
-ส าเนา- 
รายงานการประชุมก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  อ าเภอช้างกลาง 

ครั้งที ่ ๒/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่  ๕  กุมภาพันธ์  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. นางวิไลวรรณ  นุ่นรักษา  ครูพ่ีเลี้ยง 
๖. นางสาวรัตกร  จินดานคร  อบจ.ส่วนหน้าอ าเภอช้างกลาง 
๗. นางสาวขวัญชนก  บุปผากิจ  เกษตรอ าเภอช้างกลาง 
๘. พ.ต.ท.อมร  ชัยศิลป์   สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีต ารวจภูธรช้างกลาง 
๙. นางสาวบุญญาภา  ศรีรินทร์  ประมงอ าเภอช้างกลาง 
๑๐. นางสาวนันทะรี  เทพราช  (รักษาการ) สาธารณสุขอ าเภอช้างกลาง 
๑๑. นางอนุสรณ์  ศรีประจันทร์    พัฒนาการอ าเภอช้างกลาง 
๑๒. นางสาวสุธรรม  โมรา  วัฒนธรรมอ าเภอช้างกลาง      
๑๓. นายอภิชาติ  แก่นแก้ว  ท้องถิ่นอ าเภอช้างกลาง 
๑๔. นายจารึก  รัตนบุรี   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง  
๑๕. นางสาวสุภสัสร  สมวงศ ์    ปลัดอ าเภอ 
๑๖. จ.ส.อ.ภูดิท  แก้วจิตรงาม     (แทน) สัสดีอ าเภอช้างกลาง 
๑๗. นายสิทธิชัย  ตัณฑ์ศิริ     สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๑๘. นางธิติพร  ผลไชย   ผู้ช่วยพนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๑๙. น.ส.มณฑา  ธรรมวิจิตร  ผู้ช่วยพนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๒๐. น.ส.ชุติมา  แสงสุวรรณ  ผู้ช่วยพนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๒๑. นายสมเกียรติ  รัตนบุรี  ปลัดอ าเภอ 
๒๒. นางสุกัญญา  ตีบรรโต  เจ้าหน้าที่ปกครอง 
๒๓. ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจ าต าบล  สารวัตรก านัน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  จ านวน  ๑๔๘  คน  
มาประชุม  ๑๓๔  คน  ลา  ๗  คน  ขาด  ๒  คน  ว่าง  ๔  อัตรา  พักการปฏิบัติหน้าที่  ๑  คน 
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 

ก่อนระเบียบวาระ -ส านักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช   โครงการ “หนึ่งต าบล หนึ่งหมู่บ้าน 
ประกันสังคมถ้วนหน้า” เพ่ือรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้แรงงานอิสระในชุมชนสมัครเป็น
ผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ สมัครได้ที่ส านักงานประกันสังคมจังหวัดทั่วประเทศ  โดยใช้
เพียงบัตรประจ าตวัประชาชนในการสมัคร ติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ ๐๘๖-๖๙๓๑๒๖๖ 
-ส านักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช  การสร้างสถิติเครือข่าย ในการผลิตข้อมูล การ
บริการข้อมูล การบริหารจัดการข้อมูลสถิติ เนื่องจากปัญหาทางภูมิศาสตร์ท าให้มีการสร้าง
สถิติระดับอ าเภอ ๑.การสร้างสถิติพ้ืนที่ชุมชน ๒.สนับสนุนด้านดิจิตอล ๓.การส ารวจข้อมูล 
การจัดท าส ามโน ข้อมูลในพ้ืนที่ 

/-มอบประกาศ... 



-๒- 

-มอบประกาศใบแต่งตั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ส.น.๑๘  และ ส.น. ๑๙  จ านวน  ๓  ราย  
-นางสาวณัฎติยา  วุธรา ผูช้่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง  หมู่ที่ ๑๕ ต าบลช้างกลาง 
-นายชยธร   สุชาติพงศ์  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง  หมู่ที่ ๔ ต าบลหลักช้าง 
-นายวัชระ  รัตนอุบล ผู้ช่วยผูใ้หญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ หมู่ที่ ๕ ต าบลสวนขัน 

-มอบประกาศเกียรติคุณชมเชยก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ที่เอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ 
 -ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ าตกโยง และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องรื้อถอนสิ่ง
ปลูกสร้างในอุทยานแห่งชาติน้ าตกโยง  เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
 ๑. นายยุทธนา  ทิพย์สุราษฎร์  ผู้ใหญ่บ้าน   หมู่ที่ ๑ ต าบลช้างกลาง 
 ๒. นายสุเทพ  ข าประดิษฐ์  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ หมู่ที่ ๑ ต าบลช้างกลาง 

                                          ๓. นายสมยศ  บุญเกื้อ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง  หมู่ที่ ๑๔ ต าบลช้างกลาง 
                                            ๔. นายอลงกรณ์  คงรักษ์  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง  หมู่ที่ ๑๔ ต าบลช้างกลาง 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

๑.๑ ขอขอบคุณกิจกรรมในรอบเดือน  มกราคม  ๒๕๖๒ 
-การจัดกิจกรรม โครงการอ าเภอยิ้ม. . .เคลื่อนที่  และกิจกรรมหน่วยแพทย์

พระราชทาน เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒  ณ วัดหน้าเขาเหมน หมู่ที่ ๑๒  ต าบลช้างกลาง 
อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- กิจกรรมตามโครงการจิตอาสา “ เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ”กิจกรรมบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ถนนสาย ๔๐๑๕ (นครศรีฯ-จันดี) และถนน
สาย ๔๑๙๕ (จันด-ีทุ่งใหญ่) เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม  ๒๕๖๒   

-การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุฤดูร้อนปาบึก  
-การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ก าหนดวันที่ ๒๔ มีนาคม 

๒๕๖๒ อ าเภอช้างกลางมี ๔๑ หน่วยเลือกตั้ง ขอให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ วางตัวเป็นกลาง
และต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๔ มกราคม  ๒๕๖๒ 
ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือนก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์

ประจ าต าบล  สารวัตรก านัน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๒  ในวันที่  ๔ มกราคม  
๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ หอประชุมอ าเภอช้างกลาง  ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาให้การ
รับรองต่อไป 

ที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๒  วันที่  ๔  มกราคม  ๒๕๖๒ 
ระเบียบวาระท่ี ๓ การติดตามผลการประชุมครั้งท่ีแล้ว  (ครั้งที่  ๑/๒๕๖๒ วันที่  ๔ มกราคม  ๒๕๖๑) 

๓.๑  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจ าต าบล  สารวัตรก านัน  และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
ที่ไม่มาประชุม  ประจ าเดือน  มกราคม  ๒๕๖๒  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจ าต าบล  
สารวัตรก านัน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  จ านวน  ๑๔๘  คน  มาประชุม  ๑๒๗  คน   ลา  ๗  คน  
ขาด  ๑๐  คน  ว่าง  ๓  อัตรา  พักการปฏิบัติหน้าที่  ๑  คน  
ต าบลช้างกลาง  จ านวน  ๗  ราย  ว่าง  ๓  อัตรา 
๑.  นายสุเทพ  ข าประดิษฐ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ   หมู่ที่  ๑ ลา 
๒.  นางลัดดาวัลย์  ญาณหาญ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่  ๓  ขาด 

/๓.  นายจ าเป็น...   



-๓- 

๓.  นายจ าเป็น  ศรีทิพย์  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ   หมู่ที่  ๓ ขาด 
๔.  นายสุทน  รอดพ้น  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่  ๕  ลา 
๕.  นายสมพร  ยมใหม่  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่  ๕  ลา 
๖.  นายสันต์วธุ  ทองสงค์  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่  ๙  ขาด 
๗.  นางโสภา  ชนะคช  แพทย์ประจ าต าบล    ขาด 
ต าบลหลักช้าง  จ านวน  ๓  ราย   
๑.  นางกัสมาพร  ศรีสมบูรณ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่  ๑  ขาด 
๒.  นายศรีทวี  สุชาติพงศ์  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่  ๔  ลา 
๓.  นายประชา  สุขแก้ว  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่  ๑๐  ลา 
ต าบลสวนขัน จ านวน  ๗  ราย  พักการปฏิบัติหน้าที่ ๑ คน   
๑.  นางดัชนีย์  มัชฌิมวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน   หมู่ที่  ๑    พักการปฏิบัติหน้าที่  
๒.  นายมีชัย  จันจง      ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่  ๑  ขาด 
๓.  นายวันชัย  คุ้มครอง    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่  ๑  ขาด 
๔.  นายอวยชัย  ถี่ถ้วน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ   หมู่ที่  ๑ ขาด 
๕.  นายประสิทธิ์  กฐินหอม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่  ๓  ขาด 
๖.  นายภควัติ  บุญรัตน ์  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่  ๗  ขาด 
๗.  นายพุฒิสรรค์  วุธรา  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๙    ลา 
๘.  นางกชพรรณ  วุธรา  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่  ๙  ลา 

ที่ประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
ป.ฝันทิพย์  นุกูลกิจ ๔.๑  -การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร

เทพยวรางกูร ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย       
-ในวันที่ ๔ -๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๒  ก าหนดให้วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒         

เป็นวันหยุดราชการ 
ที่ประชุม   รับทราบ 
ป.ฝันทิพย์ นุกูลกิจ   ๔.๒  ขอความร่วมมือในการดูแลและอนุรักษ์รักษาคลอง  

- เพ่ือดูแลและอนุรักษ์รักษาคลองรวมทั้งคลองสาขา  โดยบังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ร่วมดูและอนุรักษ์รวมทั้งคลอง
สาขาด้วย 

ที่ประชุม   รับทราบ 
ป.ฝันทิพย์  นุกูลกิจ ๔.๓  กิจกรรมจิตอาสาประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   

- ก าหนดในวันที่  ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  โดยพร้อมกัน  ณ  หอประชุมอ าเภอ   
ช้างกลาง  พร้อมกัน เวลา ๑๓.๐๐ น .เพ่ือกล่าวค าปฏิญาณ  เราท าความ  ดี  ด้วยหัวใจ  

-ขอขอบคุณปลัดฝันทิพย์  นุกูลกิจ 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 

/๔.๔   พระราชกฤษฎีกา… 
 



-๔- 

ปลัดอาวุโส ๔.๔   พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป         
พ.ศ. ๒๕๖๒  

-คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร เป็นการทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม  ๒๕๖๒  และก าหนดรับสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระหว่างวันที่ ๔ – ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒  โดยให้ยื่นค าขอ
ลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนวันเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 
๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และก าหนดวันออกเสียงลงคะแนน
ก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง  ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒ การเตรียมการในหน่วย
เลือก สถานที่เลือกให้มีความพร้อม  เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. 

ประธาน  -คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.  มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  มีอายุไม่ต่ า
กว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง  มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
มาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง  เป็นบุคคลซึ่งเกิดใน
จังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง   เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็น
เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๕ ปีการศึกษา  เคยรับราชการหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใน
จังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี 

ที่ประชุม   รับทราบ 
ปลัดอาวุโส  ๔.๕  ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งทางเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต  
- เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียง

ลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนวันเลือกตั้ง ส านักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดนครศรีธรรมราชขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนวันเลือกตั้งทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  โดยสามารถยื่นค าขอ
ลงทะเบียนผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยตนเองทางเว็บไซน์
http://election.bora.dopa.go.th/ectoutvote/ 

ประธาน    -ขอขอบคุณปลัดอาวุโส 
ที่ประชุม   รับทราบ 
ป.สุภัสสร สมวงศ์ ๔.๖  การให้ความช่วยเหลือด้านทะเบียนราษฎรแก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ  

 -ยกเว้นค่าธรรมเนียมบัตรและการขอรับทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านแทนฉบับเดิมที่
ช ารุดหรือสูญหาย ขยายเวลาจนถึงวันที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๖๒ 

ประธาน    -ขอขอบคุณปลัดสุภัสสร  สมวงศ์ 
ที่ประชุม   รับทราบ 

สวป.สภ.ช้างกลาง    ๔.๗  รายงานสถิติอาชญากรรม การจราจรและอ่ืนๆ ในรอบเดือน  มกราคม  ๒๕๖๒  
-การรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่  อ าเภอที่ไม่เกิดเหตุของจังหวัด

นครศรีธรรมราช  ๒ อ าเภอ อ าเภอช้างกลางและอ าเภอถ้ าพรรณรา การจัดกิจกรรมรณรงค์
ลดอุบัติเหตุทางถนน การตรวจจับความเร็วทางถนนสาย ๔๐๑๕ การลดอุบัติในจุดเสี่ยงให้มี
ความปลอดภัย  ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจร 

/-การปราบปราม… 



-๕- 

-การปราบปรามยาเสพติด มีการจับกุม ๒๑ ราย ต าบลช้างกลาง ๑๓ ราย ต าบล
หลักช้าง ๕ ราย และต าบลสวนขัน ๓ ราย ผลการจับกุมขึ้นอยู่กับการขับเคลื่อนของแต่ละต าบล  

ประธาน  -ขอขอบคุณสารวัตรปราบปรามสถานีต ารวจภูธรช้างกลาง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องของส่วนราชการต่างๆ 
เกษตรอ าเภอช้างกลาง    ๕.๑  การประชาสัมพันธ์และน ามวลชนเข้าร่วมงานวันเกษตรแห่งชาติ  ประจ าปี ๒๕๖๒  

- ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานวันเกษตร
แห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส าหรับอ าเภอช้างกลางได้รับมอบหมายตามบัญชีภารกิจในการ
น ามวลชนเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเกษตรแห่งชาติ  ประจ าปี ๒๕๖๒  ในวันพฤหัสบดี ที่ ๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จ านวนมวลชน เป้าหมาย  ๔๐๐  คน 

ที่ประชุม  รับทราบ 
เกษตรอ าเภอช้างกลาง ๕.๒  การช่วยเหลือภัยธรรมชาติ ภัยปาบึก(เพิ่มเติม) 

-รอบตกหล่น  เกษตรกรที่แจ้งรอบแรกไม่ทันให้แจ้งได้ถึงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
ให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้านตรวจสอบและเซนต์รับรองความเสียหาย 

ที่ประชุม  รับทราบ 
เกษตรอ าเภอช้างกลาง ๕.๓  การขอรับสนับสนุนเชื้อไตรโคเดอร์มาพร้อมใช้เพื่อฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบภัย

ธรรมชาติ ปาบึก 
-เชื้อไตรโคเดอร์ใช้ก าจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรา  อ าเภอช้างกลางมีศูนย์การผลิตที่ศูนย์

เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ ๖  ต าบลสวนขัน หมู่ที่ ๕ ต าบลหลักช้าง 
และศูนยก์ าจัดศัตรูพืช หมู่ที่ ๙ ต าบลช้างกลาง  

ที่ประชุม  รับทราบ 
เกษตรอ าเภอช้างกลาง  ๕.๔  การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ขั้นตอนการจัดชุดพืชเศรษฐกิจติด

ประกาศเพื่อออกสมุด 
-ส านักงานเกษตรอ าเภอช้างกลางมีหนังสือแจ้งเกษตรกรที่ปลูกยางปี   ๒๕๖๑        

เพ่ือปรับปรุงข้อมูล ขอให้เกษตรกรตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง พืชเศรษฐกิจของอ าเภอ
ช้างกลาง มียางพาราและปาล์มน้ ามัน ปลายเดือนมีนาคมระบบจะเปิดให้ปรับปรุงข้อมูล ขอให้
ก านัน ผู้ใหญ่บ้านแจ้งลูกบ้านปรับปรุงข้อมูลด้วย 

-การส ารวจข้อมูลพืชผัก ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม ขอให้ส่งภายในอาทิตย์นี้ 
ประธาน  -ขอขอบคุณเกษตรอ าเภอช้างกลาง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
วัฒนธรรมอ าเภอช้างกลาง   ๕.๕  การจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจ าปี ๒๕๖๒   

-จังหวัดนครศรีธรรมราชก าหนดจัดกิจกรรมส าคัญคือ กิจกรรมประเพณีมาฆบูชาแห่
ผ้าขึ้นธาตุ ส าหรับปีพุทธศักราช ๒๕๖๒   ก าหนดจัดงานในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และร่วมจัดริ้วขบวนแห่ผ้าพระบฏ ในวันอังคาร ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
โดยจัดผ้าพระบฏจ านวน ๔ ผืน (กรม เหลือง  แดง ขาว ) พร้อมผู้ถือขอหมู่บ้านละ ๕ คน 
และขอเชิญชวนแต่งกายด้วยผ้าสีขาวหรือสีนวล ในระหว่างวันที่ ๑๓–๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

/-พิธีสมโภชน์... 



-พิธีสมโภชน์พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช  ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒          
ณ วัดมะนาวหวาน เวลา ๑๗.๐๐ น.  

-ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ขอความร่วมมือจิตอาสาในพ้ืนที่ใกล้เคียงร่วมกันท า
ความสะอาดวัดมะนาวหวาน เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ประธาน  -ขอขอบคุณวัฒนธรรมอ าเภอช้างกลาง 
ที่ประชุม   รับทราบ 
สาธารณสุขอ าเภอช้างกลาง   ๕.๖  แผนการรับบริจาคโลหิต  

- เหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้ก าหนดแผนการรับบริจาคโลหิตให้กับ
อ าเภอช้างกลาง ในวันจันทร์ ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  ณ หอประชุมอ าเภอช้างกลาง      
ผู้บริจาคโลหิตต้องมีอายุ ๑๗ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ไม่ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง ถึงอายุ 
๗๐ ปี ไม่ก าลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ สตรีไม่อยู่ระหว่างมีประจ าเดือน  
ไมถ่อนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน รักษารากฟัน ภายใน ๓ วันที่ผ่านมา หรือเป็นโรคหัวใจ โรคตับ 
โรคปอด โรคเลือด โรคมะเร็ง หรือมีภาวะโลหิตออกง่ายและหยุดยาก งดบริจาคได้ถาวร  

ประธาน  -ขอขอบคุณสาธารณสุขอ าเภอช้างกลาง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
พัฒนาการอ าเภอช้างกลาง  ๕.๗  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยคณะวิทยาการจัดการจัดท าโครงการ

บริการ วิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งท้องถิ่น และสังคม ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

  -ฝากประชาสัมพันธ์กลุ่มโอท๊อปภายในหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์โอท๊อปภายในหมู่บ้านให้ดียิ่งขึ้น 

ประธาน  -ขอขอบคุณพัฒนาการอ าเภอช้างกลาง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ท้องถิ่นอ าเภอช้างกลาง ๕.๘  แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  

 -ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการให้มีการจัดท าถังขยะเปียกหรือขยะ
อินทรีย์ครัวเรือนให้ครบ ๑๐๐ % กรณีครัวเรือนที่มีพ้ืนที่ด าเนินการ ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นส่งเสริมให้ครัวเรือนจัดการเอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน วัดในพ้ืนที่ และตลาดใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีการจัดท าถังขยะเปียกหรือถังขยะอินทรีย์ให้ครบทุกแห่ง
หากหมู่บ้านใดมีความประสงค์จะให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเข้าร่วมให้
ท าหนังสือแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ 
 -ก าหนดเวลาการออกเก็บขยะ อบต.ช้างกลาง วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์           
เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. เทศบาลต าบลหลักช้างจากหน้าวิทยาลัยเษตรและเทคโนโลยี
นครศรีธรรมราชถึงคลองมิน วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น.และเทศบาล
ต าบลสวนขัน วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. ขอให้แจ้งประสานลูกบ้านด้วย 

ประธาน  -ขอขอบคุณท้องถิ่นอ าเภอช้างกลาง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
ธนาคาร ธกส.สาขาจันด ี  -ประชาสัมพันธ์ ธ.ก.ส. จัดแคมเปญ “เงินออมม่ังมี Chinese New Year ๒๕๖๒” 

มอบกระปุกออมทรัพย์ “รถบรรทุกเงินทองมั่งคั่ง” บรรทุกเงินหยวนเป่าสัญลักษณ์แห่งความ
ร่ ารวย ส่งความสุขและความเป็นมงคลในเทศกาลตรุษจีน เริ่มรับฝาก ๔-๑๕ กุมภาพันธ์ นี้ 

/-ธนาคาร ธกส.... 

-๖- 



  -ธนาคาร ธกส.จับรางวัลทวีโชคในงานวันเกษตรแห่งชาติ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
  -โครงการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามันปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 
  -โครงการสินเชื่อเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินส าหรับลูกค้าที่ประสบภัยพายุฤดูร้อนปา

บึก ในวงเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท กู้ได้ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
  -ธ.ก.ส. ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข ส่งมอบ “บัตร Smart Card อสม.” ซึ่งเป็น

ทั้งบัตรประจ าตัว อสม. บัตร ATM และบัตรเดบิต แก่ อสม. เพ่ืออ านวยความสะดวกและลด
ความซ้ าซ้อนในการจ่ายเงินช่วยเหลือรวมทั้งสวัสดิการต่าง ๆ จากภาครัฐ ผลักดันสู่สังคมไร้
เงินสด ตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment 

ประธาน  -ขอขอบคุณผู้จัดการธนาคาร ธกส.สาขาจันดี 
ที่ประชุม  รับทราบ 
จ.ส.อ.ภูดิท  แก้วจิตรงาม    -ผู้ที่เกิดปี ๒๕๔๑ รับหมายเพ่ือเข้ารับการเลือกเป็นทหารกองเกิน ในวันที่ ๑๐ 

เมษายน ๒๕๖๒ 
  -ผู้ที่เกิดปี ๒๕๔๒ ที่ลงทะเบียนทหารกองเกินให้มารับหมายเรียกด้วย 
  -แจ้งเตือนผู้ที่เกิดปี ๒๕๔๕ มีอายุ ๑๗ ปีบริบูรณ์ให้ลงทะเบียนทหารกองเกิน ไม่เสีย

ค่าธรรมเนียม 
  -ทุนช่วยเหลือทหารผ่านศึก ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท ให้ยื่นค าร้องที่ส านักงานสัสดี

อ าเภอช้างกลาง  
ประธาน  -ขอขอบคุณ  จ.ส.อ.ภูดิท  แก้วจิตรงาม เสมียนหน่วยสัสดีอ าเภอช้างกลาง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
นายก อบต.ช้างกลาง  -ประชาสัมพันธ์แผนการประชุมการจัดท าแผน ๔ ปี ของต าบลช้างกลาง 
  -การจัดเก็บขยะ  การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง  โครงการคัดแยกขยะของชมรมผู้สูงอายุ 
ประธาน  -ขอขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง 
ที่ประชุม  รบัทราบ 
ป.สมเกียรติ  รัตนบุรี  -การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การจัดระเบียบสังคม จากการตั้งจุดตรวจจุด

สกัด น าเด็กเข้ารับการบ าบัด ๕ ราย จับกุมยาบ้า ๑ ราย  
  -การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก 
  -ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนปีที่ ๖๕ ในวันที่ ๑๐ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น  
ประธาน  -เชิญท่านหัวหน้าส่วนท่านใดมีข้อราชการชี้แจงหรือไม่  ถ้าไม่มี  ขอขอบคุณ

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ขอปิดการประชุม  เวลา  ๑๒.๐๐ น.  

ที่ประชุม   รับทราบ 

 (ลงชื่อ)   ผู้จดรายงานการประชุม 
            (นางสุกัญญา  ตีบรรโต) 
                         เจ้าหน้าที่ปกครอง 

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

-๗- 



-๘- 
 
 

เอกสารแนบรายงานการประชุม 
 

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

 

ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจ าต าบล  สารวัตรก านัน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  จ านวน  ๑๔๘  คน 
มาประชุม  ๑๓๔  คน   ลา  ๗  คน  ขาด  ๒  คน  ว่าง  ๔  อัตรา  พักการปฏิบัติหน้าที่  ๑  คน  

ต าบลช้างกลาง  จ านวน  ๕  ราย  ว่าง  ๓  อัตรา 
๑.  นายกษม   สองแกระ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่  ๔   ลา 
๒.  นายนิพนธ์  ทองฉิม  ผู้ใหญ่บ้าน   หมู่ที่  ๕     ลา 
๓.  นายขจรศักดิ์  วงศ์วรรณ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่  ๗   ลา 
๔.  น.ส.วรัญญภัทร์  แก้วเกิด ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่  ๑๐   ลา 
๕.  นายพิเชษฐ์  จันทร์ประอบ ผู้ใหญ่บ้าน   หมู่ที่  ๑๓     ขาด 

ต าบลหลักช้าง  จ านวน  ๑  ราย   
๑.  นายจ าแลง  นุ่มนวล  ผู้ใหญ่บ้าน   หมู่ที่  ๓     ขาด 

ต าบลสวนขัน จ านวน  ๓  ราย  พักการปฏิบัติหน้าที่ ๑ คน   
๑.  นางดัชนีย์  มัชฌิมวงศ ์ ผู้ใหญ่บ้าน   หมู่ที่  ๑    พักการปฏิบัติหน้าที่  
๒.  นายมนตรี   ปรีชา      ก านัน       ลา 
๓.  นายพุฒิสรรค์  วุธรา  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๙     ลา 
๔.  นางกชพรรณ  วุธรา  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่  ๙   ลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


