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รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
ครั้งที ่7 / 2563 

วันพุธที่ 18 มีนาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 14.00 น.  
ณ  ห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการน้้า เทศบาลเมืองทุ่งสง 

ผู้มาประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต้าแหน่ง หมายเหตุ 

๑. นายทรงชัย            วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรี  
  2. นายธนคม             เจริฐฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี  
  3. นายวัชระ             วสุนธราภิวัฒก์ รองนายกเทศมนตรี  
  4. นางเตือนจิต           จงคง รองปลัดเทศบาล  
  5. นางขนิษฐา          รังสิมันตุชาติ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
  6. นางสาวสายใจ      บุญคงมาก หัวหน้าฝ่ายปกครอง  
  7. นางลัดดาวัลย์       มอบนรินทร์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ   
  8. นางสาวธีติมา        โภคากรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
  9. จ.อ.ณัฏฐ์            อัศวเรขา เจ้าพนักงานเทศกิจช านาญงาน  
 10. นางสาวจิราภรณ์   อโณทัย นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ  
 11. นางนุชนารถ        ชว่ยอุปการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  

 12. นายประภาส      เฉลิมชัยวิวฒัน์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  

 13. นายนาคินทร์       อินทรสุวรรณ นิติกรช านาญการ  

 ๑4. นางอารีย์           รักษ์ศรีทอง หวัหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  
 15. นางศิริวรรณ       ขวัญใจ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
16. นางฐาปนี          จ านงค์ลักษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  

17. นางสาวอรภชา     อนุสรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  

18. นายณัฐวุฒิ         ค าแหง นิติกรปฏิบัติการ  

19. นางอารีย์           เจริญฤทธิ์ ผู้อ านวยการกองคลัง  

20. นางอุไรลักษณ์     ชายา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  

21. นางอัจฉรา         แผ่นทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  

22. นางสาวภัทท์ชนก  รัตนก าพล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  

23. นายจริน            ทองทิพย์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  

24. นางประทุม        หีดจันทร์ เจ้าพนักงานการคลังช านาญงาน  

25. นายสมพงษ์       วงศ์แก้ว หัวหน้าฝ่ายการโยธา  

26. นายอนุชา          ธนาวุฒิ ผู้อ านวยการกองช่าง  
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27. นายทวีศักดิ์       อนุสุวรรณ หัวหน้างานวิศวกรรม  

28. นายเสถียร        บริการจันทร์ หัวหน้างานสถาปัตยกรรม  

29. น.ส.ดิษย์ลดา     จีนใหม ่ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  

30. นางนงนภัส       น าผล ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

31. นางอารีย์        สุวรรณา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

32. นางสาวศศิธร   หนูดี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

33. นายจิตติโชค    ป่ากว้าง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

34. นางสาวสุนีย์       ประดู่ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
35 นางจตุพร          แก้วเนิน รก.ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
36. นางบุญราศ ี     ศุภเกียรติสุนทร เจ้าพนักงานห้องสมุดช านาญงาน  
37. นางรัชนี           สุขอนันต์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  

 38. นางสาวปราณี    รัตนบุรี นักสันทนาการช านาญการ  
 40. นายสมเจตน์      เทพคง นายช่างเครื่องกลอาวุโส  
 41. นายกษิดิศ         แสงจันทร์ รก.ผู้อ านวยการกองช่างสุขาภิบาล  
42. น.ส.อุไรวรรณ    ค านวนกิจ นักพัฒนาชุมชนช านาญการ  
43. นางทิพวัลย์        รัตนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม  
44. นางเมธินันท์       สุทธิเดช เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
45. นายการุญ         ปัญจะสุวรรณ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
46. นายเสวียน         สวุรรณภักดี ผู้อ านวยการสถานศึกษา  

 47. นายโชคดี          อิ้ววังโส ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
 48. นายไชยยุทธ       ค าแหง ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
 49. นางวิภาสินี         เมืองทรัพย์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  
 50. นางสาวจารุวรรณ  แทรกสุข ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
 51. นายสืบพงค์       ธรรมภิบาลอุดม ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 1  

 

ผู้ไม่มาประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต้าแหน่ง หมายเหตุ 
๑. นายสมใจ             จิตวิรัตนน์ุกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง  
2. น.ส.สมฤดี            หวังวณิชชากร เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง  
3. นายเมษา             ธนาวุฒิ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง  
4. นายกัมปนาท        อดิเทพวรพันธ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
5. ส.ต.ต.สวัสดิ์          ทองสีนุช เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน  
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6. นางคนึงนิจ          กิตติอุดมพร หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
7. นางอุบล         ใหม่ละเอียด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  
8. นายไพศาล          อนันตรัตน์ หัวหน้างานสถานที่และไฟฟ้า  
9. นายธนพล         อินทร์แก้ว หัวหน้างานสาธารณูปโภค  

10. นายชูเชิด         ฐานะพันธุ์ หัวหน้างานสวนสาธารณะ  
11. นางสาวนัคมน   เรืองจรัส รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
12. นายธนพล        อินทร์แก้ว หัวหน้างานสาธารณูปโภค  
13. นางกานต์พิชชา   วัฒนกุล เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน  
14. นางสาวอันธิกา   ธนาวุฒิ เภสัชกรปฏิบัติการ  
15. นางธนาภา       ประพฤติดี งานสัตวแพทย์  
16. นางสาวเนาวรัตน์   กาญจนถึง ครูช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์  
17. นางเกษร           อุดมศักดิ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  
18. นางสาวภัสรา     ลิ่มสกุล บรรณารักษ์ปฏิบัติการ  
19. นายวิโรจน์        ด้วงแป้น เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
20. นายวีระพงษ์     ทิพย์ประคอง นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน  
21. นางสาวทิพวรรณ   สุวรรณรัตน์ ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2  

 

 

 

 

 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.         

นายวัชระ   วสุนธราภิวัฒก์ 
รองนายกเทศมนตรี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ และพิจารณา 

      4.1 เรื่อง สถานการณ์ระบาดโรคไวรัส Covid – 19  

      4.2 เรื่อง การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 

      4.3 เรื่อง การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ( พ.ศ.2564 – 2566) 

      4.4 เรื่อง การบริหารจัดการโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองทุ่งสง 
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นางเตือนจิต  จงคง 
รองปลัดเทศบาล 

   เรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุม ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ และ 
พิจารณา 

    4.3 เรื่อง การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 -2566) ตามที่งานการเจ้าหน้าที่
ส านักปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสง เชิญ   อ.เจษฎา  สมาธิ   เป็นวิทยากรมาให้ความรู้ในการ
จัดท าแผน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอาคารใหม่ ชั้น 2 โดยจัด
อบรมให้ความรู้ โดยให้การบ้าน การรายงาน การจัดท ากรอบอัตราก าลัง บทวิเคราะห์ Swot 
Analysis และสถิติปริมาณงานที่เกิดขึ้นของแต่ละส่วนราชการในระดับเทศบาล  ศักยภาพ
ขององค์กร จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค สถิติปริมาณงานที่เกิดขึ้นของแต่ละส่วนราชการ ( ตาม
เอกสารหมายเลข 5 ) ความต้องการก าลังคน สายปฏิบัติ/สายบริหาร จ านวนเท่าใด จัดท า
บทวิ เคราะห์ เปรียบเทียบอัตราก าลังทั้ งหมดกับอัตราก าลังที่มีปัจจุบัน ให้รายงาน
ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ส่งภายในวันที่ 24 มีนาคม 2563 

นายทรงชัย  วงศ์วัชรด้ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

     แผนบุคลากร โรงเรียนที่มีคนเกษียณ อัตราที่ขาดคือวิชาเอกไม่มี  กรอบที่จะเปิดใหม่
ขาดในต าแหน่งราชการ แต่จ้างลูกจ้างโครงการมาท า (ยกตัวอย่าง) เรื่องนี้ให้เตรียมและมา
พูดคุยกัน ในเรื่องการเตรียมแผนบุคลากร 

     กองฝ่าย ที่มีลูกจ้างโครงการ การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการกอง 
หัวหน้าฝ่าย ให้มีการประชุมเพ่ือ ตามแผนงานราชการ กับเรื่องปฏิบัติจริง จะได้เป็นระบบ
คุณธรรม 

        ประธานฯ ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ  

     ทีข่าวดีไปประชุมที่จังหวัดมา และได้พบโยธาจังหวัด ได้การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือ
ด าเนินการก่อสร้างตามรรายละเอียดโครงการพัฒนาพ้ืนที่ชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
พ้ืนที่ชุมชนเมืองทุ่งสง และพ้ืนที่ต่อเนื่อง 120 ล้าน จากกรมโยธา เกินความคาดหมาย  
พ้ืนที่ทางจักรยาน หัวสะพานเหล็ก – ประชาอุทิศ     

       โครงการพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช เทศบาลทุ่งสงที่ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือด าเนินการก่อสร้าง 

1. โครงการปรับปรุงคลองท่าแพ ช่วงที่ 2 ระยะทาง 10,662 เมตร  

     งบประมาณ 698,500,000 บาท 

2. โครงการปรับปรุงคลองท่าเลา ระยะทาง 1,680 เมตร   

     งบประมาณ 96,400,000 บาท 

3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บึงหนองป่าแก่ 1 แห่ง 

     งบประมาณ 25,000,000 บาท 

4. งานปรับปรุงคลองท่าแพ (สะพานทางรถไฟ+ศาลจังหวัดทุ่งสง) 900 เมตร 
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งบประมาณ 56,250,000 บาท 
5. งานปรับปรุงล าน้ าเดิม (คลองท่าโหลน) งบประมาณ  10,000,000 บาท 
6. งานปรับปรุงคลองท่าโหลน  งบประมาณ 118,750,000 บาท 
7. งานก่อสร้างอาคารควบคุมน้ าคลองผันน้ าคลองท่าโหลน  

     งบประมาณ 30,000,000 บาท 

8. งานปรับปรุงคลองท่าเลา งบประมาณ  40,000,000 บาท 
9. งานก่อสร้างคลองผันน้ าคลองท่าโหลน งบประมาณ 40,000,000 บาท 

   โครงการทั้งหมดต้องเข้าระบบ มีแผน  มีแบบประมาณการ โครงบการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์
ในปี 2564 มีงบเหลือจากเงินจัดเก็บจากเทศบาล ดังนั้นในปี 64-65 ต้องรีบบด าเนินการ
ให้เสร็จ สามารถของบตรงได้ งบเหลือจ่าย  ถ้ามีเงินเหลือจ่ายปี 2563 ดังนั้นโรงเรียนที่
ต้องการอาคาร โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล ต้องขอความร่วมมือ
จากคณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน  มอบ กองวิชาการด าเนินการ 

          เรื่องแผน งบประมาณ ให้ส านักปลัด มอบ งานป้องกันด้วย ทุกกองส่งเอกสารภายใน
วันที่ 7 เมษายน 2563 ที่กองวิชาการที่เป็นงบประจ าทั้งหมด ในส่วนของงบลงทุน ให้ส่งที่
กองวิชาการเช่นกัน ภายในวันที่ 10 เมษายน 2563 เนื่องจากโครงสร้างพ้ืนฐานแต่ละกอง
ต้องส่งภายในสิ้นเดือนนี้ เพราะต้องออกไปตรวจและส ารวจ 

นางเตือนจิต  จงคง 
รองปลัดเทศบาล 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ และพิจารณา 

       4.1  เรื่อง สถานการณ์ระบาดโรคไวรัส Covid – 19 (กองสาธารณสุข) 

นางอารีย์   สุวรรณา 
พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

       ได้ไปประชุมที่โรงพยาบาลทุ่งสง เรื่อง ไวรัส (Covid – 19 เป็นเรื่องที่จะต้องปฏิบัติ
ถ่ายทอดให้ความรู้ สถานการณ์ ณ วันนี้ เวลา 9 โมงเช้า 177 คน ทั้งประเทศ ในส่วนของ
จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีผู้ติดเชื้อ  เป็นเรื่องใกล้ตัว ตัวของเราเองต้องล้างมือ ทุก 2 
ชั่วโมง ครั้งละ 20 วินาที 7 กระบวนวิธี และแนะน าให้สวมหน้ากากอนามัย ควรใส่ เวลาที่มี
อาการดังนี้ ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ได้รับงบประมาณมาหนึ่งแสนกว่าบาทใน
การจัดซื้อวัสดุ ซื้อน้ ายา ซื้อผ้ามาตัดเป็นหน้ากากอนามัย เปิดอบรม อสม. ให้เย็บหน้ากากผ้า 
200 ชิ้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ณ ศาลาประชาคม เทศบาลทุ่งสง และได้แจกจ่ายไปให้กับ 
อสม.ในชุมชน   

         และในวันที่ 19 มีนาคม 2563 ทางกองได้ท าหนังสือแจ้งไปยังกองต่างๆ โรงเรียนใน
เขตเทศบาล อบรมการสอนท าหน้ากากอนามัย ท่านใดสนใจส่งชื่อมาร่วมอบรมได้ พยายาม
หลีกเลี่ยงสถานที่ต่างๆ ที่มีคนแออัด  ทางกองสาธารณสุขฯ  บริหารจัดการภายใต้ทรัพยากร
ค่อนข้างจ ากัด เพ่ือผ่านสถานการณ์ในแต่ละวัน ขอความร่วมมือให้ทุกคนดูแลป้องกันตัวเอง 

         หลาดชุมทางทุ่งสง ได้ส ารวจดูผู้ค้าในหลาดชุมทางทุ่งสงทั้งหมดเห็นควรจะใส่แมส 
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100%  ผู้คนที่มาเดินตลาดจะมีเจ้าหน้าที่ (เด็กๆในกองสาธารณสุขฯ) อยู่ตามจุดที่ให้บริการ 
ให้ความรู้ 5 จุด เส้นทางเข้าออกตลาด 

       ประธานฯ        คณะรัฐมนตรีมีมติ ปิดโรงเรียน สถานบันเทิง ผับ บาร์  ตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม 
2563 ในส่วนของผู้ค้าที่หลาดชุมทางทุ่งสง ผู้ค้าต้องการจะขายเหมือนเดิม มอบ ผอ.กอง
สาธารณสุขฯ ให้เจ้าหน้าที่ไปดูแลให้ความรู้ควบคู่กันไป  

       วันที่ 25 มีนาคม 2563 ท าประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ
ก่อสร้างโรงงานผลิตขยะเชื้อเพลิง (RDF) บริเวณหลังภูเขาวัดชัยชุมพล ขอให้โรงเรียนมาช่วย
ลงทะเบียนด้วยต้องการจ านวนคน ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายเพ่ือขอกระทรวงจะได้เครื่องคัด
แยกขยะ (RDF) ส่งโรงปูนเป็นรายได้เข้าเทศบาล 

   ปิดประชุม เวลา 15.30 น. 

                                                                           

                                                                               (นางชมพูนุท  รัตนสุภา) 

                                                                            ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 

 

         

                                                                               (นางสาวอนุสรา  ข้าจิตต์) 

                                                                              ผู้ตรวจรายงานการะประชุม 

       
 

 

 


