบคมุการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 เป็นไปตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และข้อก าหนด อาศยัอ านาจ
ตามความในมาตรา 65 พระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และ
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักราช 2457 แต่งตั้งชุดปฏิบัติการระดับ
ต าบลเพ่ือปฏิบัติการตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราฃ ากหนดการ
บริการราชการในสถานการ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ต าบลปากแพรก 
1 ปลัดอ าเภอรับผิดชอบต าบลปากแพรก                    ประธานคณะท างาน 
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2 ปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสง                                        คณะท างาน 
3 หัวหน้างานเทศกินเทศบาลเมืองทุ่งสง                       คณะท างาน 
4 เจ้าหน้าที่สายตรวจต าบลปากแพรก                         คณะท างาน 
5 ประธานชุมชนทุกชุมชน                                       คณะท างาน 
6 หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย ทม.ทุ่งสง      คณะท างาน 
7 ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองทุ่งสง          เลขานุการ 

 ให้มีอ านาจหน้าที่ 

1. ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ีให้รับทราบข้อก าหนด 

ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริการราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 เมษายน 2563  ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอก
เคหะสถานระหว่างเวลา 22.00 น.ถึง 01.00 น.ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่มีความจ าเป็น หรือ
เป็นผู้ปฏิบัติงานที่ยกเว้นตามข้อก าหนด โดยต้องมีหนังสือรับรองความจ าเป็นหรือเอกสาร
เกี่ยวกับสินค้าหรือการเดินทาง และมีมาตรการการป้องกันโรคตามข้อก าหนด(ฉบับที่ 1)หรือ
เป็นผู้ปฏิบัติงานตามข้อก าหนด ประกาศ หรือค าสั่งต่างๆ ของทางราชการ หรือมีเหตุจ าเป็น
อ้ืนๆ โดยได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

2. ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราลาดตระเวนในเขตท้องที่ท่ีรับผิดชอบ โดยห้ามมิให้ 

บุคคลใดในเขตท้องที่ออกนอกเคหสถาน ตามข้อก าหนด ฝ่าฝืนมีโทษจ าคุกไม่เกินสองปีหรือ
ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ทั้งนี้ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชก าหนดการห
บริหารราชการในสถานการฉุกเฉิน พ.ศ.2548 

3. รายงานข้อมูลผู้ที่ออกจากเคหสถานระหว่างเวลา 22.00- 04.00 น. ตามแบบบ 

บันทึกข้อมูลผู้เดินทางผ่านเข้า-ออก ในหมู่บ้าน/ชุมชน 

4. ออกหนังสืออนุญาตให้เดินทางในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน ให้กับผู้ยื่น 

ค าขออนุญาตฯ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด  

5. ให้ศูนย์ด ารงธรรมหมู่บ้านจัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจ าตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือรับเรื่องผล 

กระทบด้านต่างๆ จากประชาชน 

6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนการป้องกัน  และควบคุมการ 

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานนายอ าเภอ
ทุ่งสง ทราบทันที  

       ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2563  เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 

     ประชาสัมพันธ์ ได้ส่งแบบหนังสือขออนุญาต 2 แบบ หนังสืออนุญาตให้เดินทางในห้วง
เวลาห้ามออกนอกเคหสถาน และแบบฟอร์มฃออนุญาตให้เดินทางในห้วงเวลาห้ามออกนอก
เคหสถาน ท างานนอกสถานที่ /ค้าขาย โดยมอบ งานประชาสัมพันธ์ด านินการเผยแพร่ เป็น
อ านาจของนายอ าเภอ 
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       ประธานฯ         รับรองเบื้องต้นคนในเขตเทศบาล   ค้าขาย/ยาม คนเก็บขยะ เอาใบรับรองไปที่อ าเภอ
มอบ แต่ละกองท าหนังสือใบรับรองแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงเคอร์ฟิว ไปให้อ าเภอ    

       เรื่องภัยแล้ง อ่างเก็บน้ าวังหีบ ถ้าเราใช้ให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น    ร่างหนังสืออกมา
เห็นด้วย-ไม่เห็นด้วย แนบหนังสือควรขับเคลื่อนโครงการนี้เพ่ือให้เกิดตามแนวพระราชด าริ
และไม่ควรสร้าง  เพียง 2 ค าถามนี้แนบส าเนาบัตรประชาชนเซ็นต์ชื่อมาด้วย คล้ายๆกับกอง
ช่างสุขาภิบาลเรื่องโรงงานก าจัดขยะ RDF อย่างน้อย 2,000 คน มอบ ผู้อ านวยการกอง
วิชาการและแผนออกแบบหนังสือ ร่างความคิดเห็น   

- เห็นด้วย (ควรขับเคลื่อนโครงการให้เกิด) 
- ไม่เห็นด้วย (ไม่ควรสร้าง) 

   มูลนิธิชัยพัฒนา พ้ืนที่ที่เราจะเช่า ให้ท าหนังสือเพ่ือที่จะให้มูลนิธิ มอบ จิตติโชค ป่ากว้าง 
และเสถียร  บริการจันทร์ รวบรวมประสาน ผู้อ านวยการกองคลัง  ให้เป็นเรื่องดียวกัน 

     รถไฟ มีนิติกรมาร่วมประชุมในวันนี้แล้ว  เรื่องซื้อหัวรถจักร ตามระเบียบมอบนิติกร
ตรวจสอบดูเป็นอย่างไร ซื้อในลักษณะชั่งเป็นกิโล ราคาเหล็กทุกๆวัน ณ วันนี้ ราคาเหล็กใน
ขณะนี้ลดลง ราคาหัวรถจักรซื้อในกรณีพิเศษไม่เกิน 500,000 บาท ซึ่งไม่เกินอยู่แล้วเวลา
ชั่งน้ าหนัก ขายเป็นตู้ๆ หัวรถจักร ทั้งขบวนราคาไม่เกิน 500,000 บาท  สามารถซื้อได้เป็น
ราคาพิเศษ เพ่ือที่จะเอาไปตั้งด้านหลัง ธ.สยามกัมมาจล ให้เป็นอนุสรณ์  พิพิธภัณฑ์ ให้ใช้
ประโยชน์จากตรงนั้นเป็นที่รองรับจัดเป็นร้านกาแฟ ร้านหนังสือ  เป็นอนุสรณ์เ เป็นเมืองชุม
ทาง เป็นเรื่องราวเล่าเรื่องในอดีตได้                                        

นางเตือนจิต  จงเคง 
รองปลัดเทศบาล 

   ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วน  ครั้งที่ 13/2563     
เม่ือวันที่ 3   เมษายน 2563  จ านวน 9 แผ่น ขอให้ทุกท่านตรวจดู จะแก้ไขเพ่ิมเติม
อย่างไร แจ้งฝ่ายเลขาฯ ส านักปลัด 

     ปิดประชุม  เวลา 13.30 น. 
 

                                                                                    

                                                                                                                     (นางชมพนูทุ  รัตนสภุา) 

                                                                                                                ผู้จด/พิมพ์ รายงานการประชมุ 

 

                                                                                  นางสาวอนสุรา  ข าจิตต์) 

                                                                                                     ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 


