
1 
 

 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 

ครั้งที ่4/2563 
วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์  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          รังสิมันติชาติ หัวหน้าส านักปลัด  
  5. นางสาวสายใจ       บุญคงมาก หัวหน้าฝ่ายปกครอง   
  6. นางสาวธีติมา        โภคากรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
  7. นางลัดดาวัลย์       มอบนรินทร์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  
  8. ส.ต.ต.สวัสดิ์         ทองสีนุช เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน  
  9. นายประภาส        เฉลิมชัยววิัฒน์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
 10. นางศิริวรรณ          ขวัญใจ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
 11. นางศิวลี              วงศ์แก้ว นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ  

 ๑2. นางอารีย์              รักษ์ศรีทอง หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  

 13. นางฐาปนี           จ านงลักษณ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
 14. นางอารีย์           เจริญฤทธิ์ ผู้อ านวยการกองคลัง  
 15. นางอุไรลักษณ์     ชายา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
 16. นางอุบล            ใหม่ละเอียด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  
 17. นายจริน              ทองทิพย์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
18. นางอัจฉรา            แผ่นทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  

19. นางประทุม           หีดจันทร์ เจ้าพนักงานการคลังช านาญงาน  

20. นางสาวภัทท์ชนก   รัตนก าพล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  

21. นายอนุชา           ธนาวุฒิ ผู้อ านวยการกองช่าง  

22. นายสมพงษ์        วงศ์แก้ว หัวหน้าฝ่ายการโยธา  

 23. นางนงนภัส         น าผล ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

24. นางอารีย์             สุวรรณา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

25. นายจิตติโชค         ป่ากว้าง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
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๒6. นางสาวสุนีย์          ประดู่         เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
27. นางธนาภา           ประพฤติดี งานสัตวแพทย์  
28. นางจตุพร             แก้วเนิน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ รก.ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
29. นางบุญราศี          ศุภเกียรติสุนทร เจ้าพนักงานห้องสมุดช านาญงาน  

30. นางสาวปราณี       รัตนบุรี นักสันทนาการช านาญการ  

31. นางเกษร             อุดมศักดิ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  

32. น.ส.ภสัรา            ลิ่มสกุล บรรณารักษ์ปฏิบัติการ  

33. นางรัชนี              สุขอนันต์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  

34. นางสาวเนาวรัตน์   กาญจนถึง ครูช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์  
 35. นายกษิดิศ          แสงจันทร์ รก.ผู้อ านวยการกองช่างสุขาภิบาล  
 36. นายสมเจตน์       เทพคง นายช่างเครื่องกลอาวุโส  
 37. นางทิพวัลย์          รัตนพันธุ ์  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม  
38. นางเมธินันท์        สุทธิเดช เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
39. นางประภาพร     เชาว์ช่างเหล็ก รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  
40. นายพรชัย          เกื้อภักดิ์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  
41. นายโชคดี           อ้ิววังโส ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
42. นายไชยยุทธ       ค าแหง ผู้อ านวยการสถานศึกษา  

 43. นางวิภาสินี       เมืองทรัพย์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  
44. นางเกสรินทร์    แสงศรี       รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  

 45. นายสืบพงค์   ธรรมภิบาลอุดม ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 1  
 

ผู้ไม่มาประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต้าแหน่ง หมายเหตุ 
๑. นายสมใจ             จิตวิรัตนน์ุกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง  
๒. นายธนคม            เจริญฤทธิ์      รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง  
4. น.ส.สมฤดี            หวังวณิชชากร เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง  
5. นายเมษา             ธนาวุฒิ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง  
6. นายกัมปนาท        อดิเทพวรพันธ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
7. จ.อ.ณัฎฐ์            อัศวเรขา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน  
8. นางนุชนารถ        ชว่ยอุปการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
9. นางสาวจิราภรณ์   อโณทัย นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ  

10. นายนาคินทร์     อินทรสุวรรณ นิติกรช านาญการ  
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11. นางสาวอรภชา     อนุสรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
12. นายทวีศักดิ์        อนุสุวรรณ หัวหน้างานวิศวกรรม  
13. นายธนพล          อินทร์แก้ว หัวหน้างานสาธารณูปโภค  
14. นายไพศาล          อนันตรัตน์ หัวหน้างานสถานที่และไฟฟ้า  
15. นายเสถียร         บริการจันทร์ หัวหน้างานสถาปัตยกรรม  
16. นางสาวนัคมน    เรืองจรัส รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
17. นางสาวดิษย์ลดา   จีนใหม่ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
18. นางสาวศศิธร      หนูด ี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
19. นางสาวอันธิกา     ธนาวุฒิ เภสัชกรปฏิบัติการ  
20. นางกานต์พิชชา    วัฒนกุล เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน  
21. นายวีระพงษ์        ทิพย์ประคอง นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน  
22. นายวิโรจน์          ด้วงแป้น เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
23. นางสาวอุไรวรรณ   ค านวนกิจ นักพัฒนาชุมชนช านาญการ  
24. นางสาวทิพวรรณ   สุวรรณรัตน์ ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2  

 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.         

นายทรงชัย วงษ์วัชรด้ารง 

นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

 ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

        มีข่าวด่วนที่ก าลังแชร์ ไวรัสโคโรนา จากเด็กโรงเรียนรัตนศึกษาชายเขาที่เดินทางไป
ประเทศเกาหลีกับครอบครัว จะแก้ไขอย่างไร เรื่องนี้กองสาธารณสุขฯ ต้องว่องไวลงไป
สอบสวนตรวจสอบและแจ้งประชาสัมพันธ์ว่าไม่ได้เป็น  ไวรัสโคโรนา ซ่ึงเรื่องนี้มีความส าคัญ
มากต้องรวดเร็ว และหาวิธีป้องกันและประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นทาง
ไลน์ หรือ เฟสบุ๊ค ไม่เช่นนั้นครอบครัวของผู้ได้รับผลกระทบจะมีปัญหาในสังคม  

นางอารีย์  สุวรรณา 
พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ 

        ขอเรียนว่า ไวรัสโคโรนา เป็นโรคติดต่อที่อันตราย อาการคล้ายๆ โรคหวัด  จาก
กระแสร์ที่แชร์กันในไลน์ในเฟสบุ๊ค เรื่องของเด็กโรงเรียนรัตนศึกษาชายเขา ที่เดินทางไป
ต่างประเทศพร้อมครอบครัว ขอคอนเฟิร์มว่า ไม่มีการกักกันคนที่เข้าข่ายไวรัสโคโรนา แม้แต่
คนเดียว ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลทุ่งสง โรงพยาบาลธนบุรีทุ่งสง ทุกคนที่ไปมีการตรวจ
สุขภาพจากโรงพยาบาลหลังจากไปในพ้ืนที่เสี่ยงกลับมา ซึ่งครอบครัวของเด็กคนดังกล่าวไป
ประเทศเกาหลี ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งจะครบ 14 วัน ในวันเสาร์ที่ 
29 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเด็กกลับมาก่อน และในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ผลการตรวจ
วินิจฉัยไม่พบเชื้อ ไม่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ และวันที่ 26  กุมภาพันธ์ 2563 
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เด็กคนดังกล่าวไปพบแพทย์ ผลจากการตรวจที่โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง เป็นหลอดลมอักเสบ
เฉียบพลัน ไม่อยู่ในข่ายต้องสงสัยว่าอาจจะมีประวัติสัมผัสเชื้อไวรัส COVID-19 จากการ
เดินทางกลับจากประทศกลุ่มเสี่ยงที่มีการระบาดต่อเนื่อง 

          วิธีป้องกัน    ไวรัสโคโรนา 2019    รับประทานอาหารที่ปรุงสุกแล้ว (กินร้อน) 
ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ ล้างให้สะอาด ออกก าลังกาย สวมใส่หน้ากากอนามัย งดเดินทางไป
ยังพ้ืนที่เสี่ยงโรคระบาด 

    ประธานฯ        ต้องการหยุดเรื่องนี้   คนของเราต้องหยุดแชร์ เพราะเป็นดาบสองคม ซึ่งขณะนี้รอเอา
ผลเลือดออกมาเพ่ือตรวจสอบ  สั่งการให้ผู้อ านวยการกองทุกอง ซื้อน้ ายาฆ่าเชื้อ มอบ คน
ดูแลท าความสะอาดเช็ดน้ ายาฆ่าเชื้อลูกบิด ก๊อกน้ า ห้องน้ า ห้องส้วม เพ่ิมความปลอดภัย
ระดับหนึ่ง   

     เรื่องด่วน มอบ กองช่าง รีบไปด าเนินการเปิดและขุดระบายน้ าที่ท่วมขังหน้าถ้ า/ หน้าวัด
ชัยชุมพลเนื่องจากการก่อสร้างสะพาน  /กั้นบล๊อค  ของบริษัทที่รับเหมาก่อสร้างสะพาน
นอกเขต  สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในเขตของเรา ฝนไม่ตกแต่มีน้ าท่วมขัง     

  นางเตือนจิต  จงคง 
รองปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ และพิจารณา  

       

  นางขนิษฐา รังสิมันตุชาติ 
หัวหน้าส้านักปลัดเทศบาลฯ 

ส้านักปลัดเทศบาล 

       กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ก าหนดจัดงานในวันที่   18 มีนาคม 2563 บริเวณฝายมีชีวิต     
ณ.วัดท่าแพ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

        ภาคเช้า  เวลา 07.00 น. คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง โรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 6 โรง และประชาชนพร้อมกันที่ 
ฝายมีชีวิต  ณ วัดท่าแพ 

                      เวลา 07.30 น. นายทรงชัย วงษ์วัชรด้ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 
ประธานในพิธี เดินทางมาถึงบริเวณพิธี จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย กล่าวถวายราชสดุดี 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  และอ่านสารรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย” ประจ าปี 2563  กล่าวปราศรัย/
พบปะ เสร็จพิธี และร่วมกันพัฒนาฝายมีชีวิต ณ วัดท่าแพ ก าหนดการรายละเอียดจะ
มอบหมายอีกครั้ง   

   ประธานฯ       ปัญหาห้องน้ า ห้องส้วม วัสดุอุปกรณ์ที่เสียใช้ไม่ได้ ให้ประสานช่วยกันดูแล ตรวจสอบ 
รับผิดชอบซึ่งเป็นปัญหาซ้ าซาก พยายามอย่าให้เกิด คนที่มีหน้าที่รับผิดชอบต้องช่วยกัน
ตรวจสอบดูแล มอบ กองสาธารณสุขฯ ฉีดล้างดูดฝุ่น ถนนในเมือง ให้มากที่สุด  

       ตลาดถนนคนเดิน (หลาดชุมทางทุ่งสง) ควรล้างท าความสะอาดในวันเสาร์ก่อนวันจัด
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งาน และหลังวันอาทิตย์หลังจัดงานเสร็จ จ้างพิเศษให้กับคนกวาดล้างถนน 

       โรงฆ่าสัตว์ ขอย้ า เรื่องความสะอาด 

       ติดตั้งบ่อดักไขมัน คูระบายน้ า ปรับภูมิทัศน์ ขายเขตไฟฟ้าบริเวณศาลาประชาคมให้
ย้ายพ่อค้าแม่ค้าที่อบู่บริเวณดังกล่าว ขอให้วางแผนด าเนินการให้ดี มอบ กองช่าง 

       ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่สอบได้ และผู้ที่สอบไม่ได้ไม่ต้องเสียใจ ปีหน้าเอาใหม่ยังมี
โอกาส   

       ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับชมรมวิ่งเทศบาลเมืองทุ่งสง
จัดวิ่งวิสาขะ 6 พฤษภาคม 2563 มอบ นางสาวธีติมา โภคากรณ์ ด าเนินการจัดการ 

       การท างบประมาณปีต่อไป ในส่วนของงบประจ าให้บรรจุไปให้หมดในงบประมาณ 

       ญัตติที่จะเข้าสภาทั้งหมด ทุกกองฝ่ายที่ส่งญัตติเข้าสภาจะต้องส่งไฟล์ให้ส านักปลัดด้วย
โดยส านักปลัดฯ รับผิดชอบ     คาดว่าเดือนหน้ามีเรื่องที่จะต้องเข้าสภา เช่น กองช่าง
สุขาภิบาลฯ /กองช่าง /กองการศึกษา ขอให้เตรียมการ จะก าหนดวันอีกครั้ง   

       ขณะนี้เรื่องท าปุ๋ย เริ่มขยายไปตามกอง โรงเรียน ชุมชนฯ  มีรถจัดเก็บขยะได้มากขึ้น 
สิ้นปีนี้ตั้งเป้าไว้ว่าจะลดปริมาณขยะ จัดเส้นทางรถจัดเก็บขยะให้หลายจุด ขอให้ทุกกองฝ่าย 
หน่วยงาน โรงเรียน ท าอย่างต่อเนื่อง เพ่ือส่งเรื่องนี้ประกวดรางวัลธรรมาภิบาล  

       งบประมาณในปีนี้จะไม่ได้ตามเป้า ดังนั้นต้องเอารางวัลมาให้ได้ 

       เรื่องหลาดชุมทางทุ่งสง มอบ กองวิชาการ กองสวัสดิการ ห้องสมุด นักวิจัยชุมชนฯ 
และข้อมูลตัวเลข ส่งเข้าประกวดรางวัลธรรมาภิบาล เอกสารจุดอ่อนที่สอบตกไม่ได้คะแนน 
ทุกคนต้องรับรู้และช่วยกันคิด 

        มอบ นางพวงทิพย์ ธรรมกิจจา จัดท าเพลงทุ่งสง-ทุ่งสวรรค์ เป็นนวัตกรรม ประกอบ
เลื่อนวิทยฐานะ คศ.5 ได้ เพราะสามารถอธิบายความเป็นมาของเมืองทุ่งสงได้ครบ 

นางเตือนจิต  จงคง 
รองปลัดเทศบาล 

     เรื่องเสนอเพื่อทราบ และพิจารณา 

      4.6  เรื่อง แนวทางการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
ระยะที่ 2 ( 1 เมษายน – 30 กันยายน 2563 ) เอกสารประกอบที่จะต้องกรอกมี 3 หัวข้อ 

- งานนโยบาย (พลิกถุงพลิกโลก) 
- งานในหน้าที่  
- งานที่ต้องพัฒนา  

      ซึ่งรวมแล้ว 3 หัวข้อ ค่าน้ าหนัก 70%   รายละเอียดแบบฟอร์มอยู่ที่งานการเจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัดฯ 

      4.7 เรื่อง การลงเวลาปฏิบัติราชการโดยใช้เครื่องสแกนนิ้วมือ งานการเจ้าหน้าที่ ส านัก
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ปลัดฯ ได้ไปดูเครื่องสแกนนิ้วของ โรงพยาบาลที่นคร เครื่องละ 9,000 บาท จ านวน 3 
เครื่อง โดยจัดตั้งที่ ส านักปลัด/ งานป้องกัน และหน้ากองคลัง เทศบาลเมืองทุ่งสง 

        4.8 เรื่องการเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการช าระค่าสาธารณูปโภค
ค้างช าระ (กองช่าง) 

นายอนุชา   ธนาวุฒิ 
ผู้อ้านวยการกองช่าง 

กองช่าง 

        4.8 เรื่อง การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการช าระค่าสาธารณูปโภค
ค้างช าระ  ได้รับหนังสือของจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ติดตามเร่งรัดการช าระค่าสาธารณูปโภค ที่ค้างช าระ ในส่วนของเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยกอง
ช่างที่รับผิดชอบ ขอเรียนชี้แจงให้ทราบว่า ณ ปัจจุบัน  

                ประปา 38   มิเตอร์ ได้ช าระครบทุกรายการ 

                ไฟฟ้า   80   มิเตอร์ ได้ช าระครบทุกรายการ ไม่มีตกค้าง แต่มีบางรายการ
แนบที่ส่งมาด้วย บางหน่วยงานที่ทางกองช่างไม่ได้รับผิดชอบ    เช่นโรงเรียน  แผงพ่อค้า
แม่ค้า (กองสาธารณสุขฯ) ได้ประสานพูดคุยเรียบร้อยแล้ว 

        ปิดประชุม    15.00 น. 

 
 

                                                                                             (นางชมพูนุท  รัตนสุภา) 
             ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 

 

 

                                                                                                            ( นางขนิษฐา รังสิมันตุชาติ ) 
                                                                                                       ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 
 

 


