
-ส าเนา- 
รายงานการประชุมก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  อ าเภอช้างกลาง 

คร้ังที่  ๑/๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่  ๓  มกราคม  ๒๕๖๓ 
ณ  หอประชุมอ าเภอช้างกลาง 

  ผู้มาประชุม 

  ๑. นายวีรยุทธ  ขนุนนิล   นายอ าเภอ 
๒. นายอาคม  ทองอินทร์     ปลัดอาวุโส 
๓. นางสาวพรทิพย์  มณีฉาย       ปลัดอ าเภอ 
๔. นางสาวฝันทิพย์  นุกูลกิจ     ปลัดอ าเภอ 
๕. นายไชยัณย์  หนูเอก   พัฒนาการอ าเภอช้างกลาง 

  ๖. ร.ท.จิระวัฒน์  พัฒนมณี  ผู้แทน ร.๑๕ พัน ๒ 
๗.  นางวรรณา  ศรีหรัญ   ครู กศน.อ.ช้างกลาง 
๘.  ร.ต.อดิศร  ทองขาว   สัสดีอ าเภอช้างกลาง 

  ๙. นายทวีศักด์ิ   สินรา    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
  ๑๐. นายวิรัตน์  นุ่มนวล   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลหลักช้าง 
  ๑๑. นางสาวบุญญาภา  ศรีรินทร์  ประมงอ าเภอช้างกลาง 
  ๑๒. นางสาวนิษา  จรณโยธิน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

๑๓. นายนิพนธ์  รัตนนุพนธ์  ปศุสัตว์อ าเภอช้างกลาง 
  ๑๔. นายภัทรพงศ์  บุญคล่อง   การยางแห่งประเทศไทยสาขาฉวาง 
  ๑๕. นายศุภชัย  ชูพุ่ม   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
  ๑๖. พ.ต.ท.สมบูรณ์  ลือชาการ  รองผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรช้างกลาง 
  ๑๗. นางสุมาลี  นินทศรี   เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการอ าเภอช้างกลาง 
  ๑๘. นางสาวนันทะรี  เทพราช  รักษาการสาธารณสุขอ าเภอช้างกลาง  

๑๙. นางสุกัญญา  ตีบรรโต  เจ้าหน้าที่ปกครอง 
๒๐. ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจ าต าบล  สารวัตรก านัน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน    จ านวน  ๑๔๕  คน 
มาประชุม  ๑๒๓  คน   ลา  ๑๙  คน  ขาด  ๒  คน  พักการปฏิบัติหน้าที่  ๑  คน  
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
   ๑.๑ แนะน าตัวข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่  จ านวน  ๒  ราย 

๑. พ.ต.อ.วิเชียร  เปล่งฉวี  ต าแหน่ง  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรช้างกลาง 
๒. นายไชยัณต์  หนูเอก    ต าแหน่ง  พัฒนาการอ าเภอช้างกลาง 

/๑.๒ ขอขอบคุณ... 
 



-๒- 

๑.๒ ขอขอบคุณกิจกรรมในรอบเดือน ธันวาคม  ๒๕๖๒ 
         -การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม  ๒๕๖๒ 

๑. พิธีท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  เวลา ๐๖.๓๐ น.                            
ณ วัดมะนาวหวาน อ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ๒. พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ หอประชุมอ าเภอ
ช้างกลาง อ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ๓. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เน่ืองในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร          
ณ  แหล่งน้้าห้วยลึก หมู่ที่ ๔ ต้าบลสวนขัน อ้าเภอช้างกลาง 

   -พิธีรับมอบส่ิงของพระราชทานจิตอาสา ๙๐๔  เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒       
ณ ห้องประชุมไอยรา ชั้น ๒ ที่ว่าการอ าเภอช้างกลาง 
   -กิจกรรมจิตอาสา เราท าความดี ด้วยหัวใจ 

-เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒  ณ  ถนนภายในที่ว่าการอ้าเภอช้างกลาง      
อ้าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

-เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒  ณ หมู่ที่ ๑๐ ต.ช้างกลาง ริมถนนสายในหมู่บ้าน 
-เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒  ณ หมู่ที่ ๖ ต.ช้างกลาง พัฒนาตัดหญ้า เก็บขยะ    

ริมถนนสายในหมู่บ้าน 
-เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒  ณ ศาลาประจ้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔  ต.ช้างกลาง 
-เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒  ปลูกต้นบานบุรีตลอดเส้นทางถนนภายในหมู่บ้าน  

หมู่ที่ ๔ ต้าบลหลักช้าง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีธรรมราช 
-เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒  ถนนภายในหมู่บ้าน ณ หมู่ที่ ๙ ต้าบลหลักช้าง       

อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 
-เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ หมู่ที่ ๓ ต้าบลหลักช้าง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช  

พัฒนา เก็บขยะ ตัดหญ้า ริมถนนเฉลิมพระเกียรติ สายหลักช้างบ้านนาวา  
  -พิธีการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ 2563  
    -เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒  ณ  สถานีต้ารวจภูธรช้างกลาง 
  -กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓             
 -เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม  ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หน้าที่ว่าการอ้าเภอช้างกลาง  
ถึงหน้าป้อมต้ารวจมะนาวหวาน  

-กิจกรรมเราท้าความดี ด้วยหัวใจ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒    
     ณ หน้าที่ว่าการอ้าเภอช้างกลาง  ริมถนนสาย ๔๐๑๕  
       -การขับเคล่ือนโครงการนครศรีธรรมราช เป็นนครแห่งอารยธรรม 
       -ความก้าวหน้าการก่อสร้างพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ 

 -พิธีรับมอบส่ิงของพระราชทานจิตอาสา ๙๐๔  ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ 
 

/-กิจกรรม... 
 



-๓- 

        -กิจกรรมจิตอาสา เราท าความดี ด้วยหัวใจ  เน่ืองในวันที่  ๑๗  มกราคม ๒๕๖๓     
ตรงกับ “วันพ่อขุนรามค้าแหงมหาราช”  ขอเชิญชวนประชาชนจิตอาสาร่วมกันปลูก        
ต้นทองอุไรตั้งแต่บริเวณถนนหน้าองค์การบริหารส่วนต้าบลช้างกลางไปตามถนนสาย ๔๐๑๕  
ไปทางเขาธง  เพื่อให้เป็นถนนที่สวยงาม  

ระเบียบวาระที่  ๒ รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่  ๑๒/๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือนก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์

ประจ าต าบล สารวัตรก านัน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ ในวันที ่๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ หอประชุมอ าเภอช้างกลาง  ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาให้การรับรองต่อไป 

ที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  ๑๒/๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๓  ธันวาคม  ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระที่ ๓ การติดตามผลการประชุมคร้ังที่แล้ว  (คร้ังที่  ๑๒/๒๕๖๒  วันที่ ๓ ธันวาคม  ๒๕๖๒) 
๓.๑  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจ าต าบล  สารวัตรก านัน  และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  

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.  นายพรสิทธ์ิ  ไพรสณฑ์ ผู้ใหญ่บ้าน   หมู่ที่ ๗    ลา
   ๔.  นายนันทมิตร  ชรารักษ์ 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  
ที่ประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
ปลัดอาวุโส  ๔.๑  การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓  

 -ด้วยปัจจุบันประเทศไทยได้ส้ินสุดฤดูฝนแล้ว ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีการ
กระจายของฝนลดลงอย่างต่อเน่ือง ในบางพื้นที่ยังคงมีความเส่ียงการขาดแคลนน้ าเน่ืองจาก
มีปริมาณฝนสะสมน้อย เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี ๒๕๖๒–๒๕๖๓ 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน  ดังน้ี 

/๑) การติดตาม... 



-๔- 

 ๑) การติดตามสภาพอากาศ สภาพน้ าท่า และระดับน้ าในแหล่งเก็บน้ าขนาดต่าง ๆ  
 ๒) ประสานส่วนราชการ หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จัดเตรียม
ก าลังคน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยให้มีความพร้อม   
 ๓) ประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจกับประชาชน  
 ๔) เฝ้าระวัง และควบคุมไม่ให้มีการปล่อยน้ าเสียลงน้ า คู คลอง หรือแหล่งน้ าต่างๆ 
เพื่อลดปริมาณใช้น้ าดีไล่น้ าเสีย 

ที่ประชุม   รับทราบ 
ปลัดอาวุโส  ๔.๒  ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานในการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ าพวกที่เข้ามาอยู่
   ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวออกนอกเขตที่ควบคุม  

 -กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งประกาศกระทรวงมหาดไทย         
เรื่องการก าหนดเขตพื้นที่ควบคุมและการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ าพวกที่เข้ามาอยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙    
โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ และถือปฏิบัติในการอนุญาตให้คนต่างด้าว
บางจ าพวกท่ีเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม   
 ๑. กรณีออกนอกราชอาณาจักรและให้กลับเข้ามาในราชอาณาจักรได้อีก 

    ๒. กรณีคนต่างด้าวขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่จังหวัด 
ประธาน    -ขอขอบคุณปลัดอาวุโส 
ที่ประชุม   รับทราบ 
ประธาน ๔.๓  รายงานผลการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓  
    -ศูนย์อ านวยความปลอดภัยทางถนนอ าเภอช้างกลาง  ได้ก าหนดจุดตรวจและ     
   จุดบริการข้ึนในพื้นที่อ าเภอ ๒ จุด  
    ๑. จุดบริการประชาชนหน้าวัดมะนาวหวาน หมู่ที่ ๔ ต าบลช้างกลาง 
    ๒. จุดตรวจบังคับใช้กฎหมายหน้าหมวดทางหลวงช้างกลาง หมู่ที่ ๑๐ ต าบลหลักช้าง 
   และการต้ังด่านชุมชน จ านวน ๗ ด่าน  
    ๑.  หน้าที่ท าการก านันต าบลหลักช้าง หมู่ที่ ๒  ต าบลหลักช้าง 
    ๒.  หน้าเทศบาลต าบลหลักช้าง  หมู่ที่ ๕ ต าบลหลักช้าง 
    ๓.  จุดตัดทางรถไฟคลองกุย หมู่ที่ ๘ ต าบลช้างกลาง 
    ๔.  ป้อมต ารวจเขาเหมน  หมู่ที่ ๑๒ ต าบลช้างกลาง 
    ๕.  หน้าวัดควนส้าน  หมู่ที่ ๖ ต าบลช้างกลาง 
    ๖.  ศาลาพ่อท่านคล้าย หมู่ที่ ๖ ต าบลสวนขัน 
    ๗.  ถนนทางเข้าเทศบาลต าบลสวนขัน  หมู่ที่ ๒ ต าบลสวนขัน 

/ค าส่ังการ... 
 



-๕- 

   ค าส่ังการอยู่เวรจุดตรวจจุดบริการ หน้าวัดมะนาวหวานเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของ 
   ก านันผู้ใหญ่บ้านต าบลช้างกลาง  หน้าหมวดทางหลวงช้างกลางเป็นการปฏิบัติ  
   หน้าที่ของก านันผู้ใหญ่บ้านต าบลหลักช้างและต าบลสวนขัน  อ าเภอช้างกลางไม่มี 
   อุบัติเหตุเกิดขึ้น  และปฏิบัติตามมาตรการ ๑๐ รสขม 
ที่ประชุม   รับทราบ 
รอง ผกก.สภ.ช้างกลาง ๔.๔  ผลการด าเนินการจับกุมคดีต่างๆ และยาเสพติด ในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒  

 ๑. ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายเพศ ท้าร้ายร่างกาย : คดีไม่เกิด 
 ๒. ความผิดเกี่ยวกับทรัพย ์: คดีเกิด ๑ คดี 
 ๓. ความผิดพิเศษ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก : จ้านวน ๔ ราย 

    ๔. ความผิดรัฐเป็นผู้เสียหาย : พรบ.อาวุธปืน ๔ ราย  พรบ.การพนัน ๒ ราย       
   พรบ.ยาเสพติด ยาบ้า ๑๘ ราย แบ่งเป็นครอบครองจ้าหน่าย ๕ ราย  ครอบครอง ๒ ราย 
   เพื่อเสพ ๑๑ ราย กระท่อม ๑๙ ราย แบ่งเป็นผลิต ๓ ราย ครอบครอง ๕ ราย และเพื่อเสพ ๑๑ราย 
ประธาน    -ขอให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้านช่วยกันดูแลลูกบ้านไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและปฏิบัติตน
   เป็นแบบอย่างที่ดี 
    -ขอขอบคุณรองผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรช้างกลาง 
ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองของส่วนราชการต่างๆ 
สาธารณสุขอ าเภอช้างกลาง  ๕.๑  บริจาคโลหิต  

 -เหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ก าหนดออกหน่วยบริจาคโลหิต ในวันที่ ๑๔ 
มกราคม  ๒๕๖๓  ณ  หอประชุมอ าเภอช้างกลาง  ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.         
ผู้ที่จะบริจาคโลหิตต้องพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย ๖ ช่ัวโมง  งดแอลกอฮอล์  

ประธาน    -ฝากก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ลูกบ้านร่วมบริจาคโลหิตตามวันเวลาที่ก าหนด 
    -ขอขอบคุณสาธารณสุขอ าเภอช้างกลาง 
ที่ประชุม   รับทราบ 
น.ส.นิษา  จรณโยธิน ๕.๒  การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปาล์มน้ ามัน  
  -เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามันมาขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร          

ปี ๒๕๖๓ ให้เสร็จทุกข้ันตอน ภายในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
จ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ ามัน ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ต้ังแต่งวดที่ ๖   

 เป็นต้นไป ทั้งน้ีในงวดที่ ๔ และงวดที่ ๕ จะใช้ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรในปี ๒๕๖๒  
ประธาน    -ขอขอบคุณ น.ส.นิษา  จรณโยธิน  ส านักงานเกษตรอ าเภอช้างกลาง 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 

/๕.๓ การด้าเนิน... 
 



-๖- 

พัฒนาการอ าเภอช้างกลาง ๕.๓ การด าเนินโครงการสัมมาชีพชุมชนและหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประจ าปี ๒๕๖๓  
-หมู่บ้านสัมมาชีพ ได้แก่  

ต.สวนขัน หมู่ที่ ๖,7 
ต.ช้างกลาง หมู่ที่ 7,8,12,16 

    -หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
     ต.หลักช้าง หมู่ที่ 1,9,10 
     ต.ช้างกลาง หมู่ที่ ๑,๑๐,๑๓     
   การด าเนินงาน ๑. การอบรมแกนน้า 
     ๒. สร้างและพัฒนาเครือข่าย 
     ๓. จัดท้าแผนพัฒนาชีวิต 
     ๔. ติดตามและประเมินผล 
ที่ประชุม   รับทราบ 
พัฒนาการอ าเภอช้างกลาง  ๕.๔  แนวทางการขับเคล่ือนโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน  อ าเภอช้างกลางมี 
   หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน จ านวน ๑๕ หมู่บ้าน  ดังนี้   

ที ่ ปี พ.ศ. ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที ่ ต าบล หมายเหตุ 
1 2548 หนองไหล 5 หลักช้าง  

2 2548 โคกทือ 2 หลักช้าง  

3 2550 มะนาวหวาน 4 ช้างกลาง  

4 2551 บ้านบนควน 8 หลักช้าง  

5 2552 นาวา 7 ช้างกลาง  

6 2552 ยางในลุ่ม 3 สวนขัน  

7 2553 ท่าแพ 14 ช้างกลาง  

8 2555 ต้นซาง 7 หลักช้าง  

9 2556 น้้าน้อย 4 สวนขัน  

10 2557 คลองงา 2 ช้างกลาง  

11 2558 จอมทอง 9 สวนขัน  

12 2559 ไทรงาม 5 สวนขัน  

13 2560 ด่านไผ่งา 5 ช้างกลาง  

14 2561 หลักช้าง 6 หลักช้าง  

15 2562 หนองเตย 4 หลักช้าง  

การด าเนินงาน  ๑. การตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
  ๒. การสมโภชน์กองทุนแม่ ฯ 
  ๓. การจัดท้าศูนย์เรียนรู้ต้นแบบกองทุนแม่ 
  ๔. การก้าหนดเป้าหมายหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนปี ๒๕๖๓ 

ประธาน    -ขอขอบคุณพัฒนาการอ าเภอช้างกลาง 
ที่ประชุม   รับทราบ 

/๕.๕  สถานการณ์… 



-๗- 

ปศุสัตว์อ าเภอช้างกลาง ๕.๕  สถานการณ์โรคระบาดในสัตว์เล้ียงชนิดโรคปากและเท้าเปื่อย   
    -สถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อย  สาเหตุเกิดจากการเคล่ือนย้ายวัวชน  ผู้ที่ 
   ต้องการเคล่ือนย้ายสัตว์กีบคู่ให้ท้าหนังสือขออนุญาตได้ที่ส้านักงานปศุสัตว์อ้าเภอ 
    -ฝากก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน แจ้งลูกบ้านผู้เล้ียงสุกรขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 
      -การขึ้นทะเบียนสัตว์เล้ียง (สุนัข,แมว) ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรู้จ้านวน
   การจัดซื้อวัคซีน 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ปศุสัตว์อ าเภอช้างกลาง ๕.๖  การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้านปศุสัตว์ 
  -ฟาร์มเล้ียงสัตว์เป็นข้อบัญญัติและเทศบัญญัติของท้องถิ่น ผู้ที่เล้ียงสัตว์ต้องขอ

อนุญาตให้ถูกต้อง 
  -ร้านค้าเขียงหมู ไก่ หรือร้านขายอาหารสัตว์ วัสดุเล้ียงสัตว์ต้องขออนุญาตให้ถูกต้อง 
  -โรงฆ่าสัตว์ หมู่ที่ ๑๓ ต าบลช้างกลาง ต้องขออนุญาตที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ให้ถูกต้อง  
ประธาน    -ขอขอบคุณปศุสัตว์อ าเภอช้างกลาง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
สัสดีอ าเภอช้างกลาง ๕.๗  ข้อราชการสัสดีอ าเภอช้างกลาง  

 -แจ้งเพื่อทราบ คนเกิด พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้มาลงบัญชีทหารกองเกินภายในปี ๒๕๖๓ 
     -แจ้งเพื่อทราบ คนเกิด พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้มารับหมายเรียก (สด.๓๕) ภายในปี ๒๕๖๓ 

    -ประชาสัมพันธ์เรื่องการรับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการช่ัวคราว 
    -ส าหรับคนที่เข้ารับการคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ากองประจ าการปี ๒๕๖๓ หากมี
   โรคประจ าตัวให้ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธนครศรีธรรมราช เพื่อน าใบรับรอง
   แพทย์แสดงในวันตรวจเลือก 
ประธาน    -ขอขอบคุณสัสดีอ าเภอช้างกลาง 
ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๖  เร่ืองอ่ืน ๆ 
ประธาน ๖.๑  วันเด็กแห่งชาติ  

 -ค้าขวัญ วันเด็กแห่งชาติ “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” 
ที่ประชุม  รับทราบ 
กยท.สาขาฉวาง  ๖.๒  แจ้งประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง   
    -การจ่ายเงินแก่เกษตรกรประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางรอบที่  ๒  เงินจะเข้า
   บัญชีช่วงวันที่ ๑ – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓  ส าหรับเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธ์จะเข้าในเดือน
   มกราคม ๒๕๖๓  หากเกษตรกรท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ กยท.สาขาฉวาง 

/-โรคเช้ือรา... 

 



-๘- 

    -โรคเช้ือราใบจุดในยางพารา  จะเข้าท้าลายสวนยางในช่วงฝนตกสลับแดดออก   
   พบใน ๓ จังหวัดภาคใต้ เป็นโรคมาจากประเทศมาเลเซีย ฝากก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน  
   ประชาสัมพันธ์หากพบการระบาดของโรคของให้แจ้ง กยท.สาขาฉวาง โดยด่วน เพื่อจะส่งทีม
   วิจัยและหน่วยเคล่ือนที่เร็วลงไปตรวจสอบ 
ประธาน    -ขอขอบคุณการยางแห่งประเทศไทยสาขาฉวาง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ร.ท.จิระวัฒน์  พัฒนมณี  ๖.๓  การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓ 
    -การจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติในค่ายวชิราวุธนครศรีธรรมราช  ในวันเสาร์ที่ 
   ๑๑  มกราคม ๒๕๖๓  มีการแสดงยุทโธปกรณ์  อาวุธ การละเล่นและกิจกรรมมากมาย 
ประธาน  -ขอขอบคุณ  ร.ท.จิระวัฒน์  พัฒนมณี  ผู้แทน ร.๑๕ พัน ๒ 
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  มกราคม  ๒๕๖๓ 

ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจ าต าบล  สารวัตรก านัน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  จ านวน  ๑๔๕  คน 
มาประชุม  ๑๒๓  คน   ลา  ๑๙  คน  ขาด  ๒  คน   พักการปฏิบัติหน้าที่  ๑  คน  

ต าบลช้างกลาง  จ านวน  ๑๔  ราย  
๑.  นายสมหมาย  ศรีเพิ่ม  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่ ๒   ลา 
๒.  นายจ าเป็น  ศรีทิพย์  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ   หมู่ที่ ๓  ขาด 
๓.  นายสมศักด์ิ  สมแก้ว  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ   หมู่ที่ ๔  ลา 
๔.  นายนิพนธ์  ทองฉิม  ผู้ใหญ่บ้าน   หมู่ที่ ๕     ลา  
๕.  นายสมพร  ยมใหม่  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่ ๕   ลา 
๖.  นางปรีดา   อินทรัตน์  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่ ๖   ลา 
๗.  นายภิสันต์  บุณยเกียรติ ก านัน       ลา  
๘.  นายสานันท์  สุริโย  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ   หมู่ที่ ๘  ลา 
๙.  นายยอดชาย  โทแก้ว  ผู้ใหญ่บ้าน   หมู่ที่ ๑๑     ลา 
๑๐  นายบุญเกียรติ   ศิลารัตน์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่ ๑๑   ขาด 
๑๑. นายพงษ์ศักด์ิ  ราชาประจันทร์  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่ ๑๒   ลา 
๑๒.  นายพิเชษฐ์  จันทร์ประอบ ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ ๑๓     ลา 
๑๓.  นายอารักษ์  ศรีทิพย์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่ ๑๓   ลา 
๑๔.  นายประสิทธ์ิ  เพอสม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่ ๑๖   ลา 
ต าบลหลักช้าง  จ านวน  ๕  ราย   
๑.  นายเอกวัช   วิเศษโชค ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ   หมู่ที่ ๑  ลา 
๒.  นายวิฑูรย์   ลือชา  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่ ๔   ลา 
๓.  นายสุชาติ  วงศ์สวัสด์ิ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ   หมู่ที ่๖  ลา 
๔.  นายสมพร  รัตนบุรี  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ   หมู่ที่ ๘  ลา 
๕.  นายศรีสุวรรณ  กลับชัย แพทย์ประจ าต าบล     ลา 

ต าบลสวนขัน  จ านวน  ๒  ราย  พักการปฏิบัติหน้าที่ ๑ ราย   
๑.  นางดัชนีย์  มัชฌิมวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๑    พักการปฏิบัติหน้าที่  
๒.  นายสุศิลป์   ศิลปวิสุทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๔     ลา 
๓.  นายประสิทธ์ิ   ศิลปวิสุทธ์ิ ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๕     ลา 
 
 


