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                              รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
ครั้งที ่5 / 2563 

วันศุกร์ที ่6  มีนาคม  พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น.  
ณ  ห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการน้้า เทศบาลเมืองทุ่งสง 

ผู้มาประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต้าแหน่ง หมายเหตุ 

๑. นายทรงชัย            วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรี  
  2. นางเตือนจิต           จงคง รองปลัดเทศบาล  
  3. นางขนิษฐา          รังสิมันตุชาติ หัวหน้าส านักปลัด  
  4. นางสาวจิราภรณ์   อโณทัย นักจดัการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ  
  5. นายประภาส      เฉลิมชัยวิวฒัน์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  

  6. นางศิวลี           วงศ์แก้ว นักประชาสัมพันธ์ช านาญงาน  

  7. นางอารีย์           เจริญฤทธิ์ ผู้อ านวยการกองคลัง  

  8. นางอุบล           ใหม่ละเอียด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  

  9. นายจริน            ทองทิพย์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
 10. นางประทุม        หีดจันทร์  เจ้าพนักงานการคลังช านาญงาน  
 11. นางสาวภัทท์ชนก   รัตนก าพล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  

 12. นายอนุชา           ธนาวุฒิ  ผู้อ านวยการกองช่าง   

 13. นางนงนภัส        น าผล ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

14. นางสาวอันธิกา    ธนาวุฒิ เภสัชกรปฏิบัติการ  
15. นายจิตติโชค      ป่ากว้าง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
16. นางเกษร           อุดมศักดิ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  
17. นางสาวเนาวรัตน์   กาญจนถึง ครูช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์  
18. นายกษิดิศ          แสงจันทร์ รก.ผู้อ านวยการกองช่างสุขาภิบาล  
19. นางสาวอุไรวรรณ  ค านวนกิจ นักพัฒนาชุมชนช านาญการ  
20. นางเมธินันท์       สุทธิเดช เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
21. นายการุญ          ปัญจะสุวรรณ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
22. นายโชคดี            อิ้ววังโส ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
23. นางสาวจารุวรรณ    แทรกสุข ผู้อ านวยการสถานศึกษา  

 24. นายเสวียน         สวุรรณภักดี ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
 25. นายไชยยุทธ       ค าแหง ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
 26. นางวิภาสินี      เมืองทรัพย์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  
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ผู้ไม่มาประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต้าแหน่ง หมายเหตุ 
๑. นายสมใจ             จิตวิรัตนน์ุกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ไปราชการ 
2. นายธนคม            เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง  
3. นายวัชระ            วสุนธราวภิัฒก์ รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง  
3. น.ส.สมฤดี            หวังวณิชชากร เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง  
4. นายเมษา             ธนาวุฒิ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง  
5. นายกัมปนาท        อดิเทพวรพันธ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
6. นางสาวสายใจ     บุญคงมาก หัวหน้าฝ่ายปกครอง  
7. นางนุชนารถ        ชว่ยอุปการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
8. นางลัดดาวัลย์      มอบนรินทร์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  
9. นางสาวธีติมา       โภคากรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริการงานทั่วไป  

10. ส.ต.ต.สวัสดิ์        ทองสีนุช เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน  
11. จ.อ.ณัฎฐ์            อัศวเรขา เจ้าพนักงานเทศกิจช านาญงาน  
12. นายนาคินทร์       อินทรสุวรรณ นิติกรช านาญการ  
13. นางอารีย์           รักษ์ศรีทอง หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  
14. นางศิริวรรณ       ขวัญใจ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
15. นางฐาปนี          จ านงลักษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
16. นางสาวอรภชา    อนุสรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
17. นางอุไรลักษณ์    ชายา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
18. นางอัจฉรา       แผ่นทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
19. นายสมพงษ์     วงศ์แก้ว หัวหน้าฝ่ายการโยธา ไปราชการ 
20. นายไพศาล       อนันตรัตน์ หัวหน้างานสถานที่และไฟฟ้า  
21. นางสาวนัคมน    เรืองจรัส รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
22. นายทวีศักดิ์        อนุสุวรรณ หัวหน้างานวิศวกรรม   
23. นายเสถียร         บริการจันทร์ หัวหน้างานสถาปัตยกรรม  
24. นายธนพล         อินทร์แก้ว หัวหน้างานสาธารณูปโภค  
25. น.ส.ดิษย์ลดา      จีนใหม่ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
26. นางกานต์พิชชา   วัฒนกุล เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน  
27. นางอารีย์          สวุรรณา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
28. นางสาวศศิธร     หนูดี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
29. นายจิตติโชค      ป่ากว้าง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
30. นางสาวสุนีย์      ประดู ่ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
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31. นางธนาภา        ประพฤติดี งานสัตวแพทย์  
32. นางจตุพร         แก้วเนิน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ รก.ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
33. นางสาวปราณี   รัตนบุรี นักสันทนาการช านาญการ  
34. นางบุญราศี      ศุภเกียรติสุนทร เจ้าพนักงานห้องสมุดช านาญงาน  
35. นางสาวภัสรา    ลิ่มสกุล บรรณารักษ์ปฏิบัติการ  
36. นางรัชนี          สุขอนันต์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ไปราชการ 
37. นายสมเจตน์     เทพคง นายช่างเครื่องกลอาวุโส  
38. นางทิพวัลย์      รัตนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม ไปราชการ 
39. นายวิโรจน์        ด้วงแป้น เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
40. นายวีระพงษ์      ทิพย์ประคอง นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน  
41. นายวัชรพล        พัฒน์คล้าย นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ  
42. นายสืบพงค์        ธรรมภิบาลอุดม ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 1  
43. นางสาวทิพวรรณ   สุวรรณรัตน์ ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2  

 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.         

นายทรงชัย วงษ์วัชรด้ารง 

นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

 ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

      ในปีนี้งดจัดกิจกรรมในวันสงกรานต์ แต่รดน้ าผู้สูงอายุควรจะมี 

นางเตือนจิต  จงคง 
รองปลัดเทศบาล 

       รดน้ าผู้สูงอายุ ส่วนมากจะมีญาติพ่ีน้องมาจากต่างจังหวัด เป็นวันครอบครัว เป็นวัน
รวมญาติพ่ีน้อง ไม่ควรมี          

     ประธาน ฯ 
 

       ขอมติในที่ประชุมว่าจะจัดงานหรือไม่ ใครมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนบ้าง  สรุป การจัด
งานเทศกาลขนมจีนหม้อยักษ์เลื่อนออกไปไม่มีก าหนด วันวิชาการระดับภาคใต้ก็เช่นเดียวกัน
วันท้องถิ่นไทยในปีนี้จัดเหมือนเดิมทุกอย่าง  น้ ายาฆ่าเชื้อในห้องท างาน อาคารห้องเรียน 
อาคารต่างๆ ยังไม่มาอย่าตั้งตารอให้น้ ายาฆ่าเชื้อมา ในส่วนของโรงเรียนแนะน าให้ใช้
ผงซักฟอกล้างท าความสะอาดได้ก่อนเลย ใช้แอลกอฮอล์เช็ดท าความสะอาดโต๊ะ ประตูลูกบิด 
อย่าเอาไฮเตอร์ล้างจะท าให้จุลินทรีย์ขยายตัวกลับมา ในห้องน้ าควรมี กระดาษ สบู่ 
แอลกอฮอล์ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบท าความสะอาด จริงๆ ทุกคนควรพกเจลล้างมือ
ติดตัวไว้เวลาเดินทางไปไหน ซึ่งผมคิดว่ามันช่วยได้ 

        มอบ กองสาธารณสุขฯ ลงพ้ืนที่ทั้ง 6 โรงเรียน ให้ค าแนะน ารวมถึงสอนวิธีการใช้
ห้องน้ า การท าความสะอาดโดยใช้น้ ายาฆ่าเชื้อเช็ดลูกบิดประตูห้องน้ า  ก๊อกน้ า สายฉีดช าระ
ท าความสะอาดล้างมือทุกครั้งหลังออกจาห้องน้ า 
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        มอบ ผู้อ านวยการสถานศึกษาท้ัง 6 โรง ให้สอนการใช้ห้องน้ า  ล้างมือทุกครั้ง กินร้อน
ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ สวมหน้ากากอนามัย ซึ่งปกติโรงเรียนก็สอนอยู่แล้ว หากให้
เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขฯ ไปสอนไปแนะน าจะเกิดความเชื่อถือและศรัทธามากกว่า 
ขอให้โรงเรียนทั้ง 6 โรงด าเนินการได้ทันทีขอให้ใช้วิธีป้องกันไปตลอด โรงเรียนสอบเร็วปิด
เทอมเร็วขึ้น ก่อนจะปิดเทอมควรให้ความรู้แก่เด็กๆ ระหว่างปิดเทอมไม่ควรออกไปไหน ไม่
ควรไปเที่ยวห้างดูหนัง เราต้องรู้จักป้องกันตัวของเราเอง 

       ขอแจ้งว่าวันพุธที่ผ่านมา เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างทางเชื่อมอาคาร รสพ.กับสถานีรถไฟ 
ได้รับการจัดสรรมาเป็นที่เรียบร้อย มอบ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ติดตามและ
เตรียมการในเรื่องศูนย์อาหารซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยให้เราด าเนินการได้ทันทีเป็นกรณี
พิเศษ  

       เวลานี้ของขายยากมาก เพราะคนไม่ออกจากบ้านกลัว โควิด 19  ของแห้งขายดีมีการ
ซื้อเก็บกักตุนไว้ เพราะของสดคนไม่กล้าออกไปซื้อ 

       โครงการเมืองสีขาวหัวใจสีเขียว ต้านยาเสพติด เราทุกคนจะนิ่งเฉยไม่ได้ ต้องร่วมกัน
ป้องกันด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคติดต่อ เรื่องของขยะ ถ้าหากทุกคน
ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด 

       การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ต้องเลื่อนออกไปก่อนแต่ไม่มีการยกเลิก งาน
หรือกิจกรรมทุกอย่างถ้าหยุดด าเนินการ เศรฐกิจได้รับผลกระทบอย่างมาก เงินทุนหมุนเวียน
ในเมืองทุ่งสงก็ได้รับผลกระทบด้วย  

       วันที่  18  มีนาคม  2563   เป็นวันท้องถิ่นไทย ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยต้าน
ภัยแล้งของรัฐบาลเพ่ือแก้ปัญหา น้ าประปาอ าเภอทุ่งสง อ าเภอนาบอน ตอนนี้น้ าแล้ง 
โดยเฉพาะคลองตมไม่มีน้ าเลย ถ้ามาถึงจุดนี้จะอันตรายมาก เราจะไม่ใช้ห้องนี้ในการจัด
กิจกรรม โดยจะไปจัดกิจกรรมที่ฝายชะลอน้ าหินทิ้งคลองท่าแพ ( ชุมชนท่าแพใต้ ) มีการ
พัฒนาและร่วมกันปลูกต้นไม้ รวมถึงผักที่ใช้รับประทานกับขนมจีนน าไปปลูกเพ่ือให้ชาวบ้าน
บริเวณดังกล่าวได้เก็บไปขายเป็นรายได้ หลังจากปลูกแล้วต้องช่วยกันดูแลรักษาให้ต้นไม้และ
ผักเจริญเติบโตสมบูรณ์ 

ปิดประชุม   เวลา 15.00 น. 

    

                                                                          (นางชมพูนุท  รัตนสุภา) 

                                                                       ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม  

 

                                                                         (นางขนิษฐา  รังสิมันตุชาติ)   

                                                                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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