
-ส ำเนำ- 
รำยงำนกำรประชุมก ำนัน  ผู้ใหญ่บ้ำน ฯลฯ  อ ำเภอช้ำงกลำง 

ครั้งที ่ ๗/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่  ๓  กรกฎำคม  ๒๕๖๒ 
ณ  หอประชุมอ ำเภอช้ำงกลำง 

  ผู้มำประชุม 

  ๑. นายวีรยุทธ  ขนุนนิล   นายอ าเภอ 
๒. นายอาคม  ทองอินทร์     ปลัดอาวุโส 
๓. นางสาวพรทิพย์  มณีฉาย     ปลัดอ าเภอ 
๔. นางสาวฝันทิพย์  นุกูลกิจ      ปลัดอ าเภอ 
๕. นางสาวสุภสัสร  สมวงศ์     ปลัดอ าเภอ 
๖. นางสาวขวัญชนก  บุปผากิจ  เกษตรอ าเภอช้างกลาง 
๗. พ.ต.ท.วชิาญ  รักพริก    สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีต ารวจภูธรช้างกลาง 
๘. ร.อ. ธนภณ  วงษ์กวี      สัสดีอ าเภอช้างกลาง 
๙. นายนิพนธ์  รัตนนุพนธ์  ปศุสัตว์อ าเภอช้างกลาง 

  ๑๐. นายอดิศักดิ์  จันทร์ขาว   หัวหน้าปฏิบัติการการยางแห่งประเทศไทยสาขาฉวาง 
  ๑๑. นายวินัย  วงศ์สกูล    เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราชสาขาฉวาง 
  ๑๒. นางอนุสรณ์  ศรีประจันทร์  พัฒนาการอ าเภอช้างกลาง 
  ๑๓. นายวินัย  มีแก้ว    รองนายกเทศมนตรีต าบลหลักช้าง 
  ๑๔. นายสมเกียรติ  รัตนบุรี   ปลัดอ าเภอ 

๑๕. นางสุกัญญา  ตีบรรโต  เจ้าหน้าที่ปกครอง 
๑๖. ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจ าต าบล  สารวัตรก านัน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน    จ านวน  ๑๔๖  คน 
มาประชุม  ๑๔๑  คน   ลา  ๒  คน  ขาด  ๒  คน  พักการปฏิบัติหน้าที่  ๑  คน  
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 

ก่อนระเบียบวำระ -มอบประกำศใบแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้ำน  สน.๑๓  จ ำนวน  ๒ รำย     
      -นายศุภชัย  สมวงศ์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๘  ต าบลสวนขัน   
      -นายสัญญา  ศิริวุฒิ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๙  ต าบลสวนขัน   
 -มอบประกำศใบแต่งตั้งแพทย์ประจ ำต ำบล  สน.๑๖  จ ำนวน  ๑ รำย 
      -นางสใบพิศ  หัสดิน  แพทย์ประจ าต าบลช้างกลาง 

-มอบประกำศใบแต่งตั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน  สน.๑๘  จ ำนวน  ๓ รำย  
     -นายอารักษ์  ศรีทิพย์    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง  หมู่ที่  ๑๓ ต าบลช้างกลาง 
     -นายสุภาษ  พรหมราช  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง  หมู่ที่ ๙ ต าบลหลักช้าง 
     -นายวิศรุต  วุธรา         ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง  หมู่ที่ ๙ ต าบลสวนขัน 

/-การมอบทุน… 



-กำรมอบทุนอุปกำระเด็กกองทุนพัฒนำเด็กชนบทในพระรำชูปภัมภ์ สมเด็จพระเทพ
 รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  จ ำนวน ๒ รำยๆ ๑,๒๐๐ บำท 

     ๑. ด.ช. ชนาธิป   นันทชล     ๒. ด.ญ.จันทิมา   รัตนคช  

ระเบียบวำระท่ี  ๑ เรื่องประธำนแจ้งที่ประชุมทรำบ 
   ๑.๑  สรุปผลกำรปฏิบัติงำนที่ส ำคัญในรอบเดือน  มิถุนำยน  ๒๕๖๒ 

  -การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เนื่องในโอกาสมหามงคลวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562 ได้ก าหนดจัด
กิจกรรม ดังนี้ 
1. พิธีท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ วัดมะนาวหวาน เวลา ๐๗.๐๐ น. 
2. พิธีลงนามถวายพระพร ณ หอประชุมอ าเภอช้างกลาง เวลา  ๐๘.๓๐   น. 
3. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอ าเภอ
ช้างกลาง เวลา ๑๗.๐๐ น. 
 -กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา คู คลอง” เพ่ือเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราช
กุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินีประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ คลองนา บ้านจอมทอง หมู่ที่ ๙ ต าบลสวนขัน 
อ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 -กิจกรรมงานวันถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) และ
บริการการเกษตร ประจ าปี ๒๕๖๒ และกิจกรรมโครงการอ าเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ เมื่อวันที่  ๑๘ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร หมู่ที่ ๖ ต าบลสวนขัน อ าเภอชา้งกลาง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช   
 -การจัดกิจกรรม “สภากาแฟ เสวนา สร้างสัมพันธ์ สามัคคี” ประจ าเดือน มิถุนายน  
๒๕๖๒   เจ้าภาพสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูช้างกลาง เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน  ๒๕๖๒  ณ 
โรงเรียนบ้านนา  ต าบลช้างกลาง อ าเภอช้างกลาง  
๑.๒  กำรคัดเลือกหมู่บ้ำนต้นแบบประชำธิปไตยดีเด่น ตำมโครงกำรส่งเสริมวิถีชีวิตแบบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจ ำปี ๒๕๖๒ ระดับจังหวัด 
 -รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  บ้านควนส้าน  หมู่ที่ ๖  ต าบลช้างกลาง 
๑.๓  กำรเลือกตั้งตัวแทนเกษตรกร อ าเภอช้างกลางมี ๓ หน่วยเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิ ๓,๓๖๗  คน 
มาใช้สิทธิ ๓๙๑ คน คิดเป็น ๑๑.๖๓ %   

 ระเบียบวำระที่ ๒ เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุม  ครั้งที่  ๖/๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๓๑ พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 
ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือนก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์

ประจ าต าบล  สารวัตรก านัน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ครั้งที่  ๖/๒๕๖๒  ในวันที ่  ๓๑ พฤษภาคม  
๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ หอประชุมอ าเภอช้างกลาง  ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาให้การ
รับรองต่อไป 

/รับรองรายงาน… 

-๒- 



-๓- 

ที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  ๖/๒๕๖๒  วันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 

ระเบียบวำระท่ี ๓ กำรติดตำมผลกำรประชุมครั้งท่ีแล้ว  (ครั้งที่  ๖/๒๕๖๒  วันที่  ๓๑ พฤษภำคม  ๒๕๖๒) 
๓.๑  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจ าต าบล  สารวัตรก านัน  และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  

ที่ไม่มาประชุม  ประจ าเดือน  มิถุนายน  ๒๕๖๒  ก านัน  ผูใ้หญ่บ้าน  แพทย์ประจ าต าบล  
สารวัตรก านัน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  จ านวน  ๑๔๖  คน  มาประชุม  ๑๓๕  คน  ลา  ๖  คน  
ขาด  ๔  คน    พักการปฏิบัติหน้าที่  ๑  คน  

   ต ำบลช้ำงกลำง  จ ำนวน  ๖  รำย   
   ๑.  นายนุตพงค์  หมวดชนะ ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๔     ลา 
   ๒.  นายกษม   สองแกระ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่ ๔  ลา
   ๓.  นางปรีดา  อินทรัตน์  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่ ๖  ขาด
   ๔.  นายอุทัย  นพฤทธิ์  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ   หมู่ที่ ๖ ขาด
   ๕.  นายสานันท์  สุรโิย  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ   หมู่ที่ ๘ ลา
   ๖.  นายยงยุทธ   ยอดยิ่ง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่ ๑๑  ขาด
   ต ำบลหลักช้ำง  จ ำนวน  ๔  รำย   
   ๑.  นายวัชระ  จินาญาติ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ   หมู่ที่ ๒ ลา 
   ๒.  นายวิฑูรย์  ลือชา  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่ ๔  ลา
   ๓.  น.ส.เรวดี  ลิบน้อย  ผู้ใหญ่บ้าน   หมู่ที่ ๗    ลา
   ๔.  นายสุรสิทธิ์  บุญรัตน์  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่ ๙  ขาด
   ต ำบลสวนขัน  พักกำรปฏิบัติหน้ำที่ ๑ รำย   
   ๑.  นางดัชนีย์  มัชฌิมวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน   หมู่ที่  ๑       พักการปฏิบัติหน้าที่  
ที่ประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวำระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทรำบและถือปฏิบัติ 
ป.ฝันทิพย์ นุกูลกิจ ๔.๑  การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
   ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒  

 - เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว             
ประจ าปีพุทธศักราช 2562 วันอาทิตย์ ที่ ๒๘ กรกฎาคม  2562 อ าเภอได้จัดกิจกรรม 
ดังนี้  
๑. พิธีท าบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร 
๒. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒  
๓. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 
๔. กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาล าน้ า ล าคลอง” 

/ขอเชิญชวน... 
 



ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ ประชาชนประดับ
พระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ธงชาติ ธงพระปรมาภิไธยว.ป.ร. และประดับ
ผ้าระบายสีเหลืองและสีขาวตามสถานที่ราชการ และอาคารบ้านเรือน พร้อมทั้งจัดที่ลงนาม
ถวายพระพรในหน่วยงาน ระหว่างวันที่ ๒๒ กรกฎาคม  ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๔ สิงหาคม  ๒๕๖๒  

ที่ประชุม   รับทราบ 
ป.ฝันทิพย์ นุกูลกิจ ๔.๒  กำรจัดกิจกรรม “สภำกำแฟ เสวนำ สร้ำงสัมพันธ์ สำมัคคี” ประจ ำเดือน กรกฎำคม  ๒๕๖๒  

 -การจัดกิจกรรม “สภากาแฟ เสวนา สร้างสัมพันธ์ สามัคคี”ประจ าเดือน กรกฎาคม 
๒๕๖๒ เจ้าภาพส านักงานเทศบาลต าบลสวนขัน ก าหนดในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๒             
ณ วัดราษฎร์บ ารุง หมู่ที่ ๒ ต าบลสวนขัน   เริ่มเวลา ๐๗.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. 
 -การคัดเลือกถนนเฉลิมพระเกียรติ ขอให้จัดส่งภายในวันนี้ 
 -กิจกรรมจิตอาสาเราท าความดีด้วยใจ พัฒนาวัดมะนาวหวานในวันที่ ๔ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ ขอให้จิตอาสาหมู่ที่ ๒,๓,๔,๑๗ ต าบลช้างกลาง  พร้อมกันเวลา ๐๙.๐๐ น.แต่งกาย
ด้วยชุดจิตอาสา 
 -โครงการจิตอาสาเราท าความดีด้วยหัวใจเปลี่ยนเป็น จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. 

ประธาน  -ขอให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ที่ไม่เป็นจิตอาสาให้ลงชื่อสมัครได้ที่ส านักงานอ าเภอ 
และการแต่งกายชุดจิตอาสาพระราชทาน ควรส ารวมกิริยาให้สุภาพ เหมาะสม 

    -ขอขอบคุณปลัดฝันทิพย์  นุกูลกิจ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ป.พรทิพย์ มณีฉำย ๔.๓ การซักซ้อมคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน                                             

-พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ใช้บังคับ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
หรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วแต่เหตุนั้นมิใช้เหตุอันควร ผู้นั้นถูกจ ากัดสิทธิ
สมัครรับเลือกเป็นก านันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ เป็นผล
ให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านมี
ก าหนดเวลาครั้งละสองปีนับแต่วันเลือกตั้งครั้งท่ีผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

ประธำน    -ขอขอบคุณปลัดพรทิพย์  มณีฉาย 
ที่ประชุม   รับทราบ 
ปลัดอำวุโส  ๔.๔  กองทุนออมแห่งชาติ (กอช.)  

 -กองทุนออมแห่งชาติหรือ กอช.นี้ เป็นกองทุนการออมเพ่ือวัยสูงอายุหรือวัยเกษียณ
โดยเฉพาะ ซึ่งรัฐบาลให้สิทธิ์ประชาชนที่มีสัญชาติไทยเข้ามาเป็นสมาชิกระบบบัญชีรายบุคคล 
เนื่องจากปัจจุบัน ประเทศไทยยังไม่มีการออมเพ่ือการชราภาพที่ครอบคลุมภาคแรงงานทุก
ประเภทได้อย่างทั่วถึง  คุณสมบัติ 1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย 2) อายุไม่ต่ ากว่า ๑๕ ปีบริบูรณ์ 
และไม่เกิน ๖๐ ปีขึ้นไป มีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิกได้ และก าหนดให้ผู้สมัครที่มีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป
มีสิทธิ์ออมกับกองทุนได้ ๑๐ ปี นับจากวันที่เป็นสมาชิก ซึ่งจะท าให้ได้รับเงินสมทบจากรัฐ
อย่างเต็มที่ เช่น หากอายุ ๕๕ ปี สมัครกองทุนในปีนี้สามารถออมได้ ๑๐ ปีจนถึงอายุ ๖๕ ปี )  
๓) ไม่อยู่ในระบบบ าเหน็จบ านาญภาครัฐหรือเอกชน และไม่อยู่ในกองทุนตามกฎหมายอ่ืนที่
ได้รับเงินสมทบจากรัฐหรือนายจ้าง สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกการออมแห่งชาติ ได้ที่ 

/ธนาคารออม… 
 

-๔- 



-๕- 

ธนาคารออมสิน ธกส.และธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หลักฐานในการสมัครใช้บัตรประชาชน
เพียงหลักฐานเดียว 

ประธำน    -ขอขอบคุณปลัดอาวุโส 
ที่ประชุม   รับทราบ 
ป.สุภัสสร  สมวงศ์ ๔.๕  ระเบียบส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๗)  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   (ฉบับแก้ไขใหม่) 

๑.  กรณีบุคคลใดย้ายออกจากทะเบียนบ้าน (ต้นทาง) หากไม่น าใบย้ายไปย้ายเข้า
ทะเบียนบ้านภายใน ๓๐ วัน นายทะเบียนผู้รับแจ้งจะด าเนินการย้ายเข้าทะเบียนบ้านกลาง 
โดยจ าหน่ายใบรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของบุคคลนั้น 

๒.  กรณีบุคคลที่ถูกออกหมายจับและยังไม่ได้ตัวมาด าเนินคดีภายใน ๑๘๐ วัน นับ
แต่วันที่ถูกศาลออกหมายจับ เมื่อส านักทะเบียนกลางแจ้งมายังนายทะเบียนที่ผู้นั้นมีชื่ออยู่ให้
ย้ายเข้าทะเบียนบ้านกลาง เป็นหน้าที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นมีชื่ออยู่ให้ด าเนินการย้ายออกภายใน 
๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียน 

๓.  กรณีขอบ้านเลขที่ใหม่ต้องมีภาพถ่ายและใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารและใบรับ
แจ้งจากผู้ใหญ่บ้าน (ท.ร.๙) แต่ถ้ากรณีที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ไม่ต้องขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
ให้มาติดต่อส านักทะเบียน 

ประธำน    -ขอขอบคุณปลัดสุภัสสร  สมวงศ์ 
ที่ประชุม   รับทราบ 
ป.สมเกียรติ  รัตนบุรี ๔.๖  กำรรับรองไม้ที่ข้ึนในที่ดนิที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน   

 -ไม้ที่ข้ึนในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินไม่เป็น
ไม้หวงห้าม ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๖๒ และยังเป็นส่วนควบกับที่ดิน
ซึ่งเจ้าทรัพย์สินมีสิทธิใช้สอยและจ าหน่ายทรัพย์สินของตนได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์แต่การน าไม้ดังกล่าวเคลื่อนย้ายออกจากที่ดินของตนไปยังสถานที่อ่ืนอาจมีปัญหา 
กรณีเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างขอตรวจสอบความถูกต้องของไม้ ดังนั้น เพ่ือให้การตรวจสอบไม้
ที่มิใช่ไม้หวงห้ามดังกล่าว เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว กรมป่าไม้จึงได้ก าหนดแนวทางกา
รับรองไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้าม เอกสาร ส าเนาบัตรประชาชน สัญญาซื้อขายไม้ หนังสือมอบ
อ านาจ ส าเนาเอกสารสิทธิ์ บัญชีรายการไม้ แผนที่สังเขปรูปแปลง ภาพถ่าย พิกัดตอไม้และ
เอกสารเพิ่มเติม 
 -การเตรียมความพร้อมป้องกันอุทกภัยและดินถล่ม ในช่วงเดือนสิงหาคม ถึงเดือน
กันยายนของทุกปีเป็นช่วงฤดูฝนของภาคใต้ สถานการณ์เหล่านี้ท าให้เกิดอุทกภัย ขอให้
ด าเนินการ ดังนี้ ๑.ตรวจสอบพื้นท่ีเสี่ยง บริเวณเชิงเขา ที่ใกล้แหล่งน้ า ขุดลอกทางระบายน้ า 
๒. เพ่ิมประสิทธิภาพคูคลองน้ าต่างๆ ก าจัดสิ่งกีดขวางต่างๆ เพ่ือระบายน้ า  ๓. เฝ้าระวัง
ติดตามสถานการณ์ สร้างการรับรู้ข่าวสาร  ๔. หากเกิดเหตุให้แจ้งประสานกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และแจ้งอ าเภอ พร้อมทั้งเชิญชวนจิตอาสาร่วมช่วยเหลือ  ๕. การแจ้ง 

/เตือนข้อมูล… 
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เตือนข้อมูลข่าวสารเสียงตามสายในหมู่บ้าน  ๖. กรณีบ้านเรือนได้รับความเสียหายให้แจ้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ าเภอทราบ  ๗. กรณีเส้นทางคมนาคมได้รับความเสียหาย
ให้บริการประชนชนและแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ าเภอทราบ  ๘. จัดชุด
ปฏิบัติการเข้าร่วมตรวจสอบสถานการณ์  และ ๙. หากสถานการณ์เสียหายเป็นวงกว้างให้
แจ้งอ าเภอทราบ  
 -การจ่ายและส่งคืนอาวุธปืน กระสุนปืน แก่หมู่บ้าน อพป.  ขอให้ทุกหมู่บ้าน        
ท าทะเบียนคุมและแจกจ่ายแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง การน าไปใช้ขอให้ดูแลรักษาด้วย 
 -แนวทางการปลูกกัญชา  (ยาเสพติดประเภท ๕) ศูนย์อ านวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราชแจ้งแนวทางการปลูก การเก็บและการน าไปใช้   

ประธำน    -ขอขอบคุณปลัดสมเกียรติ  รัตนบุรี 
ที่ประชุม   รับทราบ 
สวป.สภ.ช้ำงกลำง ๔.๗  ผลกำรด ำเนินกำรจับกมุคดีต่ำงๆและยำเสพติด  ในรอบเดือน  มิถุนำยน ๒๕๖๒      

 -สถิติควำมผิดคดีอำญำ ๔ กลุ่ม  ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๒ 
๑. ความผิดเกี่ยวกบัชีวิต ร่างกายเพศ ท าร้ายร่างกาย เกิด ๑ ราย จับ ๑ ราย 
๒. ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ลักทรัพย์ เกิด ๒ ราย จับ – ราย  
    กรรโชกทรัพย์ เกิด ๑ ราย จับ   - ราย 
๓. ความผิดพิเศษ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก ๒ ราย จับ ๒ ราย 
๔. ความผิดรัฐเป็นผู้เสียหาย ยาเสพติด ๔๒ ราย จับ ๔๒  คน 

ประธำน    -ขอให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้านดูแลความปลอดภัยในหมู่บ้าน สอดส่องดูแลคนแปลกหน้า
   ในหมู่บ้าน 
    -ขอขอบคุณสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีต ารวจภูธรช้างกลาง 
 ที่ประชุม   รับทราบ 
ประธำน   ๔.๘  กำรแข่งขันกีฬำกรีฑำนักเรียน นักศึกษำและประชำชนอ ำเภอช้ำงกลำง  ประจ ำปี ๒๕๖๒   

 - อ าเภอช้างกลางร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมอบหมาย
ให้สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูช้างกลาง จัดการแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษาและ
ประชาชน อ าเภอช้างกลาง โดยจัดให้มีการแข่งขัน ประเภทกีฬา  ดังนี้ ๑. กีฬาฟุตบอล  ๒. 
กีฬาฟุตซอล  ๓.กีฬาวอลเลย์บอล  ๔.กีฬาเซปักตะกร้อ ๕ กีฬาเปตอง  ๖. กรีฑาลู่และลาน  
การแข่งขันในระหว่างวันที่  ๓ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กรีฑาแข่งขันระหว่างวันที่ ๑๘ – 
๒๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๒  

ที่ประชุม  รับทราบ 
/เรื่องของส่วน… 
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ระเบียบวำระท่ี ๕  เรื่องของส่วนรำชกำรต่ำงๆ 

กยท.สาขาฉวาง  ๕.๑  การปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรชาวสวนยาง  
 -แจ้งให้เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยสาขาฉวาง

 มาปรับปรุงแก้ไขข้อมูลทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางให้เป็นปัจจุบัน  ขอให้ก านัน 
 ผู้ใหญ่บ้าน แจ้งลูกบ้านให้ปรับปรุงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการปลูกยาง และกรณีเสียชีวิตให้
 ทายาทแจ้งยกเลิกได้ที่การยางสาขาฉวาง 

ที่ประชุม  รับทราบ 
กยท.สาขาฉวาง ๕.๒  การปิดรับขอรับทุนสนับสนุนการปลูกแทนปีงบประมาณ ๒๕๖๒   

 -แจ้งการปิดรับขอรับทุนสนับสนุนการปลูกแทนปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ 
 ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
กยท.สาขาฉวาง ๕.๓  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้สารเคมีทางการเกษตรได้อย่างปลอดภัยให้แก่

 เกษตรกรชาวสวนยาง   
ประธำน    -ขอขอบคุณการยางแห่งประเทศไทย 
ที่ประชุม  รับทราบ 
เกษตรอ ำเภอช้ำงกลำง ๕.๔  กำรสมัครอบรมและสอบเพี่อเข้ำร่วมมำตรกำรจ ำกัดกำรใช้สำรเคมี พำรำควอต 

ไกลโฟเซตและคอลร์ไพริฟอส 
 วิธีการสมัคร  
๑. สมัครด้วยตนเอง ผ่านท่างเว็บไซต์ https://chem.doae.go.th 

 ๒. เกษตรกรที่ไม่สามารถสมัครเองได้ ให้ติดต่อสมัครได้ที่ส านักงานเกษตรอ าเภอช้างกลาง               
แผนการรับสมัครเกษตรกรโครงการมาตรการจ ากัดการใช้สารเคมี พาราควอต ไกลโฟเซต
และคอลร์ไพริฟอส  ต าบลหลักช้าง วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบล
หลักช้าง  ต าบลสวนขัน วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ ๖ และต าบลช้างกลาง  วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง  เอกสารที่ต้องเตรียม  ๑. สมุดทะเบียนเกษตรกร
(เล่มสีเขียว) ๒. เอกสารสิทธิ์ที่ดินทุกแปลง ๓.กรณีแปลงที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ต้องมีใบรับรองมา
จากผู้ใหญ่บ้านที่ที่ตั้งแปลง พร้อมจับพิกัด GPS (ค่า X,Y แบบ UTM) เรียบร้อย รับเฉพาะ
เกษตรกรที่มีการปลูกไม้ผล  ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ปลัดเทศบาลท้องถิ่น ร่วมเข้าตรวจสอบการ
ใช้สารเคม ีการให้ความรู้การใช้สารเคมีกับประชาชน  

  -ขอให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ส ารวจผู้ประกอบการรับซื้อผลไม้ในหมู่บ้าน  
ประธำน    -ขอขอบคุณเกษตรอ าเภอช้างกลาง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 

/๕.๕  การข้ึนทะเบียน… 
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-๘- 
ปศุสัตว์อ ำเภอช้ำงกลำง  ๕.๕  กำรขึ้นทะเบียนเกษตรกรปรับปรุงข้อมูล 
  -ผู้ขึ้นทะเบียนใหม่รับแบบฟอร์มและส่งภาพถ่ายได้ที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอช้างกลาง  
ที่ประชุม  รับทราบ 
ปศุสัตว์อ ำเภอช้ำงกลำง  ๕.๖  นมโรงเรียน ตรวจสอบกำรสั่งนมโรงเรียนของนักเรียน  
  -ขอให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้านที่เป็นกรรมการตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียน  ขอให้

ตรวจสอบคุณภาพด้วย 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ปศุสัตว์อ ำเภอชำ้งกลำง  ๕.๗  กำรป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำและปำกเท้ำเปื่อย  
  -ขอให้ผู้ที่ขึ้นทะเบียนสุนัข แมว ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้น าสุนัข แมว     

ไปฉีดวัคซีนได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โรคปากเท้าเปื่อยพบในวัวชน  ฝากก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านช่วยดูแลด้วย  

ประธำน    -ขอขอบคุณปศุสัตว์อ าเภอช้างกลาง 
ทีป่ระชุม  รับทราบ 
ประธำน ๕.๘  สถำนกำรณ์โรคไข้เลือดออก 

   -อาการ  มีไข้สูงเฉียบพลันเกิน ๓๘ องศาเซลเซียสประมาณ  ๒-๗ วัน  คลื่นไส้  
  อาเจียน เบื่ออาหาร  หน้าแดง อาจพบจ้ าเลือดหรือจุดเลือดออกสีแดงเล็กๆ ตามผิวหนัง 
  การป้องกัน  การฉีดพ่นหมอกควันในโรงเรียน  ฝากก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ให้ 
  ลูกบ้านก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย   

ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธำน ๕.๙  ศูนย์อ ำนวยกำรป้องกันควำมปลอดภัยทำงถนนต ำบลหลักช้ำง  
  -เป็นต าบลน าร่องของโครงการ มีการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณถนนที่มีความ

เสี่ยงในต าบลหลักช้าง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวำระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธำน   ๖.๑ ขอเชิญร่วมพิธียกช่อฟ้ำศำลำกำรเปรียญและทอดผ้ำป่ำสำมัคคี ณ วัดมะนำวหวำน 
   พระอำรำมหลวง อ.ช้ำงกลำง จ.นครศรีธรรมรำช  วันเสำร์ ที่ ๖ กรกฎำคม ๒๕๖๒ เวลำ 
   ๐๙.๐๐ น. 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธำน ๖.๒  ขออนุเครำะห์รับบริจำคโลหิต  

 -ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๑๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ขอความอนุเคราะห์เพ่ือ
ตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิตจากญาติธรรมวัดธาตุน้อย วันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา 
๐๙.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. 

ที่ประชุม  รับทราบ 
/-เชิญท่าน... 



-๙- 

ประธำน  -เชิญท่านหัวหน้าส่วนท่านใดมีข้อราชการชี้แจงหรือไม่  ถ้าไม่มี  ขอขอบคุณ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ขอปิดการประชุม  เวลา  ๑๒.๐๐ น.  

ที่ประชุม   รับทราบ 

 

 
(ลงชื่อ)     ผู้จดรายงานการประชุม 

            (นางสุกัญญา  ตีบรรโต) 
                          เจ้าหน้าที่ปกครอง 
 

    (ลงชื่อ)         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (น.ส.พรทิพย์   มณีฉาย) 
                   ปลัดอ าเภอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๐- 
 

เอกสำรแนบรำยงำนกำรประชุม 
 

ก ำนัน  ผู้ใหญ่บ้ำน  แพทย์ประจ ำต ำบล  สำรวัตรก ำนัน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน  ที่ไม่มำประชุม 
ประจ ำเดือน  กรกฎำคม  ๒๕๖๒ 

 

ก ำนัน  ผู้ใหญ่บ้ำน  แพทย์ประจ ำต ำบล  สำรวัตรก ำนัน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน  จ ำนวน  ๑๔๖  คน 
มำประชุม  ๑๔๑  คน   ลำ  ๒  คน  ขำด  ๒  คน   พักกำรปฏิบัติหน้ำที่  ๑  คน  

ต ำบลช้ำงกลำง  จ ำนวน  ๓  รำย   
๑.  นายยงยุทธ  ยอดยิ่ง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่ ๑๑   ขาด  
๒.  นายพงษ์ศักดิ์  ราชาประจันทร์    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่ ๑๒  ขาด  
๓.  นายอุดม  อ าลอย  ผู้ใหญ่บ้าน   หมู่ที่ ๑๖     ลา  

ต ำบลหลักช้ำง  จ ำนวน  -  รำย   

ต ำบลสวนขัน  จ ำนวน  ๑  รำย  พักกำรปฏิบัติหน้ำที่ ๑ รำย   
๑.  นางดัชนีย์  มัชฌิมวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน   หมู่ที่  ๑    พักการปฏิบัติหน้าที่  
๒.  นายมนตรี  ปรีชา  ก านัน       ลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


