
- สําเนา - 
รายงานการประชุมหัวหน�าส�วนราชการประจําอําเภอช�างกลาง 

ครั้งท่ี ๑๑ /๒๕๖๒ 
เม่ือวันศุกร& ท่ี  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

ณ ห�องประชุมไอยรา(ช้ัน ๒ ) ท่ีว�าการอําเภอช�างกลาง 

เวลาประชุมเริ่ม ๑๓.๓๐ น. 
ผู�เข�าร�วมประชุม 
๑. นายวีรยุทธ  ขนุนนิล   นายอําเภอช�างกลาง 
๒. นายอาคม  ทองอินทร�   ปลัดอําเภอ 
๓. นางสาวฝ"นทิพย�  นุกูลกิจ  ปลัดอําเภอ 
๔. นายนพดลกาญจน�รักษ�  (แทน) นายกองค�การบริหารส.วนตําบลช�างกลาง 
๕.นายนฤนัย  เกศา   ท�องถ่ินอําเภอ 
๖.นายทวีศักด์ิ  สินรา   (แทน) ผู�อํานวยการโรงพยาบาลพ.อท.านคล�ายวาจาสิทธิ์ 
๗.นายสุชัด  ปรชีา   ผู�จัดการการไฟฟ<าส.วนภูมิภาคสาขาจันดี 
๘. นายวินัย  วงศ�สกูล   เจ�าพนักงานท่ีดินจังหวัดนครศรีธรรมราชสาขาฉวาง 
๙.นายโชคดี  ชนะพาล   (แทน)กํานันตําบลช�างกลาง 
๑๐.นางสาวบุญญาภา  ศรีรินทร�  ประมงอําเภอช�างกลาง 
๑๑.นายมนู  หนูรอด   สรรพากรเขตพ้ืนท่ีอําเภอช�างกลาง 
๑๒. นางสาวนันทะรี  เทพราช  รักษาการสาธารณสุขอําเภอช�างกลาง 
๑๓. นายวิรัตน�  สันตจิตร   ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน�าท่ีนายกเทศมนตรีตําบลสวนขัน 
๑๔.นายนิพนธ�  รัตนนุพงศ�  ปศุสัตว�อําเภอช�างกลาง 
๑๕.นายธารานิตย�  โมฬี   (แทน) หัวหน�าอุทยานน้ําตกโยง 
๑๖.นายธรรมรักษ�  ศักด์ิ   (แทน) ผู�จัดการการประปาส.วนภูมิภาค 
๑๗. นายวิรัตน�  นุ.มนวล   (แทน) นายกเทศมนตรีตําบลหลักช�าง 
๑๘. นางนทาภรณ�  สุขอนันต�  รักษาการเกษตรอําเภอช�างกลาง 
๑๙.นายสิรภพ  นนท�รังส ี   (แทน) หัวหน�าหมวดทางหลวงช�างกลาง 
๒๐.พ.ต.ท.วิชาญ  รักพริก  (แทน) ผู�กํากับการสถานีตํารวจภูธรช�างกลาง 
๒๑.นายอภิศักด์ิ  จันทร�ขาว (แทน) ผู�อํานวยการการยางแห.งประเทศไทยเขตภาคใต�ตอนกลาง

สาขาฉวาง 
๒๒.นายเด.นวัฒน  สักคุนา (แทน) ผู�อํานวยการโรงเรียนช�างกลางประชานุกูล 
๒๓.นางสาวสุธรรม  โมรา  วัฒนธรรมอําเภอช�างกลาง 
๒๔.นายพลพิชัย  วุฒิวงค�   (แทน) กํานันตําบลหลักช�าง 
๒๕. นางอมรรัตน�  ชาญสวัสด์ิ  รักษาการพัฒนาการอําเภอช�างกลาง 
๒๖. นางสาวลัดดา  ไตรระเบียบ (แทน) ผู�อํานวยการศูนย�การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

อําเภอช�างกลาง 
      /๒๗.นายบุญศักด์ิ.... 
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๒๗. นายบุญศักด์ิ  ต้ังเกียรติกําจาย ผู�อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 
๒๘. นางสาวศจี  วัจนสาร   เจ�าหน�าท่ีปกครอง 

ผู�เข�าร�วมประชุม  
๑. นายพีรศักด์ิ ปLานเสนห�   
๒. นางสาวนิษาจรณโยธิน  นักวิชาการส.งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  

ผู�ไม�มาประชุม 
๑. นายสมเกียรติ  รัตนบุรี  ปลัดอําเภอ ( ติดราชการ )       
๒.นายมนตรี  ปรีชา กํานันตําบลสวนขัน  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ�งท่ีประชุมทราบ 
ประธาน   1.1 ข�าราชการย�ายไปดํารงตําแหน�งใหม� 
 - นางสาวขวัญชนก  บุบฝากิจ ตําแหน�ง เกษตรอําเภอช�างกลาง ย�ายไปดํารง

ตําแหน�ง เกษตรอําเภอปากพนัง 
 - นายบุญเลิศ  ใจหาญ ตําแหน�ง นักวิชาการส�งเสริมการเกษตรปฏิบัติการย�ายไป

อําเภอพรหมคีรี 
๑.2 แนะนําตัวข�าราชการย�ายมาดํารงตําแหน�งใหม� จํานวน ๔ ราย 

 - พ.ต.อ.จตุพงศ�  ใจแกล�ว ตําแหน.ง ผู�กํากับการสถานีตํารวจภูธรไม�เรียง               
รักษาราชการแทน ผู�กํากับการสถานีตํารวจภูธรช�างกลาง 

   - นายสุชัด  ปรีชา  ตําแหน.ง ผู�จัดการการไฟฟ<าส.วนภูมิภาคสาขาอําเภอช�างกลาง 
   -นายสุคนธ�  ชูรักษา ตําแหน.ง ผู�จัดการการประปาส.วนภูมิภาคสาขาจันดี 
   - นางสาวนิษาจรณโยธิน ตําแหน.ง นักวิชาการส.งเสริมการปฏิบัติการ 
   ๑.3สรุปผลการปฏิบัติงานท่ีสําคัญในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ 

- กิจกรรมจิตอาสา “เราทําความ ดี ด�วยหัวใจ” เม่ือวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒               
ณ วัดมะนาวหวานพระอารามหลวง หมู.ท่ี ๔ ตําบลช�างกลาง อําเภอช�างกลาง 
- พิธีรับมอบ ผ�าพันคอ และหมวกจิตอาสาพระราชทาน  เม่ือวันท่ี ๙ ตุลาคม 
๒๕๖๒ณ หอประชุมอําเภอช�างกลาง 
- การจัดพิธีบําเพ็ญกุศลและพิธีน�อมรําลึกเนื่องในวันคล�ายวันสวรรคตพระบาท 
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
เม่ือวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ มีกิจกรรม  ๓ ช�วง  

   ๑. พิธีทําบุญตักบาตรข�าวสารอาหารแห�ง ณ วัดมะนาวหวาน (พระอารามหลวง) 
๒. พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม ณ หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
นครศรีธรรมราช 
๓. พิธีจุดเทียนเพ่ือน�อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 

     / กิจกรรม........ 
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- กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน@ ทําความสะอาดลําน้ําคูคลองถวายพระ
ราชกุศลและน�อมรําลึกเนื่องในโอกาสวันคล�ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ณ คลองวัดมะนาวหวาน
หมู�ท่ี ๔ ต.ช�างกลาง อ.ช�างกลาง จ.นครศรีฯ เม่ือวันท่ี ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๖๒ 
- กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน@ ทําความสะอาด ศาสนสถาน ถวายพระ
ราชกุศลและน�อมรําลึกเนื่องในโอกาสวันคล�ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล�าเจ�าอยู�หัว ณ วัดเทพกุญชร หมู�ท่ี ๗ ต.ช�างกลาง อ.ช�างกลาง จ.นครศรี
ฯเม่ือวันท่ี ๑๘ ตุลาคม  ๒๕๖๒ 
- กิจกรรมจิตอาสา “เราทําความ ดี ด�วยหัวใจ”  และร�วมปลูกต�นไม�แห�งชาติ               
เม่ือวันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ สามแยกเกาะกลางบายพาส ถนนสาย ๔๐๑๕  
- การจัดงานพิธีบําเพ็ญกุศลและพิธีน�อมรําลึกเนื่องในวันคล�ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัวเม่ือวันท่ี ๒๓ ตุลาคม  ๒๕๖๒ 
๑. พิธีทําบุญตักบาตรข�าวสารอาหารแห�ง ณ วัดมะนาวหวาน (พระอารามหลวง) 
๒. พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม ณ หอประชุมอําเภอช�างกลาง 
๓. พิธีจุดเทียนเพ่ือน�อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัว ณ หอประชุมอําเภอช�างกลาง 
- กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน@ทําความสะอาดบริเวณเส�นทางรถไฟและ
ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ถวายพระราชกุศลและน�อมรําลึกเนื่องในโอกาสวัน
คล�ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัว ณ บริเวณสถานีรถไฟ
บ�านหลักช�าง เม่ือวันท่ี ๒๓ ตุลาคม  ๒๕๖๒  
- กิจกรรมจิตอาสา “เราทําความ ดี ด�วยหัวใจ” ณ วัดมะนาวหวาน (พระอาราม
หลวง) เม่ือวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
๑.๔ การจัดงาน “วันป ยมหาราช”  ๒๓ ตุลาคม  ๒๕๖๒ 
- สรุปผลการดําเนินงาน จํานวนพวงมาลาท้ังหมด ๒๓ พวง จํานวนเงินเพ่ือสมทบ
กองทุน “เด็กดีวันปKยะ” จํานวน ๑๐,๘๒๐ บาท เพ่ือใช�เปMนทุนในปN ๒๕๖๓ ต�อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑๐ / ๒๕๖๒เม่ือวันอังคาร ท่ี ๑ ตุลาคม  
๒๕๖๒ 

มติท่ีประชุม รับรองการประชุม       

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ  
ประธาน ๓.๑ การมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของผู�ว�าราชการจังหวัด

นครศรีธรรมราช (นายศิริพัฒน&พัฒกุล) เม่ือวันท่ี ๗ ตุลาคม  ๒๕๖๒                
ณ ห�องประชุมศรีวิชัยช้ัน ๕ 

 - ท.านผู�ว.าราชการจังหวัดได�มอบแนวทางปฏิบัติราชการของผู�ว.าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช “นครศรีธรรมราช นครแห.งอารยธรรม” มุ.งม่ันสร�างสรรค� พัฒนา
เมืองนคร ท.านผู�ว.าฯ จะเน�นย้ําในเรื่องการเข�าร.วมประชุมนายอําเภอร.วมกับ          
ผู�กํากับการสถานีตํารวจภูธรในพ้ืนท่ี เน�นในเรื่องงานรัฐพิธีถือเปQนงานท่ีสําคัญท่ี   

         /ทุกส.วน.... 
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 ทุกส.วนราชการจะต�องให�ความสําคัญในการเข�าร.วม ในท่ีประชุมได�สําเนา                 

แนวทางการปฏิบัติราชการของผู�ว.าราชการจังหวัดแจกจ.ายให�ทุกส.วนราชการได�
ทราบแล�ว 
๓.๒ การขับเคล่ือนจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔วปร. 
- ประเภทของการจัดจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. แบ�งเป@น ๓ ประเภท ดังนี้ 

๑. จิตอาสาพัฒนา  
๒. จิตอาสาภัยพิบัติ 
๓. จิตอาสาเฉพาะกิจ 
- สําหรับกิจกรรมท่ีกําหนดให�องค�กรปกครองส.วนท�องถ่ินทุกแห.งต�องดําเนินการ

อย.างน�อยเดือนละ ๑ ครั้ง  คือ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนสะอาด สวยงาม 
ปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติ โดยให�นํารถดับเพลิง รถบรรทุกน้ํา ฉีดล�างทําความ
สะอาดถนนในพ้ืนร.วมกับจิตอาสาตัดหญ�า กวาด เก็บขยะ ถนนเส�นทางเป<าหมายท่ี
กําหนด ท้ังนี้ จะเปQนการซ�อมตรวจสอบเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ�ในการบรรเทา
สาธารณภัยให�มีความพร�อมใช�งานอยู.เสมอ 

- การแต.งกายเครื่องแบบจิตอาสา ประกอบด�วย หมวก ผ�าพันคอ ป<ายชื่อ                
สําหรับเสื้อแต.งตามวาระในแต.ละงาน 

- หน.วยงานใดได�จัดทํากิจกรรมจิตอาสาขอให�ท.านได�แจ�งล.วงหน�า หรือแจ�ง
ประสาน ป.ตําบล ก.อนทําภารกิจจะซักซ�อมแนวทางการปฏิบัติของจิตอาสา  
๓.๓ การดูแลรักษาความเรียบร�อยของสถานท่ีราชการ เช�น พระบรมฉายา
ลักษณ&  ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ& ฯลฯ ต�องดูดี ไม�ขาด หรือไม�เหมาะสม 
- ขอความมือส.วนราชการหน.วยงาน กํากับดูแล สถานท่ีราชการให�ดูเรียบร�อย
สะอาด เหมาะสม สวยงาม 
๓.๔ การกวดขันการเล�นดอกไม�เพลิง การจุดและปล�อย พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ 
โคมควัน ในช�วงเทศกาลลอยกระทง 

- ในห�วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน ๒๕๖๒ เปMนช�วงใกล�เทศกาลวันลอยกระทง ซ่ึง
ในห�วงเวลาดังกล�าวประชาชนนิยมเล�นดอกไม�เพลิง จุดและปล�อยพลุ ตะไล โคม
ลอยโคมไฟหรือวัตถุอ่ืนใดท่ีคล�ายคลึงกัน มีเหตุเกิดระเบิดและเพลิงไหม�เพ่ือเปMนการ
ปQองกันอันท่ีอาจจะเกิดข้ึนและลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย@สินของประชาชน 
จะต�องได�รับการอนุญาตจากนายอําเภอท�องท่ี หากฝาฝRนระวางโทษจําคุกไม�เกิน
สาม 
ปN หรือปรับไม�เกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ตามข�อ ๕ ของคําสั่งหัวหน�าคณะ
รักษาความสงบแห�งชาติท่ี ๒๗/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
๓.๕ ผลการดําเนินการจับกุมคดีต�างๆ และยาเสพติด ในรอบเดือน ตุลาคม  
๒๕๖๒  
๑. ความผิดเก่ียวกับชีวิต ร�างกายเพศ ทําร�ายร�างกาย จํานวน ๑ ราย 
๒. ความผิดเก่ียวกับทรัพย@จํานวน  ๑ ราย 
๓. ความผิดพิเศษ พ.ร.บ.คุ�มครองเด็กจํานวน  ๔  ราย 

/ ความผิดรัฐ......... 
 
 



- ๕ - 
 

๔. ความผิดรัฐเปMนผู�เสียหายยาเสพติด ราย 37  คนอาวุธปRน 2 ราย 
๓.๖ การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนปศุสัตว: (สนง.ปศ.) 
-ฝากข.าวประชาสัมพันธ�การข้ึนทะเบียนสัตว�จะต�องดําเนินการให�เสร็จในช.วงเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพ่ือรองรับสถานการณ�อุทกภัยท่ีอาจจะข้ึนในพ้ืนท่ีการ
เตรียมการสถานท่ีพักพิงสัตว� 
- การออกฉีดสัตว�เพ่ือป<องกันโรคเท�าเปTUอย งานฉีดพ.อยา ป<องกันโรค การฉีดวัคซีน
ป<องกันโรค การดําเนินการในการต.ออนุญาต 
๓.๗โครงการประกันรายได�เกษตรกรปาล&มน้ํามัน 
- เม่ือวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ได�มีการจัดสรรเงินประกันรายได�เกษตรกรปาล�มน้ํามัน 
- ฝากประชาสัมพันธ�เตือนภัยน้ําท.วม บริเวณริมตลิ่ง บริเวณแม.น้ําให�ปรับข้ึน
ทะเบียนพืช ผักยืนต�น 
- การกําจัดสาร ๓ ชนิดได�บังคับใช�เม่ือวันท่ี ๒๑ ตุลาคม  ๒๕๖๒ เม่ือจะซ้ือสาร ๓ 
ชนิดจะต�องน้ําบัตรประจําตัวประชาชนไปด�วย  
- ประชาสัมพันธ�การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
๓.๘ ขอเชิญร�วมพิธีถวายผ�าพระกฐินพระราชทาน ประจําปB ๒๕๖๒ 
- พิธีสมโภชน@ผ�ากฐินพระราชทาน ในวันศุกร@ ท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒                   
เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ ศาลาการเปรียญวัดมะนาวหวาน (พระอารามหลวง)                  
ตําบลช�างกลาง  อําเภอช�างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
- พิธีถวายผ�าพระกฐินพระราชทาน ในวันเสาร@ ท่ี ๒ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒               
เวลา ๑๒.๓๐ น. ณ ศาลาการเปรียญวัดมะนาวหวาน ตําบลช�างกลาง                
อําเภอช�างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีกรมการข�าวเปMนเจ�าภาพ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ(ถ�ามี) 
ผอ.วท.กษ ขอความร�วมมือหัวหน�าส�วนราชการในการตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น          

ในเรื่องของการพัฒนาผลิตชุมชน เพ่ือทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
นครศรีธรรมราชนําข�อมูลไปสรุปเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ@ 

การยางฯ ได�มีการ Kike Off พร�อมกันท่ัวประเทศในการจ.ายเงินให�เกษตรกรชาวสวนยางพารา 
และได�มีการขยายการลงทะเบียนยางพารา เพ่ือเป\ดอากาศให�แก.ผู�ท่ียังไม.ได�
ลงทะเบียน จะมีรายชื่อเอามาจ.ายในรอบถัดไป อายุต�นยางพาราจะต�อง ๗ ป]ข้ึนไป
พร�อมเป\ดกรีดแล�ว รายละไม.เกิน ๒๕ ไร.ทางสํานักงานการยางได�รับการลงทะเบียน
ปรับปรุงเกษตรกรยางพารา ช.วงเช�า จํานวน ๑๐๐ คน ช.วงบ.าย ๑๐๐ คน และจะมี
เจ�าหน�าท่ีรับผิดชอบท้ัง ๓ ตําบล 

ประธาน แจ�งประสานการไฟฟ<าในเรื่องของการตัดแต.งก่ิงไม�ท้ิงไว�ในบริเวณคูริมทางของ
หมู.บ�าน 

 
        /ผจก.ไฟฟ<า....... 

 
 



- ๖ - 
ผจก.ไฟฟ<า จะนําเข�าแจ�งผู�รับเหมาและคณะกรรมการพิจารณา ในการตัดแต.งก่ิงไม�  
 ทางการไฟฟ<า จะทํา Line เพ่ือเข�าร.วมแจ�งเม่ือไฟฟ<าดับในพ้ืนท่ีอําเภอช�างกลางเพ่ือ

ความสะดวกในการประสาน  
ประธาน - การแจ�งเตือนข.าวสารการก.อเหตุในพ้ืนท่ีขอให�ทุกหน.วยงานช.วยกันสอดส.องดูแล  

การเฝ<าระวัง สังเกตการณ� การมีบุคคลแปลกหน�าเข�ามาในพ้ืนท่ี 
ประธาน   ขอขอบคุณผู�เข�าร.วมประชุม 
 ป\ดการประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น. 
 

ลงช่ือ                  ผู�จดรายงานการประชุม 
( นางสาวศจี  วัจนสาร ) 

เจ�าหน�าท่ีปกครอง 

 

ลงช่ือ ผู�ตรวจรายงานการประชุม 
( นางสาวฝWนทิพย@  นุกูลกิจ ) 

ปลัดอําเภอ 
 
 
 


