
 
-ส าเนา- 

รายงานการประชุมก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  อ าเภอช้างกลาง 
ครั้งที ่ ๑๒/๒๕๖๒ 

เมื่อวันที่  ๓  ธันวาคม  ๒๕๖๒ 
ณ  หอประชุมอ าเภอช้างกลาง 

  ผู้มาประชุม 

  ๑. นายวีรยุทธ  ขนุนนิล   นายอ าเภอ 
๒. นายอาคม  ทองอินทร์     ปลัดอาวุโส 
๓. นางสาวพรทิพย์  มณีฉาย       ปลัดอ าเภอ 
๔. นางสาวฝันทิพย์  นุกูลกิจ     ปลัดอ าเภอ 
๕. นายศุภฤกษ์  เกตุสุรินทร์  ปลัดอ าเภอ 

  ๖. นายอดิศักดิ์  จันทร์ขาว   หัวหน้าปฏิบัติการการยางแห่งประเทศไทยสาขาฉวาง 
  ๗. นายศุภชัย  ชูพุ่ม   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
  ๘. นายวิรัตน์  นุ่มนวล   ทีป่รึกษานายกเทศมนตรีต าบลหลักช้าง 
  ๙. นายภิรมย์  บูชากรณ์   (แทน) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวดันครศรีธรรมราชสาขาฉวาง 
  ๑๐. นายทวีศักดิ์   สินรา    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
  ๑๑. ร.ท.จริะวัฒน์  พัฒนมณี  ผู้แทน ร.๑๕ พัน ๒ 
  ๑๒. นายจารึก  รัตนบุร ี   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง 
  ๑๓. นางอมรรัตน์  ชาญสวัสดิ์  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
  ๑๔. นางสาวนันทะรี  เทพราช  รักษาการสาธารณสุขอ าเภอช้างกลาง  

๑๕. นางนทาภรณ์  สุขอนันต์  รักษาการเกษตรอ าเภอช้างกลาง 
๑๖. นายนิพนธ์  รัตนนุพนธ์  ปศุสัตว์อ าเภอช้างกลาง 

  ๑๗. พ.ต.อ.จตุพงศ์  ใจแกล้ว  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรช้างกลาง 
๑๘. นางสุกัญญา  ตีบรรโต  เจ้าหน้าที่ปกครอง 
๑๙. ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจ าต าบล  สารวัตรก านัน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน    จ านวน  ๑๔๕  คน 
มาประชุม  ๑๓๗  คน   ลา  ๗  คน  ขาด  -  คน  พักการปฏิบัติหน้าที่  ๑  คน  
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 

ก่อนระเบียบวาระ -การมอบประกาศเกียรติคุณ 
   1. รางวัลที่ 2 การแข่งขันถาดผลไม้ นางสุภาพร ศรีเพ่ิม และนางสิริพร  จันทร์ดอน 
   2. รางวัลที่ 3 การแข่งขันกระเช้าพืชผักปลอดภัยบ ารุงสุขภาพ นางอุดมศรี สารพงษ์ 
   และนางพะยอม คงเก้ือ 
 

/3. รางวัลที่ 3... 
 
 



-๒-   
   
   3. รางวัลที่ 3 การประกวดจัดส ารับอาหารพื้นบ้านภาคใต้ (นครศรีธรรมราช)              
   นางอุดมศรี  สารพงษ์  และนางพะยอม คงเก้ือ   
   4. รางวัลที่ 3 การประกวดข้าวย าภาคใต้ นางไมตรี  พรหมรัตน์ และนางจินตนา  จันทวงค์ 
   5.  รางวลัชมเชย การประกวดข้าวย าภาคใต้ นางสาวพรรัตน ์วรรณทอง และนางอัควิรา  แปน้ทอง 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
   ๑.๑  แนะน าตัวข้าราชการย้ายมาใหม่  จ านวน ๑ ราย 
   -นายศุภฤกษ์  เกตุสุรินทร์ ต าแหน่งปลัดอ าเภอ(เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ) 

๑.๒ ขอขอบคุณกิจกรรมในรอบเดือน พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 
-พิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสา ๙๐๔  เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  
-กิจกรรมจิตอาสา เราท าความดี ด้วยหัวใจ 
   -เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ศาลาพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ที่ว่าการอ าเภอ  
ช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
    -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 

   ๑.๓  การมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 -แนวคิดและหลักการในการท างานของข้าราชการที่ดี 
 -มีความรอบรู้ในเรื่องสถาบันและพระบรมวงศานุวงศ์ 
 -การแต่งกายส าหรับงานพระราชพิธีและรัฐพิธี 
 -การปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ 
 -การขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทาน 
 -การรักษาระเบียบวินัย 
 -การวางตัวให้เหมาะสม 
 -การดูแลรักษาความสะอาดของพ้ืนที่ 
 -การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต 
 -การสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน 
 -การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ 
 -การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
 -การแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 -การขับเคลื่อนศูนย์ความปลอดภัยทางถนน 
 -การติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆ 
 
 

/ระเบียบวาระที่  ๒…. 
 
 



-๓- 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 
ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือนก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์

ประจ าต าบล  สารวัตรก านัน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๒  ในวันที่  ๔ พฤศจิกายน  
๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ หอประชุมอ าเภอช้างกลาง  ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาให้การ
รับรองต่อไป 

ที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๒  วันที่  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ การติดตามผลการประชุมครั้งท่ีแล้ว  (ครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๒  วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 
๓.๑  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจ าต าบล  สารวัตรก านัน  และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  

ที่ไม่มาประชุม  ประจ าเดือน  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจ าต าบล  
สารวัตรก านัน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  จ านวน  ๑๔๕  คน  มาประชุม  ๑๓๓  คน  ลา  ๑๐  คน  
ขาด  ๑  คน  พักการปฏิบัติหน้าที่   ๑  คน  

   ต าบลช้างกลาง  จ านวน  ๓  ราย  
   ๑.  นางสาวขนิษฐา  หนูแก้ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่ ๑๐  ลา 
   ๒.  นายธนากร  ทิพย์  ผู้ใหญ่บ้าน   หมู่ที่ ๑๔    ลา
   ๓.  นายสุคนทิพย์  สมหมาย สารวัตรก านัน     ลา 
   ต าบลหลักช้าง  จ านวน  ๒  ราย   
   ๑.  นายเอกวัช  วิเศษโชค  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ   หมู่ที่ ๑ ลา 
   ๒.  นายส าเนียง  หนูเนตร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่ ๑๐  ลา 
   ต าบลสวนขัน  จ านวน  ๖  ราย  พักการปฏิบัติหน้าที่ ๑ ราย   
   ๑.  นางดัชนีย์  มัชฌิมวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน   หมู่ที่  ๑    พักการปฏิบัติหน้าที่  
   ๒.  นายอติชาต  จริตงาม  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่ ๕  ขาด 
   ๓.  นายบัญชา   รารักษ์  ผู้ใหญ่บ้าน   หมู่ที่ ๗    ลา 
   ๔.  นายภควัติ   บุญรัตน์    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่ ๗  ลา 
   ๕.  นายวิรัตน์   กาญจนคลอด ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่ ๗  ลา 
   ๖.  นายประสพพร  สาระพงษ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ   หมู่ที่ ๗ ลา 
   ๗.  นายสัญญา  ศิริวุฒ ิ  ผู้ใหญ่บ้าน   หมู่ที่ ๙    ลา 
ที่ประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
ป.ฝันทิพย์  นุกูลกิจ ๔.๑  การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม  ๒๕๖๒ 

 -เนื่องในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ของทุกปี อ าเภอช้างกลางได้จัด
กิจกรรมเพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ มีกิจกรรมดังนี้ 
 

/๑. พิธีท าบุญ.... 
 



-๔- 

 ๑. พิธีท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ วัดมะนาวหวาน 
อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ๒. พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เวลา ๐๘.๐๐ น.                         
ณ หอประชุมอ าเภอช้างกลาง อ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
การแต่งกาย 
- ข้าราชการพลเรือน/พนักงานรัฐวิสาหกิจ : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก 
- ข้าราชการทหาร/ต ารวจ : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก พร้อมกระบี่ ถุงมือ 
- องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษา: ชุดเครื่องแบบของหน่วยงาน 
- ประชาชน: สุภาพบุรุษ เสื้อผ้าไทย โทนสีเหลือง  
     : สุภาพสตรี ชุดไทยอมรินทร์ หรือชุดไทยจิตรลดา หรือเสื้อผ้าไทย โทนสีเหลือง 

ที่ประชุม   รับทราบ 
ป.ฝันทิพย์  นุกูลกิจ ๔.๒  การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุ ตามโครงการนครแห่งธรรม     
   เมืองศิลปวัฒนธรรมกิจกรรมพระบรมธาตุ มรดกธรรม มรดกโลก เชื่อมเส้นทางศรีวิชัย                              
   เปิดประตูประชาคมอาเซียน 

 -จังหวัดนครศรีธรรมราชก าหนดจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุ 
ระหว่างวันอังคารที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. ต่อเนื่องถึงวันพุธ ที่ ๑ 
มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
 ๑.) วันอังคาร ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ บริเวณลานโพธิ์     
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร กิจกรรมการสวดมนต์เจริญจิตตภาวนา  ฟังพระธรรมเทศนา 
จุดเทียนเดินสมาธิรอบองค์เจดีย์ 

 ๒.) วันอังคารที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๓.๐๐ น. ณ บริเวณลานโพธิ์       
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี      
 ๓.) วันอังคารที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๓.๐๐ น. กจิกรรมวิ่งข้ามปี      
ราตรี เมืองนคร ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ เริ่มปล่อยตัวจากสะพานนครน้อย 
(สะพานหน้าเมือง)ไปกลับตัวบริเวณสี่แยกประตูไชยสิทธิ์ วิ่งเข้าสู่เส้นชัย ณ สะพานหน้าเมือง 
 ๔.) วันพุธที่ ๑ มกราคม  ๒๕๖๓เวลา ๐๔.๐๐ น. ณ บริเวณลานทรายหน้า      
พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร กิจกรรมบุญปีใหม่ ให้ทานไฟ เมืองนคร 
 ๕.) วันพุธที่ ๑ มกราคม  ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ บรเิวณประตูทางเข้า     
องค์พระบรมธาตุ (ประตูเยาวราช) ถนนเยาวราชด าเนิน บริเวณหน้าวัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ที่ประชุม   รับทราบ 
/๔.๓ ก าหนด… 



-๕- 

ป.ฝันทิพย์  นุกูลกิจ ๔.๓ ก าหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในปี ๒๕๖๒ (๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒) 
 -ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม  ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรีเห็นว่า เพื่อให้มี
วันหยุดราชการอย่างต่อเนื่องในช่วงเทศกาลปีใหม่ ก าหนดให้วันจันทร์ ที่ ๓๐ ธันวาคม  
๒๕๖๒ เป็นวันหยุดราชการเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษอีก ๑ วัน ในปี ๒๕๖๒ 

ที่ประชุม   รับทราบ 
ป.ฝันทิพย์  นุกูลกิจ ๔.๔ การจัดให้เช่าที่ดินที่ตั้งวัดบริเวณที่ขอกันเขตจัดประโยชน์ 

 -ส่วนราชการที่จะขอใช้พ้ืนที่ของวัดจะต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา
ให้ครบถ้วนก่อนที่จะน าเสนอส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

ที่ประชุม   รับทราบ 
ป.ฝันทิพย์  นุกูลกิจ ๔.๕  ประกาศกรมทรัพยากรน้้าบาดาลเพื่อขอให้ผู้ประสงค์ท้าการเจาะน้้าบาดาลหรือ     
   การใช้น้าบาดาลให้ย่ืนค้าขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการน้้าบาดาล    
    -ขอให้ผู้ประสงค์ท าการเจาะน้ าบาดาลหรือการใช้น าบาดาลให้ยื่นค าขอรับ 
   ใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ าบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ ให้ 
   ประชาชนทั่วไปทราบ เพ่ือจะเป็นประโยชน์ในการควบคุม ก ากับดูแลทรัพยากรน้ าบาดาลให้
   เป็นไปตามกฎหมายต่อไป 
ประธาน    -ขอขอบคุณปลัดฝันทิพย์  นุกูลกิจ 
ที่ประชุม   รับทราบ 
ป.ศุภฤกษ์ เกตุสุรินทร์ ๔.๖  การเตรียมการรับสถานการณ์อุทักภัย 
    -การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนตกหนัก อาจท าให้เกิดน้ าท่วมฉับพลัน  
   น้ าป่าไหลหลาก ดินถล่ม และคลื่นลมแรง ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมการดังนี้ 
    ๑.  แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ  ข่าวสารทางราชการ
   อย่างใกล้ชิด  และแจ้งเตือนภัยให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ฝนตกหนัก โดยพื้นที่ลุ่มต่ า 
   พ้ืนที่ลาดเชิงเขาอาจได้รับผลกระทบจากน้ าท่วมขัง น้ าท่วมฉับพลัน และน้ าป่าไหลหลาก 
    ๒.  หากจ าเป็นต้องอพยพประชาชนจากพ้ืนที่เสี่ยงภัยดังกล่าว ให้ชี้แจงท าความ
   เข้าใจกับประชาชนถึงความจ าเป็นต้องอพยพเพ่ือความปลอดภัยของประชาชน และ 
   ด าเนินการอพยพ ไปอยู่ในจุดปลอดภัยโดยเร็ว  
    ๓.  หากเกิดเหตุสถานการณ์ในพื้นที่ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง  
   ด าเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวเบื้องต้น พร้อมทั่ง
   รายงานเหตุด่วนสาธารณภัยให้นายอ าเภอทราบ 
    -การด้าเนินโครงการรณรงคใ์ห้ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นตัวอย่างที่ดีในการมีวินัย
   จราจร “ปกครองท้องที่ วินัยดี ขับขี่ปลอดภัย” ขอความร่วมมือก านัน ผู้ใหญ่บ้านประพฤติ
   ตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการมีวินัยจราจร โดยการเดินทางมาเข้าร่วมประชุมประจ าเดือนก านัน 
   ผู้ใหญ่บ้าน ต้องปฏิบัติ ๓ ประเด็น ได้แก่ ต้องไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต้องสวมหมวก 
   นิรภัยเมื่อขับข่ีรถจักรยานยนต์และต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อขับรถยนต์   
ประธาน    -ขอขอบคุณปลัดศุภฤกษ์  เกตุสุรินทร์ 
ที่ประชุม   รับทราบ       /๔.๗  ผลการ... 

 



-๖- 

ผกก.สภ.ช้างกลาง ๔.๗  ผลการด้าเนินการจับกุมคดีต่างๆ และยาเสพติด ในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
๑. ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายเพศ ท าร้ายร่างกาย  
๒. ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 
๓. ความผิดพิเศษ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก 

   ๔.   ความผิดรัฐเป็นผู้เสียหาย 
ประธาน    -ขอขอบคุณผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรช้างกลาง 
ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องของส่วนราชการต่างๆ 
เกษตรอ าเภอช้างกลาง ๕.๑  การเตือนและเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ    
    -ฝากก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับ  
   กรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัยทั้งท่ีมีเอกสารสิทธิ์และไม่มีเอกสารสิทธิ์  ผู้ที่ขึ้นทะเบียนไว้
   แล้วต้องปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ส าหรับผู้ขึ้นทะเบียนรายใหม่ หลักฐานที่ใช้ ส าเนาบัตร 
   ประชาชน  ส าเนาทะเบียนบ้าน  เอกสารสิทธิ์ รูปถ่าย ๑ นิ้ว ๑ รูป ส าหรับที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์
   ให้จับค่า GPS  และให้ก านัน  ผู้ใหญ่บ้านตรวจสอบความถูกต้องก่อนเซนต์รับรอง   
ประธาน    -ขอขอบคุณเกษตรอ าเภอช้างกลาง 
ที่ประชุม   รับทราบ 
ปศุสัตว์อ้าเภอช้างกลาง ๕.๒  เรื่องโรคระบาด การประกาศเขตเฝ้าระวังโรค  
    -สถานการณโ์รคปากและเท้าเปื่อย  สาเหตุเกิดจากการเคลื่อนย้ายวัวชน  
    -ฝากก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แจ้งลูกบ้านผู้เลี้ยงสุกรขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 
    -ผู้ที่ต้องการเคลื่อนย้ายสัตว์กีบคู่ให้ท าหนังสือขออนุญาตได้ที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 
    -โรคพิษสุนัขบ้า หากพบการเกิดโรคขอให้แจ้งส านักงานปศุสัตว์ 
    -โรคอหิวาสุกรแอฟริกา มีการควบคุมในฟาร์มที่เป็นมาตรฐานและฟาร์มรายย่อย 
    -หากมีสัตว์ปีกตายผิดปกติขอให้แจ้งส านักงานปศุสัตว์อ าเภอและขอรับวัคซีนได้ที่
   ส านักงานปศุสัตว์   
ที่ประชุม  รับทราบ 
ปศุสัตว์อ้าเภอช้างกลาง ๕.๓  ปรับปรุงทะเบียน/ขึ้นทะเบียนเลี้ยงสัตว์  
  -การข้ึนทะเบียนเกษตรกร/การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เพื่อให้การ

ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ 
  -การข้ึนทะเบียนสัตว์เลี้ยง (สุนัข,แมว) ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือรู้จ านวน

การจัดซื้อวัคซีน 
ประธาน    -ขอขอบคุณปศุสัตว์อ าเภอช้างกลาง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 

/๕.๔ การติดตาม... 
 
 



-๗- 
นางอมรรัตน์ ชาญสวัสดิ์   ๕.๔ การติดตามครัวเรือนค้างช้าระเงินยืมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) 

ที ่ บ้าน หมู่ที่ ต้าบล วัน/เดือน/ปี ท่ีติดตาม 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  

ที่ประชุม  รับทราบ 
นางอมรรัตน์ ชาญสวัสดิ์  ๕.๕  การจัดกิจกรรม “สัปดาห์การพัฒนา” ประจ้าปี 2562   

 -การจัดงานสัปดาห์การพัฒนาเฉลิมพระเกียรติฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๙ ในระหว่างวันที่ 3-9 ธันวาคม เป็นประจ าทุกปี  ด้วยการน้อมน าค าขวัญเนื่องใน
วันพัฒนา มาเป็นแนวทางการปฏิบัติและปฏิบัติหน้าที่  จัดกิจกรรมจิตอาสา เน้นด าเนินการ
ในพ้ืนที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และหมู่บ้านกองทุนแม่
ของแผ่นดิน  

ประชุม  รับทราบ 
นางอมรรัตน์ ชาญสวัสดิ์  ๕.๖  การด้าเนินงานโครงการ “นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม สืบสาน อนุรักษ์

ศิลป์ถิ่นไทย ด้ารงไว้ในแผ่นดิน” 
 -เชิญชวนข้าราชการ พนักงานราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิก
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกกลุ่มองค์กร และประชาชนทั่วไป แต่งกายด้วยชุดผ้า
ไทยที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด  

ที่ประชุม  รับทราบ 
นางอมรรัตน์ ชาญสวัสดิ์  ๕.๗  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 คือกลุ่มเครื่องแกง
หนองกุ้ง หมู่ที่ 5 ต าบลหลักช้าง เข้าร่วมแสดงและจ าหน่ายสินค้า  

ที่ประชุม  รับทราบ 
นางอมรรัตน์ ชาญสวัสดิ์  ๕.๘  การจัดพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจ้าปี 2562 

และทอดผ้าป่าสามัคคี “กองทุนแม่ของแผ่นดิน”  
 -โดยมีหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านหนองเตย หมู่ที่ 4 ต.หลักช้าง   
รับเงินขวัญถุงพระราชทานในครั้งนี้ ณ โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เมื่อวันที่  25 พฤศจิกายน  2562 
 -การขอรับพระราชทานพันธุ์ผักจากศูนย์พันธ์พืชจักรพันธ์ศิริเพ่ือมอบให้หมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ขอให้คัดเลือกครัวเรือนที่มีความพร้อมในการเพาะปลูก  

ประธาน    -ขอขอบคุณนางอมรรัตน์  ชาญสวัสดิ์ 
ที่ประชุม  รับทราบ 

/ระเบียบวาระท่ี ๖...   



-๘- 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
ป.ฝันทิพย์  นุกูลกิจ ๖.๑ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์  

 -ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช จะน าเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นบัญชีเป็น
มรดกโลกในปี พ.ศ.๒๕๖๓ ต่อองค์การยูเนสโกซึ่งหากได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็น 
“มรดกโลก”จะก่อให้เกิดคุณค่าและประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทย ชาวนครศรีธรรมราช
และประเทศไทยอย่างมหาศาล 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ป.ฝันทิพย์  นุกูลกิจ ๖.๒ ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ท้าความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” 

 - โดยการรณรงค์ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ห้างสรรพสินค้า ชูเปอร์มาร์เก็ต และร้าน
สะดวกซื้อ งดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว  

ประธาน    -ขอขอบคุณปลัดฝันทิพย์  นุกูลกิจ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
กยท.สาขาฉวาง  ๖.๓  โครงการประกันรายไดเ้กษตรกรชาวสวนยาง   
    -ผลการด าเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่ ๑ เกษตรกร
   ที่ข้อมูลไม่ถูกต้องไม่สามารถโอนเงินได้ขอให้ก านันผู้ใหญ่บ้านแจ้งลูกบ้านตามรายชื่อเพ่ือ 
   แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องด้วย  ส าหรับที่ไม่มีเอกสารสิทธ์สามารถขอรับการช่วยเหลือได้ในรอบ
   ต่อไป ให้เกษตรกรกรอกแบบรับรองเกษตรผู้ปลูกยางในที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ โดยให้จับค่า GPS 
   เลขรหัสแปลง และให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้านเซนต์ผู้รับรอง  หากเกษตรกรท่านใดมีข้อสงสัยเพ่ิมเติม
   สามารถติดต่อได้ที่ กยท.สาขาฉวาง 
ประธาน    -ขอขอบคุณการยางแห่งประเทศไทยสาขาฉวาง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
นายก อบต.ช้างกลาง  ๖.๔  พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ 
    -พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระ
             นางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี   ในวันที่  ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒                       
   เวลา ๐๙.๐๐ น   ณ หอประชุมอ าเภอช้างกลาง   
ประธาน    -ขอขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ส้านักงานที่ดิน   ๖.๕  การส้ารวจพื้นที่ตกหล่นที่ไม่เป็นที่หวงห้ามเพื่อออกโฉนด 
    -เพ่ือส ารวจที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์  ไม่เป็นที่สาธารณะประโยชน์ ที่ป่าไม้หรือเขต
    หวงห้าม ที่ดิน สปก. การส ารวจสิ้นสุด วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒  
ประธาน    -ขอขอบคุณส านักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาฉวาง 
ที่ประชุม  รับทราบ 

/๖.๖  การช่วยเหลือ… 
 



-๙- 

ร.ท.จิระวัฒน์  พัฒนมณี  ๖.๖  การช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ 
    -การติดตามสถานการณ์ การช่วยเหลือประชาชน และการสนับสนุนด้านก าลังพล
   เมื่อเกิดภัยพิบัติ  
ประธาน  -ขอขอบคุณ  ร.ท.จิระวัฒน์  พัฒนมณี  ผู้แทน ร.๑๕ พัน ๒ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธาน  -ศูนย์จ าหน่ายของฝากอ าเภอช้างกลาง ที่ปั้มน้ ามันพีที หมู่ที่ ๑ ต าบลช้างกลาง 
  -การก่อสร้างพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕  
  -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- 

 
เอกสารแนบรายงานการประชุม 

 

ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจ าต าบล  สารวัตรก านัน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ที่ไม่มาประชุม 
ประจ าเดือน  ธันวาคม  ๒๕๖๒ 

 

ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจ าต าบล  สารวัตรก านัน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  จ านวน  ๑๔๕  คน 
มาประชุม  ๑๓๗  คน   ลา  ๗  คน  ขาด  -  คน   พักการปฏิบัติหน้าที่  ๑  คน  

ต าบลช้างกลาง  จ านวน  ๖  ราย  
๑.  นายเสรี   ตลึงจิตร  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่ ๒   ลา 
๒.  นายนิพนธ์  ทองฉิม  ผู้ใหญ่บ้าน   หมู่ที่ ๕     ลา  
๓.  นายพรสิทธิ์  ไพรสณฑ์ ผู้ใหญ่บ้าน   หมู่ที่ ๗     ลา  
๔.  นายนันทมิตร  ชรารักษ ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่ ๑๒   ลา 
๕.  นายอารักษ์  ศรีทิพย์  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่ ๑๓   ลา 
๖.  นายคณิต   เวชสาร  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ   หมู่ที่ ๑๓  ลา 

ต าบลหลักช้าง  จ านวน  ๑  ราย   
๑.  นายเชาวลิต  ลิบน้อย  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่ ๑   ลา 

ต าบลสวนขัน  จ านวน  -  ราย  พักการปฏิบัติหน้าที่ ๑ ราย   
๑.  นางดัชนีย์  มัชฌิมวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน   หมู่ที่  ๑    พักการปฏิบัติหน้าที่  
 
 
 
 
 
 
 


