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รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
ครั้งที ่3/2563 

วันจันทร์ที ่17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 10.30 น.  
ณ  ห้องราชาวดี สวนพฤกษาสิรินธร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

ผู้มาประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

๑. นายทรงชัย            วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรี  

2. นายสมใจ              จิตวิรัตน์นุกูล รองนายกเทศมนตรี  

3. นางเตือนจิต           จงคง รองปลัดเทศบาล  
4. นางขนิษฐา           รังสิมันตชุาติ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  

5. นางสาวสายใจ      บุญคงมาก หัวหน้าฝ่ายปกครอง  

6. นางลัดดาวัลย์       มอบนรินทร์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  

7. จ.อ.ณัฎฐ์           อัศวเรขา เจ้าพนักงานเทศกิจช านาญงาน  
8. นางนุชนารถ          ช่วยอุปการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
9. นางอารีย์            รักษ์ศรีทอง หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  

๑0. นางศิวลี               วงศ์แก้ว นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ  

11. นางฐาปนี             จ านงลักษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  

12. นางอารีย์           เจริญฤทธิ์ ผู้อ านวยการกองคลัง  

13. นางอุบล               ใหม่ละเอียด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  

14. นางอัจฉรา            แผ่นทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  

15. นางประทุม            หีดจันทร์ เจ้าพนักงานการคลังช านาญงาน  

16. นางสาวภัทท์ชนก    รัตนก าพล เจ้าพนักงานการปฏิบัติงาน  

17. นายอนุชา             ธนาวุฒิ ผู้อ านวยการกองช่าง  

18. นางนงนภัส            น าผล ผู้อ านวยการกองสาธาสสขแและสิ่งแวลล้อม  
19. นางสาวสุนีย์          ประดู่ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
20. นางสาวอันธิกา       ธนาวุฒิ เภสัชกรปฏิบัติการ  
21. นางธนาภา           ประพฤติดี งานสัตวแพทย์  
22. นางจตุพร            แก้วเนิน รก.ผู้อ านวยการกองการศึกษา  

23. นางรัชนี              สุขอนันต์ เจ้าพนักงานธขรการช านาญงาน  

24. นางเกษร             อุดมศักดิ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  
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25. น.ส.เนาวรัตน์       กาญจนถึง ครูช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์  
26. นางเมธินันท์        สิทธิเดช เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
27. นางสาวอุไรวรรณ   ค านวนกิจ นักพัฒนาชุมชนช านาญการ  
28. นายกษิดิศ      แสงจันทร์ รก.ผู้อ านวยการกองช่างสุขาภิบาล  
29. นายสมเจตน์    เทพคง นายช่างเครื่องกลอาวุโส  
30. นางพิมพา         พัฒน์ศรีเรือง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  
31. นายโชคดี            อิ้ววังโส ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
32. นางสมฤดี           รัตนสภุา รก.ผู้อ านวยการสถานศึกษา  

 33. นายพรชัย           เกื้อภักดิ์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  
34. นายไชยยุทธ          ค าแหง       ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
35. นางวิภาสินี          เมืองทรัพย์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  
36. นายมานิตย์         พรามชูบัว ผู้เชี่ยวชาญการศึกษา  

 

ผู้ไม่มาประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1. นายธนคม            เจริญฤทธิ์      รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง  
2. นายวัชระ            วสุนธราภวิัฒก์ รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง  
3. น.ส.สมฤดี            หวังวณิชชากร เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง  
4. นายเมษา             ธนาวุฒิ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง  
5. นายกัมปนาท        อดิเทพวรพันธ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
6. นางสาวธีติมา        โภคากรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
7. นางสาวจิราภรณ์    อโนทัย นักจัลการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ  
8. ส.ต.ต.สวัสดิ์        ทองสีนุช เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารสภัยช านาญงาน  

 9. นายประภาส     เฉลิมชัยวิวฒัน์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
10. นายนาคินทร์     อินทรสุวรรณ นิติกรช านาญการ  
11. น.ส.อรภชา       อนุสรณ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
12. นางอุไรลักษณ์   ชายา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
13. นายจริน          ทองทิพย์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
14. นายสมพงษ์       วงศ์แก้ว หัวหน้าฝ่ายการโยธา  
15. นายไพศาล       อนันตรัตน์ หัวหน้าสถานที่และไฟฟ้า  
16. นางสาวนัคมน     เรืองจรัส รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
17. นายทวีศักดิ์          อนุสุวรรณ หัวหน้างานวิศวกรรม  
18. นายธนพล            อินทร์แก้ว หัวหน้างานสาธารณูปโภค  
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19. นายเสถียร         บริการจันทร์ หัวหน้างานสถาปัตยกรรม  
20. นางสาวดิษย์ลดา  จีนใหม่ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อบรม 
21. นางอารีย์       สุวรรณา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ไปราชการ 
22. นายจิตติโชค    ป่ากว้าง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ อบรม 
23. นางสาวศศิธร       หนูดี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ อบรม 
24. นางกานต์พิชชา    วัฒนกุล เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน  
25. นางสาวปราณี    รัตนบุรี นักสันทนาการช านาญการ  
26. นางบุญราศี        ศุภเกียรติสุนทร เจ้าพนักงานห้องสมุดช านาญงาน  
27. น.ส.ภสัรา         ลิ่มสกุล บรรณารักษ์ปฏิบัติการ  
28. นายวิโรจน์         ด้วงแป้น เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  อบรม 
29. นายวีระพงษ์      ทิพย์ประคอง นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน  
30. นางทิพวัลย์        รัตนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม ไปราชการ 
31. นายสืบพงค์        ธรรมภิบาลอุดม ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 1  
32. นางสาวทิพวรรณ  สุวรรณรัตน์ ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2  

 
 

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.         

นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง 

นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

 ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

       1.การจัดงานขนมจีน เทศกาลอาหารพ้ืนบ้านเมืองทุ่งสงในปีนี้ ก าหนดวันที่  26 -  
27  มีนาคม  2563   วันศุกร์ที่ 26  มีนาคม 2563  ประชุมด้านวิชาการของเด็กและ
เสวนาเหมือนปีที่แล้ว มอบ โรงเรียนทั้ง 6  โรงเข้าร่วม จะก าหนดให้ประเทศละ 4 คน เข้า
ร่วมการเสวนา ในส่วนของประเทศไทยจะเชิญนายกฯ  ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องนี้เข้า
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น นายกฯ อ าเภอพนัสนิคม จ.ชลบุรี / จ.ล าพูน /จ.ยะลา และภูเก็ต 
มอบ นางสาวธีติมา  โภคากรณ์ ประสานขอสปอนเซอร์จาก SCG  ในวงเงิน  200,000  
บาท ใช้งบนอกงบประมาณ นอกนั้นใช้งบประมาณของเราเบิกได้ตามความเป็นจริง 

        2.การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ ครั้งที่ 16 “ทุ่งสง ทุ่งสวรรค์ 
วิชาการ “ ประจ าปี  2563  ระหว่างวันที่  15 - 17  มิถุนายน 2563  ความพร้อม
โรงเรียนทั้ง 6 โรง มีความพร้อมที่จะร่วมออกบูธและร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการใน
ครั้งนี้ 

นางจตุพร   แก้วเนิน 
รก.ผอ.กองการศึกษา 

       ก าหนดจัดงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ ครั้งที่ 16 
“ทุ่งสง ทุ่งสวรรค์ วิชาการ” วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 โรงแรมแกรนด์เซาท์เทริน์ อ.ทุ่ง
สง จ.นครศรีธรรมราช 
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       การจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ฝ่ายด าเนินการ โดยกองการศึกษา ได้ประมาณ
ค่าใช้จ่ายประสาน ผอ.อนุชา ธนาวุฒิ ผู้อ านวยการกองช่าง และผู้อ านวยการกองคลัง เรื่อง
ไฟฟ้าแสงสว่าง สถานที่จัดการแข่งขัน ทางกองช่างได้ส ารวจและสรุปออกมาเป็นที่เรียบร้อย 

         ฝ่ายยานพาหนะ  มอบ ผอ.มานิตย์ พรามชูบัว  ด าเนินการเรียบร้อย 

         ฝ่ายต้อนรับ/จัดเลี้ยง  มอบ ส านักปลัด  

         ฝ่ายรักษาความปลอดภัย/จราจร  ประสานทางจังหวัดขอรายชื่อ 

         ฝ่ายที่พัก คณะท างาน ได้รับผิดชอบด าเนินการเป็นที่เรียบร้อย 

         กีฬาตะกร้อ  แข่งขันท่ีโรงเรียนกีฬา หลังคารั่ว ประสานแล้ว 

นางเตือนจิต   จงคง 
รองปลัดเทศบาล 
 

       ฝ่ายต้อนรับ/จัดเลี้ยง ได้เตรียมการเรื่องสถานที่ เวที เต๊นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี และอาหาร
จ านวน 450 โต๊ะ ประสานติดต่อภัตตาคารแสงโสม ภัตตาคารแสงไทย และภัตตาคารย่งฮง  
เป็นที่เรียบร้อย    

    ประธานฯ        สรุป เตรียมการเรื่องสนาม สถานที่จัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุและกีฬาท้องถิ่น ขอให้
ด าเนินการไว้เพ่ือจัดการแข่งขันกีฬาอ่ืนๆ ควบคู่กันไปด้วย สนามโรงเรียนเทศบาลบ้านนา
เหนือ แตใ่ห้เตรียมสนามเร่งด่วน ส าหรับกีฬาผู้สูงอายุก่อน  

       เรื่อง ทาสีตีเส้นจราจร ให้รีบด าเนินการเปิดเรื่องจัดซื้อ ก่อนจัดงานกีฬาผู้สูงอายุ มอบ 
ส านักปลัดฯ ผมขอขอบคุณรางวัลธรรมมาภิบาลที่ส่งไปรับเข้าประเมินเรียบร้อยแล้วโดยกอง
วิชาการ  และขอบคุณคณะท างานที่ส่งนวัตกรรมปุ๋ยหมักแบบแห้งเข้าประกวดรางวัลธรร
มาภิบาล โดย นายกษิดิศ แสงจันทร์ หัวหน้าคณะท างาน และกองวิชาการ หลังจากผ่านรอบ
แรกแล้ว จะต้องด าเนินการอย่างไรต่อไป  ปุ๋ยหมักแบบแห้ง โดยกองช่างสุขาภิบาล
ด าเนินการ ได้รับการรับรองจาก ม.วลัยลักษณ์ ว่าเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพสูงกว่ามาตรฐาน    

นายกษิดิศ  แสงจันทร์ 
รก.ผู้อ านวยการกองช่างสุขา
ฯ 

      นายกฯ มอบหมายให้ส่งนวัตกรรมปุ๋ยหมักแบบแห้ง เข้าร่วมประกวดรางวัลธรรมาภิบาล 
ประเภทดีเลิศ ประจ าปี 2563 โดยกองช่างสุขาภิบาลและกองวิชาการ ได้จัดท าเอกสารส่ง
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากผ่านการประเมินด้านเอกสาร คาดว่าจะลงพ้ืนที่ในเดือนมีนาคม 

        กองช่างสุขาภิบาล สร้างเครือข่ายการท าปุ๋ยหมักแห้งให้กับ โรงเรียนทุกโรงเรียน 
ส านักงานเทศบาล วัดท่าแพ วัดชัยชุมพล หมู่บ้าน ช.พรรณี และชุมชนสวนในหวัง 
วัตถุประสงค์ต้องการให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลให้น ากล่องแบบแห้งไปใช้ในครัวเรือนให้มาก
ขึ้นเพ่ือคณะกรรมการประเมินได้เห็นถึงการขยายผลสู่ครัวเรือนได้ชัดเจน  

         ผู้ที่ประสงค์จะเอากล่องแบบแห้งในราคา 250.-บาทแถมขี้วัวแห้ง 1 กระสอบ สอ
ติดต่อสอบถามได้ที่กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองทุ่งสง   

   รายงานผลการทดสอบปุ๋ยหมักแห้งกองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองทุ่ งสง โดย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับมาตรฐานซึ่งผลการทดสอบวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้ 
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       รายการทดสอบ      ผลการทดสอบ           มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ 

ไนโตรเจนทั้งหมด                 2.64           ไม่น้อยกว่า  1.0  %   โดยน้ าหนัก 

ฟอสฟอรัสทั้งหมด                4.17           ไม่น้อยกว่า  0.5 %    โดยน้ าหนัก 

โพแทสเซียมทั้งหมด              0.69           ไม่น้อยกว่า  0.5 %    โดยน้ าหนัก 

นายมานิตย์  พรามชูบัว       การวางแผนจัดสถานที่งานเลี้ยงนักกีฬา ที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ก าหนดวางเวทีในเต๊นท์โดยหันหลังเวทีอออกถนน วางเต๊นท์โต๊ะงานเลี้ยงไปจนถถึงอาคาร
อเนกประสงค์ ในการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ โดยก าหนดพิธีเปิดในวันที่ 8 กรกฎาคม 
2563 ต่อด้วยการจัดงานเลี้ยงนักกีฬาหลังพิธีเปิด 

นางนงนภัส  น าผล 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 

       ประชาสัมพันธ์ ผู้ที่ลงทะเบียนเข้ารับบริการตรวจรักษา (ฟรี)  โครงการหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ ในวันศุกร์ที่  21  กุมภาพันธ์  2563 ณ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19   
ต าบลหนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โดยเทศบาลเมืองทุ่งสงมีรถบัสบริการรับ - ส่ง 
2 รอบ จ านวน 3 คัน รอบเจ็ดโมงเช้าและรอบแปดโมงเช้า 

      ประธานฯ         วันนี้ผมจะไปร่วมต้อนรับท่านองคมนตรีและคณะที่เดินทางมาพระราชทานเพลิงศพ 
ณ วัดส าโรง ต.นาหลวงเสน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โดยเข้ามาพักห้องรับรอง ณ ห้อง
ประชุมศูนย์บริหารจัดการน้ า เทศบาลเมืองทุ่งสง 

  ปิดประชุม   เวลา  13.30 น. 

                                                         

                                                      

                                                     

                                                      

                                                     (นางชมพูนุท   รัตนสุภา)  

                                                  ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 

 

                                                    (นางขนิษฐา   รังสิมันตุชาติ) 

                                                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 



6 
 

6 
 

 

 

 

 

 
 

                                                                                          
    

 

 

                                                                                                         
                                                                                        

 
 


