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รายงานการประชุมหัวหน�าส�วนราชการประจําอําเภอช�างกลาง 

ครั้งท่ี ๒ /๒๕๖๒ 
เม่ือวันพฤหัสบดี ท่ี  ๓๑ มกราคม  ๒๕๖๒ 

ณ ห�องประชุมไอยรา(ช้ัน ๒ ) ท่ีว�าการอําเภอช�างกลาง 
เวลาประชุมเริ่ม ๐๙.๓๐ น. 
ผู�เข�าร�วมประชุม 

๑. นายวีรยุทธ  ขนุนนิล   นายอําเภอช�างกลาง 
๒. นายอาคม  ทองอินทร�   ปลัดอําเภอ 
๓. นางสาวพรทิพย�  มณีฉาย  ปลัดอําเภอ 
๔. นางสาวฝ&นทิพย�  นุกูลกิจ  ปลัดอําเภอ 
๕. นายมนู  หนูรอด   สรรพากรเขตพ้ืนท่ีอําเภอช�างกลาง 
๖. นายวันชัย  อําลอย   (แทน) สาธารณสุขอําเภอช�างกลาง 
๗. นางสารภี  พุ4มทิม   (แทน) นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลหลักช�าง 
๘. นางอมรรัตน�  ชาญสวัสด์ิ  (แทน) พัฒนาการอําเภอช�างกลาง 
๙. นางสาวสุธรรม  โมรา   วัฒนธรรมอําเภอช�างกลาง 
๑๐. จ.ส.อ.ภูดิษ  แก�วจิตรงาม  (แทน) สัสดีอําเภอช�างกลาง 
๑๑. นายวิรัตน�  สันตจิตร   รักษาการแทน นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลสวนขัน 
๑๒. นายอภิชาติ  แก4นแก�ว  ท�องถ่ินอําเภอช�างกลาง 
๑๓. พ.ต.ท.อมร  ชัยดิษฐ�   (แทน) ผู�กํากับการสถานีตํารวจภูธรช�างกลาง 
๑๔. นางสาวบุญญาภา  ศรีรนิทร�  ประมงอําเภอ 
๑๕. นางเพ็ญศรี  หนูสาย (แทน) ผู�อํานวยการศูนย�การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยอําเภอช�างกลาง 
๑๖. นางนทาภรณ�  สุขอนันต�  (แทน) เกษตรอําเภอช�างกลาง 
๑๗. นายณรงค�  สุวรรณฤกษ�  หัวหน�าหมวดการทางช�างกลาง 
๑๘. นายฤทธีรัตนพันธ�   (แทน) ปศุสัตว�อําเภอช�างกลาง 
๒๐. นางสาวสุภสัสร  สมวงค�  ปลัดอําเภอ 
๒๑. นางอรภัทร  หงส�ทอง  (แทน) ผู�อํานวยการโรงพยาบาลพ4อท4านคล�ายวาจาสิทธิ์ 
๒๒. นายสมเกียรติ  รัตนบุรี  ปลัดอําเภอ 
๒๓. นายจารึก  รัตนบุร ี   นายกองค�การบริหารส4วนตําบลช�างกลาง 
๒๔. นางสาวศจี  วัจนสาร   เจ�าหน�าท่ีปกครอง 
๒๕. นายจิระพจน�  วงศ�สวัสด์ิ  (แทน) กํานันตําบลสวนขัน 
๒๖.นายอมร  สมวงค�   กํานันตําบลหลักช�าง 
๒๗. นายสุคนทิพย�  สมหมาย  (แทน) กํานันตําบลช�างกลาง 

          /ผู�ไม4มา..... 
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ผู�ไม�มาประชุม 
๑. นายอภิญญา  หัสดิสาร ปลัดอําเภอ  ( ลาปHวย ) 
๒. ผู�จัดการธนาคารออมสินสาขาอําเภอช�างกลาง 
        

ผู�เข�าร�วมประชุม 

๑. นายจิรพนธ�  บุษบา            (แทน) ผู�จัดการการไฟฟJาส4วนภูมิภาคอําเภอช�างกลาง 
๒. จ.ส.อ.สมหวัง  นาคฤทธิ์ ผู�แทนสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๓. นางสุมาลี  นินทศรี  เจ�าหน�าท่ีกีฬาและนันทนาการอําเภอช�างกลาง 
๔. นายวินัย  วงศ�สกูล  เจ�าพนักงานท่ีดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาฉวาง 
๕. นายอนันต�  รักษ�ศรีทอง ผู�อํานวยการโรงเรียนช�างกลางประชานุกูล 
๖. นางสาวเบญจมาศ สุขกลับ ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านนาปราน 
๗. นายธารานิตย�  โมฬี  หัวหน�าอุทยานน้ําตกโยง 
๘.นายสิทธิชัย  เดชาสิทธิ ์ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดหลักช�าง 
๙. นายอนันต�   ขุนฤทธิ์  ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านคลองกุย 
๑๐. นายระพึงค�  คําจันทร� ผู�จัดการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ�การเกษตรสาขาจันดี 
๑๑. นายบุญศักด์ิ ต้ังเกียรติกําจาย  ผู�อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ�งท่ีประชุมทราบ 
ประธาน ๑. เรื่องการให�ความช4วยเหลือผู�ประสบภัยปาบึกพายุโซนร�อน บ�านเรือน ถนน          

สัตว� เกิดการสูญหาย  ประมง ปลาในบ4อสูญหาย ด�านเกษตรแปลงการเกษตร
เสียหาย และโรงเรียนท่ีได�รับความเสียหาย จํานวน ๑๓ โรงเรียน ครุภัณฑ� หลังคา
ลมพัดท่ีได�รับความเสียหาย ผ4านการประชุม กชบอ.และฝากส4วนราชการโดย
ท4านผู�ว4าราชการจังหวัดได�เน�นย้ําว4าผู�ประสบภัยทุกคนจะต�องได�รับความช4วยเหลือ 

 ๒. พระราชกฤษฎีกาให�มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรเปPนการท่ัวไป              
พ.ศ. ๒๕๖๒ ให�ส4วนราชการทุกภาคส4วนวางตัวเปPนกลาง ในเรื่องกระแสในโซเชียล
ค4อนข�างเร็ว 
๓. ฝากให�หน4วยงานช4วยดูแลสอดส4องและปJองกันเหตุในพ้ืนท่ี กรณีมีเหตุกราดยิง
พระสงฆ�ในพ้ืนท่ี ๓ จังหวัดภาคใต� 

 ๔. โครงการจังหวัดสะอาดขอความร4วมมือส4วนราชการและรณรงค�ปลูกไม�ดอกไม�
ประดับ ซ่ึงผู�ว4าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เน�นให�ปลูกดอกบานบุรี ในส4วนของ
อําเภอได�ดําเนินการปลูกไปแล�ว หากหน4วยงาน โรงเรียนมีความต�องการต�นไม�เพ่ือ
จะนําไปปลูกมาประสานยังอําเภอได�  

        /๕ การคัดแยก....... 
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 ๕. การคัดแยกขยะ กิจกรรมจิตอาสา เราทําความ ดี ด�วยหัวใจ ถนนสาย ๔๐๑๕ 

และ ถนนสาย ๔๑๙๕ ฝากทางสํานักงานท�องถ่ินอําเภอแจ�งประสานอปท.ในพ้ืนท่ี
จัดทําแผนในการจัดเก็บขยะ 
๑.๑ ขอขอบคุณกิจกรรมในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๒ 
- การจัดกิจกรรม โครงการอําเภอยิ้ม. . .เคลื่อนท่ี และกิจกรรมหน4วยแพทย�
พระราชทาน เม่ือวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒  ณ วัดหน�าเขาเหมน หมู4ท่ี ๑๒ ตําบล
ช�างกลาง อําเภอช�างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
-กิจกรรม “สภากาแฟ เสวนา สร�างสัมพันธ� สามัคคี”  เม่ือวันท่ี  ๒๒ มกราคม 
๒๕๖๒ ณ สถานีตํารวจภูธรช�างกลาง  
- กิจกรรมตามโครงการจิตอาสา “ เราทําความ ดี ด�วยหัวใจ” กิจกรรมบําเพ็ญ
สาธารณประโยชน�เพ่ือปรับปรุงสภาพภูมิทัศน�ถนนสาย ๔๐๑๕ (นครศรีฯ-จันดี)และ
ถนนสาย ๔๑๙๕ ( ทุ4งใหญ4-จันดี ) เม่ือวันท่ี ๒๕มกราคม  ๒๕๖๒   
๑.๒การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ�าอยู�หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร ได�เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป<นพระมหากษัตริย=แห�ง
ประเทศไทย ในวันท่ี ๔ -๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
- มีพิธีพลีกรรม ตักน้ําทุกจังหวัด ท่ีสะอาดบริสุทธิ์ซ่ึงของจังหวัดนครศรีธรรมราชมี
ด�วยกัน ๖ จุด และกําหนดวันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เปPนวันหยุด  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑ / ๒๕๖๒ 
ผอ.รร.วัดหลักช�าง ขอแก�ไขในระเบียบวาระท่ี ๕ หน�าท่ี ๘  จาก ผอ.รร.บ�านหลักช�าง ขอแก�ไขเปPน 

ผอ.รร.วัดหลักช�าง 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือพิจารณา       
ป.สนง.   ๓.๑ ขอความร�วมมือในการดูแลและอนุรักษ=รักษาคลอง 

- ด�วยวิถีชีวิตของคนไทยผูกพันกับสายน้ําท่ีใช�ในการดําเนินชีวิตประจําวัน เช4น การ
สัญจรไปมา การอุปโภค บริโภคฯลฯ แต4ป&จจุบันวิถีชีวิตกับสายน้ํานับวันจะเสื่อม
โทรมด�วยการใช�ลําน้ํา โดยขาดการดูแลรักษารัฐบาลสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ี
สมเด็จพระเจ�าอยู4หัวทรงห4วงใยประชาชนและมีพระราชประสงค�ท่ีจะสืบสานรักษา 
และต4อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยได�ทรงพระกรุณาโปรดเกล�าโปรด
กระหม4อมให�หน4วยงานราชการในพระองค�ร4วมกับส4วนราชการท่ีเ ก่ียวข�อง 
ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู4เหล4าท่ีมิจิตอาสาร4วมแรงร4วมใจกันในการบําเพ็ญ 
สาธารณประโยชน�ในพ้ืนท่ีต4างๆ บรรเทาความเดือนร�อนและแก�ไขป&ญหา โดยขอ 
ความร4วมมือหัวหน�าส4วนราชการ และผู�เข�าร4วมประชุมทุกท4านได�อนุรักษ�รักษาคลอง
รวมท้ังคลองสาขา โดยบังคับใช�กฎหมายท่ีเก่ียวข�องอย4างเคร4งครัดและขอความ
ร4วมมือประชาชนในพ้ืนท่ีร4วมดูและอนุรักษ�รวมท้ังคลองสาขาด�วย 

      /๓.๒ การขับเคล่ือน...... 
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๓.๒การขับเคล่ือนการดําเนินงานกองทุนการออมแห�งชาติ (กอช.) ในระดับ
จังหวัด 
- การขับเคลื่อนการดําเนินงานกองทุนการออมแห4งชาติ (กอช) ในระดับจังหวัดขอ
ความร4วมมือหัวหน�าส4วนราชการพิจารณาเชิญชวนให�บุคลากรในสังกัดท่ียังไม4มี
สวัสดิการด�านบําเหน็จบํานาญ และมีคุณสมบัติท่ีสามารถสมัครเปPนสมาชิก กอช.
เช4น ลูกจ�างชั่วคราว คนงาน เกษตรกร ค�าขาย แม4บ�าน นักเรียน เปPนต�น วิธีการ
สมัครสมาชิก สมัครด�วยตนเอง หรือมอบอํานาจให�ผู�อ่ืนดําเนินการแทน แสดงบัตร
ประชาชนของผู�สมัคร  ไม4ต�องเปWดบัญชีธนาคาร ส4งเงินออมงวดแรกข้ันตํ่า ๕๐ บาท 
และสมัครสมาชิกได�ท่ี ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ�การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห� 
๓.๓ แนวทางการปฏิบัติเรื่องฎีกาขอพระราชทานความเป<นธรรม และฎีกาขอ
พระราชทานความช�วยเหลือ 
- ประเด็นการถวายฎีกาขอพระราชทานความเปPนธรรม และฎีกาขอพระราชทาน
ความช4วยเหลือให�ถือว4าเปPนเรื่องท่ีสําคัญเร4งด4วน ท่ีหน4วยงานจะต�องรับทราบ และ
นําไปเปPนแนวทางในการดําเนินการ ในระดับอําเภอให�มีการรายงานผลการ
ดําเนินการ การรายงานถึงป&ญหา อุปสรรค หรือเหตุท่ีไม4สามารถแก�ไขป&ญหาให�กับ
ราษฎรได� รวมท้ังขอเสนอแนะท่ีเปPนแนวทางการให�ความช4วยเหลือผู�ทูลเกล�าถวาย
ฎีกาจะต�องพิจารณาแจ�งข�อมูลให�สํานักราชเลขาธิการทราบภายในกําหนด 
๓.๔ การจัดกิจกรรม“สภากาแฟ เสวนา สร�างสัมพันธ= สามัคคี”  ประจําเดือน 
กุมภาพันธ= ๒๕๖๒  
- การจัดกิจกรรม “สภากาแฟ เสวนา สร�างสัมพันธ� สามัคคี สําหรับเดือน 
กุมภาพันธ� ๒๕๖๒ เจ�าภาพหน4วยงานการยางแห4งประเทศไทย เขตภาคใต�ตอนกลาง 
กําหนดในวันพฤหัสบดี ท่ี ๒๑ กุมภาพันธ�  ๒๕๖๒ ณ อาคารชุบมุนิกา-นนท�  เวลา 
๐๗.๐๐ น. – ๐๙.๓๐ น. 

ประธาน   - การจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทําความ ดี ด�วยหัวใจ กําหนดวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ�  
๒๕๖๒ ณ สวนสาธารณพรุไข4เตา หมู4ท่ี ๘ ตําบลหลักช�าง อําเภอช�างกลาง 
- ทางสถานีตํารวจภูธรช�างกลางได�เปWดศูนย�บริการประชาชน ณ บริเวณหน�าวัด- 
ธาตุน�อย ขอเชิญชวนส4วนราชการร4วมในพิธีเปWดศูนย� ซ่ึงจะมีเจ�าหน�าท่ีคอยดูแล
รักษาความปลอดภัยให�กับนักท4องเท่ียว เปWดโดยท4านรองผู�บังคับการสถานี
ตํารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ป.อาวุโส  ๓.๕พระราชกฤษฎีกาให�มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรเป<นการท่ัวไป   
พ.ศ.๒๕๖๒ 
- คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนดให�มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทน
ราษฎร เปPนการท่ัวไป ในวันอาทิตย�ท่ี ๒๔ มีนาคม  ๒๕๖๒  และกําหนดรับสมัคร
รับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร ระหว4างวันท่ี ๔– ๘ กุมภาพันธ� พ.ศ.๒๕๖๒ 

      / โดยให�ยื่นคําขอ...... 
 
 
 
 
 
 



- ๕ - 
โดยให�ยื่นคําขอลงทะเบียนใช�สิทธิออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรก4อน
วันเลือกต้ัง ระหว4างวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒ และ
กําหนดวันออกเสียงลงคะแนนก4อนวันเลือกต้ัง ณ ท่ีเลือกต้ังกลาง         ในวันท่ี 
๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒ 
๓.๖ ประชาสัมพันธ=การลงทะเบียนขอใช�สิทธิเลือกตั้งก�อนวันเลือกตั้งทาง
เครือข�ายอินเทอร=เน็ต  
- เพ่ืออํานวยความสะดวกแก4ผู�มีสิทธิเลือกต้ังในการลงทะเบียนขอใช�สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรก4อนวันเลือกต้ังสํานักงานคณะกรรมการเลือกต้ัง
ประจําจังหวัดนครศรีธรรมราชขอความร4วมมือประชาสัมพันธ�ให�ผู�มีสิทธิเลือกต้ังและ
หน4วยงานท่ีเก่ียวข�องทราบข้ันตอนและวิธีการลงทะเบียนขอใช�สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรก4อนวันเลือกต้ังทางเครือข4ายอินเทอร�เน็ต  โดย
สามารถยื่นคําขอลงทะเบียนผ4านทางเครือข4ายอินเทอร�เน็ตด�วยตนเองทางเว็บไซน� 
http://election.bora.dopa.go.th/ectoutvote/ 

กษ ๓.๗ การประชาสัมพันธ=และนํามวลชนเข�าร�วมงานวันเกษตรแห�งชาติ               
ประจําปG ๒๕๖๒ 
- ด�วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ� จังหวัดนครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได�รับมอบหมายให�เปPนเจ�าภาพหลักในการจัดงานวัน
เกษตรแห4งชาติ ประจําปj  ๒๕๖๒ ระหว4างวันท่ี ๑ – ๙ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒              
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สําหรับอําเภอช�างกลางได�รับมอบหมาย
ตามบัญชีภารกิจในการนํามวลชนเข�าร4วมกิจกรรมงานวันเกษตรแห4งชาติ  ประจําปj 
๒๕๖๒  ในวันพฤหัสบดี ท่ี ๗ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒          จํานวนมวลชน เปJาหมาย  
๔๐๐  คน มีกิจกรรมการฝkกอบรม เสวนาทางวิชาการเบ้ืองต�นขอนําเรียนว4า
สํานักงานเกษตรได�ประสานเปJาหมายไว�จํานวน ๖๐ ราย 

ประธาน   ขอความร4วมมือสถานศึกษาอย4างวิทยาลัยเกษตรฯ นํานักศึกษาไปร4วมงานเกษตร 
แห4งชาติในวันท่ี ๗ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒  

ผอ.วทกษ ทางวิทยาลัยเกษตรได�เตรียมในส4วนการเฝJารับเสด็จฯในวันเปWดงานในวันท่ี                     
๑ ก.พ. ๖๒ นํานักศึกษาไปร4วม และในช4วงวันท่ี ๗ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒ ทางวิทยาลัย
จะต�องนําเด็กไปประชุมท่ีจังหวัดอุดรราชธานี 

ประธาน ขอความร4วมมือทุกส4วนราชการ ร4วมท้ังองค�กรปกครองส4วนท�องถ่ินไปร4วมงาน                      
กันในวันท่ี ๗ กุมภาพันธ�  ๒๕๖๒        

สภอ.ช�างกลาง ตลอดถนนสาย ๔๐๑๕ และสาย ๔๑๙๕ ได�กําหนดเปPนถนนสายรองเพ่ือพร�อม             
ในการรับเสด็จพระเจ�าหลานเธอพระองค�เจ�าอทิตยาทรกิติคุณ  ในวันท่ี ๑                  
กุมภาพันธ� ๒๕๖๒ ซ่ึงเจ�าหน�าท่ีตํารวจในพ้ืนท่ีอําเภอช�างกลางมีเพียง ๗๐ นาย  ไม4
เพียงพอจึงขอกําลังเจ�าหน�าท่ีตํารวจจากจังหวัดสุราษฎร�ธานี จํานวน ๒๒๐ นาย  

 
        /เพ่ือรักษา..... 

 
 
 
 
 
 



- ๖ - 
เพ่ือรักษาความปลอดภัยตลอดเส�นทาง ขอความร4วมมือท�องถ่ินเรื่องของถังขยะ  ซ่ึง
จะมีชุดเคลื่อนท่ีเร็ว และได�ประสานหมวดการทางล�างพ้ืนผิวถนน  
๓.๘ การดําเนินการจับกุมคดีและยาเสพติด ในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๒                
- การจับกุมคดียาเสพติดในรอบเดือน มีด�วยกัน ๒๑ ราย ตําบลช�างกลาง ๑๓ ราย          
ตําบลหลักช�าง ๕ ราย ตําบลสวนขัน ๓ ราย คดีอุฉกรรณ� ทําร�ายร4างกาย ๑ ราย ลัก
ทรัพย� ๑ ราย  อาวุธปlน ๔ ราย  สภอ.ช�างกลาง ต�องขอขอบคุณทุกภาคส4วนท่ีได�รับ
ความร4วมมือเปPนอย4างดี 
- การรณรงค�ปJองกันลดอุบัติเหตุช4วงเทศกาลปjใหม4  อําเภอท่ีไม4เกิดเหตุของจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ๒ อําเภอ อําเภอช�างกลางและอําเภอถํ้าพรรณรา การจัดกิจกรรม
รณรงค�ลดอุบัติเหตุทางถนน การตรวจจับความเร็วทางถนนสาย ๔๐๑๕ การลดอุบัติ
ในจุดเสี่ยงให�มีความปลอดภัย  ขอให�ทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจร 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องส�วนราชการต�างๆ  
วธ   ๔.๑ การจัดงานมาฆบูชาแห�ผ�าข้ึนธาตุ ประจําปG ๒๕๖๒ 

- จังหวัดนครศรีธรรมราชกําหนดจัดกิจกรรมสําคัญคือ กิจกรรมประเพณีมาฆบูชา
แห4ผ�าข้ึนธาตุ สําหรับปjพุทธศักราช ๒๕๖๒   กําหนดจัดงานในระหว4างวันท่ี ๑๓ – 
๑๙ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒ และร4วมจัดริ้วขบวนแห4ผ�าพระบฏ ในวันอังคาร ท่ี ๑๙ 
กุมภาพันธ� ๒๕๖๒ โดยจัดผ�าพระบฏจํานวน ๔ ผืน (กรม เหลือง  แดง ขาว ) พร�อม
ผู�ถือ และขอความร4วมมือสมโภชน�พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ณ วัดท่ีมีความ
พร�อมอํา เภอละ ๑ วัด  สํ าหรับ อํา เภอช� างกลางได� เลือกวัดมะนาวหวาน              
(พระอารามหลวง) ในวันพุธท่ี ๑๓ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒ เวลา ๑๗. ๑๐ น. 

สธ   ๔.๒ แผนการรับบริจาคโลหิต 
- เหล4ากาขาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ได�กําหนดแผนการรับบริจาคโลหิตให�กับ
หน4วยงาน ในวันจันทร� ท่ี ๒๕ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒ ต้ังแต4เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ณ หอประชุมอําเภอช�างกลาง  
- สถานการณ�ไข�เลือดออกของอําเภอช�างกลาง มี ๓ ราย  

พช ๔.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช โดยคณะวิทยาการจัดการจัดทํา
โครงการบริการ วิชาการเพ่ือเสริมสร�างความเข�มแข็งท�องถ่ิน และสังคม 
ยุทธศาสตร=มหาวิทยาลัยราชภัฎเพ่ือการพัฒนาท�องถ่ิน  
- ฝากประชาสัมพันธ�กลุ4มโอท็อปภายในหมู4บ�านเข�าร4วมโครงการเพ่ือเปPนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ�โอท็อปภายในหมู4บ�านให�ดียิ่งข้ึน 

กษ   ๔.๔ การช�วยเหลือภัยธรรมชาติ ภัยปาบึก(เพ่ิมเติม) 
- สรุปยอการช4วยเหลือและขยายเวลาเพ่ิมเติม รอบตกหล4น  เกษตรกรท่ีแจ�งรอบ
แรกไม4ทันโดยมีพ้ืนท่ีความเสียหายขนาด ๑ งานข้ึนไป ให�แจ�งได� ถึงวันท่ี ๕ 
กุมภาพันธ� ๒๕๖๒ ให�กํานัน ผู�ใหญ4บ�าน ตรวจสอบและเซนต�รับรองความเสียหาย 

       / ๔.๕ การขอรับ.... 
 
 
 
 
 
 



- ๗ - 
๔.๕ การขอรับสนับสนุนเช้ือไตรโคเดอร=มาพร�อมใช�เพ่ือฟMNนฟูเกษตรกร
ผู�ประสบภัยธรรมชาติปาบึก 
-เชื้อไตรโคเดอร�มาใช�กําจัดโรคท่ีเกิดจากเชื้อรา ได�มีการแจกจ4ายเชื้อไตรโคเดอร�มา
จํานวน ๒,๙๙๐ กิโลกรับ ไปยังหมู4บ�านท่ีมีความต�องการโรคโคนเน4าต�นทุเรียน พืช 
ผัก มีเชื้อรา สามารถติดต4อมายังสํานักงานเกษตรอําเภอช�างกลาง   
๔.๖ การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ข้ันตอนการจัดชุดพืช
เศรษฐกิจติดประกาศเพ่ือออกสมุด  
-สํานักงานเกษตรอําเภอช�างกลาง  ขอให�เกษตรกรตรวจสอบรายละเอียดให�ถูกต�อง 
พืชเศรษฐกิจของอําเภอช�างกลาง มียางพาราและปาล�มน้ํามัน ปลายเดือนมีนาคม
ระบบจะเปWดให�ปรับปรุงข�อมูล  
- แจ�งประชาสัมพันธ� ให�ตรวจสอบบัญชี การโอนเงินปาล�มไร4 ๑,๕๐๐ ได�โอนผ4านบัญชี
ธนาคารเปPนท่ีเรียบร�อยแล�วให�นําสมุดไปปรับยอดตรวจสอบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธาน - เรื่ องการห� ามจอดรถตลอดแนวบริ เวณหน�าโรงพยาบาลพ4อท4 านคล� าย              

วาจาสิทธิ์ ฝากทางตํารวจช4วยดูแล 
 - สายไฟฟJา และสายเคเบิลต4างๆ เปPนของการสื่อสารหลายบริษัท ท่ีไม4เปPนระเบียบ

ร�อยขอความร4วมมือทางการไฟฟJาส4วนภูมิภาคสาขาช�างกลางช4วยประสานงาน
ดําเนินการเพ่ือให�เปPนระเบียบ 

 - ไฟฟJาส4องทางตรงสามแยกไปหลักช�าง ขอให�แขวงช4วยดําเนินการ 
แขวงการทาง หาทางออกโดยการหาเสามาเสริมเพ่ือให�ดําเนินการได� 
ประธาน ขอให�ดําเนินการแล�วเสร็จในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ 
 - ฝากในเรื่องการเบิกจ4ายงบประมาณในแต4ละส4วนราชการด�วย 
ป.ทะเบียน การยกเว�นค4าธรรมเนียมบัตรและการขอรับทะเบียนบ�านแทนฉบับเดิมท่ีชํารุด              

สูนหาย ขยายเวลาจนถึง วันท่ี ๓ มีนาคม  ๒๕๖๒ 
ประธาน - กรณีคนท่ีไม4มีชื่ออยู4ในทะเบียนบ�านขอให�ตรวจสอบเพ่ือจะได�เพ่ิมชื่อ อย4างน�อย

เขาจะได�มีสิทธิ์เปPนคนไทย ได�มีสวัสดิการการรักษาพยาบาล 
ผอ.วทษ ทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช ขอเปPนเจ�าภาพในกิจกรรม

“สภากาแฟ เสวนา สร�างสัมพันธ= สามัคคี”  ประจําเดือน มีนาคม  ๒๕๖๒  
ท�องถ่ิน จากสถานการณ�การช4วยเหลือจากพายุปาบึก จากองค�กรปกครองส4วนท�องถ่ินมี

บ�านเรือนได�รับความเสียหายท้ังหมด ๑๓ หลัง ได�ดําเนินการซ4อมแซมช4วยเหลือโดย
ให�แล�วเสร็จภายใน ๙๐ วัน หลังจากเกิดภัย 

กส - ประชาสัมพันธ� ธ.ก.ส. จัดแคมเปญ “เงินออมม่ังมี Chinese New Year ๒๕๖๒” 
มอบกระปุกออมทรัพย� “รถบรรทุกเงินทองม่ังค่ัง” บรรทุกเงินหยวนเปHาสัญลักษณ�
แห4งความร่ํารวยส4งความสุขและความเปPนมงคลในเทศกาลตรุษจีน เริ่มรับฝาก๔ - 
๑๕กุมภาพันธ�นี้      /ธนาคาร... 

 
 
 
 
 
 



- ๘ - 
  - ธนาคาร ธกส.จับรางวัลทวีโชคในงานวันเกษตรแห4งชาติ วันท่ี ๘ 

กุมภาพันธ� ๒๕๖๒ 
  - โครงการสร�างความเข�มแข็งแก4เกษตรกรผู�ปลูกปาล�มน้ํามันปj ๒๕๖๑ – 

๒๕๖๒ 
  - โครงการสินเชื่อเพ่ือเปPนค4าใช�จ4ายฉุกเฉินสําหรับลูกค�าท่ีประสบภัยพายุฤดู

ร�อนปาบึก ในวงเงินไม4เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท กู�ได�ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
  -ธ.ก.ส. ร4วมกับ กระทรวงสาธารณสุข ส4งมอบ “บัตร Smart Card อสม.” 

ซ่ึงเปPนท้ังบัตรประจําตัว อสม. บัตร ATM และบัตรเดบิตแก4อสม.เพ่ืออํานวยความ
สะดวกและลดความซํ้าซ�อนในการจ4ายเงินช4วยเหลือรวมท้ังสวัสดิการต4างๆ จาก
ภาครัฐ ผลักดันสู4สังคมไร�เงินสด ตามแผนยุทธศาสตร� National e-Payment 

รพ. ขอแจ�งประชาสัมพันธ�เชิญชวนทุกส4วนราชการร4วมงานวางศิลาฤกษ� ตึกสงฆ� ๑๔๔ 
พ4อท4านคล�ายวาจาสิทธิ์ ณ โรงพยาบาลพ4อท4านคล�ายวาจาสิทธิ์ เวลา ๐๙.๐๙ น. 

ประธาน ขอขอบคุณผู�เข�าร4วมประชุม 
 ปWดการประชุม เวลา ๑๒.๒๐ น. 
 
 

ลงช่ือ                                  ผู�จดรายงานการประชุม 

 ( นางสาวศจี  วัจนสาร ) 
เจ�าหน�าท่ีปกครอง 
 

    ลงช่ือ   ผู�ตรวจรายงานการประชุม  

          (นางสาวฝQนทิพย=  นุกูลกิจ) 
ปลัดอําเภอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


