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รายงานการประชุมหัวหน�าส�วนราชการประจําอําเภอช�างกลาง 

ครั้งท่ี ๗ /๒๕๖๒ 
เม่ือวันอังคาร ท่ี  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 

ณ ห�องประชุมไอยรา(ช้ัน ๒ ) ท่ีว�าการอําเภอช�างกลาง 

เวลาประชุมเริ่ม ๑๓.๓๐ น. 
ผู�เข�าร�วมประชุม 

๑. นายวีรยุทธ  ขนุนนิล   นายอําเภอช�างกลาง 
๒. นายอาคม  ทองอินทร�   ปลัดอําเภอ 
๓. นางสาวฝ"นทิพย�  นุกูลกิจ  ปลัดอําเภอ 
๔.นางสาวสุภัสสร  สมวงค�  ปลัดอําเภอ 
๕. นางสาวสุธรรม  โมรา   วัฒนธรรมอําเภอช�างกลาง 
๖. นายสุรัตน�  รักบางบูรณ�  (แทน) ผู�อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
นครศรีธรรมราช 
๗. นายอภิชาติ  แก6นแก�ว   ท�องถ่ินอําเภอช�างกลา’ 
๘. นายมณี  วงค�เวียน   (แทน) กํานันตําบลช�างกลาง 
๙. นายวินัย  มีแก�ว   (แทน) นายกเทศมนตรีตําบลหลักช�าง 
๑๐. นางกอบกุล  กลับอําไพ  ผู�อํานวยการศูนย�การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอําเภอช�างกลาง 
๑๑.นางสาวบุญญาภา  ศรีรินทร�  ประมงอําเภอช�างกลาง 
๑๒. นายนิพนธ�  รัตนุพงศ�   ปศุสัตว�อําเภอช�างกลาง 
๑๓. นายสันภพ  นนทรังส ี  (แทน) หัวหน�าหมวดทางหลวงช�างกลาง 
๑๔. จ.ส.อ.ภูดิท  แก�วจริตงาม  (แทน) สัสดีอําเภอช�างกลาง 
๑๕.นายอภิศักด์ิ  จันทร�ขาว   (แทน)ผู�อํานวยการการยางแห6งประเทศไทยสาขาฉวาง 
๑๖.นายวิรัตน�  สันตจิตร   ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน�าท่ีนายกเทศมนตรีตําบลสวนขัน 
๑๗.นายธารานิตย�  โมฬี   (แทน) หัวหน�าอุทยานแห6งชาติน้ําตกโยง 
๑๘.นายสุรชัย  ชัยสิทธิ ์   (แทน) สาธารณสุขอําเภอช�างกลาง 
๑๙.นายภิสันต�  บุณยเกียรติ  กํานันตําบลช�างกลาง 
๒๐.นางสุมาลี  นินทศรี   เจ�าหน�าท่ีกีฬาและนันทนาการ 
๒๑.นางสาวขวัญชนก  บุปผากิจ  เกษตรอําเภอช�างกลาง 
๒๒. นางอนุสรณ�  ศรีประจันทร�  พัฒนาการอําเภอช�างกลาง 
๒๓. นายสมเกียรติ  รัตนบุรี  ปลัดอําเภอ 
๒๔.นายสถิตพันธ�  อินฤดี   (แทน) หัวหน�าสถานีไฟปHาเขาหลวงน้ําตกโยง 
๒๕.นายสมพร  แสนโยชน�  (แทน) กํานันตําบลหลักช�าง 
๒๖.นายจารึก  รัตนบุรี   นายกองค�การบริหารส6วนตําบลช�างกลาง 

          /๒๗ นายวัลลภ... 
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๒๗. นายวัลลภ  นาอนันต�   (แทน) ผู�อํานวยการศูนย�วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช 
๒๘. พ.ต.ท.ชนะ  เลิศจินตนากิจ  (แทน) ผู�กํากับการสถานีตาํรวจภูธรช�างกลาง 
๒๙. นายธีรพงค�  คงแก�ว   นายกสมาคมผู�ประกอบวิชาชีพครชู�างกลาง 
๓๐. นางสาวศจี  วัจนสาร   เจ�าหน�าท่ีปกครอง 

ผู�ไม�มาประชุม 
๑. นายอภิญญา  หัสดิสาร ปลัดอําเภอ  ( ลาปHวย ) 
๒.ผู�จัดการการไฟฟKาส6วนภูมิภาคอําเภอช�างกลาง(ติดราชการ) 
๓.สรรพากรเขตพ้ืนท่ีอําเภอช�างกลาง(ติดราชการ) 

เข�าร�วมประชุม 
๑ นางผ6องศรี  วงศ�เวียน   ประธานอพม.อ.ช�างกลาง 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ�งท่ีประชุมทราบ 
ประธาน   ๑.๑สรุปผลการปฏิบัติงานท่ีสําคัญในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ 

-การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ�าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ประจําปOพุทธศักราช ๒๕๖๒เนื่องในโอกาสมหา
มงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ�าฯพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 
2562 อําเภอช�างกลางได�กําหนดจัดกิจกรรม ดังนี้ 
1. พิธีทําบุญตักบาตรข�าวสารอาหารแห�ง ณ วัดมะนาวหวาน เวลา ๐๗.๐๐ น. 
2. พิธีลงนามถวายพระพร ณ หอประชุมอําเภอช�างกลาง เวลา  ๐๘.๓๐   น. 
3. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุม
อําเภอช�างกลาง เวลา ๑๗.๐๐ น. 
- กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา คู คลอง” เพ่ือเฉลิมพระเกียรติและถวายเปRนพระราช
กุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ�าสุทธิดา พัชรสุธา
พิมล-ลักษณ พระบรมราชินีประจําปOพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ คลองนา บ�านจอมทอง              
หมู6 ท่ี ๙ ตําบลสวนขัน อําเภอช�างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เม่ือวันท่ี ๓ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ 
- กิจกรรมงานวันถ6ายทอดความรู�ทางการเกษตรงานวันถ6ายทอดความรู� (Field 
Day) และบริการการเกษตรประจําป; ๒๕๖๒ และกิจกรรมโครงการอําเภอยิ้ม..
เคลื่อนท่ี เม่ือวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย�ถ6ายทอดความรู�ทางการเกษตร หมู6
ท่ี ๖              ตําบลสวนขัน  อําเภอช�างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
-การจัดกิจกรรม“สภากาแฟ เสวนา สร�างสัมพันธ� สามัคคี” ประจําเดือน มิถุนายน 
๒๕๖๒  เจ�าภาพสมาคมผู�ประกอบวิชาชีพครูช�างกลาง เม่ือวันท่ี ๒๕ มิถุนายน  
๒๕๖๒  ณ โรงเรียนบ�านนา  ตําบลช�างกลาง อําเภอช�างกลาง 

      /สรุปผล....... 
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-สรุปผลการเลือกต้ังผู�แทนเกษตรกร ผู�แทนเกษตรกรภูมิภาคท่ี 4 (ภาคใต� ) ได�แกA 
1.นายสมบูรณB  จิตรเพ็ญ จ.นราธิวาส  2.นายสาฝDอีโตEะบู จ.สตูล 3.นางพจมาน สุข
อําไพจิตร จ.ชุมพรและ 4.นายดรณB  พุมมาลี จ.พัทลุง  
- งานพลังชุมชนกระตุ�นเศรษฐกิจ  
- งานวันตAอต�านยาเสพติด ณ โรงละครอบจ.นศ เม่ือวันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๖ / ๒๕๖๒ 

มติท่ีประชุม - รับรองการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ    
ประธาน   ๓.๑กองทุนออมแห
งชาติ (กอช) 

- กองทุนออมแหAงชาติหรือกอช.นี้ เปKนกองทุนการออมเพ่ือวัยสูงอายุหรือวัยเกษียณ
โดยเฉพาะ ซ่ึงรัฐบาลให�สิทธิ์ประชาชนท่ีมีสัญชาติไทยเข�ามาเปKนสมาชิกระบบบัญชี
รายบุคคล เนื่องจากปOจจุบัน ประเทศไทยยังไมAมีการออมเพ่ือการชราภาพท่ี
ครอบคลุมภาคแรงงานทุกประเภทได�อยAางท่ัวถึง 
คุณสมบัติ 1) เปKนผู�มีสัญชาติไทย 2) อายุไมAตํ่ากวAา ๑๕ ปDบริบูรณB และไมAเกิน ๖๐ 
ปDข้ึนไป มีสิทธิ์สมัครเปKนสมาชิกได� และกําหนดให�ผู�สมัครท่ีมีอายุ ๕๐ ปDข้ึนไปมีสิทธิ์
ออมกับกองทุนได� ๑๐ ปD นับจากวันท่ีเปKนสมาชิก ซ่ึงจะทําให�ได�รับเงินสมทบจากรัฐ
อยAางเต็มท่ี เชAน หากอายุ ๕๕ ปD สมัครกองทุนในปDนี้สามารถออมได� ๑๐ ปDจนถึงอายุ 
๖๕ ปD ) ๓) ไมAอยูAในระบบบําเหน็จบํานาญภาครัฐหรือเอกชน และไมAอยูAในกองทุน
ตามกฎหมายอ่ืนท่ีได�รับเงินสมทบจากรัฐหรือนายจ�าง 
สามารถสมัครเข�าเปKนสมาชิกการออมแหAงชาติ ได�ท่ีธนาคารออมสิน ธกส.และ
ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หลักฐานในการสมัครใช�บัตรประชาชนเพียงหลักฐานเดียว 
ฝากสAวนราชการขอให�ทAานได�ประชาสัมพันธBลูกจ�างบุคลากรในสังกัด ซ่ึงเปQาหมาย
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ๓๑,๐๔๐ คน ซ่ึงขณะยอดผู�สมัคร ๘๙ คน ให�อําเภอ
ประสานหมูAบ�านละ ๒๐ คน กํานัน ผู�ใหญAบ�าน อสม สมาชิกองคBกรปกครองสAวน
ท�องถ่ิน 
๓.๒  การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ#าอยู
หัว ประจําป(พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ป.สํานักงาน -เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยูAหัว ประจําปD
พุทธศักราช 2562 วันอาทิตยB ท่ี ๒๘ กรกฎาคม  2562 อําเภอได�จัดกิจกรรมดังนี้  
๑. พิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆBและสามเณร 
๑. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยูAหัว ประจําปDพุทธศักราช ๒๕๖๒  
๒. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 
๓. กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลําน้ํา ลําคลอง” 
ขอเชิญชวนหนAวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคBกรปกครองสAวนท�องถ่ินและ 
ประชาชนประดับพระฉายาลักษณBพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยูAหัว ธงชาติ  
ธงพระปรมาภิไธยว.ป.ร. และประดับผ�าระบายสีเหลืองและสีขาวตามสถานท่ี
ราชการ       /และอาคาร......... 
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และอาคารบ�านเรือน พร�อมท้ังจัดท่ีลงนามถวายพระพรในหนAวยงาน ระหวAางวันท่ี 
๒๒ กรกฎาคม  ๒๕๖๒ ถึงวันท่ี ๔ สิงหาคม  ๒๕๖๒  

ป.ป/องกัน ๓.๓ การรับรองไม�ท่ีข้ึนในท่ีดินท่ีมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวล
กฎหมายท่ีดิน 
- ไม�ท่ีข้ึนในท่ีดินท่ีมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายท่ีดินไม6เปRน
ไม�หวงห�าม ตามพระราชบัญญัติปHาไม� (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ.๒๕๖๒ และยังเปRนส6วนควบ
กับท่ีดินซ่ึงเจ�าทรัพย�สินมีสิทธิใช�สอยและจําหน6ายทรัพย�สินของตนได�ตามประมวล
กฎหมายแพ6งและพาณิชย�แต6การนําไม�ดังกล6าวเคลื่อนย�ายออกจากท่ีดินของตนไปยัง
สถานท่ีอ่ืนอาจมีป"ญหา กรณีเจ�าหน�าท่ีหน6วยงานต6างขอตรวจสอบความถูกต�องของ
ไม� ดังนั้น เพ่ือให�การตรวจสอบไม�ท่ีมิใช6ไม�หวงห�ามดังกล6าว เปRนไปด�วยความสะดวก
รวดเร็ว กรมปHาไม�จึงได�กําหนดแนวทางการับรองไม�ท่ีมิใช�ไม6หวงห�าม 
- หลักฐานยืนยันความเปRนเจ�าของไม�ท่ีได�มาโดยชอบตามกฎหมาย โดยจัดทําหนังสือ
รับรองตนเองว6า ไม�ท่ีนําเคลื่อนย�ายเปRนไม�ท่ีได�มาจากท่ีดินท่ีมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองตามประมวลกฎหมายท่ีดินของตน โดยมีกํานันหรือผู�ใหญ6บ�านลงนาม
เปRนพยานและมีเอกสารท่ีแนบท�ายหนังสือรับรองตนเอง ดังนี้ 
- สําเนาบัตรประชาชน  
- สัญญาซ้ือขายไม� 
- หนังสือมอบอํานาจ 
- สําเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองท่ีดินของไม� เช6น โฉนดท่ีดิน 
หนังสือ รับรองการทําประโยชน� (น.ส.๓ ก./น.ส.๓) 

กษ. ๓.๔การสมัครอบรมและสอบเพ่ีอเข�าร�วมมาตรการจํากัดการใช�สารเคมี พาราควอต 
ไกลโฟเซตและคอลรDไพริฟอสวิธีการสมัคร  
๑. สมัครด�วยตนเอง ผ6านท6างเว็บไซต� https://chem.doae.go.th 
๒. เกษตรกรท่ีไม6สามารถสมัครเองได� ให�ติดต6อสมัครได�ท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอช�าง
กลาง  
แผนการรับสมัครเกษตรกรโครงการมาตรการจํากัดสารเคมี พาราครอต ไกลโฟเซตและ
คลอร�ไพริฟอส 
วันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตําบลหลักช�าง หมู6ท่ี ๑ – ๑๐ ห�องประชุมเทศบาลหลักช�าง 
วันท่ี ๑๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๒ ตําบลสวนขัน หมู6 ๑ – ๙ ศูนย�เรียนรู�การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร หมู6ท่ี ๖ 
วันท่ี ๑๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๒ ตําบลช�างกลาง หมู6ท่ี ๑ – ๑๗ ห�องประชุมองค�การ
บริหารส6วนตําบลช�างกลาง 
 

       /นายกสมาคม...... 
 

 
 
 



 
- ๕ - 

นายกสมาคมครูฯ ๓.๕การแข�งขันกีฬากรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชนอําเภอช�างกลาง
ประจําป; ๒๕๖๒ 
- อําเภอช�างกลางร6วมกับองค�การบริหารส6วนจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมอบหมาย
ให�สมาคมผู�ประกอบวิชาชีพครูช�างกลาง จัดการแข6งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษาและ 
ประชาชน อําเภอช�างกลาง โดยจัดให�มีการแข6งขัน ประเภทกีฬา ดังนี้ 
๔. กีฬาฟุตบอล ๒. กีฬาฟุตซอล ๓.กีฬาวอลเลย�บอล ๔.กีฬาเซป"กตะกร�อ  
๑. กีฬาเปตอง ๖. กรีฑาลู6และลาน  
การแข6งขันในระหว6างวันท่ี  ๓ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กรีฑาแข6งขันระหว6างวันท่ี 
๑๘ – ๒๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๒ ซ่ึงองค�การบริหารส6วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
สนับสนุนงบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท เปRนค6า 
- ถ�วยรางวัล  ๑๕๖ ใบ- เหรียญรางวัล  999 เหรียญ 
- ค6าจัดสถานท่ีแข6งขันและพิธีเปjด- เงินรางวัล 

ทต.สวนขัน ๓.๖ การจัดกิจกรรม “สภากาแฟ เสวนา สร�างสัมพันธD สามัคคี” ประจําเดือน 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
-การจัดกิจกรรม “สภากาแฟ เสวนา สร�างสัมพันธB สามัคคี”ประจําเดือน กรกฎาคม 
๒๕๖๒ เจ�าภาพสํานักงานเทศบาลตําบลสวนขัน กําหนดในวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม  
๒๕๖๒ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลสวนขัน เริ่มเวลา ๐๗.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. 
๓.๗ผลการดําเนินการจับกุมคดีต�างๆและยาเสพติด ในรอบเดือน มิถุนายน

๒๕๖๒  
สภ.ช�างกลาง  ๓.๗ สถิติความผิดคดีอาญา ๔ กลุ�ม ข�อมูล ณ วันท่ี ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๒ 

๑.ความผิดเก่ียวกับชีวิต ร6างกายเพศ ทําร�ายร6างกาย เกิด ๑ ราย จับ ๑ ราย 
๒. ความผิดเก่ียวกับทรัพย�ลักทรัพย� เกิด ๓ ราย จับ ๓ ราย 
กรรโชกทรัพย� เกิด ๑ ราย จับ   - ราย 
๓. ความผิดพิเศษ พ.ร.บ.คุ�มครองเด็ก ๒ ราย จับ ๒ ราย 
๔. ความผิดรัฐเปRนผู�เสียหาย ยาเสพติด ๔๗ ราย จับ ๔๗  คน 

ปศ   ๓.๘ การข้ึนทะเบียนเกษตรกรปรับปรุงข�อมูล 
- ประชาสัมพันธ�ให�เกษตรกรปรับปรุงทะเบียนเกษตรได�สํานักงานปศุสัตว�อําเภอ            
ช�างกลาง และการเลี้ยงสัตว�ท่ีสาธารณบ�านเช6าจะต�องให�เจ�าของบ�านทําหนังสือ
อนุญาต ปKองกันป"ญหาสร�างความรําคาญกรณีบ�านเช6า 
๓.๙ นมโรงเรียน ตรวจสอบการส่ังนมโรงเรียนของนักเรียน 

- ทางสํานักงานปศุสัตว�อําเภอได�เข�าไปตรวจสอบกรณีมีข�อร�องเรียนว6ามีการท้ิงนม
โรงเรียน ณ วัดเทพกุญชร แต6จากการสอบถามปรากกฎว6านมมาจากโรงเรียน เขต
อําเภอนาบอนเนื่องมาจากนมหมดอายุ แล�วคนขับรถรับส6งเด็กนักเรียนเอามาเพ่ือ
ทําปุkยหมักแต6พอดีมีคนไปเห็นแล�วคิดว6าเอานมมาท้ิง ฝากทางโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี

ของอําเภอช�างกลางช6วยสอดส�องดูแล     
 / ๓.๑๐ การปKองกัน....... 

 
 
 



- ๖ - 

๓.๑๐ การปNองกันโรคพิษสุนัขบ�าและปากเท�าเปOPอย  
-การข้ึนทะเบียนสัตว�เลี้ยงสุนัขและแมว ในพ้ืนท่ีสวนใหญ6จะฉีดไปประมาณ ๕๐% 
ให�ทางองค�กรปกครองส6วนท�องถ่ินแจ�งประสานมาว6าเปRนศาลาหมู6บ�านหรือจุดใดเพ่ือ
ออกบริการฉีดวัคซีน 

ท�องถ่ิน  กรมการส6งเสริมการปกครองส6วนท�องถ่ินได�ให�องค�กรปกครองส6วนท�องถ่ิน
ดําเนินการสํารวจสุนัขและแมว เพ่ือฉีดวัคซีน อบต.ช�างกลาง ๑,๖๕๙ ตัว เทศบาล
สวนขัน ๑,๔๐๐ ตัว ทต.หลักช�าง ๒,๐๐๐ ตัว  

นายกสมาคมครูฯ สุนัขท่ีอยู6ในบริเวณโรงเรียนมีจํานวนหลาย 
ปศ   ให�ทางโรงเรียนทําการสํารวจและแจ�งยอดมาฉีดวัคซีนทําหม่ัน 
สธ   ๓.๑๑ สถานการณ�โรคไข�เลือดออก 

- สถานการณ�โรคไข�เลือดออกของจังหวัดนครศรีธรรมราชเปRนลําดับท่ี ๘ ของ
ประเทศ ในช6วงหน�าฝนพบผู�ปHวยจํานวน ๑๖๓๕ ราย เสียชีวิต ๖ ราย และพบโรคชิ
คุณกุลยา กลับมาด�วย ๑๑ ราย สําหรับพ้ืนท่ีอําเภอช�างกลางพบผู�ปHวยไข�เลือดออก 
หมู6ท่ี ๑ ,๖ ต.ช�างกลาง และตําบลสวนขัน มีการพ6นหมอกควันให�โรงเรียนอย6างน�อย 
๒ ครั้ง และการกําจัดยุงลายในพ้ืนท่ีโรงเรียนชุมชนหมู6บ�าน 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
   -ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
ป.สํานักงาน ๕.๑ ขอเชิญร�วมพิธียกช�อฟNาศาลาการเปรียญและทอดผ�าปQาสามัคคี                 

- ณ วัดมะนาวหวาน พระอารามหลวง อ.ช�างกลาง จ.นครศรีธรรมราช                         
วันเสาร� ท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
- กิจกรรมจิตอาสา ขอเชิญร6วมกิจถวายพระราชกุศลบําเพ็ญประโยชน�ทําความ
สะอาด กวาดขยะ ตัดก่ิงไม�ตกแต6งสถานท่ี ณ วัดมะนาวหวาน พระอารามหลวง หมู6
ท่ี ๔ ต.ช�างกลาง อ.ช�างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

นายกสมาคมครู สอบถามในเรื่องขอตัวหนอนท่ีแพร6ระบาดในทุเรียน ส6งผลกระทบต6อเกษตรกรอยาก
ฝากทางศูนย�วิจัย 

กษ ต�องฝากประชาสัมพันธ�เกษตกรต�องช6วยกัน 
วธ การจัดต้ังหน6วยงานขอพระราชทานเพลิง ซ่ึงจะเจ�าหน�าท่ีสํานักงานวัฒนธรรม

อํานวยความสะดวกเรื่องพิธีการ สถานท่ีวัดชะเมา หมายเลขโทรศัพท� ๐๗๕-
๓๔๗๗๐๐  

ศูนยDวิจัยฯ ฝากประสานทางไฟฟKาในเรื่องสายไฟหน�าศูนย�วิจัยฯ 
กีฬา การแข6งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชประจําปO ๒๕๖๒ ระหว6าง

วันท่ี ๑ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ รับสมัครวันท่ี ๒๒ – ๒๖ กรกฎาคม  ๒๕๖๒                  
ณ สํานักงานการท6องเท่ียวและกีฬา 

      /การยาง.............. 
 
 
 
 
 



- ๗ - 
การยางฯ  การปรับปรุงแก�ไขข�อมูลทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง 

- ตามพระราชบัญญัติการยางแห6งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา ๔ ให�นิยามคํา
ว6ากษตรกรชาวสวนยาง ต�องข้ึนทะเบียนไว�กับ กยท.และกยท.สาขาฉวาง ได�รับข้ึน 
ทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง มาต้ังแต6 พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้นเพ่ือให�ข�อมูลทะเบียน
เกษตรกรชาวสวนยางถูกต�อง และเปRนป"จจุบัน กยท.สาขาฉวาง ขอให�เกษตรกร
ชาวสวนยาง มาปรับปรุง แก�ไขข�อมูลทะเบียนฯ ดังตัวอย6างแต6ละกรณี ดังนี้ 
- เพ่ิม – ลด เนื้อท่ีปลูกยาง 
- โอนให� รับโอน ซ้ือขาย สวนยาง 
- โค6นปลูกใหม6 
- แบ6งแยก หรือเปลี่ยนแปลงหลักฐานท่ีดิน 
- ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงลูกจ�างกรีดยาง 
- เสียชีวิต (ให�ทายาทดําเนินการแจ�งยกเลิกทะเบียน)  

ประธาน   -แจ�งประชาสัมพันธ� วันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ รับบริจาคโลหิต ณ วัดธาตุน�อย                  
ต.หลักช�าง ต้ังแต6เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. 
- แจ�งองค�กรปกครองส6วนท�องถ่ินในการกําหนดการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา                  
คูคลองในพ้ืนท่ี กิจกรรมละ ๑ จุด และกิจกรรมดักจับไขมัน  จํานวน ๑ จุด เพ่ือเปRน
กิจกรรมในห�วงเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒  

ประธาน   ขอขอบคุณผู�เข�าร6วมประชุม 
 ปjดการประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น. 

 

ลงช่ือ                                  ผู#จดรายงานการประชุม 
( นางสาวศจี  วัจนสาร ) 

เจ#าหน#าท่ีปกครอง 

ลงช่ือ    ผู#ตรวจรายงานการประชุม 
( นางสาวฝ6นทิพย7  นุกูลกิจ ) 

ปลัดอําเภอ 

 
 
 


