
- ส ำเนำ - 
รำยงำนกำรประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำอ ำเภอช้ำงกลำง 

ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๖๒  
เมื่อวันจันทร์ ที่  ๒   ธันวำคม  ๒๕๖๒  

ณ ห้องประชุมไอยรำ (ชั้น ๒ ) ที่ว่ำกำรอ ำเภอช้ำงกลำง 

เวลำประชุมเริ่ม ๑๓.๓๐ น. 
ผู้เข้ำร่วมประชุม 
๑. นายวีรยุทธ  ขนุนนิล   นายอ าเภอช้างกลาง 
๒. นายอาคม  ทองอินทร์   ปลัดอ าเภอ 
๓. นางสาวฝันทิพย์  นุกูลกิจ  ปลัดอ าเภอ 
๔. จ.ส.อ.สมหวัง  นาคฤทธิ์  ตัวแทนสภาเกษตรอ าเภอช้างกลาง 
๕. ร.ท.อดิศร  ทองขาว   สัสดีอ าเภอช้างกลาง 
๖. นายค ารณย์  ไหมนวล   ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจันดี 
๗. นายอภิศักดิ์  จันทร์ขาว  (แทน) ผู้อ านวยการการยางแห่งประเทศไทย สาขาฉวาง 
๘. นายจิระพจน์  วงศ์สวัสดิ์  (แทน) ก านันต าบลสวนขัน 
๙. นายธีระพงศ์  คงแก้ว   นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอ าเภอช้างกลาง 
๑๐. นายวิรัตน์  สันตจิตร   ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลสวนขัน 
๑๑. นายทวีศักดิ์  สินรา   (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 
๑๒. นายอมร  สมวงค์   ก านันต าบลหลักช้าง 
๑๓. นางอมรรัตน์  ชาญสวัสดิ์  (แทน) พัฒนาการอ าเภอช้างกลาง 
๑๔. นายสถิตพันธ์  ฤทธี   (แทน) หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าน  าตกโยง 
๑๕. นายนฤนัย  เกศา   ท้องถิ่นอ าเภอช้างกลาง 
๑๖. นายมนู  หนูรอด   สรรพากรเขตพื นที่อ าเภอช้างกลาง 
๑๗. นายศุภฤกษ์  เกตุสุรินทร์  ปลัดอ าเภอ 
๑๘. นางสาวปิยวัลย์  มณีฉาย  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนตม 
๑๙. นายสิทธิชัย  เดชาสิทธิ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหลักช้าง 
๒๐. นายสุชัด  ปรีชา   ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาช้างกลาง 
๒๑. นายนิพนธ์  รัตนนุพงศ์  ปศุสัตว์อ าเภอช้างกลาง 
๒๒. นางสาวนันทะรี  เทพราช  รักษาการแทนสาธารณสุขอ าเภอช้างกลาง 
๒๓. นายณัฐพล  ผ่านกระแส  (แทน) ผู้อ านวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง 
๒๔. นายโชคดี   ชนะพาล   (แทน) ก านันต าบลช้างกลาง 
๒๕. นายสุรพงษ์  เลอวารินทร์  (แทน) หัวหน้าหมวดทางหลวงช้างกลาง 



๒๖. นายจารึก  รัตนบุรี   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง 
๒๗. พ.ต.ท.ปิติพัฒน์  อนัญลักษณ์  (แทน) ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรช้างกลาง 
๒๘. นางสุมาลี  นินทศรี   เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการอ าเภอช้างกลาง 
 
          /๒๙. นายสุคนธ์..... 

- ๒ - 
๒๙. นายสุคนธ์  ชูรักษา   ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันดี 
๓๐. นางสาวบุศมาศ  เลขาผล  (แทน) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้ายกุยเหนือ 
๓๑. นายวิรัตน์  นุ่มนวล   (แทน) นายกเทศมนตรีต าบลหลักช้าง 
๓๒. นางาสาวศจี  วัจนสาร  เจ้าหน้าที่ปกครอง 

ผู้เข้ำร่วมประชุม  
๑. นายพีรศักดิ์ ป่านเสนห์   

ผู้ไม่มำประชุม 
๑. เกษตรอ าเภอช้างกลาง  ติดราชการ      
๒. ประมงอ าเภอช้างกลาง 
๓. ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอ าเภอช้างกลาง 
๔. ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 
๕. ผู้อ านวยการโรงเรียนช้างกลางประชานุกูล 

ระเบียบวำระท่ี ๑ เรื่องประธำนแจ้งท่ีประชุมทรำบ 

ประธำน   1.1 แนะน ำตัวข้ำรำชกำรย้ำยมำด ำรงต ำแหน่งใหม่ จ ำนวน ๑ รำย 
- นายศุภฤกษ์  เกตุสุรินทร์ ต าแหน่ง ปลัดอ าเภอ(เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ) 
๑.๒ แจ้งแนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำร 
1.1 แนวคิดและหลักการในการท างานของข้าราชการ ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
1) การเป็นข้าราชการที่ดี ต้องมุ่งมั่นปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด ด้วย
หัวใจที่รักประชาชน เพ่ือประชาชน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
และการเป็นที่ยอมรับของประชาชนในพื้นท่ี 
2) การท างานแบบนักธุรกิจ ให้ยึดหลักถึงความคุ้มค่าของเงินเดือน/ค่าตอบแทนที่
ได้รับ โดยให้ได้ผลสัมฤทธิ์จากการท างานเหมือนได้ก าไรหรือขาดทุนแบบธุรกิจ ก าไร 
คือ ประชาชนมีความสุข ขาดทุน คือ ประชาชนมีความทุกข์/เดือดร้อน 
3) การท างานแบบนักการเมือง ขอให้ท างานแบบใกล้ชิดและเข้าถึงประชาชน ก็จะ
ท าให้สามารถรับรู้ถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างแท้จริง 



1.2 มีความรอบรู้ในเรื่องสถาบันและพระบรมวงศานุวงศ์ โดยเฉพาะการอ่านและ
สะกดพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศานุวงศ์ทุก
พระองค์ 
1.3 การแต่งกายส าหรับงานพระราชพิธีและรัฐพิธี จะต้องแต่งเครื่องแบบให้
ถูกต้อง เรียบร้อยและดูสะอาด 

   1.4 การปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ 
1) การประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ให้ประดับตามห้วงเวลาที่ก าหนด และต้อง
ตรวจตราสม่ าเสมอไม่ให้ขาดหรือหลุด 
2) ผ้าประดับตกแต่งอาคารสถานที่ ต้องตรวจตราสม่ าเสมอ หากสกปรกให้เปลี่ยน
ใหม่ 
 

       /๓) พระบรม........ 
- ๓ - 

   3) พระบรมฉายาลักษณ์ห้ามขาด ซีด 
   1.5 การขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทาน 
   1) เหงื่อไม่ออกห้ามกลับ 
   2) ท าอย่างไรไม่ให้กลับมารกรุงรัง 
   3) การแต่งกายของจิตอาสาต้องถูกต้องเหมาะสม 

4) วันส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์จะต้องมีการจัดกิจกรรมจิตอาสา
ด้วย 
1.6 การด าเนินการทางวินัยกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี
หน่วยงานอิสระชี้มูลความผิด 
1.7 การรักษาระเบียบวินัย ของข้าราชการ ก านัน/ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ สมาชิกกอง
อาสารักษาดินแดน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)  
1) การแต่งกายต้องถูกต้อง  
2) ห้ามไว้หนวดไว้เครา  
3) การดูแลสุขภาพปากและฟัน (กลิ่นปาก)  
4) การใช้ถ้อยค าต้องสุภาพเหมาะสม  
5) อิริยาบถ/ท่านั่ง ต้องส ารวมเรียบร้อย 

   1.8 การก ากับดูแลพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา ต้องควบคุมก ากับให้ดี 
   1.9 การวางตัวกับการเมืองต้องเหมาะสม เว้นช่องว่างให้เหมาะสม 
   1.10 การเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   - ตรวจสอบหมู่บ้านที่มีคนไม่ครบ 25 คน 
   1.11 การดูแลรักษาความสะอาดของพ้ืนที่ 
   1) ให้ส ารวจเพิงขายของริมถนนที่ร้างและด าเนินการรื้อถอน 
   2) การจัดการป้ายประชาสัมพันธ์ที่หมดอายุ 
   1.12 การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ยังคงมีความ
   จ าเป็น 



    - หลักนิติธรรม  - หลักคุณธรรม  - หลักความโปร่งใส 
    - หลักการมีส่วนร่วม - หลักความรับผิดชอบ - หลักความคุ้มค่า  

1.13 การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี
ชีวิต (Way of Life) 

   1.14 การบูรณาการกับภาคส่วนต่างๆ 
    1) ต้องร่วมกันขับเคลื่อนงานต่างๆ ในพ้ืนที่  

2) ท างานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้ดีที่สุด  
   1.15 การสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน 
    - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้เข้าถึงประชาชนมากท่ีสุด 
   1.16 การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่ 

1) ต้องมีเอกภาพ  
2) ฝ่ายปกครองต้องเข้ามามีบทบาทเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และ อปท. 
3) ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ รายงานข้อมูลการข่าวเป็นประจ า 
 

      /๑.๑๗ การให้......... 
 

- ๔ - 
    1.17 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 

1) การจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน มีรถโรงครัวพระราชทานอย่างน้อยเขต 
ละ 1 คัน 

    2) เฮลิคอปเตอร์กู้ภัย 
3) การเตรียมพร้อมรองรับสาธารณภัย ต้องมีการซักซ้อมแผนฯ เครื่องมือ
อุปกรณ์ต้องพร้อมใช้งาน 

   1.18 การแก้ไขปัญหายาเสพติด  
1) ก านัน/ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ต้องมีข้อมูล ต้องเป็นแหล่งข่าวที่ดี 
2) ผู้ผ่านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต้องมีงานท า เป็นที่ยอมรับ
ของสังคม 
3) พัฒนาชุมชนต้องเข้ามาช่วยด้วย 
4) ชุดปฏิบัติการประจ าต าบลต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการประชุมประชาคม 

   1.19 ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ ต้องมีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่พ่ึงพาของประชาชน 
   1.20 การขับเคลื่อนศูนย์ความปลอดภัยทางถนน 

1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเข้ามามีบทบาทเพ่ิมมากข้ึน รวมทั้งการ
สนับสนุนปัจจัยต่างๆ 

    ๒) ด่านชุมชน 
    3) การสวมหมวกนิรภัย 
   1.21 การติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆ 
    1) พลังงานชีวมวล 



    2) สินค้าทางการเกษตร 
    3) เหมืองแร่ 
   1.22 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
   1.23 การแก้ไขปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ (มังคุด เงาะ ทุเรียน) 
   1.24 การแก้ไข/จัดเก็บผักตบชวาในพื้นที่ 
   1.25 การเตรียมความพร้อมตอบกระทู้ของ ส.ส./ส.ว. 
    - กรณีเก่ียวข้องกับหน่วยงานใดให้จัดเตรียมข้อมูลไว้ด้วย 
   1.26 การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร (ครม.สัญจร)  

- ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
1.27 การตรวจตราสถานที่เก็บวัตถุระเบิด ปะทัด พลุ ดอกไม้เพลิง 

 เพ่ือป้องกันเหตุร้าย 
   1.28 โรงแรม/โฮมสเตย์ ต้องมีมาตรฐาน 
    - ให้เจ้าหน้าที่แนะน าและตรวจสอบสถานที่เบื้องต้นก่อนยื่นขออนุญาต 
    - ต้องยื่นขออนุญาตให้ถูกต้อง 

๑.๓  ขอขอบคุณกิจกรรมในรอบเดือน พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 
- พิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสา เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  
- กิจกรรมจิตอาสา เราท าความดี ด้วยหัวใจ 
- เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ศาลาพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ที่ว่าการ

อ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

     /อ.ข้างกลาง....... 
 

- ๕ - 
- เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณแหล่งน้ าหนองไทร             

ต าบลสวนขัน อ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
- เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ น้ าตกท่าแพ หมู่ที่ ๑๔                    

ต าบลช้างกลาง อ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ระเบียบวำระท่ี ๒ เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๖๒  
เมื่อวันอังคำร ที่  ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ 

มติที่ประชุม รับรองกำรประชุม       

ระเบียบวำระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทรำบ  
ป.ส ำนักงำน  ๓.๑ กำรจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชำติ ๕ ธันวำคม  ๒๕๖๒  

- เนื่องในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ของทุกปี อ าเภอช้างกลางได้จัด
กิจกรรมเพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ มีกิจกรรม
ดังนี  



 ๑. พิธีท ำบุญตักบำตรข้ำวสำรอำหำรแห้ง เวลา ๐๖.๓๐ น.                            
ณ วัดมะนาวหวาน อ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ๒. พิธีถวำยพำนพุ่มดอกไม้และถวำยบังคม เวลา ๐๘.๐๐ น.                         
ณ หอประชุมอ าเภอช้างกลาง อ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอให้ส่วน
ราชการทุกส่วนจัดพานพุ่มดอกไม้สดหรือดอกไม้ประดิษฐ์ จ านวน ๑ พาน 
กำรแต่งกำย 
- ข้าราชการพลเรือน/พนักงานรัฐวิสาหกิจ : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก 
- ข้าราชการทหาร/ต ารวจ : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก พร้อมกระบี่ ถุงมือ 
- องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษา: ชุดเครื่องแบบของหน่วยงาน 
- ประชาชน: สุภาพบุรุษ เสื อผ้าไทย โทนสีเหลือง  
: สุภาพสตรี ชุดไทยอมรินทร์ หรือชุดไทยจิตรลดา หรือเสื อผ้าไทย โทนสีเหลือง 
 ๓. กิจกรรมจิตอำสำ “เรำท ำควำม ดี ด้วยหัวใจ” 

- โดยกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปลูกต้นไม้(บานบุรี)                 
ณ สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติเทศบาลต าบลสวนชัน บ้านน  าน้อย หมู่ที่ ๔              
ต าบลสวนขัน  อ าเภอช้างกลาง ซึ่งได้รับสนับสนุนพันธ์ไมจ้ากวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีนครศรีธรรมราช จ านวน ๖๐๐ ต้น พิธีเปิดพร้อมกันเวลา ๑๐.๐๐ น. 
เทศบาลต าบลสวนขันจะมีการเลี ยงอาหารเที่ยงหลังจากท ากิจกรรมจิตอาสาเสร็จ 
ศูนย์จิตอาสาพระราชทานอ าเภอช้างกลางขอขอบเทศบาลสวนขัน และวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช ไว้ ณ โอกาสนี  
๓.๒ กำรจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ำมปีบูชำพระบรมธำตุ ตำมโครงกำรนครแห่ง
ธรรม เมืองศิลปวัฒนธรรมกิจกรรมพระบรมธำตุ มรดกธรรม มรดกโลก เชื่อม
เส้นทำงศรีวิชัย เปิดประตูประชำคมอำเซียน  
 - จังหวัดนครศรีธรรมราชก าหนดจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบูชา  
 
 

- ๖ - 

พระบรมธาตุ ระหว่างวันอังคารที่  ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตั งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. 
ต่อเนื่องถึงวันพุธ ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีกิจกรรมดังนี    
 ๑) วันอังคำร ที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ บริเวณ             
ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร กิจกรรมการสวดมนต์เจริญจิตตภาวนา               
ฟังพระธรรมเทศนา จุดเทียนเดินสมาธิรอบองค์เจดีย์ 



 ๒) วันอังคำรที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๓.๐๐ น. ณ บริเวณลานโพธิ์ 
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 
 ๓) วันอังคำรที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๓.๐๐ น. กิจกรรมวิ่งข้ามปี 
ราตรี เมืองนคร ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ เริ่มปล่อยตัวจากสะพานนคร
นอย (สะพานหน้าเมือง) ไปกลับตัวบริเวณสี่แยกประตูไชยสิทธิ์ วิ่งเข้าสู่เส้นชัย            
ณ สะพานหน้าเมือง 
 ๔) วันพุธ ที่ ๑ มกรำคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๔.๐๐ น. ณ บริเวณลานทราย
หน้าพระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร กิจกรรมบุญปีใหม่ ให้ทานไฟ 
เมืองนคร 
 ๕) วันพุธที่ ๑ มกรำคม  ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ บริเวณประตูทางเข้า
องค์พระบรมธาตุ (ประตูเยาวราช) ถนนเยาวราชด าเนิน บริเวณหน้าวัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
๓.๓ ก ำหนดวันหยุดรำชกำรเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในปี ๒๕๖๒ ( ๓๐ ธันวำคม 
๒๕๖๒)  
- ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม  ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรีเห็นว่า เพื่อให้มี
วันหยุดราชการอย่างต่อเนื่องในช่วงเทศกาลปีใหม่ ก าหนดให้วันจันทร์ ที่ ๓๐ 
ธันวาคม  ๒๕๖๒ เป็นวันหยุดราชการเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษ อีก ๑ วัน ในปี ๒๕๖๒ 
๓.๔  การจัดให้เช่าที่ดินที่ตั้งวัดบริเวณที่ขอกันเขตจัดประโยชน์  

- ส่วนราชการที่จะขอใช้พ้ืนที่ของวัดจะต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา                
ให้ครบถ้วนก่อนที่จะน าเสนอส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประกอบด้วย 

๑ หนังสือแสดงความประสงค์ขอเช่าที่ดินที่ตั้งวัด  
๒. หนังสือแสดงความยินยอมให้เช่าที่ดินของวัด 
๓. ผังแสดงบริเวณพ้ืนที่ที่ขอเช่า โดยระบุอาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ในพ้ืนที่ 

    ๔. ภาพถ่ายบริเวณพ้ืนที่ที่ขอเช่าพร้อมสิ่งปลูกสร้างในพ้ืนที่ 
    ๕. แบบแปลนอาคารสิ่งปลูกสร้างที่จะก่อสร้างในพ้ืนที่ขอเช่า 
    ๖. หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินปัจจุบัน 
    ๗. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอเช่า 
 
          /๓.๕ ประกาศ........... 
 
 

- ๗ - 
 



๓.๕  ประกาศกรมทรัพยากรน้ าบาดาลเพื่อขอให้ผู้ประสงค์ท าการเจาะน้ าบาดาล
หรือการใช้น าบาดาลให้ย่ืนค าขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ าบาดาล                   
- ขอให้ผู้ประสงค์ท าการเจาะน้ าบาดาลหรือการใช้น าบาดาลให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต

การประกอบกิจการน้ าบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ ให้ประชาชน
ทั่วไปทราบ เพ่ือจะเป็นประโยชน์ในการควบคุม ก ากับดูแลทรัพยากรน้ าบาดาลให้
เป็นไปตามกฎหมายต่อไป ส าหรับจังหวัดนครศรีธรรมราชขอได้ที่ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช      

ป. ป้องกัน  ๓.๖ การเตรียมการรับสถานการณ์อุทักภัย  

- ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราชแจ้งในช่วงเดือน ต.ค. - ธ.ค.62  จะมีมรสุม
ส่งผลให้เกิดฝนตกหนัก น้ าท่วมฉับพลัน น้ าป่าไหลหลาก ดินถล่ม และคลื่นลมแรง               
ฝากท้องถิ่นในการช่วยแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เตือนพี่น้องประชาชนในพ้ืนที่ เฝ้าระวัง
และติดตามสถานการณ์ฝนตกหนัก 

สภอ.ช้างกลาง ๓.๗   ผลการด าเนินการจับกุมคดีต่างๆ และยาเสพติด ในรอบเดือน พฤศจิกายน 
๒๕๖๒  

๑. ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายเพศ ท าร้ายร่างกาย  จ านวน ๑ ราย 
๒. ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ จ านวน – ราย 
๓. ความผิดพิเศษ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก จ านวน ๔ ราย 
๔. ความผิดรัฐเป็นผู้เสียหาย  จ านวน  ๓๕ ราย ผู้ต้องหา 37 ราย กัญชาแห้ง 

๒๒.๖๓ กรัม พืชกระท่อม ๓.๓ ลิตร ยาบ้า ๑๐๑๘.๕ เม็ด  
ท้องถิ่น ๓.๘ แต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำรสำนพลังท้องถิ่นไทยถวำยพ่อของแผ่นดิน 

เดิน – ว่ิง มินิมำรำธอนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรม
รำชำภิเษก  

 - เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการสานพลังท้องถิ่นไทย
ถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน – วิ่ง มินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก ประจ าปี ๒๕๖๒ เพ่ือน าเงินรายได้จากค่าสมัครโดย
ไม่หักค่าใช้จ่าย จัดตั งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก ๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๒            
ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพ่ือช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติดีฐานะยากจน  
ให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอ 
โครงการพลังท้องถิ่น เดินวิ่ง มินิมาราธอนจะมีขึ น ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓             
ณ อ าเภอพรหมคีรี ค่าสมัคร ๓๕๐ บาท จะได้รับเสื อจ านวน ๑ ตัว สมัครได้ไปจนถึง 
๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ 

 
 

        / พช..... 



 
 
 

- ๘ - 
พช. ๓.๙ การติดตามครัวเรือนค้างช าระเงินยืมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 

(กข.คจ.)   
ที ่ บ้าน หมู่ที่ ต าบล วัน/เดือน/ปี ที่ติดตาม หมายเหตุ 
1 คลองปีกเหนือ ๖ สวนขัน 18  พ.ย.2562  
2 ไทรงาม 5 สวนขัน 29 พ.ย.2562  
3 โคกทือ 2 หลักช้าง ธ.ค. 2562  
4 นาปราน 3 หลักช้าง ธ.ค. 2562  
5 หนองไหล 5 หลักช้าง ธ.ค. 2562  
6 ต้นซาง 7 หลักช้าง ธ.ค. 2562  

     ๓.๑๐ การจัดกิจกรรม “สัปดาห์การพัฒนา” ประจ าปี 2562  
- การจัดงานสัปดาห์การพัฒนาเฉลิมพระเกียรติฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๙ ในระหว่างวันที่ 3-9 ธันวาคม เป็นประจ าทุกปี  ด้วยการน้อมน าค า
ขวัญเนื่องในวันพัฒนา มาเป็นแนวทางการปฏิบัติและปฏิบัติหน้าที่  จัดกิจกรรมจิต
อาสา เน้นด าเนินการในพ้ืนที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนท่องเที่ยว OTOP 
นวัตวิถี และหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน   

3.๑๑ การด าเนินงานโครงการ “นครศรธีรรมราช นครแห่งอารยธรรม สืบสาน 
อนุรักษ์ศิลป์ถิ่นไทย ด ารงไว้ในแผ่นดิน”  
- เชิญชวนข้าราชการ พนักงานราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกกลุ่มองค์กร และประชาชนทั่วไป 
แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยท่ีเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด  
๓.๑๒ การจัดงาน OTOP CITY 2019  กรมการพัฒนาชุมชน  
- ก าหนดจัดงาน OTOP City 2019 ระหว่างวันที่ 15-23 ธันวาคม 2562                        
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด               
จ.นนทบุรี  โดยอ าเภอช้างกลางมีผู้ประกอบการ OTOP ระดับ 4 ดาว คือกลุ่ม
เครื่องแกงหนองกุ้ง หมู่ที่ 5 ต าบลหลักช้าง เข้าร่วมแสดงและจ าหน่ายสินค้า  
๓.๑๓ การจัดพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจ าปี 
2562 และทอดผ้าป่าสามัคคี “กองทุนแม่ของแผ่นดิน”  
- โดยมีหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านหนองเตย หมู่ที่ 4 ต.หลักช้าง  
รับเงินขวัญถุงพระราชทานในครั้งนี้   ณ โรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562  



๓.๑๔. เทศกาลของขวัญปีใหม่ 2563 @ Big C นครศรธีรรมราช  (อ้อมค่าย) - 
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP สินค้าชุมชน และอาหารชวนชิม ในวันที่ 30 พ.ย.- 
1 ธ.ค. 2563  ณ Big C นครศรีธรรมราช  

ประธาน - ฝากร้านจ าหน่ายสินค้าของฝากร้านลินค่าเฟ จัดจ าหน่ายสินค้า OTOP ทางชมรม
นักท่องเที่ยวได้จัดจ้างพนักงานขายประจ าร้านเพ่ือจ าหน่ายสินค้า 

ปศ   ๓.๑๕ เรื่องโรคระบาด การประกาศเขตเฝ้าระวังโรค  
โรคปากเท้าเปื่อย ๘ อ าเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านผู้ว่าราชการ             
จังหวัดนครศรีธรรมราชเน้นย้ าเรื่องการขนย้าย กรณีวัวชนอย่าเพ่ิงเคลื่อนย้าย         
เข้ามา อ าเภอทุ่งใหญ่มีวัวตายเยอะเพราะเป็นวัวฝูงไม่สามารถจับมารักษาได้ 
ส านักงานปศุสัตว์ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนโรคปากเท้าเปื่อย         /ประธาน....... 

- ๙ - 
ประธาน   การฉีดวัคซีนโรคปากเท้าเปื่อยอยู่ได้กี่ปี 
ปศ   ฉีดปีละ ๒ ครั้งอยู่ได้แค่ ๖ เดือน  

สุนัข ๑ ปี อายุ ๔-๖ เดือน ซ้ าภูมิ 
๓.๑๖ ปรับปรุงทะเบียน/ขึ้นทะเบียนเลี้ยงสัตว์  

- ส ารวจคนที่เคยข้ึนทะเบียนผ่านผู้ใหญ่บ้านได้รับรอง  การเลี้ยงในที่สาธารณ 
๑. การร้องเรียนท้องถิ่น ๒.การร้องเรียนศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ กลิ่น เสียงดัง 
หากต้องการจะท าหมันจะต้องให้ทางท้องถิ่นท าหนังสือปศุสัตว์ ปีละ ๑ ครั้ง  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ป.สนง. 4.๑ ขอประชาสัมพันธ์ ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช จะน าเสนอวัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหารขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อองค์การยูเนสโกซึ่งหาก
ได้รับการประกาศข้ึนทะเบียนเป็น “มรดกโลก”จะก่อให้เกิดคุณค่าและประโยชน์ต่อ
ประชาชนชาวไทย ชาวนครศรีธรรมราชและประเทศไทยอย่างมหาศาล  
4.๒ ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ท าความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้
ถุงพลาสติก” 
- ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ท าความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก” 
โดยการรณรงค์ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ห้างสรรพสินค้า ชูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวก
ซื้อ งดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว  

ผจก.ไฟฟ้ำ ตามท่ีประธานได้แจ้งขอความร่วมมือในเรื่องของการตัดแต่งกิ่งไม้ของไฟฟ้า                    
ได้ตรวจสอบแล้วเป็นเถาวัลย์และจะเข้าไปด าเนินการให้ 

ประธำน การขยายถนนบริเวณสาย ๔๐๑๕  
แขวงกำรทำง จะมีการขยายถนนจากวัดธาตุน้อยถึงวัดนาวา (วัดเทพกุญชร) 
นำยกสมำคมครูฯ มีเรื่องแจ้งด้วยกัน ๒ เรื่อง 



 ๑ การจัดงานด้านศิลปหัตถกรรม กิจกรรมของการศึกษาในช่วงวันที่ ๖ – ๘ 
มกราคม  ๒๕๖๓ จัด  ณ อ าเภอเมือง อ าเภอท่าศาลา อ าเภอชะอวด จ านวน ๓๕ 
เขต จะมีจราจรค่อนข้างจะเยอะในช่วงวันดังกล่าวจะมีการน าเด็กมาพักในพื นที่
นักเรียนที่มาท าการแข่งขัน 

 ๒ เรื่องของการศึกษาการรวบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล 
โรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนต่ ากว่า ๑๒๐ คน ไปเรียนโรงเรียนประจ าต าบล           
ความคุมค่าในการบริหารจัดการ จะมีการประชุมคณะท างานประกอบด้วยท่านนาย 
อ าเภอช้างกลาง ผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครอง ประมาณ ๒๐ กว่าท่านใน
พื นที่อ าเภอช้างกลางมีด้วยกัน ๑๘ โรงเรียน  

ป.อำวุโส จากการเข้าร่วมประชุมครั งที่ ๑ - ๒ ที่ผ่านมาได้มีการสอบถามกันในที่ประชุมว่า
กรณียุบร่วมแล้วเด็กเรียนที่เดิมหรือจะต้องไปเรียนที่ไหนเมื่อยุบรวม ศึกษาธิการ
จังหวัดยังไม่ได้ข้อยุติว่าจะด าเนินการอย่างไรฝากท่านนายกสมาคมติดตามหน่อยว่า
จะท าอย่างไร 

 
/ การยาง.......... 

- ๑๐ - 
 
กำรยำง สำขำฉวำง รายงานผลการด าเนินประกันสวนยาง คณะรัฐมนตรีอนุมัติจ่ายเงินประกันสวน

ยางพาราส าหรับอ าเภอช้างกลาง ดังนี  
  ต าบลช้างกลาง จ่าย ๑,๕๙๒ ราย 
  ต าบลหลักช้าง จ่าย ๗๙๘ ราย 
  ต าบลสวนขัน จ่าย ๕๕๗ ราย 
 ส าหรับเกษตรที่ข้อมูลคลาดเคลื่อน ต.ช้างกลาง ๒๒๑ ราย ต.หลักช้าง ๘๔ ราย           

ต.สวนขัน ๕๖ ราย ซึ่งการได้รับอนุมัติจะไม่เกิน ๒๕ ไร่  
ธกส.  ลูกจ้างเกษตรกรสวนยางบางรายยังไม่มีบัญชียังไม่เปิดสมุดบัญชี ธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาจันดี ได้โอนจ่ายเงินประกันรายได้สวนยาง 
จ านวน ๓๓๘๕ ราย เป็นเงิน ๑๔.๙ ล้านเศษ  ข้อมูลสะสม  ประกันรายได้ปาล์ม 
จ านวน ๗๔๖ ราย เป็นเงิน ๕.๔ ล้านเศษ ผ่านระบบธกส.สาขาจันดี 

รร.บ้ำนกุยเหนือ ท่านผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุยเหนือฝากขอขอบคุณท่านนายอ าเภอช้างกลาง ที่
ท่านได้เป็นประธานงานจัดนิทรรศการ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีโรงเรียนเข้าร่วมด้วยกัน  
๘ โรงเรียน และจัดกิจกรรมดังกล่าวต่อเนื่อง 

ประธำน - ฝากส านักงานอ าเภอท าหนังสือแจ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๑. ถนนสายแยกตลาดหลักช้าง 



๒. ถนนสายในไร่คลองกุยช ารุด  
 - การก่อสร้างฐานอนุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ ผู้ที่จิตศรัทธารวมกันท าบุญและเงินที่สมทบ

ทุนจากการวางพวงมาลารวมเป็นเงิน ๘๔,๔๘๓ บาท  ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วม
บริจาคจะมีเหรียญพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์มอบผู้มีจิตศรัทธา เหรียญ ๙๙ บาท  

 - นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  “นครศรีธรรมราช                   
นครแห่งอารยธรรม มุ่งมั่นสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาเมืองนคร”  

   ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม 
 ปิดการประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น. 
 

ลงช่ือ                    ผู้จดรายงานการประชุม 
( นางสาวศจี  วัจนสาร ) 

เจ้าหน้าที่ปกครอง 

     

ลงช่ือ       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
( นางสาวฝันทิพย์  นุกูลกิจ ) 

ปลัดอ าเภอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


