
- ส ำเนำ - 
รำยงำนกำรประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำอ ำเภอช้ำงกลำง 

ครั้งที่ ๙ / ๒๕๖๒  
เมื่อวันจันทร์ ที่  ๒  กันยำยน  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. นายค ารณย์  ไหมนวล  ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาจันดี 
๕. นายทวีศักดิ์  สินรา  (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 
๖. นางสาวนันทะรี  เทพราช รักษาการสาธารณสุขอ าเภอช้างกลาง 
๗. นายวิรัตน์  สันตจิตร  ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลสวนขัน 
๘. นางสาวสุภัสสร  สมวงค ์ ปลัดอ าเภอ 
๙. นางอนุสรณ์  ศรีประจันทร์ พัฒนาการอ าเภอช้างกลาง 
๑๐. นายอภิชาติ  แก่นแก้ว ท้องถิ่นอ าเภอช้างกลาง 
๑๑. นางสาวสุธรรม  โมรา วัฒนธรรมอ าเภอช้างกลาง 
๑๒. นายมนูญ  หนูรอด  สรรพากรเขตพ้ืนที่อ าเภอช้างกลาง 
๑๓. นายภิสันต์  บุณยเกียรติ ก านันต าบลช้างกลาง 
๑๔. พ.ต.ท.วชิาญ  รักพริก (แทน) ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรช้างกลาง 
๑๕. นายสุรัตน์  รักบางบูรณ์ (แทน) ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 
๑๖. นางสาวพรทิพย์  มณีฉาย ปลัดอ าเภอ 
๑๗. นางสาวบุญญาภา  ศรีรินทร์  ประมงอ าเภอช้างกลาง 
๑๘. นายฤทธี  รัตนพันธ์  (แทน) ปศุสัตว์อ าเภอช้างกลาง 
๑๙. นางสาวขวัญชนก  บุปผากิจ เกษตรอ าเภอช้างกลาง 
๒๐. นายมณี  วงค์เวียน  (แทน) ก านันต าบลสวนขัน 
๒๑. นายวัชระ  จิณาญาติ  (แทน) ก านันต าบลหลักช้าง 
๒๒. นางสุมลทิพย์  พรหมวิเศษ ผู้จัดการธนาคารออมสินอ าเภอช้างกลาง 
๒๓. ร.อ.ธนภณ  วงษ์กวี  สัสดีอ าเภอ 
๒๔. นายณรงค์  สุวรรณฤกษ์ หัวหน้าหมวดทางหลวงช้างกลาง 
๒๕. นางสาวศจี  วัจนสาร  เจ้าหน้าที่ปกครอง 

ผู้ไม่มำประชุม 
๑. นายอภิญญา  หัสดิสาร ปลัดอ าเภอ  ( ลาป่วย ) 
๒. นายสมเกียรติ  รัตนบุรี  ปลัดอ าเภอ ( ติดราชการ ) 

          /๓. ผู้จัดการ......... 
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๓. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอช้างกลาง (ติดราชการ) 
๔. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง 
๕. นายกเทศมนตรีต าบลหลักช้าง 
๖. เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการ 
ระเบียบวำระท่ี ๑ เรื่องประธำนแจ้งท่ีประชุมทรำบ 

ประธำน ๑.การขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๑ อ าเภอ ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติสาย 
๔๐๑๕ จะต้องด าเนินการขับเคลื่อนการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตลอดเส้นทางไม่ว่าจะเป็น
โรงเรียน หน่วยงานส่วนราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จะต้อง
ขับเคลื่อนกันต่อไป  การพัฒนาคูคลอง คลองนาบ้านจอมทอง หมู่ที่ ๙ ต าบลสวน
ขัน อ าเภอช้างกลาง 

๒. การส ารวจโรงแรม ขอให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการประสานกับ
ผู้ประกอบการยื่นค าขอ ซึ่งจะหมดเขตในวันที่ ๙ กันยายน  ๒๕๖๒ 
๓. การดูแลผู้ด้อยโอกาสในสังคม  อย่าให้ปรากฏผ่านสื่อ หากหน่วยงานส่วนราชการ
ใดลงไปพ้ืนที่พบเห็นผู้ด้อยโอกาสขอให้แจ้งมายังอ าเภอด้วยจะได้เข้าไปช่วยแก้ไข
ปัญหา 
๔. ส าหรับโครงการจิตอาสาและท าความดี ด้วยหัวใจส่วนราชการทุกภาคส่วน
ราชการต้องขับเคลื่อนกันต่อไป 
๕. การส ารวจอาคารและสิ่งก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ที่เสี่ยงต่ออันตรายอ าเภอก็
ได้ส ารวจไปแล้วก็คือสะพานสวนขัน ม.๑ ต.สวนขันได้แจ้งแขวงทางหลวงพัฒนา
ชนบทเข้ามาด าเนินการแก้ไข และหากพบเห็นสิ่งก่อสร้างอาที่เสี่ยงต่ออันตรายก็
ขอให้แจ้งอ าเภอด้วยจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาต่อไป 
๖. โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยเบื้องต้น 
๗. คาดว่าเป็นประมาณปี ๒฿๕๖๓ ถนนสาย ๔๐๑๕ จะพัฒนาเป็นถนน ๔ ช่อง
จราจรงบประมาณ ๘๗.๕ ล้านบาท 
๘. งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบประจ าปี ๒๕๖๒ การแห่หมฺรบก าหนดพิธีเปิดงาน 
ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม  ๒๕๖๒  แต่ละอ าเภอจะต้องส่งนางสาวนครศรีธรรมราช                 
เข้าประกวดอ าเภอละ ๑ คน ส าหรับผู้เข้าร่วมขบวนแห่ซึ่งปีนี้อ าเภอถ้ าพรรณรา                 
เป็นเจ้าภาพส าหรับโซนกลุ่มลุ่มน้ าตาปี อ าเภอช้างกลางมีนายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ๓ ราย ก านัน  ๓ ราย หัวหน้าส่วนราชการ ๔ ราย รวมเป็น ๑๐ รายส าหรับ
พิธีเปิดจะเริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น.       
๙. การเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ทันในช่วงปีงบประมาณ ฝากทุกส่วนราชการด าเนินการ
เร่งรัดเบิกให้ทันเวลา 
๑๐. กอช. กองทุนออมแห่งชาติ ซึ่งขณะนี้ของอ าเภอช้างกลางมีผู้สมัครจ านวน 
๘๖๒ คิดเป็นร้องละ ๑๑๙.๗๒ เป็นอันดับที่ ๓ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

       /สรุปผลการ....... 
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   ๑.๑ สรุปผลกำรปฏิบัติงำนที่ส ำคัญในรอบเดือน สิงหำคม  ๒๕๖๒ 
   - กิจกรรมการแข่งขันกีฬาปกครองสัมพันธ์ เมื่อวันที่ ๕-๖ สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

  ณ สนามหน้าที่ว่าการอ าเภอช้างกลาง 
- พลอากาศตรี เกรียงไกร เสมสวัสดิ์ ราชองครักษ์ประจ าพระองค์ 
พระเจ้าวรวงศ์เธอฯ กรมหมื่นสุทธนารีนาถ อัญเชิญแจกันดอกไม้ประทานของ  
พระเจ้าวรวงศ์เธอฯ กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ถวายท่านเจ้าอาวาสวัดคีรีวรรณา  
(พระครูบรรพตสมาจารย์) เมื่อวันที่  ๘ สิงหาคม  ๒๕๖๒ ณ วัดคีรีวรรณา              
ต.ช้างกลาง  อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 

   - กิจกรรมวันก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจ าปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
- การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง           
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจ าปีพุทธศักราช 
๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
๑. พิธีบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร ณ วัดมะนาวหวาน (พระอารามหลวง)                    
๒. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ ณ หอประชุมอ าเภอช้างกลาง  
๓. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล                      
ณ หอประชุมอ าเภอช้างกลาง    
- กิจกรรม “เสวนา สภากาแฟ” ณ วัดหลักช้าง หมู่ที่ ๖ ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
- กิจกรรมโครงการอ าเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ณ วัดหลักช้าง หมู่ที่ ๖ ต.หลักช้าง               
อ.ช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
- กิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” ณ วัดหลักช้าง หมู่ที่ ๖                
ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

ระเบียบวำระท่ี ๒ เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ ๘ / ๒๕๖๒  
มติที่ประชุม รับรองกำรประชุม       

ระเบียบวำระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทรำบ  
ป.สนง.   ๓.๑ กำรรับสมัครจิตอำสำพระรำชทำน ๙๐๔ วปร.  

-  ศูนย์อ านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. (ศอญ.จอส.๙๐๔ วปร.)  
ได้มีการประชุมติดตามงานประจ าสัปดาห์ ที่ประชุมมีความเห็นชอบและก าหนด
ขั้นตอนการรับสมัครจิตอาสาใหม่ ดังนี้ 
๑. ให้ส านักทะเบียนอ าเภอเปิดรับสมัครจิตอาสาเป็นการทั่วไปในช่วงวันที่ ๑ – ๑๐ 
ของทุกเดือน ในวันและเวลาราชการ 
๒. ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติตรวจสอบคุณสมบัติในช่วงวันที่ ๑๑ - ๑๕ ของทุก
เดือน 
๓. ให้กรมการปกครองด าเนินการผลิตบัตรในช่วงวันที่ ๑๕ – ๒๕ ของทุกเดือน 
๔. ก าหนดพิธีรับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔            
ในวันวันสุดท้ายของเดือน หรือขึ้นอยู่กับความพร้อมของจังหวัด เขต อ าเภอ 

       / ๓.๒ หลักเกณฑ์..... 



- ๔ - 
๓.๒ หลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบัติกำรขออนุญำตเชิญตรำสญัลักษณ์พระรำชพิธีบรม
รำชำภิเษก พุทธศักรำช ๒๕๖๒ ไปประดับหรือประดิษฐำนบนสิ่งปลูกสร้ำงของวัด  
- การเชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ไปประดับ
หรือประดิษฐานบนสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างวัด สิ่งก่อสร้างจะต้อง
ก่อสร้างไปแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของปริมาณงานการก่อสร้างทั้งหมด               
วัดใดประสงค์จะต้องท ารายงานประกอบด้วย  
๑. แบบค าขอ    ๒. ส าเนาประกาศพระราชทานวิสุงคามสีมา 
๓. ส าเนาใบสุทธิ  ๔. ประวัติเจ้าอาวาสปัจจุบัน 
๕. ประวัติวัด  ๖. รายละเอียดโครงการ 
โดยให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ด าเนินการพิจารณาเอกสารส่งไปยัง
อนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองการขอใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธี 

ประธาน ๓.๔ การจัดกิจกรรม “สภากาแฟ เสวนา สร้างสัมพันธ์ สามัคคี”ประจ าเดือน
กันยายน  ๒๕๖๒  
- การจัดกิจกรรม “สภากาแฟ เสวนา สร้างสัมพันธ์ สามัคคี”ประจ าเดือนกันยายน
๒๕๖๒  เจ้าภาพโดยนายเชษฐ์  ศิลปะวิสุทธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ ต าบลช้างกลาง 
อ าเภอช้างกลาง โดยจัดที่วัดควนส้าน หมู่ที่ ๖ ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง 

สภ.ช้างกลาง  ๓.๕ ผลการด าเนินการจับกมุคดีต่างๆ และยาเสพติด ในรอบเดือน สิงหาคม  
๒๕๖๒  
๑. ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายเพศ ท าร้ายร่างกาย จ านวน – ราย 
๒. ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ จ านวน ๑ ราย 
๓. ความผิดพิเศษ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก จ านวน ๔ ราย 
๔. ความผิดรัฐเป็นผู้เสียหาย มีการจับกุมกัญชา ๓ ราย  
- ซ่ึงปัญหายาเสพติดส่งผ่านเคอร์รี่ ซึ่งตอนนี้พบที่อ าเภอร่อนพิบูลย์ส่งมา ๒๐๐ กว่า
เม็ดแจ้งชื่อผู้รับแต่เบอร์โทรศัพท์เป็นของอีกคน ปลายทางมาจากกรุงเทพฯ               
ทางสถานีต ารวจภูธรช้างกลางได้ด าเนินการสอดส่องดูแลในพื้นที่ในช่วงนี้ 

   - เรื่องหมวกกันน๊อคได้ด าเนินการไปแล้วบางส่วนให้ท าประวัติอบรมและท าจิตอาสา 
สธ   ๓.๖ ขอประชาสัมพันธ์การรับบริจาคโลหิต  

- ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งก าหนดแผนการรับบริจาคโลหิต 
พ้ืนที่อ าเภอช้างกลาง ในวันที่ ๑๒ กันยายน  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 
ณ หอประชุมอ าเภอช้างกลาง ขอเรียนเชิญทุกท่าน 

ประธาน   - ฝากทางวิทยาลัยเกษตรฯ ช่วยประชาสัมพันธ์นักศึกษาร่วมบริจาคโลหิต                
สถานีต ารวจภูธรช้างกลาง หมวดการทาง กลุ่มสตรีหน่วยงานพัฒนาชุมชนแจ้ง
ประสานบุคลากรในสังกัดร่วมบริจาคโลหิตด้วย    

ปศ.   ๓.๗ ประชำสัมพันธ์งำนด้ำนปศุสัตว์  
- การผสมเทียม ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบริการผสมโคน้ าเชื่อพันธุ์ดีและการผสม
เทียมแพะฝากประชาสัมพันธ์ท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ส านักงาน                
ปศุสัตว์อ าเภอช้างกลาง  

       /ร้านขายอาหาร... 



- ๕ - 
- ร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ วัสดุทางการเกษตร ส านักงานปศุสัตว์ได้ออกตรวจ
ร้านในพื้นที่อ าเภอช้างกลางมีด้วยกัน ๗ ร้าน ถูกต้องทั้ง ๗ ร้าน 
- เขียงและร้ายขายเนื้อสัตว์ จ าหน่ายเนื้อสัตว์ เนื้อหมูในพ้ืนที่ที่หมดอายุการขอ
อนุญาตการต่อเขียง สามารถติดต่อได้ส านักงานปศุสัตว์ และเงิน ๑๐๐ บาทส าหรับ
การต่ออนุญาต 

กษ ๓.๘ กำรสมัครสอบอบรมและสอบเพื่อเข้ำร่วมมำตรกำรจ ำกัดกำรใช้สำรเคมี 
พำรำควอตไกลโฟเซตและคอลร์ไพริฟอส  
๑. สมัครด้วยตนเอง ผ่านท่างเว็บไซต์ https://chem.doae.go.th 
๒. เกษตรกรที่ไม่สามารถสมัครเองได้ ให้ติดต่อสมัครได้ที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
ช้างกลาง 

รพ. - เปิดถนนทางเข้าออกโรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ และจะก่อสร้างต่อเติม
ด้านหน้าตึกอุบัติเหตุเพ่ือรองรับผู้ป่วยฉุกเฉิน จากที่มีอยู่ ๔ เตียง เป็น ๘ เตียง 
ส าหรับตึกผู้ป่วยในจะเปิดในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓   
- ส าหรับผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน จะย้ายไปให้บริการ ณ วัดธาตุน้อย ซึ่งได้
ด าเนินการการจัดห้องจ่ายยา ห้องตรวจ ไว้ส าหรับบริการผู้ป่วย 

ทต.สวนขัน - ฝากประสานเรื่องไข้เลือดออกในพ้ืนที่ฝากสาธารณสุขร่วมกับเทศบาลสวนขัน
และอสม.ในพ้ืนที่ด้วย 

สภอ.ช้างกลาง - ฝากสอดส่องในพ้ืนที่ในเรื่องการชุมนุมเรียกร้องประท้วงเกี่ยวกับราคายางตกต่ า
ของเกษตรกร 

ประธาน ช่วยกันติดตามสถานการณ์มีเหตุให้แจ้งมายังอ าเภอ ขอให้ช่วยกันดูแลในพื้นที่           
และขอฝากทางสถานีต ารวจภูธรช่วยดูสถานที่มัสยิสในพื้นที่หมู่ที่ ๒ ต าบลหลักช้าง          
ซึ่งมีกลุ่มมุสลิมเข้ามาในพ้ืนที่เยอะพอสมควร 

พช. - การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลาง 
รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นในอ านาจของรองนายกรัฐมนตรี 
(นายวิษณุ  เครืองาม) 

ประธาน ฝากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๓ แห่ง เรื่องของการท่องเที่ยว 
วธ    - ขอแจ้งรายละเอียดการทอดกฐินของวัดในพ้ืนที่อ าเภอช้างกลาง 
ประธำน   ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม 
 ปิดการประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น. 

ลงช่ือ                                       ผู้จดรายงานการประชุม 
( นางสาวศจี  วัจนสาร ) 

เจ้าหน้าที่ปกครอง 

                   ลงชื่อ                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
( นางสาวฝันทิพย์  นุกูลกิจ ) 

ปลัดอ าเภอ 

https://chem.doae.go.th/


 


