
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
ครั้งที ่6 / 2563 

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 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. ส.ต.ต.สวัสดิ์         ทองสีนุช เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน  

  5. นางสาวอนุสรา     ข าจิตต์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  

  6. จ.อ.ณัฎฐ์            อัศวเรขา เจ้าพนักงานเทศกิจช านาญงาน  

  7. นายนาคินทร์        อินทรสุวรรณ นิติกรช านาญการ  

  8. นางอารีย์              รักษ์ศรีทอง หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  

  9. นางศิวลี           วงศ์แก้ว นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ  

 10. นางศิริวรรณ      ขวัญใจ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
 11. นางอารีย์         เจริญฤทธิ์           ผู้อ านวยการกองคลัง  
 12. นางอุบล          ใหม่ละเอียด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  
 13. นายจริน          ทองทิพย์ นักทรัพยาการบุคคลช านาญการ  
 14. นางประทุม      หีดจันทร์ เจ้าพนักงานการคลังช านาญงาน  
 15. นางสาวภัทท์ชนก  รัตนก าพล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
 16. นายอนุชา           ธนาวุฒิ  ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานชั่ง ระดับกลาง)  

 17. นายเสถียร        บริการจันทร์ หัวหน้างานสถาปัตยกรรม  

 18. นางนงนภัส       น าผล ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

19. นางอารีย์         สุวรรณา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
 20. นางสาวศศิธร     หนูดี พยาบลาวิชาชีพช านาญการ  
 21. นางจตุพร           แก้วเนิน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  รก. ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
22. นางสาวปราณี     รัตนบุรี นักสันทนาการช านาญการ  

23. นางเกษร           อุดมศักดิ์           เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  
 24. นางทิพวัลย์        รัตนพันธุ์ รก.ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  
25. นางเมธินันท์        สิทธิเดช เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
26. น.ส.อุไรวรรณ     ค านวนกิจ นักพัฒนาชุมชนช านาญการ  



27. นายกษิดิศ          แสงจันทร์ รก.ผู้อ านวยการกองช่างสุขาภิบาล  
28. นายสมเจตน์       เทพคง นายช่างเครื่องกลอาวุโส  
29. นายโชคดี          อ้ิววังโส ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
30. นายเสวียน        สุวรรณภักดี ผู้อ านวยการสถานศึกษา  

 31. นายไชยยุทธ       ค าแหง ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
 32. นางสาวจารุวรรณ  แทรกสุข ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
 33. นายการุญ         ปัญจะสุวรรณ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
 34. นางวิภาสินี        เมืองทรัพย์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  

 

ผู้ไม่มาประชุม 

 

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

10. นางสาวจิราภรณ์   อโณทัย นักจัดการงานทะเบียบและบัตรปฏิบัติการ  
11. นางนุชนารถ        ชว่ยอุปการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
12. นางฐาปนี           จ านงลักษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
13. นางสาวอรภชา    อนุสรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
14. นายประภาส       เฉลิมชัยววิฒัน์   หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
15. นางอุไรลักษณ์     ชายา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง  
16. นางอัจฉรา         แผ่นทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
17. นายสมพงษ์         วงศ์แก้ว หัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) ไปราชการ 
18. นายไพศาล          อนันตรัตน์ หัวหน้างานสถานที่และไฟฟ้า  
19. นายทวีศักดิ์         อนุสุวรรณ หัวหน้างานวิศวกรรม  



20. นายธนพล         อินทร์แก้ว หัวหน้างานสาธารณูปโภค  
21. นางสาวดิษย์ลดา  จีนใหม่ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
22. นางสาวนัคมน    เรืองจรัส รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
23. นางธนาภา   ประพฤติดี งานสัตวแพทย์  
24. นายจิตติโชค      ป่ากว้าง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
25. นางสาวสุนีย์      ประดู ่ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
28. นางกานต์พิชชา   วัฒนกุล เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน  
26. นางสาวอันธิกา    ธนาวุฒิ เภสัชกรปฏิบัติการ  
27. นายวิโรจน์        ด้วงแป้น เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
28. นายวีระพงษ์     ทิพย์ประกอบ นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน  
29. นางบุญราศี        ศุภเกียรติสุนทร เจ้าพนักงานห้องสมุดช านาญงาน  
30. นางสาวภัสรา      ลิ่มสกุล บรรณารักษ์ปฏิบัติการ  
31. นางรัชนี            สุขอนันต์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
32. น.ส.เนาวรัตน์     กาญจนถึง ครูช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์  
33. นายสืบพงค์        ธรรมภิบาลอุดม ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 1  
34. นางสาวทิพวรรณ  สุวรรณรัตน์ ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2  

 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.         

นายทรงชัย วงษ์วัชรด้ารง 

นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

 ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

         การศึกษาดูงานที่จังหวัดร้อยเอ็ด รู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะให้ความส าคัญใน
การบริการเป็นหัวใจ และท่ีส าคัญ ห้องน้ าแห้งสะอาด มีกลิ่นหอม 

        เรื่องสถานที่ เลี้ยงสุนัขจรจัด แมวจรจัด ทางร้อยเอ็ดยังไม่ได้มาตรฐาน มอบ 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ไปตรวจสอบดูสถานที่ที่ทุ่งชน เพ่ือน าสุนัขและแมวจรจัดไป
เลี้ยง แนะน าต้องมีสัตว์แพทย์ดูแล ท าหมัน ร่วมกับศูนย์ฃันสูตรโรคสัตว์ น าเสนอและ
ด าเนินการจัดท าโครงการต้องเข้าในแผน  

         มอบ งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัด แจ้งกรมขออัตรารับบรรจุสัตว์แพทย์ใหม่ 

         การเก็บภาษี  ภาษีป้ายต่างๆ ป้ายโฆษณาสินค้า ป้ายไวนิล สามารถเก็บจากบริษัทฯ
ได้ทันทีไม่กระทบกับร้านค้า ข้อระเบียบ สอบถามทางนิติกร  



         หอสูงชมเมือง (หอโหวด) ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คใหม่กลางเมืองร้อยเอ็ด คล้ายกับที่
เทศบาลจะท าเป็นทีเ่ก็บพระบรมสารีริกธาตุ   ซึ่งจะคุยในรายละเอียดอีกครั้งกับ อ.ก่อเกียรติ 
ทองผุด 

        ศึกษาดูงานที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง EMS กู้ภัย ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน มอบ 
นางสาวศศิธร  หนูดี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

นางสาวศศิธร  หนูดี 
พยาบาลวิชาชีพฃ้านาญการ 

       ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน EMS จังหวัดกาฬสินธุ์   จะแตกต่างจากเทศบาลเมือง
ทุ่งสงของเรา โดยทางกาฬสินธุ์สังกัดงานป้องกัน เทศบาลเมืองทุ่งสงสังกัดกองสาธารณสุขฯ 

        -บุคลากร งานป้องกันและอปพร. ที่ผ่านการอบรม 2 หลักสูตร  ดูแลคนไข้ฉุกเฉิน ไม่
ฉุกเฉิน รับส่งโดยบุคลากรของงานป้องกัน อาการเจ็บป่วยฉุกเฉิน สื่อสารทางไลน์ ทาง
โทรศัพท์ เน้นให้ความรู้กับประชาชน ผ่าน 1132 

        -จิตอาสา ที่เข้ามาร่วมกิจกรรม ใช้จักรยานยนต์ เป็นอาสาสมัครไม่มีค่าใช้จ่าย 
ด าเนินการด้วยใจรัก ไม่มีค่าตอบแทน ไปดูแลผู้ป่วยในภาวะสุดท้าย นอกจากนี้ยังมีทีมกู้ชีพ
(จิตอาสา) ด าเนินการคลอบคลุมไปท่ัว ผ่าน 1132 

   ประธานฯ        มอบ กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุ่งสง วางแผน
ด าเนินการในเรื่องนี้ ขอเบอร์ 1132 สามารถเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงได้ตามระเบียบ  

       มอบ ผอ.กองคลัง ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานเป็นประกาศ  ส ารวจป้าย เพ่ือให้มีรายได้
เพ่ิมเข้าเทศบาล โดยไม่ได้กระทบผู้ค้าคนอ่ืน ดูระเบียบให้เรียบร้อย 

      ศึกษาดูงานที่ภูเก็ต การตั้งศูนย์ฟอกไต รีบเดินหน้าด าเนินการขับเคลื่อนทุกเรื่อง  

 นายอนุชา  ธนาวุฒิ 
ผู้อ้านวยการกองช่าง 

กองช่าง 

     ขอเช่าที่บริษัทยิบอินซอย ผ่านสภางบค่าใฃ้สอย ขออนุมัติไปจังหวัด แต่จังหวัดขอ
เอกสารเพ่ิมเติมมาอีก จะต้องแสดงรายละเอียดที่ไปที่มา สรุปรวบรวมส่งให้จังหวัดอีกครั้ง 
TOR รายละเอียด  

      การขอใช้พ้ืนที่ก่อสร้าง ป้ายทศพิธ ที่อาคารเก่า 2 หลังไปถึงสถานีรถไฟ พ้ืนที่ยังไม่มี
การต่อสัญญา โครงการอุดหนุนใช้ตัวบันทึก  ด าเนินการโดยการรถไฟร่วมกับเทศบาลทุ่งสง
ขอจัดซื้อจัดจ้างนายกฯ ลงนาม 

      ธนาคารสยามกัมมาจล ทางจังหวัดขอดูรายละเอียด 

ประธานฯ       ก าหนดจัดงานวันท้องถิ่นไทยวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 จัดกิจจกรม ณ ฝายชะลอน้ า
หินทิ้งคลองท่าแพ โดยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดทุ่งสง เป็นประธาน ผู้บัญชาการเรือนจ า
อ าเภอทุ่งสง หัวหน้าคณะท างานกล่าวรายงาน เทศบาลทุ่งสง/เรือนจ าอ าเภอ/อ าเภอ 
เจ้าภาพหลัก ร่วมกันพัฒนาฝายชะลอน้ าหินน้ าทิ้งคลองท่าแพ และปลูกต้นไม้พ้ืนถิ่นที่กินได้
เช่นต้นขี้เหล็ก ต้นมันปู 



     มอบ งานประชาสัมพันธ์ท าป้ายผ้าทางเข้าฝายชะลอน้ าหินทิ้งคลองท่าแพ 

     เรื่องงบประมาณ  งบประจ าและงบอุดหนุน แต่ละกอง โรงเรียนได้ด าเนินการไปถึงไหน
อย่างไร ภายในอาทิตย์หน้าต้องสรุปปี 2564-2565 ไม่ต้องเสียเวลา ไม่แน่ใจว่าปีนี้จะ
จัดเก็บได้เท่าไร โรงเรียน 6 โรง กองทุกอง ได้เฉลี่ยจัดสรรกันไป 

      มอบ กองวิชาการ จัดประชุมเรื่องจัดท างบประมาณ ปี 64-65 เริ่มตั้งแต่แบบประมาณ
การให้เป็นไปตามโครงการของโรงเรียนและกองต่างๆ เมษายน 2562 ต้องจบ 

     เรื่อง โควิด-19 ได้ความรู้ใหม่มาจากตัวอย่างข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ กินร้อนช้อน
กลาง ป้องกันได้ โชคดีท่ีประเทศไทยเป็นเมืองร้อน คนไม่พลุกพล่าน 

นางอารีย์  สุวรรณา 
พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

     ส่วนหนึ่งทุกกคนแวลารับประทานอาหารต้องล้างมือทุกครั้ง สถานการณ์โรคโควิด -19 
ในประเทศไทยขณะนี้อยู่ในเฟส 2 คนในประเทศติดกันเอง  หากอยู่ในเฟส 3 ต้องพึงระวัง 
ห้ามใช้ของร่วมกัน ทุ่งสงเป็นเมืองชุมทางควยคุมดูแลป้องกันตนเอง สวมหน้ากากอนามัย 
ล้างมือด้วยน้ ายาล้างมือทุกครั้ง  ทางกองสาธารณสุขฯ ได้ตั้งจุดล้างมือภายในส านักงาน
เทศบาลเกือบทุกจุด เช่นกองคลัง สถานธนานุบาล งานทะเบียน  ขอให้ทุกกองส่งรายชื่อคน
ที่ดูแลเติมน้ ายาเจลล้างมือ   และคนที่รับผิดชอบดูแลท าความสะอาดห้องน้ า/ห้องส้ วม เช็ด
น้ ายาท าความสะอาดลูกบิดประตู 

      คนที่มีระบบปัญหาการหายใจ/ไอ ควรสวมหน้ากากอนามัย  

ประธานฯ      แนะน าให้ใช้ก๊อกน้ าเป็นเซนเซอร์ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เสียทะยอยเปลี่ยนมาใช้ของดีๆ 
ยี่ห้อดีๆ จะได้คงทน 

       -เทศกาลอาหารพื้นบ้าน(ขนมจีนหม้อยักษ์) ยกเลิก 

       -บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  เลื่อนไปก่อน 

       -สงกรานต์ รดน้ าผู้สูงอายุ ยกเลิก 

       กิจกรรมทั้งหมดได้ประกาศยกเลิกเป็นทางการ  กีฬาผู้สูงอายุ รอรายละเอียดจากกรม
พละ แต่การท างานเดินหน้าไปอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นเจ้าภาพ เช่นเดียวกับกีฬาท้องถิ่น
และวิชาการท้องถิ่น 

       มอบ  ผู้อ านวยการกองช่าง ขอซื้อรถไฟเก่า ท าเรื่องขออนุมัติซื้อเข้าสภา 

นายกษิดิศ  แสงจันทร์ 
รก.ผอ.กองช่างสุขาภิบาล 

กองช่างสุขาภิบาล 

      ทางกองช่างสุขาภิบาลเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 4 เรื่อง เพ่ือประกอบ
เอกสารขอรับความเห็นชอบก่อสร้างโรงงานผลิตขยะเชื้อเพลิง RDF งบประมาณ 119 ล้าน 

        -ญัตติขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง ก าหนดอัตรา



ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย พ.ศ....... 

         -ญัตติขอรับความเห็นชอบรื้อถอนสิ่งก่อสร้างผสมคลอรีน,อาคารโรงงาน RDF หลัง
เก่า จ านวน 2 หลัง บริเวณหลังภูเขาวัดฃัยฃุมพล) 

         -ญัตติขอรับความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

         -ญัตติขอรับความเห็นชอบในการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันจัดการสิ่งปฏิกูล
และขยะมูลฝอย 

       สรุปข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองทุ่งสง ปี 2557-2562 

ปี          ปริมาณขยะท่ีน าไปผังกลบ    ค่าใช้จ่ายในการฝังกลบขยะ    ปริมาณขยะท่ีลดลง 

2557         48  ตัน/ วัน                   4,000,000 บาท/ปี          4 ตนั / วนั 

2558         41 ตัน/วัน                     2,500,000 บาท/ปี         18 ตัน/วัน 

2559         25 ตนั/วนั                     1,200,000  บาท/ปี        50 ตัน/วัน 

2560         29 ตนั/วนั                     1,296,450   บาท/ปี       58 ตัน/วัน 

2561         26.3 ตนั/วนั                   1,380,277  บาท/ปี       53 ตัน/วัน 

2562         24.3 ตนั/วนั                   1,727,700  บาท/ปี       48 ตัน/วัน 

     ปริมาณขยะ ปี 2558-2562  ปริมาณขยะมูลฝอยที่ลดลง 58%    ปัจจุบัน 48% คิด
เป็นปริมาณขยะที่น าไปฝังกลบ 26.7 ตัน/วัน  จากปริมาณขยะ 48 ตัน เหลือไปฝังกลบ 
26.7 ตัน เข้าระบบ RDF 12 ตัน 

ปิดประชุม  11.00 น. 

                                  

                                                                          (นางชมพูนุท รัตนสุภา) 

                                                                        ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม  

   

 

                                                                         (นางขนิษฐา รังสิมันตุชาติ) 

                                                                         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



                                                                                                                                                

                                                                           

       
 

 

 

                                                                                                              
 
 

  



รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
ครั้งที ่6 / 2561 

วันจันทร์ที ่28 พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น.  
ณ  ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ผู้มาประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต้าแหน่ง หมายเหตุ 

๑. นายทรงชัย            วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรี  

  2. 
นางเตือนจิต           จงคง รองปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)   
 

  3. นางสุนันทา           เพชรย้อย หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) 

 

  4. 
นางสาวธีติมา        โภคากรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ( นักบริหารงานทั่วไป 

ระดับต้น ) 
 

  5. นายสุวิทย์           อธิมุตติกุล นักจัดการงานทะเบียนและบัตรช านาญการ  
  6. นางสาวจิราภรณ์   อโนทัย เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติการ  

  7. 
นางอารีย์              เจริญฤทธิ์ ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง) 
 

 8. นายจริน            ทองทิพย์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
 9. นางประทุม        หีดจันทร์  เจ้าพนักงานการคลังช านาญงาน  

 ๑0. 
นางอารีย์              รักษ์ศรีทอง หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
 

 11. นางศิวลี           วงศ์แก้ว นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ  

 12. นางสาวภัทท์ชนก     รัตนก าพล เจ้าพนักงานการปฎิบัติงาน  
 13. นางอุบล           ใหม่ละเอียด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  
 14. นายอนุชา           ธนาวุฒิ  ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานชั่ง ระดับกลาง)  

 15. นางสาวนัคมน    เรืองจรัส รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  

 16. นางอารีย์          สวุรรณา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

17. นางสาวศศิธร      หนูด ี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

18. นางสาวอันธิกา    ธนาวุฒิ เภสัชกรปฏิบัติการ  

19.. 
นางจตุพร           แก้วเนิน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  รก. ผู้อ านวยการกอง

การศึกษา 
 

20. นางเกษร           อุดมศักดิ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  



21. นางสาวภัสรา       ลิ่มสกุล บรรณารักษ์ปฏิบัติการ  
 22. นางรัตนาวดี        ใยทอง ผช.จนท.นักวิชาการคอมพ์ฯ  
23. นางเมธินันท์        สิทธิเดช เจ้าพนักงานธุรการช านาญการ  
24. นายสมเจตน์       เทพคง นายช่างเครื่องกลอาวุโส  
25. นายโชคดี            อิ้ววังโส ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
26. นางสาวจารุวรรณ    แทรกสุข ผู้อ านวยการสถานศึกษา  

 27.. นายเสวียน            สุวรรณภักดี ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต้าแหน่ง หมายเหตุ 
๑. นายสมใจ             จิตวิรัตนน์ุกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง  
๒. นายธนคม            เจริญฤทธิ์      รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ไปราชการ 
3. นายสมใจ             สมศิร ิ รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง  

 4. นายชาคร             ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)  
5. น.ส.สมฤดี            หวังวณิชชากร เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง  
6. นายเมษา             ธนาวุฒิ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง  
7. นายกัมปนาท        อดิเทพวรพันธ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
8. ส.ต.ต.สวัสดิ์         ทองสีนุช เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน  
9. จ.อ.ณัฎฐ์            อัศวเรขา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน  

10. นางสาวสายใจ     บุญคงมาก หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)  
11. นางลัดดาวัลย์      มอบนรินทร์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)  
12. นางสาวราตรี      ชนะศักดิ์ ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 

(นักบริหารงานทั่วไประดับกลาง ) 
 

13. นายพัลลภ         รัษฎาเพชร นิติการช านาญการ  
14. นางจารุวรรณ      ศรีขวัญช่วย หัวหน้าฝ่ายวางแผนและงบประมาณ 

( นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
 

15. นางศิริวรรณ       ขวัญใจ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
16. นางอุไรลักษณ์     ชายา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 

( นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
 

17. นางอัจฉรา         แผ่นทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

 



18. นายสมพงษ์         วงศ์แก้ว หัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)  
19. นายไพศาล          อนันตรัตน์ หัวหน้างานสถานที่และไฟฟ้า  
20. นายสุรชัย           กูสมาน หัวหน้าศูนย์เครื่องจักรกล  
21. นายทวีศักดิ์        อนุสุวรรณ หัวหน้างานวิศวกรรม   
22. นายเสถียร         บริการจันทร์ หัวหน้างานสถาปัตยกรรม  
23. นายธนพล         อินทร์แก้ว หัวหน้างานสาธารณูปโภค  
24. นางนงนภัส       น าผล ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นัก

บริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับกลาง) 
 

25. นายจิตติโชค      ป่ากว้าง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
26. นางสาวสุนีย์      ประดู ่ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
27. นางกานต์พิชชา   วัฒนกุล เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน  
28. นายกษิดิศ         แสงจันทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว 

(นักบริหารงานช่างสุขาภิบาลระดับต้น) รก.ผู้อ านวยการ
กองช่างสุขาภิบาล 

 

29. นายสมพร           จินาวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
30. นายวิโรจน์        ด้วงแป้น เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
31. นายศฤงคาร       ชูไชยยัง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
32. นางสาวปราณี     รัตนบุรี นักสันทนาการช านาญการ  
33. นางณัฐวดี          เฉลิมเกียรติ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
34. นางบุญราศี        ศุภเกียรติสุนทร เจ้าพนักงานห้องสมุดช านาญงาน  
35. นางทิพวัลย์        รัตนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม(นักบริหารงาน

สวัสดิการสังคม ระดับต้น) รก.ผู้อ านวยการกองสวัสดิการ 
 

36. นางสาวอุไรวรรณ  ค านวนกิจ นักพัฒนาชุมชนช านาญการ  
37. นายวัชรพล        พัฒน์คล้าย นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ  
38. นายสืบพงค์        ธรรมภิบาลอุดม ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 1  
39. นางชุติมา          โต๊ะหีม ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2  
40. นายการุญ         ปัญจะสุวรรณ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
41. นายไชยยุทธ      ค าแหง ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
42. นายมานิตย์       พรามชูบัว ผู้อ านวยการสถานศึกษา  

 

 



เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.         

นายทรงชัย วงษ์วัชรด้ารง 

นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

 ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

             วันนี้เป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากวาระที่จะประชุม เนื่องจาก SCG ได้รับค าสั่ง
ด่วนให้ลงมาที่เทศบาลเมืองทุ่งสง ให้นเทคโนโลยีที่เขียนอยู่บนจอมาน าเสนอเพ่ือให้ทาง
เทศบาลด าเนินการในส่วนนี้ต่อยอดขยะ RDF  ขอแนะน าตัวแทนจาก SCG 

ตัวแทนจาก SCG               สวัสดีครับหัวหน้าส่วนราชการ ครูอาจารย์ จากทีมงาน SCG  คุณเกษมสุข จาก
ทุ่งสง ผมเขมราฐ   ดูแล ENERGY SCG  ซีเมนต์  คุณเจตพนธ์ เอมมณี ดูแลการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนเป็นเรื่องการใข้ทรัพยากรหมุนเวียน คุณสุรเดช ดูแลเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเก่ียวกับขยะ 

นายสุรเดช              เทคโนโลยีที่น ามาเสนอในวันนี้ยังไม่ได้คิดชื่อไทย เรียกว่า ไฮโดรเทอร์มอล 
(Hydrothermal) เป็นวิธีการบ าบัดเพ่ิมความร้อนขยะด้วยความร้อนวิธีหนึ่ง หรือบ าบัดขยะ
ด้วยความร้อน เหมือน หม้อนึ่งหรือหม้อตุ๋น (ภาษาไทย) ส าหรับที่มาของเทคโนโลยีนี้ จาก 
4-5 ปีก่อนท าวิจัยที่ ม.โตเกียวเทค ประเทศญี่ปุ่น วิจัยขยะจากบ่อบ าบัดน้ าเสียท าลายไม่ให้
มีกลิ่นเหม็น การท าวิจัยร่วมกับ ม.โตเกียวเทคประสบความส าเร็จอย่างดีมีโรงงานที่ก าจัด
ขยะตัวนี้  หลังจากท าเรื่องขยะก็เริ่มมองเห็นปัญหาของขยะ 

             ปัญหาคือ เราไม่คัดแยกขยะ ขยะทุกอย่างปนกันหมดเช่น เศษอาหาร พลาสติก 

วัตถุภัณฑ์ทุกชนิด เป็นที่มาของกลิ่นเหม็นและแหล่งสะสมเชื้อโรค ได้เอาเทคนิคมาพัฒนา
ต่อมาใช้ในการก าจัดขยะ วิธีการง่ายๆคือ จะมีหม้อตุ๋นเป็นหม้อแรงดันและไอน้ าอัดเข้าไปที่
แรงดันประมาณ 20 บาร์ อุณหภูมิ 200 องศาอัดเข้าไป จากขยะท่ีเป็นเศษอาหาร พลาสติก
หรืออะไรก็แล้วแต่ พอถูกปฏิกิริยาทางความร้อนจะเข้าไปเปลี่ยนระดับโครงสร้างโมเลกุลของ
มัน จากขยะที่อยู่ในถังขยะ พอตุ๋นออกมาเกิดละลายเป็นรูพรุน คุณสมบัติแห้งง่าย  กลิ่นจะ
หายไป เปลี่ยนลักษณะทางกายภาพไปหมด จากการทดลองพบว่าสารที่ออกมาคุณสมบัติที่
ได้เป็นเชื้อเพลิงที่ดีมีคุณภาพสูง บ าบัดด้วยไอน้ าจะมีน้ าส่วนที่มาจากไอน้ า น้ าตัวนี้มี
คุณสมบัติของความเป็นปุ๋ย มีธาตุอาหารอยู่มากมาย ตัวมันเองจะมีกลิ่นอยู่พอสมควร 

              เทคโนโลยีนี้ใหม่เอ่ียมเพราะว่าเราเพิ่งท าการทดลองมา มีโรงงานที่เป็นระดับคอม
เมอร์เชียล แต่ขยะเราเริ่มมาทดลองวัดค่าต่างๆในการเดินเครื่อง ปรับแรงดัน ปรับอุณหภูมิ
อะไรต่างๆได้วิจัยของที่ได้ออกมามีคุณภาพดีหรือไม่ ต้องปรับตรงไหน ตอนนี้ถึงเฟสที่จะเอา
มาใช้ได้แล้วประกอบกับเทศบาลทุ่งสงมีโรงคัดแยกขยะร่วมกับ SCG ปริมาณขยะที่รับเข้า
มายังมากเกินขยะที่ต้องไปฝังกลบ 20 ตัน พ้ืนที่ในการติดตั้งไม่เกิน 2 ไร่ บ าบัดขยะได้ 5 
ตันต่อวัน ส่วนหนึ่งไปท าแก้สชีวภาพ ไปท าปุ๋ย 

   ประธาน ฯ  ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องติดตามผลการปฏิบัติงาน 

             วันอาทิตย์ที่ผ่านมาได้มีโอกาสต้อนรับ ดร.รอยน จิตรดอน ท่านให้ผมสรุปงานที่
เทศบาลทุ่งสงท าทั้งหมดโดยด่วน เพ่ือเป็นต้นแบบผังเมือง การจัดการขยะ และการบริหาร



จัดการน้ า และได้แนะน าเทคโนโลยีตัวนี้มาต่อยอดการจัดการขยะ ซึ่งคิดว่าเป็นการดีก าจัด
ขยะโดยการตุ๋นแล้วขยะที่ได้ส่วนหนึ่งไปท าแก้สชีวภาพและท าปุ๋ย แต่ขอให้เป็นชุดเล็ก
เนื่องจากสถานที่ไม่อ านวย เรื่องขยะ สิ่งแวดล้อม ต้องอดทนอย่าคิดว่าไม่ใช่หน้าที่หมายถึงตัว
บุคคล แต่เทศบาลคือหน้าที่  สิ่งแวดล้อมมีกี่มิติแล้วจะท าอย่างไร จึงจ าเป็นต้องสร้างคน
เพ่ือที่จะไปสอนลูกศิษย์สอนคนอ่ืน และสามารถปฏิบัติได้ เหมือนนักวิจัยที่มาท าเรื่อง
สิ่งแวดล้อม นวัตกรรม ชุมชนต่างๆ ของ SCG  ที่ให้น าเทคโนโลยีมาเสนอในที่ประชุมหัวหน้า
ส่วนในวันนี้เพื่อให้ทราบถึงความเป็นไปได้และท าได้แล้ว จะเห็นว่าสิ่งทีเราท าเป็นผลงานวิจัย
เป็นผลงานลงไปสู่โรงเรียนทั้งหมดในแต่ละด้าน   

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 

             1. โครงการจิตอาสา วันที่ 14  มิถุนายน 2561 ขอความร่วมมือจากเด็กใน
โรงเรียนมาช่วยเก็บขยะถอนหญ้าในสวนหลวง ร.9  มอบกองช่าง กองสาธารณสุขฯ ขัดล้าง
รั้ว โดยมีทหารจากพล.ร5 มาร่วมทาสีรั้วให้  ต้นเดือนก่อนวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 
10 วันที่ 28 กรกฎาคมของทุกปี จะก าหนดในเดือนกรกฎาคม 2 ครั้ง ถ้ าตลอด 1 ครั้ง 
และบริเวณสนามหน้าที่ว่าการอ าเภอทุ่งสง 1 ครั้ง เป็นโครงการจิตอาสาร่วมกันทั้งเมืองและ
หน่วยงานขึ้นกับอ าเภอทุ่งสง จิตอาสาครึ่งวัน เวลา 09.00-12.00 น. ท าพิธีเปิด จิตอาสาตี
เส้นขีดสี ปลูกต้นไม้คาดว่าเสร็จตามที่ก าหนด ให้เป็นจิตอาสาตลอดปีอย่างน้อยเดือนละหนึ่ง
ครั้ง ขอให้เป็นกิจกรรมร่วมกับการปั่นจักรยานให้มาสิ้นสุดในส่วนที่เราจะท าเพ่ือให้เป็น
รูปธรรม จิตอาสาอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หลังวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 เป็น
กิจกรรมร่วมกับการปั่นจักรยาน 

          ทุกกองฝ่ายจัดเตรียม เครื่องมือ ฉีดน้ าล้างขัดก าแพง เหล็กรั้วพร้อมทาสี  (สีที่ใช้
แล้วแต่ทางที่ประฃุมจะพิจารณา) มอบ กองสาธารณสุขฯจัดเตรียมเครื่องไม้ฯลฯตีเส้นขีดสี 
ต้นไม้ที่จะปลูก ให้มีจุดคัดกรองตรวจสุขภาพเบื้องต้น 

           2. วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 ตามที่เทศบาลได้จัดส่งใบสมัครและหลักฐานการ
สมัครตามแบบประเมินเกณฑ์ชี้วัดรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่นโครงการ
นวัตกรรมท้องถิ่นจ านวน 1 โครงการ โครงการศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้-ทุ่งสง คณะนักวิจัย
จะลงมาตรวจพ้ืนที่และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ส่งเรื่องไปแล้วผ่านรอบ 24 เทศบาลที่ประกาศ
ไว้ จะลงมาประเมินอีกครั้ง วันที่ 24  มิถุนายน  2561   รอบแรกได้มา 400,000.- บาท
ตั้งใจไว้ปีหน้าอยากได้เจ็ดหลัก ให้ช่วยกันคิดว่าเขียนอย่างไรในการน าเสนอศูนย์กระจาย
สินค้าภาคใต้-ทุ่งสงเข้าประกวดเป็นนวัตกรรมท้องถิ่น 

           รางวัลพระปกเกล้า ส่งใบสมัครไปแล้วหลักฐานจะส่งภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 
2561 รางวัลพระปกเกล้า 

           1. เรื่องประวัติศาสตร์เมืองทุ่งสงเขียนอย่างไรให้เป็นนวัตกรรม  

           2. การจัดการขยะที่ต่อยอดจากเดิม หมายถึงที่เราลดได้ 50% ที่เราต่อยอดปีนี้ให้



ถึง 65% ให้เหลือ 15 ตันเราจะท าอย่างไรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ภาพถ่ายหลักฐาน
ข้อเขียนที่ผู้ปกครองเขียนกลับมาแสดงว่าเราได้ต่อยอดและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน 

            3. ศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้-ทุ่งสง 

            เป็นเรื่องเดิมที่เราต่อยอดการจัดการขยะ 50% เป็น 65% และเรื่อง
ประวัติศาสตร์เมืองทุ่งสงเขียนให้เป็นนวัตกรรม มาช่วยกันระดมสมองในการเขียน เรื่องที่
เกี่ยวกับนวัตกรรมหมายถึงการเปลี่ยนระบบคิดของเราอย่าท าแบบเดิม ทุกหลักสูตร  จะ
ซักซ้อมมอบหมายภารกิจอีกครั้งส าหรับรางวัลธรรมาภิบาลจะต้องให้เข้ากับตัวชี้วัดทั้ง 8  ตัว 
ดังนั้นเรื่องภูมิทัศน์สถานที่ เส้นทางที่จไปดูงานต้องเคลียร์ให้หมดเป็นเรื่องส าคัญมาก  ที่แจ้ง
ทุกคนให้ทราบต่อไปจะใช้ตัวชี้วัดของ UN (ยูเอ็น) จากเดิม 17 ตัวเหลือ 9 ตัว ดังนั้นการ
ประเมินข้าราชการเหมือนกันหมดรวมถึงสถานศึกษาด้วย 

            ส่วนที่ 1. ข้อมูลทั่วไปขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

                    2. โปร่งใสและยึดถือกฎหมายในการปฏิบัติงาน 

                    3. การมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่าย ความร่วมมือและการกระจาย
อ านาจให้ชุมชนจัดการตนเอง 

                    4. การปรับปรุงภารกิจการลดขั้นตอนและอ านวยความสะดวกให้ประชาขน 

                   5. การบริหารจัดการอย่างมืออาชีพและความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร 

                   6. ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ในการให้บริการประชาชน  

                   7. ความพึงพอใจชองประชาชน 

                   8. โครงการนวัตกรรมท้องถิ่น คือโครงการที่เราคิดส่ง 

                   9. การประเมินโครงการ 

          เราท าแค่ 6 ส่วน แต่เราต้องท าให้ได้ 9 ส่วน หมายถึงเราประเมินตนเองด้วย 
ประเมินนวัตกรรมของเราตั้งแต่เราเริ่มท า     ประเมินอย่างนี้เปลี่ยนวิธีการประเมินอย่างไร
ซึ่งส าคัญ 

นางสาวนัคมน  เรืองจรัส           โครงการนวัตกรรมท้องถิ่นที่ส่งประกวด คือโครงการกระจายสินค้าภาคใต้ -ทุ่งสง มี 
8 ตัวชี้วัดที่เราจะต้องอธิบายให้คณะนักวิจัยเข้าใจ 

          รายละเอียด 8 ตัวชี้วัดที่ระบุไว้ 

          1. วัตถุประสงค์ของโครงการนวัตกรรมโครงการกระจายสินค้าภาคใต้-ทุ่งสง 

          2. ผลงานสอดคล้องกับนวัตกรรมด้านไหน ของเราเป็นด้านบริหารจัดการ 

          3. สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 



           4. ลักษณะโครงการ 

           5. ความส าคัญของนวัตกรรม ระบุที่มา  ความส าคัญก่อให้เกิดประโยชน์กลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง 

           6. การพูดถึงความคิดริเริ่ม สร้างสรรของโครงการนวัตกรรม 

           7. ความสามารถในการถ่ายทอดให้ อปท.อื่นๆ มีการประเมินอย่างไร 

           8. ความยั่งยืนของโครงการนวัตกรรม 

           เราส่งจะมีวัตถุประสงค์ 5 ตัว สอดคล้องกับนวัตกรรมด้านไหน หมายถึงว่าตรงนี้
ผ่านรอบแรกแล้วรอให้คณะวิจัยมาตรวจวันที่ 2 มิถุนายน 2561 

           ตัวชี้วัดที่ 1. ให้ระบุวัตุประสงค์ความเป็นมา มีเกณฑ์การให้คะแนน 5 คะแนน และ
ถามว่าความสอดคล้องนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ จะระบุความเป็นมาของ
โครงการก่อนว่า เกิดจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดส่วนหน้าแบบบูรณาการที่
เสนอว่า ทุ่งสงมีความเหมาะสม เกิดมาจากการเสนอโครงการของส่วนล่างได้เสนอพ้ืนที่
บริเวณหมวดศิลา ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ แนะน าว่าโครงการของเราที่ เป็นนวัตกรรม เป็น
เรื่องของเทศบาลทุ่งสงเป็นศูนย์กลางระบบรางในอดีต และเราต้องการที่จะฟ้ืนฟูในระบบราง
นั้นให้กลับมารุ่งเรืองเหมือนเดิม โดยที่เทศบาลอาสาด าเนินการโดยที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนยังไม่ด าเนินการในเรื่องนี้ นั่นคือความเป็นมาของนวัตกรรม 

            เรื่องรายได้ทางตรงจากการที่เปิดให้บริการศูนย์กระจายสินค้าฯ และรายได้
ทางอ้อมที่เก็บจากภาษีฯ  จะมี 8 ตัวชี้วัด 

            1. สภาพปัญหา เดิมปัญหาอยู่ที่ไหน ความสอดคล้องของนวัตกรรม และบริบท
ชองชุมชน  

            - สภาพบริบทของชุมชน ทุ่งสงเป็นกึ่งกลาง  

            - บริบทพื้นที่ความเหมาะสมการเกษตรยางพารา  

            - ปัญหาต้นทนในการขนส่ง 

            - ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน  

            - ปัญหารัฐสูญเสียงบประมาณซ่อมแซมถนนโครงสร้างพื้นฐาน  

            - ปัญหาต้นทุนในการขนส่งทางถนน  

            ที่ส าคัญคือเทศบาลต้องการรายได้เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น นี่คือการตอบตัวชี้วัดตัวที่ 1. 
จะเน้นเรื่องเทศบาลต้องการหารายได้เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นจะไปดูที่สภาพการคลังย้อนหลัง 10 
ปี ของเทศบาลประสบปัญหาอะไร เราต้องการหารรายได้เพ่ือพัฒนาเทศบาล ซึ่งในตัวชี้วัด
ระบุปัญหา เราต้องระบุปัญหาให้ชัดเจนซึ่ง อปท.สามารถระบุปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขได้



อย่างชัดเจนและมีความสอดคล้องกับปัญหารือบริบทในพ้ืนที่  โครงการศูนย์กระจายสินค้ามี
ความเกี่ยวข้องอะไรกับเทศบาลเป็นเรื่องของหน้าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 54 (1) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม แต่ตัวที่สอดคล้อง
จริงไ คือพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (4) การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอ่ืนๆ (7) การพาณิชย์และ
การส่งเสริมการลงทุน 

          วัตถุประสงค์โครงการ:  

         1. การส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาพ้ืนที่อ าเภอทุ่งสง เป็นศูนย์กระจายสินค้าของ
ภาคใต้ตอนกลาง 

          2. พัฒนาระบบโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัด และภูมิภาค รองรับเปิดเสรีทางการค้า
และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 

          3. ลดต้นทุนการขนส่งสินค้าภายในประเทศและส่งออก และเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของธุรกิจการเกษตร ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และของประเทศ 

          4. พัฒนารายได้ของเทศบาลเมืองทุ่งสงลดภาระรัฐในการอุดหนุน 

          5. บูรณาการความร่วมมือประสานงานเครือข่าย ภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม 
ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้-ทุ่งสง ให้บรรลุเป้าหมาย 

          นวัตกรรม 5 ด้าน ที่เราเลือก นวัตกรรมบริหารจัดการเมือง จุดเด่นของศูนย์กระจาย
สินค้าเป็นชุมทางทุ่งสงที่มีการขนส่งทางรางในอดีต และโครงการของเราเป็นการบูรณาการ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมงบประมาณ และร่วมรับผลประโยชน์ 

          ผลกระทบของโครงการนวัตกรรมโครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้-ทุ่งสง มี
การประเมินผลแสดงถึงปริมาณของการประเมินผลว่าก่อนการด าเนินการเรามีการศึกษา
ความเป็นไปได้ของศูนย์ฯ ตั้งแต่เรื่องการประเมินศักยภาพเบื้องต้นโดย  ม.สงขลานครินทร์ 
ม.วลัยลักษณ์ มีส่วนร่วมจัดท าตามพระราชบัญญัติร่วมทุน จัดท าแผนธุรกิจก่อนการระหว่าง
ด าเนินการโครงการ สามารถระบุได้ว่าโครงการศูนย์กระจายสินค้ามีความคุ้มทุน ใน 8 ปี มี
คณะกรรมการติดตามและให้ช้อมูลเพ่ือที่จะแก้ไขปัญหา และภายหลังด าเนินโครงการก็จะมี
คณะกรรมการประเมินผลกลุ่มจังหวัดติดตามโครงการโดย  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เป็นประธาน การใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มจังหวัดว่า บรรลุวัตุประสงค์ท่ีเราตั้งไว้หรือไม ่

          การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่าย มีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มท าโครงการ ร่วมคิด
ร่วมท า ร่วมงบประมาณ ร่วมออกแบบให้ข้อมูล ร่วมติดตามและประเมินผล                

ประธานฯ            ก็เป็นการประชุมเรื่องท่ีเราส่งประกวด ก็คืองานที่เราท าไปสองเฟสแล้ว เหลือเฟส 3 
ของบเทลาน ขอส านักงานและอีกส่วนเป็นการซ่อมแซมตู้และลานจอดพักรถก่อนจะเข้าศูนย์
เราเริ่มเปิดโครงการจะเห็นว่าเข้า-ออก 8,000 เที่ยว ปีหน้าเพ่ิมขึ้นเป็น 4 เที่ยวรถคอนเทน



เนอร์เข้าไปประมาณ สามหมื่นเที่ยวต่อปี ท่านคิดดูนะครับว่าขณะนี้เราใช้ถนนสองเลนฝั่ง
เดียว อีกฝั่งยังไม่เสร็จเนื่องจากสะพานที่ข้ามรางรถไฟจะทุบทิ้งและสร้างใหม่ หรือสร้างใหม่
อีกฝั่งเพ่ือขยายเลน ดังนั้นส่วนที่จะมาเชื่อมไม่สามารถเชื่อมได้เนื่องจากว่า เพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทางหลวงต้องก่อสร้างระบบสะพานเชื่อมระหว่าง สุราษฎร์ 
ตรัง หาดใหญ่ ทั้งหมดให้เสร็จจึงจะเชื่อมตรงนี้ได้    

             อย่างน้อยท่ีสุด การที่เราได้มานั่งฟังในที่ประชุมวันนี้ จะได้รู้ไปพร้อมกันว่า ที่มาที่
ไปและอนาคตไปอย่างไร หากเห็นว่ามีส่วนไหนที่จะเพ่ิมเพ่ือที่จะได้เป็นค าพูดที่สละสลวย 
เข้าใจง่าย นวัตกรรมน่าจะเปลี่ยนเป็นต้น จะเห็นได้ว่าส่วนนี้จะเป็นส่วนที่สร้างรายได้ให้กับ
เทศบาลในอนาคตแน่นอน หลังจากนี้อีกประมาณ 5 ปี ผลก าไรจะเข้ามา 

              1. ส่วนที่ผ่อน 10 ปี ตอนนี้ผ่อนมาปีที่ 6 เงินเกินเปล่า 60 ล้านให้กับการรถไฟ 
ผ่อนหมดจะเห็นตัว เลขชัดว่า เฉพาะค่าเช่า เราจะได้คืนเข้ามาต่อเนื่อง ผลก าไรที่
ผู้ประกอบการได้ตามสัญญา 30%  จากก าไรสุทธิในปีที่ 1 และ 30% จากผลประกอบการ
จะเป็นส่วนที่เป็นรายได้เป็นกอบเป็นก าให้กับเทศบาลเมืองทุ่งสง ดังนั้นผมคิดว่าหลังจากที่
คุ้มทุนแล้ว ใน 1 ปีจะได้กลับมาไม่ต่ ากว่า 20-30 ล้านบาทรวมค่าเช่า  ตอนนี้หินจากผา
ทองทุ่งสง และเสาเข็มจะไประบบรางที่ ต.นาประดู่ จ.ปัตตานีและขากลับจะขนเศษยางมาส่ง
เข้าบริษัทศรีตรังฯ ส่งไปปีนังต่อไป... ดังนั้นมุมมองต่างๆตัวชี้วัดเป็นส่วนส าคัญ ภูมิทัศน์ต้อง
สอดคล้องตัวประเมินที่จะเห็นได้ว่าการส่งประกวดถึงแม้เราจะไม่ได้รางวัล อย่างน้อยที่สุด
การที่เราได้รับการประเมินจะได้รู้ว่า สิ่งที่เราท าผิดพลาดและต้องเติมตรงไหน เท่ากับเป็น
การพัฒนาองค์กร ทุกคนจะได้มีส่วนร่วมรับรู้จุดอ่อน ซึ่งเราจะได้ประโยชน์เต็มๆ  

              มอบ ผอ.โชคดี น าเด็กไปดูงานที่ศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ – ทุ่งสง จะได้รู้
รายละเอียดความเป็นมาเป็นไป ความก้าวหน้าของศูนย์ฯ จะได้เห็นบริบทของเมืองทุ่งสงเป็น
เมืองอุตสาหกรรม นี่คือนวัตกรรม  เรื่องนี้คงไม่จบเพียงเท่านี้ อยากให้วันที่ 2 มิถุนายน ที่
คณะกรรมการมาตรวจประเมิน มอบ หัวหน้าส่วนมามีส่วนร่วมมารับฟังจะได้ทราบข้อดี
ข้อเสีย การบกพร่อง การผิดพลาด 

               เรื่องงบประมาณ ให้รีบด าเนินการ ตอนนี้ยังมีเวลาอยู่ มอบ กองช่างแบบของ
โรงเรียนให้รีบด าเนินการให้เสร็จภายในสิ้นเดือน และซ่อมฝ้าเพดาน โรงเรียนกีฬาด้วย        

ปิดประชุม เวลา 16.00 น. 
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