
 
-ส ำเนำ- 

รำยงำนกำรประชุมก ำนัน  ผู้ใหญ่บ้ำน ฯลฯ  อ ำเภอช้ำงกลำง 
ครั้งที ่ ๑๑/๒๕๖๒ 

เมื่อวันที่  ๔  พฤศจิกำยน  ๒๕๖๒ 
ณ  หอประชุมอ ำเภอช้ำงกลำง 

  ผู้มำประชุม 

  ๑. นายวีรยุทธ  ขนุนนิล   นายอ าเภอ 
๒. นายอาคม  ทองอินทร์     ปลัดอาวุโส 
๓. นางนทาภรณ์  สุขอนันต์  เกษตรอ าเภอ้าางกลาง 
๔. จ.ส.อ.ภูดิท  แกาวจิตรงาม  (แทน) สัสดีอ าเภอ้าางกลาง 
๕. นายนิพนธ์  รัตนนุพนธ์  ปศุสัตว์อ าเภอ้าางกลาง 

  ๖. นายอดิศักดิ์  จันทร์ขาว   หัวหนาาปฏิบัติการการยางแห่งประเทศไทยสาขาฉวาง 
  ๗. พ.ต.อ.จตุพงศ์  ใจแกลาว  ผูาก ากับการสถานีต ารวจภูธร้าางกลาง 
  ๘. นายทวีศักดิ์   สินรา    นักวิ้าการสาธารณสุข้ านาญการ 
  ๙. นางสาวบุญญาภา  ศรีรินทร์  ประมงอ าเภอ้าางกลาง 
  ๑๐. นายนพดล  กาญจนรักษ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล้าางกลาง 
  ๑๑. นางอมรรัตน์  ้าญสวัสดิ์  นักวิ้าการพัฒนาุ้ม้น้ านาญการ 
  ๑๒. นายวิรัตน์  นุ่มนวล   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลหลัก้าาง 
  ๑๓. นายจิรพนธ์  บุษบา   (แทน) ผูาจัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา้าางกลาง  
  ๑๔. นางสาวรั้นก  รา้บัณฑิตยคุล นักวิ้าการสาธารณสุข 

๑๕. นางสุกัญญา  ตีบรรโต  เจาาหนาาที่ปกครอง 
๑๖. ก านัน  ผูาใหญ่บาาน  แพทย์ประจ าต าบล  สารวัตรก านัน  ผูา้่วยผูาใหญ่บาาน    จ านวน  ๑๔๕  คน 
มาประุ้ม  ๑๓๓  คน   ลา  ๑๐  คน  ขาด  ๑  คน  พักการปฏิบัติหนาาที่  ๑  คน  
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 

ก่อนระเบียบวำระ -มอบเกียรติบัตรหมู่บ้ำนปลอดลูกน้ ำยุงลำย 
   -มอบป้ำยธนำคำรปลำเกิด 

ระเบียบวำระท่ี ๑ เรื่องประธำนแจ้งทีป่ระชุมทรำบ 
   1.1 ข้าราชการย้ายไปด ารงต าแหน่งใหม่ 
 - นางสาวขวัญชนก  บุบฝากิจ ต าแหน่ง เกษตรอ าเภอช้างกลาง  ย้ายไปด ารงต าแหน่ง 

เกษตรอ าเภอปากพนัง 
 - นายบุญเลิศ  ใจหาญ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการย้ายไปอ าเภอ

พรหมคีรี 
 /๑.2 แนะน า... 

 



-๒- 

   ๑.2 แนะน ำตัวข้ำรำชกำรย้ำยมำด ำรงต ำแหน่งใหม่  จ ำนวน ๔ รำย 
 - พ.ต.อ.จตุพงศ์  ใจแกลาว ต าแหน่ง ผูาก ากับการสถานีต ารวจภูธรไมาเรียง               

รักษารา้การแทน ผูาก ากับการสถานีต ารวจภูธร้าางกลาง  
   - นายสุ้ัด  ปรี้า  ต าแหน่ง ผูาจัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา้าางกลาง 
   - นายสุคนธ์  ู้รักษา ต าแหน่ง ผูาจัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี 
   - นางสาวนิษา  จรณโยธิน ต าแหน่ง นักวิ้าการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

   ๑.3 สรุปผลกำรปฏิบัติงำนที่ส ำคัญในรอบเดือน  ตุลำคม  ๒๕๖๒ 

- กิจกรรมจิตอาสา “เราท าความ ดี ดาวยหัวใจ” เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ วัดมะนาวหวาน 
- พิธีรับมอบ ผ้าพันคอ และหมวกจิตอาสาพระราชทาน  เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒        
ณ หอประชุมอ าเภอช้างกลาง 
- การจัดพิธีบ าเพ็ญกุศลและพิธีน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ    
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ มีกิจกรรม  ๓ ช่วง  

   ๑. พิธีท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ วัดมะนาวหวาน (พระอารามหลวง) 
๒. พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม ณ หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
นครศรีธรรมราช 
๓. พิธีจุดเทียนเพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 
- กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ท าความสะอาดล าน  าคู่คลองถวายพระราชกุศล
และน้อมร าลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร   
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ คลองวัดมะนาวหวาน หมู่ที่ ๔ ต.ช้างกลาง 
อ.ช้างกลาง จ.นครศรีฯ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๖๒ 
- กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ท าความสะอาด ศาสนสถาน ถวายพระราชกุศล
และน้อมร าลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ณ วัดเทพกุญชร หมู่ที่ ๗ ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีฯ เมื่อวันที่ ๑๘ 
ตุลาคม  ๒๕๖๒ 
- กิจกรรมจิตอาสา “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ”  และร่วมปลูกต้นไม้แห่งชาติ               
เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ สามแยกเกาะกลางบายพาส ถนนสาย ๔๐๑๕  
- การจัดงานพิธีบ าเพ็ญกุศลและพิธีน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม  ๒๕๖๒ 
๑. พิธีท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ วัดมะนาวหวาน (พระอารามหลวง) 
๒. พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม ณ หอประชุมอ าเภอช้างกลาง 
๓. พิธีจุดเทียนเพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอ าเภอช้างกลาง 
 

/- กิจกรรม... 
 



-๓- 

- กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ท าความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟและระบบ
สาธารณูปโภคพื นฐาน ถวายพระราชกุศลและน้อมร าลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสถานีรถไฟบ้านหลักช้าง เมื่อวันที่ ๒๓ 
ตุลาคม  ๒๕๖๒  
- กิจกรรมจิตอาสา “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ วัดมะนาวหวาน (พระอารามหลวง)    
เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
๑.๔  การจัดงาน “วันปิยมหาราช”  ๒๓ ตุลาคม  ๒๕๖๒ 
- สรุปผลการด าเนินงาน จ านวนพวงมาลาทั งหมด ๒๓ พวง จ านวนเงินเพื่อสมทบกองทุน 
“เด็กดีวันปิยะ” จ านวน  ๑๒,๓๒๐  บาท เพื่อใช้เป็นทุนในปี ๒๕๖๓ ต่อไป 

ระเบียบวำระท่ี  ๒ รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๒  ตุลำคม  ๒๕๖๒ 

ขอใหาที่ประุ้มรับรองรายงานการประุ้มประจ าเดือนก านัน  ผูาใหญ่บาาน  แพทย์
ประจ าต าบล  สารวัตรก านัน  ผูา้่วยผูาใหญ่บาาน  ครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๒  ในวันที ่ ๒  ตุลาคม  
๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ หอประุ้มอ าเภอ้าางกลาง  ขอใหาที่ประุ้มไดาพิจารณาใหาการ
รับรองต่อไป 

ที่ประุ้ม   รับรองรายงานการประุ้ม  ครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๒  วันที่  ๒  ตุลาคม  ๒๕๖๒ 

ระเบียบวำระท่ี ๓ กำรติดตำมผลกำรประชุมครั้งท่ีแล้ว  (ครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๒  วันที่  ๒  ตุลำคม  ๒๕๖๒) 
๓.๑  ก านัน  ผูาใหญ่บาาน  แพทย์ประจ าต าบล  สารวัตรก านัน  และผูา้่วยผูาใหญ่บาาน  

ที่ไม่มาประุ้ม  ประจ าเดือน  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ก านัน  ผูาใหญ่บาาน  แพทย์ประจ าต าบล  
สารวัตรก านัน  ผูา้่วยผูาใหญ่บาาน  จ านวน  ๑๔๕  คน  มาประุ้ม  ๑๓๘  คน  ลา  ๖  คน  
ขาด  -  คน  พักการปฏิบัติหนาาที่   ๑  คน  

   ต ำบลช้ำงกลำง  จ ำนวน  ๔  รำย  
   ๑.  นายสมหมาย  ศรีเพ่ิม  ผูา้่วยผูาใหญ่บาานฝ่ายปกครอง   หมู่ที่ ๒  ลา 
   ๒.  นายพงษ์ศักดิ์  รา้าประจันทร์  ผูา้่วยผูาใหญ่บาานฝ่ายปกครอง   หมู่ที่ ๑๒  ลา
   ๓.  นายสุคนทิพย์  สมหมาย สารวัตรก านัน     ลา 
   ๔.  นางสใบพิศ  หัสดิน  แพทย์ประจ าต าบล    ลา 
   ต ำบลหลักช้ำง  จ ำนวน  ๒  รำย   
   ๑.  นาย้ยธร  สุ้าติพงศ์  ผูา้่วยผูาใหญ่บาานฝ่ายปกครอง   หมู่ที่ ๔  ลา 
   ๒.  นายธีรวีร์  ภูว่ัฒนานุสรณ์ ผูา้่วยผูาใหญ่บาานฝ่ายปกครอง   หมู่ที่ ๖  ลา 
   ต ำบลสวนขัน  จ ำนวน  -  รำย  พักกำรปฏิบัติหน้ำที่ ๑ รำย   
   ๑.  นางดั้นีย์  มั้ฌิมวงศ์ ผูาใหญ่บาาน   หมู่ที่  ๑  พักการปฏิบัติหนาาที่  

ที่ประุ้ม   รับทราบ 

/ระเบียบวาระท่ี ๔… 

 



-๔- 

ระเบียบวำระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทรำบและถือปฏิบัติ 

ประธำน   ๔.๑  กำรมอบแนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
(นำยศิริพัฒน์  พัฒกุล) เมื่อวันที่ ๗ ตุลำคม  ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศรีวิชัยช้ัน ๕ 
 -ใหาทุกส่วนรา้การ อ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนทาองถิ่นใหาความส าคัญกับการ
ด าเนินงานตามนโยบายส าคัญของรัฐบาลทั้ง ๑๒ ดาาน 

ที่ประุ้ม   รับทราบ 
ประธำน   ๔.๒  กำรขับเคลื่อนจิตอำสำพระรำชทำน ๙๐๔ วปร. 

- ประเภทของกำรจัดจิตอำสำพระรำชทำน ๙๐๔ วปร. แบ่งเป็น ๓ ประเภท ดังนี้ 
 ๑. จิตอำสำพัฒนำ  ๒. จิตอำสำภัยพิบัติ ๓. จิตอำสำเฉพำะกิจ 

-ส าหรับกิจกรรมที่ก าหนดใหาองค์กรปกครองส่วนทาองถิ่นทุกแห่งตาองด าเนินการอย่าง
นาอยเดือนละ ๑ ครั้ง  คือ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนสะอาด สวยงาม ปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ
โดยใหาน ารถดับเพลิง รถบรรทุกน้ า ฉีดลาางท าความสะอาดถนนในพ้ืนที่ร่วมกับจิตอาสา     
ตัดหญาา กวาด เก็บขยะ ถนนเสานทางเป้าหมายที่ก าหนด ทั้งนี้ จะเป็นการซาอมตรวจสอบ
เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ในการบรรเทาสาธารณภัยใหามีความพราอมใ้างานอยู่เสมอ 

ที่ประุ้ม   รับทราบ 
ประธำน   ๔.๓  กำรดูแลรักษำควำมเรียบร้อยของสถำนที่รำชกำร เช่น พระบรมฉำยำลักษณ์      
   ธงชำติ ธงตรำสัญลักษณ์ ฯลฯ ต้องดูดี ไม่ขำด หรือไม่เหมำะสม 
    -ฝากก านัน ผูาใหญ่บาาน้่วยกันดูแลที่ท าการก านัน  ผูาใหญ่บาาน  และบาานเรือน 
   ประ้า้นใหาอยู่ในสภาพเรียบราอย 
ที่ประุ้ม   รับทราบ 
ประธำน   ๔.๔  การกวดขันการเลน่ดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อย พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน
   ในช่วงเทศกาลลอยกระทง 

 -ในห้วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นช่วงใกล้เทศกาลวันลอยกระทง              
ซึ่งในห้วงเวลาดังกล่าวประชาชนนิยมเล่นดอกไม้เพลิง จุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย   
โคมไฟหรือวัตถุอ่ืนใดที่คล้ายคลึงกัน มีเหตุเกิดระเบิดและเพลิงไหม้เพ่ือเป็นการป้องกันอันที่
อาจจะเกิดขึ นและลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จะต้องได้รับการอนุญาต
จากนายอ าเภอท้องที่ หากฝ่าฝืนระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท 
หรือทั งจ าทั งปรับ ตามข้อ ๕ ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๗/๒๕๕๙ 
ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ที่ประุ้ม   รับทราบ 
 

/๔.๕  การสนับสนุน… 
 

 



-๕- 

ประธำน   ๔.๕  การสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน (กม.)  ประจ ำปี 
   งบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 -กรมการปกครองไดาจัดสรรงบประมาณไตรมาสที่ ๑ ขอใหาทุกหมู่บาานด าเนินการ
เบิกจ่ายค่าใ้าจ่ายในการประุ้ม หมู่บาานละ ๑ เดือนๆ ละ ๕๕๐ บาท ขอใหาเบิกจ่ายเดือน 
ตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จัดส่งภำยในวันที่  ๒๐  พฤศจิกำยน  ๒๕๖๒ 

ที่ประุ้ม   รับทราบ 
ผกก.สภ.ช้างกลาง ๔.๖  ผลการด าเนินการจับกมุคดีต่างๆ และยาเสพติด ในรอบเดือน ตุลาคม  ๒๕๖๒  

๑. ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายเพศ ท าร้ายร่างกาย  จ านวน ๑ ราย 
๒. ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์จ านวน  - ราย 
๓. ความผิดพิเศษ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก จ านวน  ๔  ราย 
๔. ความผิดรัฐเป็นผู้เสียหาย ยาเสพติด ราย 37  คน อาวุธปืน 2 ราย 

ประธาน    -ขอขอบคุณผูาก ากับการสถานีต ารวจภูธร้าางกลาง 
ที่ประุ้ม   รับทราบ 

ระเบียบวำระท่ี ๕  เรื่องของส่วนรำชกำรต่ำงๆ 
ปศุสัตว์อ าเภอช้างกลาง ๕.๑  การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนปศุสัตว์  
  -การขึ นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์ เพ่ือให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย

พิบัติด้านปศุสัตว์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้เกษตรกรไปขอขึ นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์กับเจ้าหน้าที่
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอในพื นที่ก่อน หลักฐาน ๑.บัตรประจ าตัวประชาชน  ๒. ทะเบียนบ้าน 
๓. ภาพถ่ายเกษตรกร   ๔. ภาพถ่ายเกษตรกรคู่กับสัตว์ ณ สถานที่เลี ยงสัตว์                   
๕. พิกัดภูมิศาสตร์สถานที่เลี ยงสัตว์ (ละติจูด,ลองติจูด) 

  -การขอรับความช่วยเหลือของเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์  ขอรับความ
ช่วยเหลือกรณีสัตว์ตาย หรือสูญหายจากภัยพิบัติ หลักฐาน กรณี โค กระบือ สุกร แพะ แกะ 
ตายตั งแต่ ๑ ตัวขึ นไป และสัตว์ปีกตายตั งแต่ ๕๐ ตัวขึ นไป จะต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
และส าเนาบันทึกแจ้งความ พร้อมภาพถ่ายเจ้าของสัตว์คู่กับสัตว์ที่ตาย และผู้ปกครองท้องที่
ในพื นที่ (ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) หรือสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
ในพื นที่ประกอบการยื่นขอรับความช่วยเหลือ  

    -การขึ นทะเบียนสัตว์เลี ยง (สุนัข,แมว) ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือรู้จ านวน
   การจัดซื อวัคซีน 
    -การเฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อย  สาเหตุหลักติดจากวัวชนที่ชนต่างพื นที่ 
ประธำน    -ขอขอบคุณปศุสัตว์อ าเภอ้าางกลาง 
ที่ประุ้ม  รับทราบ 
 

/๕.๒  โครงการประกัน… 
 
 



-๖- 
 

เกษตรอ ำเภอช้ำงกลำง ๕.๒  โครงกำรประกันรำยได้เกษตรกรปำล์มน้ ำมัน    
    -ฝากก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน  ามันต้องขึ น 
   ทะเบียนเกษตรกรกบักรมส่งเสริมการเกษตรทุกครัวเรือน ทั งที่มีเอกสารสิทธิ์และไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
         และเป็นพื นที่ที่ต้นปาล์มให้ผลผลิตแล้ว  (อายุไม่น้อยกว่า 3 ปี) ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ 
   ส าหรับผู้ขึ นทะเบียนรายใหม่ หลักฐานที่ใช้ รูปถ่าย ๑ นิ ว ๑ รูป เอกสารสิทธิ์ ค่าแปลง GPS  
   เมื่อได้รับเงินแล้วขอให้เกษตรกรปรับปรุงทะเบียนให้เป็นปี ๒๕๖๒ 
ประธำน    -ขอขอบคุณเกษตรอ าเภอ้าางกลาง 
ที่ประุ้ม  รับทราบ 
น.ส.รัชนก  รำชบัณฑิตยคุล  ๕.๓ กำรด ำเนินโครงกำรเฝำ้ระวังป้องกันโรคไข้เลือดออก   

 -ส านักงานสาธารณสุขจัดกิจกรรมหมู่บ้านปลอดลูกน  ายุงลาย  การท าสมุนไพรไล่ยุง
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ลูกบ้านถึงมาตรการควบคุมโรคไม่ให้ยุงกัด และท าลายแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย โดยยึดหลัก  “3 เก็บ 3 โรค” คือ 1. เก็บบ้านให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายอยู่อาศัย   
2. เก็บขยะให้เกลี ยงไม่ให้ยุงลายเพาะพันธุ์  3. เก็บปิดน  าให้มิดชิดไม่ให้ยุงลายวางไข่           
และกิจกรรมธนาคารปลาเกิด 

ประธำน    -ฝากก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ลูกบ้านโรคไข้เลือดออก 
    -ขอขอบคุณนางสาวรั้นก  รา้บัณฑิตยคุล  (แทน) สาธารณสุขอ าเภอ้าางกลาง 
ที่ประุ้ม  รับทราบ 
ระเบียบวำระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
กยท.สาขาฉวาง  ๖.๑  โครงการประกันรายไดเ้กษตรกรชาวสวนยาง   
    -ขอใหาก านัน ผูาใหญ่บาานประุ้มราษฎรในหมู่บาานเพ่ือตรวจสอบราย้ื่อเพ่ือความ
   ถูกตาอง หากมีขาอสงสัยสามารถสอบถามไดาที่เบอร์โทร. ต าบลสวนขัน  โทร.๐๘๙-๘๗๙๗๔๖๖  
   ต าบลหลัก้าาง  โทร.๐๘๗-๓๘๗๕๑๒๓  ต าบล้าางกลาง  โทร.๐๘๐-๖๙๑๒๔๖๔  และเบอร์ 
   ๐๘๓-๓๙๘๑๗๔๙  หากเกษตรกรท่านใดมีข้อสงสัยเพ่ิมเติมสามารถติดต่อได้ที่ กยท.สาขาฉวาง 
ประธำน    -ฝากก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ลูกบ้าน 
    -ขอขอบคุณการยางแห่งประเทศไทยสาขาฉวาง 
ที่ประุ้ม  รับทราบ 
นางอมรรัตน์ ชาญสวัสดิ์   ๖.๒  กองทุนแม่ของแผ่นดิน 
    -ประ้าสัมพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมรา้จัดกิจกรรมมอบเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
   ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมรา้   
ประธำน    -ขอขอบคุณนางอมรรัตน์  ้าญสวัสดิ์ (แทน) พัฒนาการอ าเภอ้าางกลาง 
ที่ประุ้ม  รับทราบ 
 

/-ฝากก านัน... 
 
 



-๗- 
 
ประธำน  -ฝากก านัน ผูาใหญ่บาาน ประ้าสัมพันธ์  การจัดตั้งจุดตรวจบริเวณป้อมหนาา        

วัดมะนาวหวาน  ขอความร่วมมือ้่วยกันสอดส่องดูแลความเรียบราอยในหมู่บาานหากมีเหตุใหา
แจางอ าเภอหรือสถานีต ารวจภูธร้าางกลาง  

  -เ้ิญท่านหัวหนาาส่วนท่านใดมีขาอรา้การ้ี้แจงหรือไม่  ถาาไม่มี  ขอขอบคุณ
ผูาเขาาร่วมประุ้มทุกท่าน  ขอปิดการประุ้ม  เวลา  ๑๒.๐๐ น.  

ที่ประุ้ม   รับทราบ 

 
(ลง้ื่อ)     ผูาจดรายงานการประุ้ม 

            (นางสุกัญญา  ตีบรรโต) 
                          เจาาหนาาที่ปกครอง 

    (ลง้ื่อ)         ผูาตรวจรายงานการประุ้ม 
            (น.ส.พรทิพย์   มณีฉาย) 
                   ปลัดอ าเภอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๘- 
 

เอกสำรแนบรำยงำนกำรประชุม 
 

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

 

ก ำนัน  ผู้ใหญบ่้ำน  แพทย์ประจ ำต ำบล  สำรวัตรก ำนัน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน  จ ำนวน  ๑๔๕  คน 
มำประชุม  ๑๓๓  คน   ลำ  ๑๐  คน  ขำด  ๑  คน   พักกำรปฏิบัติหน้ำที่  ๑  คน  

ต ำบลช้ำงกลำง  จ ำนวน  ๓  รำย  
๑.  นางสาวขนิษฐา  หนูแกาว ผูา้่วยผูาใหญ่บาานฝ่ายปกครอง   หมู่ที่ ๑๐   ลา 
๒.  นายธนากร  ทิพย ์  ผูาใหญ่บาาน   หมู่ที่ ๑๔     ลา  
๓.  นายสุคนทิพย์  สมหมาย สารวัตรก านัน      ลา 

ต ำบลหลักช้ำง  จ ำนวน  ๒  รำย   
๑.  นายเอกวั้  วิเศษโ้ค  ผูา้่วยผูาใหญ่บาานฝ่ายรักษาความสงบ   หมู่ที่ ๑  ลา 
๒.  นายส าเนียง  หนูเนตร ผูา้่วยผูาใหญ่บาานฝ่ายปกครอง   หมู่ที่ ๑๐   ลา 

ต ำบลสวนขัน  จ ำนวน  ๖  รำย  พักกำรปฏิบัติหน้ำที่ ๑ รำย   
๑.  นางดั้นีย์  มั้ฌิมวงศ์ ผูาใหญ่บาาน   หมู่ที่  ๑    พักการปฏิบัติหนาาที่  
๒.  นายอติ้าต  จริตงาม  ผูา้่วยผูาใหญ่บาานฝ่ายปกครอง   หมู่ที่ ๕   ขาด 
๓.  นายบัญ้า   รารักษ์  ผูาใหญ่บาาน   หมู่ที่ ๗     ลา 
๔.  นายภควัติ   บุญรัตน์    ผูา้่วยผูาใหญ่บาานฝ่ายปกครอง   หมู่ที่ ๗   ลา 
๕.  นายวิรัตน์   กาญจนคลอด ผูา้่วยผูาใหญ่บาานฝ่ายปกครอง   หมู่ที่ ๗   ลา 
๖.  นายประสพพร  สาระพงษ์ ผูา้่วยผูาใหญ่บาานฝ่ายรักษาความสงบ   หมู่ที่ ๗  ลา 
๗.  นายสัญญา  ศิริวุฒ ิ  ผูาใหญ่บาาน   หมู่ที่ ๙     ลา 
 
 
 
 
 
 
 
 


