
-ส าเนา- 
รายงานการประชุมก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  อ าเภอช้างกลาง 

ครั้งที ่ ๓/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๖๒ 
ณ  หอประชุมอ าเภอช้างกลาง 

  ผู้มาประชุม 
๑. นายอาคม   ทองอินทร์     ปลัดอาวุโส 
๒. นางสาวพรทิพย์  มณีฉาย     ปลัดอ าเภอ 
๓. นางสาวฝันทิพย์  นุกูลกิจ     ปลัดอ าเภอ 
๔. นางสาวสุภัสสร   สมวงศ ์    ปลัดอ าเภอ 
๕. นางวิไลวรรณ  นุ่นรักษา  ครูพี่เล้ียงเด็กพิการ 
๖. นางสาวรัตกร  จินดานคร  อบจ.ส่วนหน้าอ าเภอช้างกลาง 
๗. นางสาวขวัญชนก  บุปผากิจ  เกษตรอ าเภอช้างกลาง 
๘. พ.ต.ท.ปิติพัฒน์  อนัญลักษณ์  รองผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรช้างกลาง 
๙. นางสาวบุญญาภา  ศรีรินทร์  ประมงอ าเภอช้างกลาง 
๑๐. นายสุรชัย  ชัยสิทธ์ิ   (แทน) สาธารณสุขอ าเภอช้างกลาง 
๑๑. นางอมรรัตน์  ชาญสวัสด์ิ    (แทน) พัฒนาการอ าเภอช้างกลาง 
๑๒. นางสาวสุธรรม  โมรา  วัฒนธรรมอ าเภอช้างกลาง      
๑๓. นายนิพนธ์  รัตนนิพนธ์  ปศุสัตว์อ าเภอช้างกลาง 
๑๔. ร.อ.ธนภณ   วงษ์กวี     สัสดีอ าเภอช้างกลาง 
๑๕. นางวริยา  เถาว์เป็น   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
๑๖. นายสมพร  คงแก้ว   นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
๑๗. นางสุกัญญา  ตีบรรโต  เจ้าหน้าที่ปกครอง 
๑๘. ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจ าต าบล  สารวัตรก านัน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  จ านวน  ๑๔๗  คน  
มาประชุม  ๑๓๐  คน  ลา  ๗  คน  ขาด  ๒  คน  ว่าง  ๗  อัตรา  พักการปฏิบัติหน้าที่  ๑  คน 
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 

ก่อนระเบียบวาระ -กิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ในระดับอ าเภอ  ประจ าปี  ๒๕๖๒  

   -มอบประกาศใบแต่งตั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ส.น.๑๘  และ ส.น. ๑๙  จ านวน  ๔  ราย  
-น.ส.สุภาภรณ์  สืบพันธ์  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง  หมู่ที่ ๓ ต าบลสวนขัน 
-นายธานี  ศรีพุฒ          ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง  หมู่ที่ ๓ ต าบลสวนขัน 
-น.ส.นิตยา  ปรีชา         ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง  หมู่ที่ ๖ ต าบลสวนขัน 
-นายถวิล ภัทธิยากูล  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ หมู่ที่ ๖ ต าบลสวนขัน  

/-ผู้ใหญ่บ้าน… 
 



-๒- 

-ผู้ใหญ่บ้านครบวาระ  ๖๐ ปี  จ านวน ๑ ราย 
-นายบรรเทา  ทองจิตร  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๘  ต าบลสวนขัน  ครบวาระในวันที่ ๒๖  

มีนาคม  ๒๕๖๒ 
 -มอบเกียรติบัตรกลุ่ม OTOP ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ ๙ 
ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) กิจกรรมย่อยที่ ๑ 
ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม (ประเภทอาหาร 
เครื่องด่ืมและสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร)  

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
   ๑.๑ ขอขอบคุณกิจกรรมในรอบเดือน  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒ 

 -กิจกรรมพิธีสมโภชพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ณ วัดมะนาวหวาน พระอารามหลวง  หมู่
ที่ ๔ ต าบลช้างกลาง อ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 -กิจกรรมประเพณีมาฆบูชาแห่ ผ้ าขึ้ นธา ตุ  ส าหรับปีพุทธศักราช ๒๕๖๒                 
ก าหนดร่วมจัดริ้ วขบวนแห่ ผ้าพระบฏ เมื่ อ วันอังคาร ที่  ๑๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒                
ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช 
 - กิจกรรมจิตอาสา “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ” เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ ณ หอประชุมอ าเภอช้างกลาง 
 - การรับบริจาคโลหิต เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอ าเภอ
ช้างกลาง ยอดผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต จ านวน ๖๖ ราย 
๑.๒  การเลือกผู้ใหญ่บ้าน 
  -หมู่ที่ ๙  ต าบลสวนขัน  ก าหนดเลือกวันที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 
ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือนก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์

ประจ าต าบล  สารวัตรก านัน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๒  ในวันที ่ ๕  กุมภาพันธ์  
๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ หอประชุมอ าเภอช้างกลาง  ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาให้การ
รับรองต่อไป 

ที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๒  วันที่  ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 
ระเบียบวาระท่ี ๓ การติดตามผลการประชุมครั้งท่ีแล้ว  (ครั้งที่  ๒/๒๕๖๒  วันที่  ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑) 

๓.๑  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจ าต าบล  สารวัตรก านัน  และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
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...   
 

 



-๓- 
   ต าบลช้างกลาง  จ านวน  ๕  ราย  ว่าง  ๓  อัตรา 
   ๑.  นายกษม   สองแกระ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่  ๔  ลา 
   ๒.  นายนิพนธ์  ทองฉิม  ผู้ใหญ่บ้าน   หมู่ที่  ๕    ลา 
   ๓.  นายขจรศักด์ิ  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  มัชฌิมวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน   หมู่ที่  ๑     พักการปฏิบัติหน้าที่  
   ๒.  นายมนตรี   ปรีชา      ก านัน      ลา 
   ๓.  นายพุฒิสรรค์  วุธรา  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๙    ลา 
   ๔.  นางกชพรรณ  วุธรา  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่  ๙  ลา 
ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
ป.พรทิพย์  มณีฉาย ๔.๑  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป  พ.ศ.๒๕๖๒   

 -การอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกต้ังและเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  แบ่งออกเป็น 
๓ รุ่น  (จ านวน ๒ วัน) 
 -วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒   เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.  
  รุ่นที่ ๑  หน่วยเลือกต้ังที่  ๑-๑๓    (หมู่ที่ ๑-๙)      ต าบลช้างกลาง  
 -วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒   เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.  
  รุ่นที่ ๒  หน่วยเลือกต้ังที่  ๑๔-๒๑  (หมู่ที่ ๑๐-๑๗)  ต าบลช้างกลาง  
   หน่วยเลือกต้ังที่  ๑-๖       (หมู่ที่ ๑-๕)      ต าบลหลักช้าง   
 -วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒   เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.  
  รุ่นที่ ๓  หน่วยเลือกต้ังที่  ๗-๑๑    (หมู่ที่ ๖-๑๐)    ต าบลหลักช้าง   
   หน่วยเลือกต้ังที่  ๑-๙       (หมู่ที่  ๑-๙)     ต าบลสวนขัน 
   คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกต้ังส ารอง 

ประธาน  -การปิดลงคะแนนเลือกต้ังเวลา ๑๗.๐๐ น. ขอให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้านเตรียมความ
พร้อมของสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ให้พร้อม หน่วยเลือกต้ังใดมีปัญหาขอให้รายงานอ าเภอทราบ 

ป.พรทิพย์  มณีฉาย  -โครงการพัฒนาศักยภาพก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  
  -ขอขอบคุณปลัดพรทิพย์  มณีฉาย 
ที่ประชุม  รับทราบ /๔.๒  การประชาสัมพันธ์… 



-๔- 

ประธาน   เผยแพร่การสมัครเป็นสมาชิกวารสารก านันผู้ใหญ่บ้าน  
 -ขอเชิญชวนก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน ฯ สมัครเป็นสมาชิกวารสารก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ    
ค่าสมัคร ๒๑๖ บาท/ปี 

ที่ประชุม   รับทราบ 
ป.ฝันทิพย์  นุกูลกิจ ๔.๓  แจ้งข้อสั่งการ เกี่ยวกับข้อกังวลการผลักดันโครงการพัฒนาแหล่งน้ าอันเนื่องมาจาก
   พระราชด าริ  

 -กรมการปกครองได้แจ้งข้อส่ังการเกี่ยวกับข้อกังวลการผลักดันโครงการพัฒนาแหล่ง
น้ าอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  โดยให้ด าเนินการ  ดังน้ี  
 ๑. ด าเนินการจัดท าประชาคม  ๒.ประชาสัมพันธ์  ๓. ติดตามและประเมินผล 

ที่ประชุม   รับทราบ 
ป.ฝันทิพย์  นุกูลกิจ ๔.๔  มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่กู้ยืมเงินกองทุนฯ 
   ในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติ   

 -จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ลูกหน้ีของกองทุน ฯ    
ที่ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก  โดยให้ลูกหน้ีและผู้ค้ าประกันเตรียมเอกสาร
หลักฐานประกอบค าขอผ่อนผันมาย่ืนค าร้องด้วยตนเอง ณ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด 
นครศรีธรรมราช ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒  

ที่ประชุม   รับทราบ 
ป.ฝันทิพย์  นุกูลกิจ  ๔.๕  การพิจารณาช่วยเหลือ นักเรียน นักศึกษา ที่เป็นหนี้สินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ 
   การศึกษา (กยศ.) (ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ) 
  -เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้กู้ยืมให้สามารถช าระหน้ีให้กับกองทุนเงินให้กู้ยืม

เพื่อการศึกษา ตามมาตรการช่ัวคราวโครงการลดหย่อนหน้ี ในส่วนที่เป็นเบี้ยปรับหรือ
ค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดช าระหน้ีให้แก่ผู้ยืมเงินที่ผิดนัดช าระหน้ี และช าระหน้ีเพื่อปิดบัญชีใน
คราวเดียว โดยให้ผู้กู้ยืมที่มีความประสงค์ที่จะขอลดหย่อนหน้ีดังกล่าวสามารถแจ้งความ
ประสงค์ได้ต้ังแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒  

  -การอบรมกิจกรรมจิตอาสา ๙๔๐๑ ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐-
๑๖.๓๐ น. 

ประธาน    -ขอขอบคุณปลัดฝันทิพย์  นุกูลกิจ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธาน ๔.๖  การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๒  

 -ตามข้อส่ังการของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ          
ให้อ าเภอ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าแผนเผชิญเหตุในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

/ภัยแล้ง… 



-๕- 

ภัยแล้งพร้อมทั้งแต่งต้ังเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจ าศูนย์ฯมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติอย่าง
ชัดเจนและเป็นระบบโดยให้ด าเนินการตามแนวทางของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ และปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนเผชิญเหตุภัยแล้งของจังหวัด 

ที่ประชุม   รับทราบ 
ประธาน   ๔.๗  แจ้งมติคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ  ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๑  

 -จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แห่งชา ติ ครั้งที่       
๒/๒๕๖๑ ที่ประชุมเห็นชอบให้แจ้งมติเกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์เพื่อ
สนับสนุนการควบคุมและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนคณะกรรมการนโยบาย 
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แห่งชาติ สนับสนุนการควบคุมและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ ใน ๓ ประเด็น 
๑. ไม่จ าหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์นอกเวลาที่กฎหมายก าหนด 
๒. ไม่จ าหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลอายุต่ ากล่าว ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
๓. การจ าหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์โดยไม่มีใบอนุญาต 
การด าเนินงานคัดกรองและบ าบัดรักษาผู้ถูกคุมประพฤติที่กระท าผิดฐานเมาสุราแล้วขับขี่
ยานพาหนะ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธาน ๔.๘  แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑   
 -การส ารวจการครอบครองที่ดินให้แต่ละพื้นที่ป่าอนุรักษ์ประกาศก าหนดให้ราษฎร
แต่ละหมู่บ้านมาร่วมท าการส ารวจและน าช้ีต าแหน่งที่ต้ังของแปลงที่ดินที่มีการครอบครอง
ทุกรายในหมู่บ้านที่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์น้ันร่วมกับคณะท างานฯ และให้ตรวจสอบว่า         
ผู้ครอบครองเป็นผู้มีคุณสมบัติตามค าส่ัง คสช. ที่ ๖๖/๒๕๕๗ หรือไม่ หากมีคุณสมบัติให้
บริหารจัดการพื้นที่ ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติให้เจรจาออกจากพื้นที่หรือด าเนินการตามกฎหมาย 

ที่ประชุม  รับทราบ 
รอง ผกก.สภ.ช้างกลาง ๔.๙  รายงานสถิติอาชญากรรม การจราจรและอ่ืนๆ ในรอบเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  

 -๑  คดีชีวิตและร่างกาย ไม่มี ๒. เหตุบุกรุกอาวุธปืน ๑ ราย ๓. การขัดขวา          
ไม่อ านวยความสะดวก จ านวน ๔ คดี  ๔. การจับกุมยาเสพติด ๔๗ ราย ผู้ต้องหา ๔๘ ราย  
ยาเสพติด ๓๗ คดี  ยาไอ ๑ ราย พืชกระท่อม ๒๕ ราย กัญชา ๒ ราย พรบ.อาวุธปืน ๕ ราย 
จับกุมพรบ.จราจร ไม่สวมหมวกกันน๊อค ๘๘ ราย ไม่ติดพรบ. ๕๐๕ ราย อุบัติเหตุไม่มี 

ประธาน  ขอขอบคุณ รอง ผกก.สภ.ช้างกลาง 
ที่ประชุม  รับทราบ 

/เรื่องของส่วนราชการ… 
 



-๖- 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องของส่วนราชการต่างๆ 
สาธารณสุขอ าเภอช้างกลาง    ๕.๑  การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่  

 -การประชุมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ ปี  ๒๕๖๑ มีการประชุมปีละ               
๓ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน ๒๔ คน จัดให้มีการประชุมครั้งที่ ๑ การเสนอประเด็นจาก
นายกท้ัง ๓ ต าบล สรุปการด าเนินงาน ๑ โรงเรียนผู้สูงอายุ ๒. เด็กไทยสุขภาพดี ๓.อุบัติเหตุ
การควบคุมการวิเคราะห์จุดเส่ียงการบูรณการร่วมกันของทุกภาคส่วน ส าหรับปี ๒๕๖๒    
ได้เลือกประเด็นจัดท าถ่ายทอดระดับพื้นที่สนับสนุนมาจากท้องถิ่น มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
มติที่ประชุม ๑ โครงการพระราชทานจิตอาสา “เราท าความดีด้วยหัวใจ” สาธารณสุข
สนับสนุนก าลังคนขยายต าบลหมู่บ้าน อสม.การก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ า ๒. โครงการขยะ
คืนถิ่น ถนนสายหลักและสายรองลดปริมาณขยะเพื่อให้สอดคล้องกับท้องถิ่น ลดขยะ
ครัวเรือนก าหนดครัวเรือนตัวอย่าง ลดปริมาณถังขยะริมถนน 

    -การระบาดของโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๒ มีผู้ป่วย ๕ ราย ต าบลช้างกลาง ๔ ราย 
   ต าบลสวนขัน ๑ ราย การควบคุมโรค การให้ความรู้แก่ อสม.ในพื้นที่ การก าจัดแหล่ง 
   เพาะพันธ์ุลูกน้ ายุงลาย  
ประธาน  -การบริหารจัดการขยะ “จังหวัดสะอาด”การแยกขยะ ขยะแห้ง ขยะเปียก ขยะพิษ 

การท าหลุมขยะเปียก ขยะติดเช้ือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เอาไปก าจัดที่ รพสต. ในพื้นที่  
ให้ผู้น าปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและขอให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้านแจ้งในที่ประชุมประจ าเดือนของ
หมู่บ้านด้วย 

  -ขอขอบคุณสาธารณสุขอ าเภอช้างกลาง 
ทีป่ระชุม   รับทราบ 
เกษตรอ าเภอช้างกลาง ๕.๒  มาตรการปรับสมดุลปาล์มน้ ามันในประเทศ   
    - กระทรวงเกษตรได้ปรับสมดุลปาล์มน้ ามัน ได้ช่วยเหลือเกษตรกรไร่ ๑,๕๐๐ บาท 
   รอบท่ี ๑ ได้ด าเนินการจ่ายเงินให้เกษตรกรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รอบท่ี ๒ จ่ายไปบางส่วนที่
ประชุม    รับทราบ 
เกษตรอ าเภอช้างกลาง ๕.๓  การควบคุม ก ากับดูแลและเข้มงวดไม่ให้เกิดการเผาในพื้นที่การเกษตรอย่างเคร่งครัด 
  -ขอให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ควบคุม ดูแลการเผาป่าในพื้นที่อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกัน

การเกิดหมอกควัน   
ที่ประชุม  รับทราบ 
เกษตรอ าเภอช้างกลาง  ๕.๔  ข้อมูลพื้นฐานการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ ปี ๒๕๖๒   
  -ขอให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้านส ารวจข้อมูลพื้นฐานของผลไม้เศรษฐกิจของอ าเภอช้างกลาง 

มี เงาะ มังคุด ทุเรียน ลองกอง  ว่าข้อมูลการเพาะปลูก การเก็บเก่ียวถูกต้องหรือไม่ 
ที่ประชุม  รับทราบ 

/๕.๕  การดาวน์โหลด... 



-๗- 

เกษตรอ าเภอช้างกลาง   ๕.๕  การดาวนโ์หลดสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล DOAE Farmbook Application  
 - การข้ึนทะเบียนเกษตรกรโดยใช้ระบบดิจิทัลหรือโทรศัพท์มือถือ เข้าไปดูโดยใส่
รหัสทะเบียนบ้าน การแก้ไขข้อมูลบุคคล และหน้ีสินเกษตรกร สามารถดาวโหลดหรือสนใจ
ติดต่อได้ส านักงานเกษตรอ าเภอช้างกลาง  

ประธาน  -ขอขอบคุณเกษตรอ าเภอช้างกลาง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
สัสดีอ าเภอช้างกลาง ๕.๖  ก าหนดการลงบัญชีทหารกองเกิน  

 -ก าหนดการลงบัญชีทหารกองเกิน ส าหรับคนที่จะท าการตรวจเลือกในวันที่  
๑๐ เมษายน ๒๕๖๒  คือคนที่เกิด พ.ศ. ๒๕๔๑  ถึง พ.ศ.๒๕๓๓  ขอให้ลงบัญชีภายในวันที่ 
๑๒  มีนาคม ๒๕๖๒  

สัสดีอ าเภอช้างกลาง ๕.๗  การตรวจปัสสาวะทหารกองเกิน   
 -ทหารกองเกินที่มาเข้ารับการตรวจเลือกกองทัพบกไม่มีนโยบายตรวจปัสสาวะก่อน
ทหารตรวจเลือกเสร็จ คืออนุญาตให้ตรวจปัสสาวะได้หลังได้รับใบรับรองผลการตรวจเลือก (แบบ 
สด ๔๓)  

ประธาน  -ขอขอบคุณสัสดีอ าเภอช้างกลาง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
วัฒนธรรมอ าเภอช้างกลาง  ๕.๘  งานประเพณีแห่ผ้าห่มเจดีย์พระธาตุน้อย บูชาพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ ปี ๒๕๖๒  
  -งานแห่ผ้าห่มเจดีย์พระธาตุน้อย บูชาพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธ์ิ ในวันที่ ๒๗ มีนาคม 

๒๕๖๒ ขอความร่วมมือก านัน ผู้ใหญ่บ้านน าลูกบ้านร่วมกิจกรรมหมู่บ้านละ ๑๐ คน 
ที่ประชุม  รับทราบ 
วัฒนธรรมอ าเภอช้างกลาง  ๕.๙  โครงการชุมชนคุณธรรมรวมใจ เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ ปีงบประมาณ 

๒๕๖๒ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 -ความเข้าใจในนโยบายและจุดเน้นการส่งเสริม องค์กร ชุมชน อ าเภอ และจังหวัด
คุณธรรม การน าเสนอการขับเคล่ือนชุมชนคุณธรรมการแลกเปล่ียนความคิดเห็นของชุมชน
คุณธรรมต้นแบบ การประชุมเพื่อยกระดับก าหนดเป้าหมายและการจัดท าแผนชุมชนเพื่อการ
ขับเคล่ือนชุมชนคุณธรรม สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  

ประธาน  -ขอขอบคุณวัฒนธรรมอ าเภอช้างกลาง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 

/ระเบียบวาระท่ี ๖  … 
 
 



-๘- 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธาน   ๖.๑  เชิญร่วมงานประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ในองค์เจดีย์ศรีรัตนชาติ  

 -ในวันศุกร์ ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ วัดหน้าเขาเหมน หมู่ที่ ๑๒ ต าบลช้างกลาง 
อ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

นางอมรรัตน์ ชาญสวัสดิ์      -การด าเนินโครงการจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อน้อมถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร 

  -ขอเชิญร่วมท าบุญทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์         
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ประธาน  -ขอขอบคุณนางอมรรัตน์  ชาญสวัสด์ิ  (แทน) พัฒนาการอ าเภอช้างกลาง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธาน  -เชิญท่านหัวหน้าส่วนท่านใดมีข้อราชการช้ีแจงหรือไม่  ถ้าไม่มี  ขอขอบคุณ

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ขอปิดการประชุม  เวลา  ๑๒.๐๐ น.  

ที่ประชุม   รับทราบ 

 (ลงช่ือ)   ผู้จดรายงานการประชุม 
            (นางสุกัญญา  ตีบรรโต) 
                         เจ้าหน้าที่ปกครอง 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๙- 
 
 

เอกสารแนบรายงานการประชุม 
 

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

 

ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจ าต าบล  สารวัตรก านัน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  จ านวน  ๑๔๗  คน 
มาประชุม  ๑๓๐  คน   ลา  ๗  คน  ขาด  ๒  คน  ว่าง  ๗  อัตรา  พักการปฏิบัติหน้าที่  ๑  คน  

ต าบลช้างกลาง  จ านวน  ๕  ราย  ว่าง  ๔  อัตรา 
๑.  นายเสรี  ตลึงจิตร  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่  ๒   ลา 
๒.  นายนพพร  รักชุมพล  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่  ๑๒   ขาด 
๓.  นายประพันธ์  คงรักษ์  ผู้ใหญ่บ้าน   หมู่ที่  ๑๔     ลา 
๔.  นายธนูสิน  จารุชัย  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่  ๑๕   ลา 
๕.  นายบุญยืน  มณีฉาย  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่  ๑๗   ขาด 

ต าบลหลักช้าง  จ านวน  ๓  ราย   
๑.  นายช านาญ  ศรีปรีชาศักด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน   หมู่ที่  ๔     ลา 
๒.  นายศักด์ิชาย  เทพธัญญ์ ผู้ใหญ่บ้าน   หมู่ที่  ๖     ลา 
๓.  นายศุภกิจ  พลเทพ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่  ๗   ลา 

ต าบลสวนขัน  จ านวน  ๑  ราย  ว่าง ๓ อัตรา  พักการปฏิบัติหน้าที่  ๑ คน   
๑.  นางดัชนีย์  มัชฌิมวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน   หมู่ที่  ๑    พักการปฏิบัติหน้าที่  
๒.  น.ส.กาญดา  รักษาวงศ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่  ๔   ลา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


