
 
-ส าเนา- 

รายงานการประชุมก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  อ าเภอช้างกลาง 
ครั้งที ่ ๑๑/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๖๑ 
ณ  หอประชุมอ าเภอช้างกลาง 

  ผู้มาประชุม 
  ๑. นายวีรยุทธ  ขนุนนิล   นายอ าเภอ 

๒. นายอาคม   ทองอินทร์     ปลัดอาวุโส 
๓. นางสาวพรทิพย์  มณีฉาย     ปลัดอ าเภอ 
๔. นางสาวฝันทิพย์  นุกูลกิจ     ปลัดอ าเภอ 
๕. นายสมเกียรติ  รัตนบุรี   ปลัดอ าเภอ 
๖. นางสาวสุภสัสร  สมวงศ์    ปลัดอ าเภอ 
๗. นายภัทรพงศ์  บุญคล่อง  การยางแห่งประเทศไทยสาขาฉวาง 
๘. พ.ต.ท.ปิติพัฒน์  อนัญลักษณ์  รองผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรช้างกลาง 
๙. นางสาวบุญญาภา  ศรีรินทร์  ประมงอ าเภอช้างกลาง 
๑๐. นางสาวรัตกร  จินดานคร  อบจ.ส่วนหน้าอ าเภอช้างกลาง 
๑๑. นางสาวขวัญชนก  บุปผากิจ  เกษตรอ าเภอช้างกลาง 
๑๒. นายนิพน  รัตนนุพงค์    ปศุสัตว์อ าเภอช้างกลาง 
๑๓. นางอนุสรณ์  ศรีประจันทร์    พัฒนาการอ าเภอช้างกลาง 
๑๔. ร.อ.ธนภณ  วงษ์กวี   สัสดีอ าเภอช้างกลาง 
๑๕. จ.ส.อ.สมหวัง  นาคฤทธิ์  สมาชิกสภาเกษตรกรระดับอ าเภอช้างกลาง 
๑๖. ว่าที่ ร.ต.เอกวิทย์  ชุมพล  หัวหน้าหน่วยธนาคาร ธกส.สาขาจันดี 
๑๗. นางวิไลวรรณ  นุ่นรักษา  ครูพ่ีเลี้ยง 
๑๘. นางสาวนันทะรี  เทพราช  (รักษาการ) สาธารณสุขอ าเภอช้างกลาง 
๑๙. นางสุกัญญา  ตีบรรโต  เจ้าหน้าที่ปกครอง 
๒๐. ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจ าต าบล  สารวัตรก านัน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  จ านวน  ๑๔๘  คน  
มาประชุม  ๑๔๑  คน  ลา  ๓  คน  ขาด  -  คน  ว่าง  ๓  อัตรา  พักการปฏิบัติหน้าที่  ๑  คน 
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 

ก่อนระเบียบวาระ -แนะน าตัวข้าราชการย้ายมาใหม่  จ านวน  ๑  ราย  
-นายวีรยุทธ  ขนุนนิล   ต าแหน่ง  นายอ าเภอช้างกลาง 

แนวทางในการปฏิบัติงาน   
๑. ขอให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้าร่วมประชุมประจ าเดือนก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ทุกเดือน 

และให้ประชุมหมู่บ้านทุกเดือนเพื่อชี้แจงข้อมูลข่าวสารราชการ     
๒. การดูแลและแกไขปัญหาความเดือดร้อนในหมู่บ้าน       
๓. ปัญหายาเสพติด                  
๔. การดูแลรักษาความสะอาดภายในหมู่บ้าน/ชุมชน 

/ระเบียบวาระท่ี  ๑... 
 



-๒- 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
๑.๑ ขอขอบคุณกิจกรรมในรอบเดือน  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 

- การจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ณ วัดมะนาวหวาน   

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๖ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 
ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือนก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์

ประจ าต าบล  สารวัตรก านัน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๑  ในวันที ่ ๖ พฤศจิกายน  
๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ หอประชุมอ าเภอช้างกลาง  ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาให้การ
รับรองต่อไป 

ที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๑  วันที่  ๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 
ระเบียบวาระท่ี ๓ การติดตามผลการประชุมครั้งท่ีแล้ว  (ครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๑ วันที่  ๖ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑) 

๓.๑  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจ าต าบล  สารวัตรก านัน  และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
ที่ไม่มาประชุม  ประจ าเดือน  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจ าต าบล  
สารวัตรก านัน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  จ านวน  ๑๔๘  คน  มาประชุม  ๑๓๑  คน   ลา  ๘  คน  
ขาด  ๕  คน  ว่าง  ๓  อัตรา  พักการปฏิบัติหน้าที่  ๑  คน  
ต าบลช้างกลาง  จ านวน  ๘  ราย  ว่าง  ๓  อัตรา 
๑.  นายอาจหาญ  ผลนุกูล ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๒    ลา 
๒.  นายสมหมาย  ศรีเพ่ิม  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่  ๒  ลา 
๓.  นายศักดา  พรหมทอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่  ๓  ลา 
๔.  นางลัดดาวัลย์  ญาณหาญ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่  ๓  ลา 
๕.  นายกษม  สองแกระ      ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่  ๔  ลา 
๖.  นางสาวรัชณี  บวัทอง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่  ๘  ขาด 
๗.  นายกิตติชัย  กระวิก  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่  ๑๗  ขาด 
๘.  นายบุญยืน  มณีฉาย  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่  ๑๗  ขาด 
ต าบลหลักช้าง  จ านวน  ๔  ราย   
๑.  นายบุญฤทธิ์  มฤค  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่  ๓  ขาด 
๒.  นายศรีทวี  สุชาติพงศ์  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่  ๔  ลา 
๓.  นายสรเทพ  ศรพิชัย  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่  ๕  ขาด 
๔.  นายพรศักดิ์  ทิพย์บุรี  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่  ๘  ลา 
ต าบลสวนขัน จ านวน  ๒  ราย  พักการปฏิบัติหน้าที่ ๑ คน   
๑.  นางดัชนีย์  มัชฌิมวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน   หมู่ที่  ๑    พักการปฏิบัติหน้าที่  
๒.  นายบัญชา  รารักษ์     ผู้ใหญ่บ้าน   หมู่ที่  ๗    ลา 

ที่ประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
ปลัดอาวุโส   ๔.๑  การสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา   

-ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือก ส.ว. ขอรับเอกสารการสมัครด้วยตนเองพร้อมบัตร
ประชาชนแบบ Smart Card ได้ที่ส านักทะเบียนอ าเภอช้างกลาง  ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๖ – ๓๐  

/พฤศจิกายน... 



-๓- 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ทั้งนี้ ผู้สมัครแต่ละคนมีสิทธิสมัครเพ่ือเข้ารับเลือกได้เพียงกลุ่มเดียว
และสมัครโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งเพียงวิธีการเดียว รวมทั้งมีสิทธิสมัครเพียงอ าเภอเดียว 
สมัครแล้วจะถอนการสมัครไม่ได้ ซึ่งหากฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ
ไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนด 
๕ ปี ส.ว. ท าหน้าที่ในสภาสูงเป็นตัวแทนของประชาชนคนไทย ในการตรากฎหมายเพ่ือ
ประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติ และคัดกรองบุคคลนักการเมืองหรือคนดีท างานใน
องค์กรส าคัญต่างๆ ให้สามารถพัฒนาบ้านเมืองให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้  หน้าที่ของ
สมาชิกวุฒิสภา ๑. กลั่นกรองกฎหมาย ที่ผ่านการพิจารณาของ ส.ส. ๒. ตรวจสอบและ
ควบคุม การบริหารราชการแผ่นดิน  ๓. ให้ความเห็นชอบบุคคล ด ารงต าแหน่งในองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ  

ประธาน  -กกต. จัดให้มีการเลือก ส.ว.ด้วยวิธีการเลือกกันเองของผู้สมัครทั้งในระดับจังหวัด
และระดับประเทศ ให้ได้จ านวน ๒๐๐ คน ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่เลือกตั้ง สส.ไม่น้อยกว่า  
๑๕ วัน และส่งบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้ คสช.เป็นผู้เลือกให้เหลือ ๕๐ คน  ให้คณะกรรมการ
สรรหา ส.ว.คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภาและ
การปฏิรูปประเทศ จ านวนไม่เกิน ๔๐๐ คน และเสนอให้ คสช.เลือกให้เหลือ ๑๙๔ คน ทั้งนี้ 
ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จไม่ช้ากว่า ๑๕ วันก่อนวันเลือกตั้ง ส.ส. ให้ผู้ด ารงต าแหน่ง
ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ 
ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ เป็นส.ว. โดยต าแหน่ง รวม ๖ คน 

ที่ประชุม   รับทราบ 
ปลัดอาวุโส  ๔.๒  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัด

นครศรีธรรมราช   
 -เขตเลือกตั้งที่ ๖ ประกอบด้วย  อ าเภอช้างกลาง  อ าเภอร่อนพิบูลย์              
อ าเภอลานสกาและอ าเภอนาบอน 

ประธาน    -ใช้เกณฑ์จ านวนประชากรในการแบ่งเขต 
ที่ประชุม   รับทราบ 
ปลัดอาวุโส  ๔.๓  การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขต

เลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง   
 -ก าหนดวันรับสมัครเข้ารับการสรรหา  ระหว่างวันที่  ๓ -๗  ธันวาคม ๒๕๖๑   
เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น. ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดทุกจังหวัด 

ที่ประชุม   รับทราบ 
ปลัดอาวุโส  ๔.๔  การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 -กรมการปกครองได้จัดสรรงบประมาณไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ขอให้ทุกหมู่บ้าน
ด าเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และคณะกรรมการ
กลางหมู่บ้าน อพป. ของเดือนตุลาคม  และเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๑  
 

/-การส ารวจ... 
 



-๔- 

 -การส ารวจกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน เพ่ือให้หมู่บ้านมีเงินส่วนกลางของหมู่บ้าน 
การจัดตั้งเพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบ ขอให้ทุกหมู่บ้านจัดตั้งให้ครบทุกหมู่บ้าน ใช้ชื่อบัญชี 
กองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล จ านวนผู้เบิกจ่าย ๓ คน  

ที่ประชุม   รับทราบ 
ปลัดอาวุโส   ๔.๕  โครงการปลูกไม้ริมตลิ่งเพื่อคืนชีวิตระบบนิเวศริมน้ า  

 -ขอให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ส ารวจแหล่งน้ าที่เป็นตลิ่งน้ ากัดแซะ พืชที่ปลูก เช่น
หญ้าแฝก ไผ่ หรือพืชท้องถิ่น  

ประธาน    -ขอความร่วมมือก านัน ผู้ใหญ่บ้านช่วยกันดูแล ช่วยกันรักษาระบบนิเวศให้คงอยู่ 
-ขอขอบคุณปลัดอาวุโส 

ที่ประชุม   รับทราบ 
ป.ฝันทิพย์ นุกูลกิจ ๔.๖  การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ  และวันพ่อแห่งชาติ 
พุทธศักราช ๒๕๖๑  

-จังหวัดนครศรีธรรมราชก าหนดจัดกิจกรรมในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สนามหน้าเมือง  
อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้านได้จัดกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ในหมู่บ้านแล้วรายงานการจัดกิจกรรมพร้อมภาพถ่ายภายในวันที่ ๑๐ ธันวาคม 
๒๕๖๑   

ที่ประชุม   รับทราบ 
ป.ฝันทิพย์ นุกูลกิจ ๔.๗  กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดนครศรีธรรมราช  

-จังหวัดขอให้ส่วนราชการในจังหวัดประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดที่สนใจ
ลงทะเบียนกิจกรรม ““Bike อุ่นไอรัก” ให้ลงทะเบียนด้วยตนเองและประชาสัมพันธ์ให้คน
ใกล้ชิดพยามลงทะเบียนด้วยตนเองทางผ่านทาง website“bikeunairak2018.moi.go.th” 
และ nakhonsithammarat.go.th หัวข้อติดตามรายละเอียดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” 

ประธาน  -ลงทะเบียนกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ให้รับเสื้อได้ในวันที่ ๓-๔ ธันวาคม ๒๕๖๑  
ณ หอประชุมเมืองนครศรีธรรมราช (ทุ่งท่าลาด) 

ที่ประชุม   รับทราบ 
ป.ฝันทิพย์ นุกูลกิจ ๔.๘  การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุ ตามโครงการพัฒนาเมืองคอน   

น่าอยู่ คนคอน มีคุณภาพกิจกรรมหลัก พระบรมธาตุ มรดกธรรม มรดกโลก เชื่อมเส้นทาง
ศรีวิชัย เปิดประตูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  

- จังหวัดนครศรีธรรมราชก าหนดจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุ
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๓๐ น. ต่อเนื่องถึงวันอังคาร ที่ ๑ 
มกราคม  ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราช 
มีกิจกรรมด้วยกัน ๕ กิจกรรม  

๑) กิจกรรมการสวดมนต์เจริญจิตตภาวนา  ในวันจันทร์ ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑              
ณ บริเวณลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ 

๒) กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ในวันจันทร์ ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๓.๐๐ น. 
ณ บริเวณลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ 

/๓) กิจกรรม... 
 



-๕- 

๓) กิจกรรมวิ่งข้ามปีราตรีเมืองนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๒  ในวันจันทร์ ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑  เวลา ๒๒.๓๐ น. 

๔) กิจกรรมบุญปีใหม่ให้ทานไฟเมืองนคร ในวันอังคาร ที่ ๑ มกราคม  ๒๕๖๑  เวลา 
๐๔.๐๐ น. ณ บริเวณลานทรายหน้าพระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 

๕) กิจกรรมท าบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ในวันอังคาร ๑ มกราคม ๒๕๖๑                 
เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ บริเวณประตูทางเข้าองค์พระบรมธาตุ  

ที่ประชุม   รับทราบ 
ป.ฝันทิพย์ นุกูลกิจ ๔.๙  การมอบนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม      

ในการด าเนินงานของศูนย์แก้ไขปัญหาความม่ันคงแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒  
 -ด าเนินการด้านต่างๆ เพ่ือเทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์  ติดตาม
สถานการณ์เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งทั่วไป แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ  ผู้มีอิทธิพลและ     
ยาเสพติด 

ประธาน    -ขอให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ น าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
-ขอขอบคุณปลัดฝันทิพย์  นุกูลกิจ 

ที่ประชุม   รับทราบ 
ป.สมเกียรติ รัตนบุรี      ๔.๑๐  แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ จังหวัด

นครศรีธรรมราช 
- คณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครศรีธรรมราช ข้อ

หลักเกณฑ์ในการรณรงค์ใช้ชื่อว่า “ขับรถมีน้ าใจ รักษาวินัยจราจร”ส าหรับช่วงด าเนินการ 
ก าหนดเป็น ๒ ช่วง ดังนี้  

๑. ช่วงเตรียมความพร้อมและรณรงค์ ระหว่างวันที่ ๑ พ.ย.- ๒๖ ธ.ค. ๖๑ 
๒. ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๖๑ – ๒ ม.ค. ๖๒  

มาตรการส่วนราชการ ลดปัจจัยเสี่ยงด้านกฎหมาย สังคม ชุมชน สร้างจิตส านึกองค์กร
หน่วยงานของรัฐ มาตรการต่างๆ ดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวหน่วยงานแผนกรอบ
องค์กร ศปถ.อ าเภอให้เป็นไปตามเป้าหมาย การบังคับใช้กฎเข้มงวด ๑๐ รสขม การ
ด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ก าชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติเป็นวินัยที่ดี ไม่ขับรถเร็วเกินก าหนด สวม
หมวกกันน็อค คาดเข็มขัดนิรภัย การต่อใบอนุญาตขับขี่  การปฏิบัติตน หน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์ได้ทราบการเกิดอุบัติเหตุต ารวจตรวจสอบข้อเท็จจริงเพ่ือน าไปเป็นข้อมูล ฝ่าย
ความมั่นคงฝ่ายเลขาจะออกค าสั่งก าหนดจุดตรวจจุดบริการบังคับใช้กฎหมาย ก าหนด ๒ จุด 
คือ ๑ หน้าแขวงทางหลวงช้างกลาง  ๒. หน้าวัดมะนาวหวาน  ส าหรับด้านชุมชน ก าหนด
ต าบลละ ๒ จุด ต าหลักช้าง จุดที่ ๑ หน้าที่ท าการก านันต าบลหลักช้าง จุดที่ ๒ หน้าเทศบาล
ต าบลหลักช้าง ต าบลช้างกลาง จุดที่ ๑  หน้าป้อมต ารวจหมู่ที่ ๙ จุดที่ ๒ ถนนสายส าเริงจุด
แยกก่อนตัดรางรถไฟ หมู่ที่ ๘  ต าบลสวนขัน จุดที่ ๑ แยกทางเข้าส านักงานเทศบาลสวนขัน 
จุดที่ ๒ ศาลาพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ หมู่ที่ ๖ ซึ่งจะแจ้งค าสั่งให้ ปฏิบัติทราบต่อไป 

ประธาน  -การอยู่เวรบริการประชาชน ๗ วันปลอดภัย ขอให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่มีใน
ค าสั่งปฏิบัติหน้าที่ตามวัน เวลา ที่ก าหนด 

ที่ประชุม   รับทราบ 
/๔.๑๑  การเตรียมการ... 



-๖- 

ป.สมเกียรติ รัตนบุรี ๔.๑๑  การเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง  ปี ๒๕๖๑/๖๒  
-กรมการปกครองแจ้งให้จังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง 

ก าชับให้อ าเภอบูรณาการประสานการปฏิบัติในพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชน 

ที่ประชุม   รับทราบ 
ป.สมเกียรติ รัตนบุรี ๔.๑๒  รายงานผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตราการในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการ
หรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะท่ีคล้ายกับสถานบริการ  
 - แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุร่วมตัวของเด็ก
และเยาวชนในการแข่งรถยนต์ ในพ้ืนที่ไม่มี รถมอเตอร์ไซต์ทาง สภ.ช้างกลางบังคับใช้
กฎหมายและปราบปราม สถานศึกษาแจ้งและกวดขัน ส่วนสถานประกอบการคาราโอเกะมี
จ านวน ๑ ร้าน ซึ่งทางฝ่ายความมั่นคงและส านักงานวัฒนธรรมอ าเภอได้ออกตรวจอยู่เสมอ 
ร่วมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ในเชิงสร้างสรรค์ เช่น การจัด
นิทรรศการปลูกฝังในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม การเข้าร่วมโครงการจิตอาสา เพ่ือปลุก
กระแสสร้างจิตส านึก 

ที่ประชุม   รับทราบ 
ป.สมเกียรติ รัตนบุรี ๔.๑๓  การปฏิบัติงานของศูนย์ข่าวจังหวัดและศูนย์ข่าวอ าเภอ  

 -จังหวัดได้มีข้อสั่งการให้อ าเภอปรับปรุงกลไกลเสริมสร้างและรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคงในพ้ืนที่  เ พ่ือให้การด าเนินงานด้านการข่าวเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็วท างานเชิงรุก รวบรวมข้อมูลข่าวสาร ซึ่งชุดคณะท างานด้านการข่าว
ทางด้านเลขานุการจะน าส่งค าสั่งให้แต่ละหมู่บ้าน และมีการอบรมมอบหมายการรับรู้ระดับ
ต าบล ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมเมือง(ทุ่งทาลาด) 

ประธาน    -ขอให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ชี้แจงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชนในหมู่บ้าน 
ที่ประชุม   รับทราบ 
ป.สมเกียรติ รัตนบุรี ๔.๑๔  การจัดท าข้อมูลประเมินหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ปี ๒๕๖๒ 

 -ฝ่ายความมั่นคงแจ้งผ่านก านัน ผู้ใหญ่บ้าน น าข้อมูลมาวิเคราะห์สภาพปัญหายาเสพติด 
ตรวจสอบความถูกต้องของแต่ละหมู่บ้าน และยืนยันข้อมูลการส ารวจสภาพปัญหายาเสพติด
ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ก่อนเข้าระบบ NISPA  

-การเก็บดอกเบี้ยของผู้ประกอบการให้กู้ยืม  การปล่อยกู้มีมากห้ามดอกเบี้ยเกิน
กฎหมายก าหนด บุคคลใดฝ่าฝืนปรับไม่เกินสองแสนบาท จ าคุกไม่เกินสองปี 

ประธาน  -ปัญหายาเสพติด ขอให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี 

-ขอขอบคุณปลัดสมเกียรติ  รัตนบุรี 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 

/๔.๑๕ รายงานสถิติ... 
 

 
 



-๗- 

รองผู้ก ากับ สภ.ช้างกลาง   ๔.๑๕ รายงานสถิติอาชญากรรม การจราจรและอ่ืนๆ ในรอบเดือน  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  
-การบูรณาการการตั้งจุดตรวจ จุดบริการร่วมกับสถานีต ารวจภูธรช้างกลาง 
-การแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง ให้แจ้ง ๑๙๑ หรือ     

แอป Police I lert u 
-สถานภาพอาชญากรรมในรอบเดือน เป็นคดี ๔ กลุ่ม มีKPI ตัวชี้วัด ๑๕ ตวั 

   ชีวิตและทรัพย์สิน จ านวน  ๑  คด ีคดีรัฐเป็นผู้เสียหาย จ านวน  ๒๕ ราย 
 จับกุมยาเสพติด จ านวน  ๒๕ ราย จับกุมอาวุธปืน ๔ ราย กระท่อม ๕ ราย ยาบ้า ๖ ราย  
ประธาน  -ขอขอบคุณรองผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรช้างกลาง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องของส่วนราชการต่างๆ 
พัฒนาการอ าเภอช้างกลาง    ๕.๑  การจัดกิจกรรม “สัปดาห์การพัฒนา” ประจ าปี ๒๕๖๑  

-ด้วยกระทรวงมหาดไทยจัดสัปดาห์การพัฒนา ประจ าปี ๒๕๖๑ เฉลิมพระเกียรติ
ด าเนินการน้อมน าค าขวัญ กิจกรรมสัปดาห์การพัฒนาระหว่างวันที่  ๓ - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

-ขอให้ส่งรายชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ.ขาดของต าบลช้างกลาง 
ประธาน  -ขอขอบคุณพัฒนาการอ าเภอช้างกลาง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
สัสดีอ าเภอช้างกลาง ๕.๒  ข้อราชการสัสดีอ าเภอช้างกลาง   

 -ประชาสัมพันธ์ทหารผ่านศึกเรื่องรับทุนการศึกษาบุตร 
 -ประชาสัมพันธ์ทหารกองเกินต าบลช้างกลางให้มารับหมายเรียก 

ประธาน  -ขอขอบคุณสัสดีอ าเภอช้างกลาง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ปศุสัตว์อ าเภอช้างกลาง  ๕.๓  โครงการและกิจกรรมปศุสัตว์ท่ีด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒   

 -การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปรับปรุงไปประมาณ ๙๐ %  เกษตรกรรายใหม่               
ก็สามารถมาติดต่อลงทะเบียนได้โดยให้เจ้าตัวถือบัตรประชาชนมาลงทะเบียน 

-ประชาสัมพันธ์สัตว์ป่วยผิดปกติให้แจ้งมายังส านักงานปศุสัตว์อ าเภอช้างกลาง 
-การท าหมันสุนัขจรจัด วัด โรงเรียน ต้องประสานจังหวัด ซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้อง

ประสานท้องถิ่น  ส าหรับการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกจะต้องแจ้งทางปศุสัตว์ หากเกิดโรคระบาด
จะได้ดูแล 

ประธาน  -ขอขอบคุณปศุสัตว์อ าเภอช้างกลาง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
เกษตรอ าเภอช้างกลาง   ๕.๔  การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร   

-ฝากก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  ประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
เกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน ส าหรับที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ให้จับค่า GPS และให้ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านเซน็รับรอง  เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน   บัตรประจ าตัวประชาชน  
ทะเบียนบ้าน เอกสารที่ดิน 

/โครงการตลาด... 
 
 



-๘- 

-โครงการตลาดจริงใจของท๊อปซุปเปอร์มาร์เก็ต  เป็นโครงการของเซ็นทรัลที่น า
สินค้าเกษตรกรไปจ าหน่ายในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล  อาหารรับประทาน บรรจุภัณฑ์
ธรรมชาติ  สินค้า OTOP สินค้ากลุ่มวิสาหกิจ  ในส่วนของผักและผลไม้จะต้องผ่านการ
รับรอง JB มาตรฐานสินค้า  เพื่อเป็นการเพ่ิมช่องทางการตลาดได้อีกทางหนึ่ง หากสนใจ
สามารถติดต่อได้ที่ส านักงานเกษตรจะได้แจ้งประสานผู้จัดการฝ่าย TOP  

ที่ประชุม  รับทราบ 
เกษตรอ าเภอช้างกลาง    ๕.๕  การส ารวจข้อมูลพื้นฐานการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ (มังคุด,ทุเรียน,เงาะ,ลองกอง) 

 -การเก็บข้อมูลไม้ผล ปลูกแบบสวนผสม เมื่อรวมๆแล้วจะได้เยอะรวบรวมข้อมูลถ้ามี
การปลูก ให้เกษตรกรส ารวจรายชื่ออยู่แล้ว เขาไม่เคยแจ้งมาก่อนแจ้งตามที่ ตั้งแปลง
ยางพาราให้ทะเบียนเกษตรกร จะเข้า ครม. ในวันพรุ่งนี้ ว่าจะอนุมัติภาระกิจหลักการยาง 

ประธาน  -ขอขอบคุณเกษตรอ าเภอช้างกลาง 
ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
การยางแห่งประเทศไทยสาขาฉวาง  -โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางไร่ละ ๑,๘๐๐ บาท  

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร
ชาวสวนยาง และเพ่ือช่วยเหลือค่าครองชีพของคนกรีดยาง โดยมีการให้ความช่วยเหลือ  ดังนี้          
๑. เกษตรกรชาวสวนยาง ๑,๑๐๐ บาท/ไร่ รายละไม่เกิน ๑๕ ไร่ แบ่งเป็นการสนับสนุนการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิต ๘๐๐ บาท/ไร่ และสนับสนุนปรับปรุงคุณภาพผลผลิต 
๓๐๐ บาท/ไร่   
๒. คนกรีดยางจะได้รับ ๗๐๐ บาท/ไร่ รายละไม่เกิน ๑๕ ไร่ เพื่อช่วยค่าครองชีพคนกรีดยาง 
-เป็นเกษตรกรเจ้าของสวนยาง ผู้เช่าหรือผู้ท าสวนยาง ที่มีสวนยางเปิดกรีดแล้ว และเป็นคน
กรีดยางที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ต่อการยางแห่งประเทศไทย ก่อนวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

-การยางแห่งประเทศไทยขยายเวลาเปิดรับสมัครโครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยาง
รายย่อยเพ่ือความยั่งยืน ให้ทุนอุดหนุนแก่เกษตรกรชาวสวนยาง ไร่ละ ๑๐,๐๐๐ บาท     
ตามนโยบายไทยนิยม ยั่งยืน เพ่ือให้พ่ีน้องชาวสวนยางได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมใหม่ 
เสริมสร้างรายได้ให้ มั่นคง ยั่งยืน 

- การยางแห่งประเทศไทยแจกประกันคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและทุพพล
ภาพสิ้นเชิงจ่าย ๕ แสน และเสนอขยายคุ้มครองเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากการขับข่ีหรือ
โดยสารรถยนต์/มอเตอร์ไซค์จ่าย  ๒.๕ แสน ค่างานศพ ๓ หมื่น 

ประธาน  -ขอขอบคุณการยางแห่งประเทศไทยสาขาฉวาง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ธนาคาร ธกส.สาขาจันด ี  -บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

-การถอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรรายละ ๓,๐๐๐ บาท เจ้าของบัญชีต้องมีเงินในบัญชี
อย่างต่ า ๕๐๐ บาท หากต่ ากว่าบัญชีจะถูกปิด ท าให้โอนเงินเข้าบัญชีไม่ได้ต้องเปิดบัญชีใหม่ 

ประธาน  -ขอขอบคุณธนาคาร ธกส.สาขาจันดี 
ที่ประชุม  รับทราบ 

/ประธาน... 
 



 
 


