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รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
ครั้งที ่2 / 2563 

วันจันทร์ที่  13 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น.  
ณ  ห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการน้้า เทศบาลเมืองทุ่งสง 

ผู้มาประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต้าแหน่ง หมายเหตุ 

๑. นายทรงชัย         วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรี  
  2. นายวัชระ           วสุนธราภวิัฒก์ รองนายกเทศมนตรี  
  2. นางเตือนจิต           จงคง รองปลัดเทศบาล  
  4. นางลัดดาวัลย์       มอบนรินทร์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ   
  5. จ.อ.ณัฏฐ์            อัศวเรขา เจ้าพนักงานเทศกิจช านาญงาน  
  6. นางสาวจิราภรณ์   อโนทัย นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ  
  7. นางสาวธีติมา      โภคากรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
  8. นางสาวสายใจ     บุญคงมาก หัวหน้าฝ่ายปกครอง  
  9. นายประภาส       เฉลิมชัยววิฒัน์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
 10. นางอารีย์           รักษ์ศรีทอง หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  
 11. นางศิริวรรณ       ขวัญใจ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
 12. นางศิวลี            วงศ์แก้ว นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ  
 13. นางสาวอรภชา    อนุสรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
 14. นางอารีย์           เจริญฤทธิ ์ ผู้อ านวยการกองคลัง  
 15. นางอุไรลักษณ์      ชายา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  

 16. นางอัจฉรา          แผ่นทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
 17. นางอุบล             ใหม่ละเอียด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  
 18. นางสาวภัทท์ชนก  รัตนก าพล เจ้าพนักงานการปฏิบัติงาน  
 19. นางประทุม        หีดจันทร์  เจ้าพนักงานการคลังช านาญงาน  
 20. นางสาวภัทท์ชนก  รัตนก าพล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  

 21. นางสาวนัคมน    เรืองจรัส รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  

 22. นางนงนภัส        น าผล ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

23. นายจิตติโชค       ป่ากว้าง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
24. นางสาวศศิธร      หนูด ี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

 25. นางจตุพร           แก้วเนิน รก. ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
26. นางเกษร           อุดมศักดิ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  

27. นางสาวปราณี     รัตนบุรี นักสันทนาการช านาญการ  
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28. นางบุญราศี      ศุภเกียรติสุนทร เจ้าพนักงานห้องสมุดช านาญงาน  

29. นางสาวภัสรา      ลิ่มสกุล บรรณารักษ์ปฏิบัติการ  
 30. นางรัชนี              สุขอนันต์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
 31. นางทิพวัลย์          รัตนพันธุ ์ รก.ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม  
32. นางเมธินันท์         สุทธิเดช เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
33. นางสาวอุไรวรรณ    ค านวนกิจ นักพัฒนาชุมชนช านาญการ  
34. นายกษิดิศ          แสงจันทร์ รก.ผู้อ านวยการกองช่างสุขาภิบาล  
35. นายโชคดี            อิ้ววังโส ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
36. นางประภาพร  เชาว์ช่างเหล็ก รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  

 37. นายเสวียน        สุวรรณภักดี ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
 38. นางวิภาสินี          เมืองทรัพย์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  
 39. นางอินทิรา         เพ็ชรทอง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  
 40. นางสาวจารุวรรณ  แทรกสุข ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
 41. นายมานิตย์        พรามชูบัว พนักงานจ้างโครงการ  
 42. นายนิรันดร์        สุนทรอารมณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา  
 43. นายสืบพงค์        ธรรมภิบาลอุดม ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสงแห่งที่ 1  

 

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.. นายสมพงษ์         วงศ์แก้ว หัวหน้าฝ่ายการโยธา   
9. นายไพศาล          อนันตรัตน์ หัวหน้างานสถานที่และไฟฟ้า  

10. นายอนุชา           ธนาวุฒ ิ ผู้อ านวยการกองช่าง  
11. นายทวีศักดิ์        อนุสุวรรณ หัวหน้างานวิศวกรรม   
12. นายเสถียร         บริการจันทร์ หัวหน้างานสถาปัตยกรรม  
13. นางสาวดิษย์ลดา   จีนใหม่ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
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14. นายธนพล         อินทร์แก้ว หัวหน้างานสาธารณูปโภค  
15. นางอารีย์          สวุรรณา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
16. นางธนาภา        ประพฤติดี งานสัตวแพทย์  
17. นางสาวสุนีย์       ประดู่ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
18. นางกานต์พิชชา   วัฒนกุล เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน  
19. นางสาวอันธิกา    ธนาวุฒิ เภสัชกรปฏิบัติการ  ลาคลอด 
20. นายวีระพงษ์       ทิพย์ประคอง นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน  
21. นายสมเจตน์       เทพคง นายช่างเครื่องกลอาวุโส  
22. นายวิโรจน์        ด้วงแป้น เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
23. นายนาคินทร์    อินทรสุวรรณ นิติกรช านาญการ  
24. นางฐาปนี        จ านงลักษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
25. นางสาวเนาวรัตน์  กาญจนถึง ครูช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์  
26. นางสาวทิพวรรณ   สุวรรณรัตน์ ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสงแห่งที่ 2  

 

 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.         

นางเตือนจิต  จงคง 

รองปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 

การประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของกองต่างๆ ครั้งที่ 2 /2563 

     ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

      ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 12/2562 

      ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องติดตามผลการปฏิบัติงาน 

      ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ และพิจารณา 

                 4.1 เรื่อง ติดตามงานการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายะ (กองการศึกษา) 

                 4.2  เรื่อง การสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(โครงการนวัตกรรมตามเกณฑ์รางวัลธรรมภิบาล (การผลิตปุ๋ยหมักแบบแห้ง) กองช่างสุขาฯ 

               4.3 เรื่อง การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563 (รอบ
ประเมิน 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) ( ส านักปลัด) 

                   - การจ าหน่ายพัสดุและทรัพย์สินของทางราชการ 
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                     - ท าลายเอกสารของทางราชการ  

      ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 
20 ธันวาคม 2562 มีท่านใดจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติม แจ้งได้ที่งานธุรการส านักปลัด 

ระเบียบวาระท่ี   3 เรื่อง ติดตามผลการปฏิบัติงาน 

นางขนิษฐา  รังสิมันตุชาติ 
รองปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 

ส้านักปลัดเทศบาล 

      แจ้งประชาสัมพันธ์เพ่ือทราบ การประชุมสภาเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 เพ่ือเลือก
ประธานสภาแทนต าแหน่งที่ว่าง  ได้นายโสภณ โมรา  เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

       -ศูนย์อ านวยความสะดวก ในการบริการให้ประชาชน จะมีค าสั่งแจ้งให้แต่ละกองทราบ 

       -แจ้งยอดประชากรประจ าเดือนธันวาคม   2562     ประชากรรวมทั้งเทศบาลเมือง
ทุ่งสง จ านวน  30,029 คน 

นายประภาส เฉลิมชัยวิวัฒน์ 
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 

กองวิชาการและแผนงาน 

      ขอรายงาน การจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณตรงตามพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ.2561 ก าหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ
ตรงกับส านักงบประมาณ ประกอบกับมีหนังสือ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที่ นศ.
0023.3/ว67 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563 แจ้งให้เทศบาลเมืองทุ่งสง ด าเนินการจัดท าแบบ
สรุปค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมกับส่งเอกสารและ
รูปแบบป็นไฟล์ ให้จังหวัดนครศรีธรรมราช ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันที่ 8 
มกราคม 2564 งานวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ประสานกับกองต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวบรวม
ข้อมูลและด าเนินการกรอกรายละเอียด โดยสรุปดังนี้ 

            งบเงินอุดหนุนทั่วไป 334.4847  (ล้านบาท)  

            งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จ านวน 64,4692  (ล้านบาท)  

            งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้-ทุ่งสง (ส่วนที่
เหลือทั้งหมด) จ านวน 86.503  (ล้านบาท)   

             และขอให้กองที่เก่ียวข้องด าเนินการกรอกรายละเอียดข้อมูลลงในระบบของส านัก
งบประมาณ และปริ้นเอกสารรวบรวมส่งให้กองวิชาการและแผนภายในวันที่  20 มกราคม 
2564 เพื่อรวบรวมส่งให้จังหวัดนครศรีธรรมราชภายในวันที่ 24 มกราคม 2564 ต่อไป      

นางอารีย์  เจริญฤทธิ์ 
ผู้อ้านวยการกองคลัง 

กองคลัง 

       ประชาสัมพันธ์การประเมินรายการจัดเก็บภาษีโรงเรือน-ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่จะต้อง
ช าระในปี 2563 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกรคาม 2563 เป็นต้นไป บัญชีรายชื่อ
รายละเอียดติดไว้หน้ากองคลัง และจะแจ้งเป็นรายบุคคลต่อไป เรื่องที่มีชาวบ้านฝากถามมา 
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รายละเอียดผู้เสียภาษีที่ทางกองจัดท าไม่ถูกต้องให้ติดต่อฝ่ายจัดเก็บแผนที่ภาษีได้ตลอดเวลา 
ที่กองคลัง เทศบาลเมืองทุ่งสง 

   กองช่าง - ไม่มี  - 

นายจิตติโชค  ป่ากว้าง 
พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

     โครงการคืนความสุขให้กับคนไทย ตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยกระทรวงมหาดไทย
ประเมินโดย สาธารณสุขอ าเภอ อ าเภอทุ่งสง ผู้แทนด้านสาธารณสุข แบ่งรอบการประเมิน
เริ่ม 18 มกราคม / กุมภาพันธ์ /พฤษภาคม/ มิถุนายน 2563  จะสุ่มมาลงตรวจ เรียนรอง
นายกวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ จัดประชุมผู้รับผิดชอบเน้นความดูแลความสะอาดของตลาด 

นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ 
รองนายกเทศมนตรี 

     โรงฆ่าสัตว์ ผู้ประกอบการฆ่าหมู ประมูลได้มา 2 ราย มอบ กองสาธารณสุขฯไป
ตรวจสอบดูแลด้วย 

นางสาวปราณี  รัตนบุรี 
นักสันทนาการช้านาญการ 

กองการศึกษา   

     การจัดงานวันมาฆบูชา วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563  ปีนี้จะจัดที่หลาดชุมทางทุ่งสง       
ในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดจะแจ้งอีกครั้ง ได้เขียนโครงการร่วมกับ
ประชาคมหลาดชุมทาง 

นางประภาพร  เชาว์
ช่างเหล็ก 

รองผู้อ้านวยการสถานศึกษา  
 

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 

- เตรียมโครงการความพร้อมพิธีเปิดกีฬาผู้สูงอายุ  
- เตรียมสถานที่ ทาสีป้าย ทาสีโรงเรียน ฉลองรางวัลศึกษาพระราชทาน 120 ปี วัน

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 
- ศิษย์เก่าร่วมภาคี ทอดผ้าป่า 120 ปี ชัยชุมพล 
- กิจกรรมศิษย์เก่า ทางโรงเรียนใช้หลักฐานเป็นรุ่น พิมพ์เป็นรูปเล่ม ได้รับการร่วมมือ

ช่วยเหลือจากศิษย์เก่ามาพัฒนาโรงเรียน 

นายเสวียน  สุวรรณภักดี 
ผู้อ้านวยการสถานศึกษา 

โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน 

- ความก้าวหน้า การผลิตปุ๋ยแห้ง  (กองช่างสุขาภิบาล) 
- ขอความอนุเคราห์ กองช่าง ท ารายละเอียดปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าโรงเรียน ประเมิน

การปรับปรุงไฟฟ้า อาคารเรียน 1  จ านวน 2 อาคาร ประมาณการรายละเอียดการ
ปรับปรุงฝ้าเพดาน ไฟฟ้า ก่อนปิดภาคเรียน 

นายโชคดี อิ้ววังโส 
ผู้อ้านวยการสถานศึกษา 

โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ 

- เรื่องเดิมอนุมัติสร้างเสาธงและป้าย (กองการศึกษา กองช่าง และกองคลัง) 
ระยะเวลาในการก่อสร้างเพ่ือความสะดวก ขอความกรุณาให้ด าเนินการให้เสร็จก่อน
เปิดภาคเรียนเดือนพฤษภาคม 2563 

- ก าหนดวัดผลระหว่างภาคเสร็จเป็นที่เรียบร้อย วางแผนและด าเนินการไปตาม
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ปฏิทินของโรงเรียน 

นางอินทิรา เพ็ชรทอง 
รองผู้อ้านวยการสถานศึกษา 

 โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ 

- แจ้งผลการแข่งขัน สัปดาห์ที่ผ่านมา ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการตอบปัญหา
ได้รับการคัดเลือกไประดับภาค ระดับชาติต่อไป 

- กิจกรรมอื่นๆ ด าเนินการตามปฏิทินของโรงเรียน  
- สอนเสริมฟรีในวันเสาร์ทุกวัน เด็กปรถมศึกษาปีที่ 6 

นางวิภาสินี เมืองทรัพย์ 
รองผู้อ้านวยการสถานศึกษา    

โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง- 

-  นางระเบียบ หางนาค บุคลากรครูโรงเรียนกีฒาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ได้เสียชีวิต
วันนี้เวลา 07.47 น. ณ โรงพยาบาลทุ่งสง เนื่องจากปอดติดเชื้อขั้นรุนแรงและโรค
ประจ าตัว รดน้ าศพครูระเบียบ หางนาค ณ วัดเขาปรีดี อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช 
เวลา 16.00 น. รายละเอียดการฌาปนกิจ จะน าเรียนให้ทราบอีกครั้ง 

- ผลกิจกรรม งานแข่งขันศิลปหัตกรรมเครื่องบินพลังยางประเภทบินนานปล่อยอิสระ 
ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เหรียญเงินล าดับที่ 13 จาก 
29 ทีม  

- ร่วมกรีฑาเดินวิ่งนครศรีธรรมราช ประเภททั่วไปชาย      ได้ล าดับที่ 3 6 9 
                                        ประเภททั่วไปหญิง     ได้ล าดับที่ 5 8 
                                        ประเภทฟันรัน 15 ปีชาย ได้ล าดับที่ 1 2 4 7 
                                        ประเภทฟันรัน 15 ปีหญิง ได้ล าดับที่ 8 

นางสาวจารุวรรณ  แทรกสุข 
ผู้อ้านวยการสถานศึกษา 

โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล 

- ก าหนดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษานี้ ก าหนดปี พ.ศ.กับเดือน 

ระดับเตรียมอนุบาล เกิดระหว่าง  17 พ.ค.60  -    17 พ.ค.61 

อนุบาล 1             เกิดระหว่าง  17 พ.ค.59   –   16 พ.ค.60 

อนุบาล 2             เกิดระหว่าง  17 พ.ค. 58   -   16พ.ค. 59 

อนุบาล 3             เกิดระหว่าง  17 พ.ค. 57   -   16 พ.ค. 58 

- การศึกษาดูงานที่ จ.เชียงใหม่  ด้านปฐมวัยล้วนๆ ระหว่างอายุ 1 2 3 4 5 ขวบ
เป็นการเตรียมเด็กเข้าเตรียมอนุบาล เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ประชาชนได้รับความเดือนร้อนมาก บริเวณหน้าโรงเรียน ท าถนนมาเป็นปีๆแล้ว
ไม่ได้รับการด าเนินการ ก่อความร าคาญให้กับประชาชนและผู้ปกครองที่สัญจรไปมา 
ผู้รับเหมาไม่เข้าไปด าเนินการ ควรจะมีวิธีที่เด็ดขาด ที่จะต้องด าเนินการกับผู้รับจ้าง
รายนี้ 

- ไปอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบ 
แนะน าส ารับอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch)
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และโปรแกรมบันทึกและคัดกรองการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กส าหรับ
โรงเรียน (KidDiary School) ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้น ามาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการอาหารกลางวัน ควรจะประกอบด้วย ตับ/ 
ไข่/ เลือด/ เมล็ดถั่วแห้ง/ และผลไม้ ใน 1 สัปดาห์    

นายกษิดิศ  แสงจันทร์ 
รก.ผอ.กองช่างสุขาฯ 

กองช่างสุขาภิบาล 

- ขยะมูลฝอยเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ได้ฝังกลบ 70 เที่ยวรถสิบล้อ 24.8 ตัน/วัน 
ยอดยังคงที่ จะพยายามให้เกิดการคัดแยกขยะที่ต้นทางให้น้อยที่สุด ทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลควนกรด ได้มีหนังสือแจ้งมาไม่ให้เราน าขยะมูลฝอยไปฝังกลบ ซึ่ง
ทางเราตะต้องหาที่ในการฝังกลบขยะ ต้องช่วยกันลดขยะให้น้อยที่สุดในการฝังกลบ 

- ขณะนี้ลานพักขยะที่หลังเขา เกิดการช ารุด ท าให้มีน้ าท่วมขัง หน้าแล้ง จ้างผู้รับจ้าง
ปรับปรุงลานพักขยะ 

- ระบบรวบรวมน้ าเสีย ณ ปัจจุบัน ทางเรือนจ าได้มาท าการขุดลอกตะกอนล้างระบบ
ทั้งหมด รวมทั้งสถานีสูบน้ า ร.5 

- การจัดเก็บค่าก าจัดขยะ งบประมาณหี 2565 ของบเงินอุดหน จะต้องท าเอกสาร
ประกอบของบประมาณจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) จ านวน 100 กว่าล้านบาท  ต้องให้สภาเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
ในการจัดเก็บค่าก าจัดขยะผ่านสภา เป็นเอกสารในการรับงบประมาณดังกล่าว  
เอกสารเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2563 ต้องสมบูรณ์ แต่งตั้งเข้าเป็นคณะกรรมการ
ยกร่างเทศบัญญัติ (คณะกรรมการเดิม)รองนายก รองปลัด ผู้อ านวยการกอง และ
ตัวแทนชุมชน) 

กองสวัสดิการสังคม - ไม่มี   - 

สถานธนานุบาลแห่งที่ 1 - ไม่มี   - 

สถานธนานุบาลแห่งที่ 2 - ไม่มี   - 

นางจตุพร  แก้วเนิน 
รก.ผู้อ้านวยการกอง

การศึกษา 

กองการศึกษา 

       โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
แก่บุคลากร เทศบาลเมืองทุ่งสง (กิจกรรมการขับเคลื่อน เทศบาลเมืองทุ่งสงสู่เมืองอัจฉริยะ 
(Smart City) ณ ศาลาประชาคมชั้น 2 เทศบาลเมืองทุ่งสง 

       เวลา 08.00 น.  ลงทะเบียน 

       เวลา 08.30 น. พิธีเปิดโครงการ นายกเทศมนตรีเมืองท่งุงสง เป็นประธาน 

                           รองปลัดเตือนจิต  จงคง  กล่าวรายงาน  

     เวลา 08.40 น.   ความหมายของเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
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                        โดย นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล  รองผู้อ านวยการส านักงานพัฒนรัฐบาลดิจิทัล 

      เวลา 10.30  น. รับประทานอาหารว่าง  

      เวลา 10.45  น. “การขับเคลื่อน เทศบาลเมืองทุ่งสง สู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City)” 

                       โดย นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล รองผู้อ านวยการส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

      เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง 

      เวลา 13.00-16.30 น. เสวนา การขับเคลื่อน เทศบาลเมืองท่งุสง สู่เมืองอัจฉริยะ 

                      โดย นายวิบูลย์ ภัทรวิบูล รองผู้อ านวยการส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

                      นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง     ผู้จัดการ บ.โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)  

                      สาขาทุ่งสง 

     เวลา 16.30 น.   ปิดการประชุม 

        

       ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการพัฒนาอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) แต่ละ
กองจะส าเนาแจกให้ภายในวันนี้ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ประมาณ 320 คน 

       ขอแสดงความยินดี นายโชคดี  อ้ิววังโส ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลมัธยมวัดท่าแพ
ได้เลื่อนวิทยฐานะ เป็น ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญพิเศษ (ค.ศ.4) 

นางเตือนจิต  จงคง 
รองปลัดเทศบาล 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ และพิจารณา 

      4.3 การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563 (รอบประเมิน 1 
ตุลาคม 2562 - 11 มีนาคม 2563 

       - การจ าหน่ายพัสดุและทรัพย์สินของทางราชการ มอบ กองคลังไปด าเนินการ 

       - การท าลายเอกสารของทางราชการ  มอบทุกกองฝ่ายไปด าเนินการจะต้องแต่งตั้ง
คณะกรรมการส ารวจ /ท าลายเอกสารตามอายุการเก็บหนังสือตามระเบียบปีละ 1 ครั้ง /คัด
แยกเอกสารเป็นหมวดหมู่ 

   

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด้ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

     -อ.ก่อเกียรติ ทองผุด มาเซ็นต์สัญญาร่วมออกแบพระบรมสารีริกธาตุที่เขาถ้ าตลอด 
พัฒนาพ้ืนที่บริเวณถ้ าตลอด คลอบคลุมชุมชนเปรมประชา /ชุมชนราชบริพาร เป็นแลนด์
มาร์ครวมถึงสวนสาธารณะและพท้นที่รอบๆภูเขา คาดว่าต้องใช้เวลานาน งบประมาณหลัก
ร้อยล้าน การออกแบบต้องขออนุญาตกรมป่าไม้ในการท า EIA   การท าแบบร่าง EIA คือ 
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การท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นการศึกษาเพ่ือคาดการณ์ ผลกระทบทั้งใน
ทางบวกและทางลบจากการพัฒนาโครงการเพ่ือก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผล
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและใช้ในการประกอบการตัดสินใจพัฒนาโครงการ ด้านสิ่งแวดล้อมไม่
มีผลกระทบกับโบราณสถาน 

       -การจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ โดยเทศบาลเมืองทุ่งสงเป็นเจ้าภาพ ตั้งคณะท างาน 
มอบเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไปส ารวจ ปรับปรุงทุกสถานที่  

       มอบ  กองช่าง  แต่งเมืองทั้งเมือง  ทาสี ตีเส้นจราจร ป้ายบอกทาง  ท าบันทึกเสนอ
ขึ้นมา สนามที่ใช้ในการแข่งขัน /ส้วม /ปรับปรุงห้องน้ า ให้เปลี่ยนเป็นชักโครก ใช้ราวจับ 
ปรับหมดทุกพ้ืนที่ ให้รีบด าเนินการด่วน  

       มอบ  กองสาธารณสุขฯ วางแผนการจัดการ เรื่องการจัดการขยะ 

       มอบ  ส านักปลัด งานเทศกิจ ส ารวจที่จอดรถ การจราจร 

      อาคาร 1 ชั้น 4  เป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาหมากรุก มอบ เสถียร บริการจันทร์ 
จัดหาคนมาท าและรีบด าเนินการให้แล้วแสร็จ 

      ของที่ระลึก ที่จะมอบให้นักกีฬาในการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ เป็นผ้าพันคอ (ผ้ามัดย้อม)
จากสีธรรมชาติ มอบ งานห้องสมุดด าเนินการ 

นางจตุพร  แก้วเนิน 
ผู้อ้านวยการกองการศึกษา 

     ค้าสั่งแต่งตั้งคณะท้างานการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ที่ 26/2563  

 คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ       

                          นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง                        ประธานกรรมการ 

                          นางเตือนจิต  จงคง รองปลัดเทศบาล           เลขานุการ 

คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการ 

                          นางเตือนจิต  จงคง รองปลัดเทศบาล           ประธานกรรมการ 

                          นางเกษร  อุดมศักดิ์                               เลขานุการ 

คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ไฟฟ้า แสงสว่าง 

                          นายอนุชา   ธนาวุฒิ                             ประธานกรรมการ 

                          นายสมพงษ์  วงศ์แก้ว                            เลขานุการ 

คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ 

                          นางเตือนจิต  จงคง  รองปลัดเทศบาล          ประธานกรรมการ 

                          นางสาวธีติมา  โภคากรณ์                        เลขานุการ 
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คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ และจัดเลี้ยง 

                         นางเตือนจิต  จงคง  รองปลัดเทศบาล          ประธานกรรมการ 

                         นางสาวสายใจ บุญคงมาก                         เลขานุการ 

คณะกรรมการฝ่ายบริการแหล่งที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว และร้านอาหาร 

                         นางสาวธีติมา  โภคากรณ์                         ประธานกรรมการ 

                         นางเสาวเนาวรัตน์  กาญจนถึง                    เลขานุการ 

คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

                         ส.ต.ต.สวัสดิ์   ทองสีนุช                            ประธานกรรมการ 

                        จ่าเอกมานพ   สุดใจ                                เลขานุการ 

คณะกรรมการฝ่ายการแพทย์ พยาบาลและอนามัย 

                        นางนงนภัส  น าผล                                 ประธานกรรมการ 

                        นางสาวศศิธร  หนูดี                               เลขานุการ 

คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน 

                        นางเตือนจิต  จงคง รองปลัดเทศบาล           ประธานกรรมการ 

                        นางอินทิรา  เพ็ชรทอง                             เลขานุการ 

คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา จัดการแข่งขันกีฬากรีฑา 

                        นางสาวพินัน   รัตนสุภา                          ประธานกรรมการ 

                        นายอนุสรณ์    ลิ่มติ้น                             เลขานุการ 

คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อ 

                        นายเสวียน   สุวรรณภักดี                        ประธานกรรมการ 

                        นายพรชัย    เกื้อภักดิ์                            เลขานุการ 

คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง 

                        นายโชคดี  อิ้ววังโส                               ประธานกรรมการ 

                        นางอรัญญา  ธนาวุฒิ                             เลขานุการ 

คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 

                          นายการุญ   ปัญจะสุวรรณ์                    ประธานกรรมการ 
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                          นางพิมพา   พัฒน์ศรีเรือง                      เลขานุการ 

คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย 

                          นายการุญ  ปัญจะสุวรรณ์                     ประธานกรรมการ 

                          นางสาววันดี  เมืองทรัพย์                      เลขานุการ 

คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาวู๊ดบอล 

                          นายไชยยุทธ   ค าแหง                         ประธานกรรมการ 

                          นายครรชนะ  ชูกรณ์                           เลขานุการ 

คณะกรรมการการจัดแข่งขันกีฬากอล์ฟ 

                          นางจตุพร    แก้วเนิน                         ประธานกรรมการ 

                          นายนิรันดร์  สุนทรอารมณ์                   เลขานุการ 

คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาแอโรบิคมวยไทย 

                          นางสาวพินัน   รัตนสุภา                      ประธานกรรมการ 

                          นางณัฏฐาภรณ์  เที่ยงธรรม                  เลขานุการ 

คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันการประกวดลีลาศ 

                          นางสาวจารุวรรณ  แทรกสุข                  ประธานกรรมการ 

                          นางเกสรินทร์    แสงศรี                        เลขานุการ 

คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ 

                          นายไชยยุทธ      ค าแหง                      ประธานกรรมการ 

                          นายเจริญ         สงข า                         เลขานุการ 

คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดหางเครื่อง 

                          นายโชคดี      อิ้ววังโส                        ประธานกรรมการ 

                          นางสุนีย์      สถิตย์                            เลขานุการ 

คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล 

                           นางบุญราศี   ศุภเกียรติสุนทร               ประธานกรรมการ 

                           นางพิศมัย     หลังหลี                         เลขานุการ 

คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด 
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                           นางนงนภัส    น าผล                           ประธานกรรมการ 

                           นางสาวสุนีย์   ประดู่                           เลขานุการ 

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และประเมินผล 

                           นางอารีย์   เจริญฤทธิ์                          ประธานกรรมการ 

                           นางอารีย์   รักษ์ศรีทอง                        เลขานุการ 

 ประมาณการแต่ละชนิดกีฬา แต่ละรายการ (ตัวเลข) รอจากกรมพละ 

  ประธาน         คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  แต่งตั้ง นายนิรันดร์ สุนทรอารมณ์ เป็นรองประธาน 

        คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด- พิธีปิด แต่งตั้ง นายมานิตย์ พรามชูบัว  นายนิรันดร์ สุนทร
อารมณ์ 

        หัวหน้าแต่ละฝ่ายที่ได้รับการแต่งตั้งขอให้ประสานที่ปรึกษาแต่ละกีฬา ซึ่งที่ปรึกษา
เหล่านี้เป็นคนประสานหน่วยงานของกรมพละ 

       การเตรียมการ มอบ ผอ.อารีย์  เจริญฤทธิ์ เรื่องตัวเลขงบประมาณแต่ละฝ่ายอย่าง
พอเหมาะพอควร ตามข้อเท็จจริงของงบที่ใช้สามารถท าได้ตามระเบียบ  

       การแสดงพิธีเปิดกีฬาผู้สูงอายุ มอบ รองประภาพร เชาว์ช่างเหล็ก ด าเนินการ โดยใช้
นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสงทั้งหมดแสดงศักยภาพ และคณะกรรมการ ประธาน  
เลขาฯที่ได้รับมอบหมายตามค าสั่ง สามารถดึงคนมาร่วมท างานได้ 

       ตามค าสั่งที่ได้รับการแต่งตั้ง ทุกคนรับทราบ มีท่านใดจะเสนอแนะน าเพ่ิมเติมหรือไม่
ประสานรถในเครือกรมพละ สังกัดกมพละศึกษา ให้นอนที่โรงเรียน พิธีการเปิด การแสดง 
(จุดกระถางคบเพลิง) ฝ่ายพิธีการ ให้รีบด าเนินการท ารายการที่มีประมาณการทั้งหมด 

นายมานิตย์  พรามชูบัว       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสู่การลงปฏิบัติหน้าที่ ช่วงที่มีการแข่งขัน ขออนุญาตตั้งศูนย์ที่ 
โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสงเขาปรีดี   ท าประมาณการ งบประมาณค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 

นางเตือนจิต  จงคง 
รองปลัดเทศบาล  

      4.2 เรื่อง การสมัครเพ่ือเข้าร่วมการคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงการนวัตกรรมตามเกณฑ์รางวัลธรรมาภิบาล (การผลิตปุ๋ยหมักแบบแห้ง ) กองช่าง
สุขาภิบาล  

นายกษิดิศ  แสงจันทร์ 
รก.ผู้อ้านวยการกองช่างสุขา

ฯ 

      โครงการที่ส่งประกวด โครงการนวัตกรรม การผลิตปุ๋ยหมักแบบแห้ง  จุดที่จะ
ด าเนินการติดตั้งเพ่ือเป็นต้นแบบและขยายผลให้กับชุมชน 15 จุด 

       - โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน  จ านวน  4 จุด เสร็จเรียบร้อย 

        -โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ ชุมชนหนองป่าแก 
(ก าลังด าเนินการ)  ส่วนที่เหลือประสานกองช่างเรื่องปล่องที่ใช้ในการท าปุ๋ยหมักแห้ง เป็น
แนวคิดการจัดการขยะอินทรีย์  
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         -เชิญคณะที่รับผิดชอบในการด าเนินการการท าปุ๋ยหมักแห้งมาประชุม  

         -เจ้าหน้าที่กองช่างสุขภิบาลทุกท่าน จะช่วยกันสร้างจุดที่ผลิตปุ๋ยหมักแห้งให้แล้วเสร็จ
ด าเนินการผลิตปุ๋ยให้เป็นตัวอย่าง รูปแบบ การปฏิบัติ จะน าไปขยายผลในส่วนที่รับผิดชอบ
ของหน่วยงาน  ได้รับความอนุเคราะห์ จากสนามชนโคเขาปรีดี อนุเคราะห์ขี้วัว โดยกองช่าง
สุขาภิบาลฯ มีธนาคารขี้วัว สามารถมาเบิกจ่ายได้ตามความจ าเป็น  

         -ใบไม้แห้ง ทางโรงเรียนทุกโรงเรียนต้องมี ให้จัดท าเป็นธนาคารใบไม้ หากหน่วยงาน
ใดไม่มีให้ติดต่อประสานกองสาธารณสุขฯ (ใบไม้แห้ง หญ้าแห้ง)  

         กระบวนการ ครอบคลุมนวัตกรรมเทคโนโนยีที่เราใช้จะขยายผลไปชุมชนฯ โดยใช้
กรรมการชุดเดิมที่ด าเนินการโครงการพลิกถุง-พลิกโลกหรือไม่ นวัตกรรมที่เราต่อยอดขึ้นมา
สามารถขยายผลไปยังครัวเรือน หน่วยงานอื่นๆในพื้นที่ของเรา  

         ขอความร่วมมือ ห้องสมุดเทศบาลเมืองทุ่งสง MOU บริษัทยิบอินซอย ด้าน
สิ่งแวดล้อม มอบ งานนิติการร่างความร่วมมือ ข้อตกลง 

นางเดือนจิต  จงคง 
รองปลัดเทศบาล 

        เอกสารการบริหารจัดการที่ดี ( ประเภทดีเลิศ ) คณะท างานด้านการประสานงาน 
รวบรวมข้อมูลโครงการ / กิจกรรมตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ตรวจสอบข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
สังเคราะห์ข้อมูล 

         1.ข้อมูลทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /ความโปร่งใส   

         2.การมีส่วนร่วมของประชาชน และครือข่ายความร่วมมือ อ านวยความสะดวกให้
ประชาชน  

          3.การบริหารจัดการอย่างมืออาชีพและความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร ความพึง
พอใจของประชาชน  

          4.โครงการนวัตกรรมท้องถิ่น 

          มอบ  กองวิชาการ ท าหนังสือออกค าสั่งเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องต่อไป 

ประธานฯ           การประชุมหัวหน้าส่วนครั้งต่อไป จะเป็นการติดตามงาน 

         1.รางวัลบริหารจัดการที่ดี (ประเภทดีเลิศ) 

         2.ตัวเลข ประมาณการ ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ       

ปิดประชุม - 12.30  น. 
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                                                                                             นางชมพูนุท  รัตนสุภา 
                ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 

 

 

                                                                                                             นางสาวสายใจ บุญคงมาก 
                                                                                                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 

 

 


