
 
-ส าเนา- 

รายงานการประชุมก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  อ าเภอช้างกลาง 
ครั้งที ่ ๓/๒๕๖๓ 

เมื่อวันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
ณ  หอประชุมอ าเภอช้างกลาง 

  ผู้มาประชุม 

  ๑. นายวีรยุทธ  ขนุนนิล   นายอ าเภอ 
๒. นายอาคม  ทองอินทร์     ปลัดอาวุโส 
๓. นางสาวพรทิพย์  มณีฉาย       ปลัดอ าเภอ 
๔. นางสาวเอสรา  ศรีวิเชียร     ปลัดอ าเภอ 
๕. นายไชยัณย์  หนูเอก   พัฒนาการอ าเภอช้างกลาง 
๖.  พ.ต.ท.สมบูรณ์  ลือชาการ  (แทน) ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรช้างกลาง 
๗.  ร.ต.อดิศร  ทองขาว   สัสดีอ าเภอช้างกลาง 

  ๘. นายวิทยา  ศรแก้ว    สาธารณสุขอ าเภอช้างกลาง   
  ๙. นายวิรัตน์  นุ่มนวล   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลหลักช้าง 
  ๑๐. นางสาวบุญญาภา  ศรีรนิทร์  ประมงอ าเภอช้างกลาง 
  ๑๑. นางนทาภรณ์  สุขอนันต์  รักษาการแทนเกษตรอ าเภอช้างกลาง 

๑๒. นายนิพนธ์  รัตนนุพนธ์  ปศุสัตว์อ าเภอช้างกลาง 
๑๓. นายวินัย  วงศ์สกูล   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาฉวาง 
๑๔. นางสุกัญญา  ตีบรรโต  เจ้าหน้าที่ปกครอง 
๑๕. ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจ าต าบล  สารวัตรก านัน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน    จ านวน  ๑๔๕  คน 
มาประชุม  ๑๓๖  คน   ลา  ๖  คน  ขาด  ๒  คน   ว่าง  ๑  อัตรา 
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 

 

ก่อนระเบียบวาระ -การจัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ในระดับอ าเภอ ประจ าปี ๒๕๖๓  
   (อ่านสารจากนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง 
   มหาดไทย และอธิบดีกรมการปกครอง) 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
   ๑.๑  แนะน าตัวข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่  จ านวน  ๒  ราย 
    ๑. นายวิทยา  ศรแก้ว  ต าแหน่ง  สาธารณสุขอ าเภอช้างกลาง 
      ๒. น.ส. เอสรา  ศรีวเิชียร  ต าแหน่ง ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ) 

/๑.๒  ข้าราชการย้าย… 
 



-๒- 

   ๑.๒  ข้าราชการย้าย 
    -น.ส.ฝันทิพย์  นุกูลกิจ  ต าแหน่ง ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ) 
   ๑.๓ ขอขอบคุณกิจกรรมในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 

๑) กิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ”  
 -ขุดลอกฝายคลองนา เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ณ บ้านจอมทอง หมู่ที่ ๙ 
ต าบลสวนขัน อ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 -ก่อสร้างฝายชะลอน้ าคลองคุดด้วน เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓                 
ณ บ้านยางในลุ่ม หมู่ที่ ๓ ต าบลสวนขัน อ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2) กิจกรรมงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจ าปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓   
ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช 
3) การแข่งขันฟุตบอลลีกอาวุโสต้านยาเสพติด เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓          
ณ สนามหน้าที่ว่าการอ าเภอช้างกลาง 
4) งานเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563               
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 6 ต าบลสวนขัน 
5) กิจกรรมการออกก าลังกายด้วยตาราง 9 ช่อง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563         
ณ เทศบาลต าบลสวนขัน  อ าเภอช้างกลาง 
6) การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุคนร้ายชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2563 ณ ร้านสะดวกซ้ือ 7-11 สาขามะนาวหวาน ต าบลช้างกลาง อ าเภอช้างกลาง 
7) ออกเยี่ยมเยียนผู้ด้อยโอกาส/ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ช่วยเหลือดูแลผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ในสังคม "คนช้างกลางไม่ท้ิงกัน"  
 -เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หมู่ที ่6,15,17 ต าบลช้างกลาง           
อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 -เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ณ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๘,๙ ต าบลสวนขัน           
อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือนก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์

ประจ าต าบล สารวัตรก านัน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓  ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ หอประชุมอ าเภอช้างกลาง  ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาให้การ
รับรองต่อไป 

ที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ การติดตามผลการประชุมครั้งท่ีแล้ว  (ครั้งที่  ๒/๒๕๖๓  วันที่ ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓) 
๓.๑  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจ าต าบล  สารวัตรก านัน  และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  

ที่ไม่มาประชุม  ประจ าเดือน  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจ าต าบล  
สารวัตรก านัน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  จ านวน  ๑๔๕  คน  มาประชุม  ๑๔๑  คน  ลา  ๔  คน  
ขาด  -  คน  

 /ต าบลช้างกลาง...   



-๓- 

   ต าบลช้างกลาง  จ านวน  ๑  ราย  
   ๑.  นายกษม   สองแกระ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่ ๔  ลา 

   ต าบลหลักช้าง  จ านวน  ๒  ราย   
   ๑.  นายทินกร  สรรเสริญ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่ ๒  ลา 
   ๒.  นายศุภกิจ  พลเทพ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่ ๗  ลา 

   ต าบลสวนขัน  จ านวน  ๑  ราย   
   ๑.  นายประสพพร  สาระพงษ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ   หมู่ที่ ๗ ลา 
ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
ป.เอสรา  ศรีวิเชียร ๔.๑ การประกาศเจตจ านงในการบริหารงานของจังหวัดนครศรีธรรมราช  

 -ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน
เพ่ือให้บุคลากรภาครัฐของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และ
ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงเจตจ านงที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ให้เกิด
ภาพลักษณ์ท่ีดีแก่องค์กรในการรวมพลังการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ซึ่งมีด้วยกัน ๕ ข้อ 
๑. บริหารงานและปฏิบัติตามหลักธรรมมาภิบาล 
๒. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้และความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในการปฏิบัติงาน 
๓. ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการด าเนินการให้เกิดความโปร่งใส 
๔. ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร 
๕. กรณีพบการทุจริตด าเนินคดีอาญาและลงโทษขั้นสูงกับผู้ทุจริตตามกฎหมายและระเบียบ
อย่างเคร่งครัด 

ที่ประชุม   รับทราบ 
ป.เอสรา  ศรีวิเชียร ๔.๒ งานประเพณีแห่ผ้าห่มเจดีย์พระธาตุน้อย บูชาพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์                 
   อ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี ๒๕๖๓   

-วัดธาตุน้อย(เจดีย์พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์) ก าหนดจัดงานแห่ผ้าห่มเจดีย์พระธาตุน้อย 
บูชาพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ประจ าปี ๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ 19 – 27 มีนาคม 2563 

-วันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันชาตกาลของพ่อท่านคล้าย 
วาจาสิทธิ์ จะมีการจัดกิจกรรมแห่ผ้าห่มพระธาตุจากอ าเภอต่างๆ เพ่ือร าลึกถึงคุณงามความดี
ของพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์หรือพระครูพิศิษฐ์อรรถการที่มีต่อพุทธศาสนิกชนอ าเภอช้างกลาง
และเพ่ือให้ประชาชนได้มีกิจกรรมร่วมกัน ตลอดจนการอนุรักษ์  สืบทอด ประเพณีวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น อันเกี่ยวเนื่องกับการเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะและการ
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของอ าเภอช้างกลาง 

ที่ประชุม  รับทราบ 
/๔.๓ การป้องกัน… 

 



-๔- 

ป.เอสรา  ศรีวิเชียร ๔.๓ การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๒.๕)  
-การบูรณาการทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ร่วมด าเนินการตามแนวทางการปฏิบัติในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ส าหรับในส่วนของอ าเภอจะมีการจัดประชุมบูรณา
การร่วมกันทุกภาคส่วนตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษ
ด้านฝุ่นละออง” การสร้างการรับรู้ผ่านกลไกและช่องทางการสื่อสารต่างๆ ด าเนินการตาม
แนวทางและแก้ไขฯ ของอ าเภอมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ป.เอสรา  ศรีวิเชียร ๔.๔  การเปลี่ยนชื่อโครงการจิตอาสาพระราชทานและค าขวัญหรือค าปฏิญาณ     

 -ศูนย์อ านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานได้ซักซ้อมแนวทางการเรียกชื่อและการ
  ใช้ค าขวัญหรือค าปฏิญาณ ดังนี้ 

 ๑. การเปลี่ยนชื่อ เดิม “โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร” เปลี่ยนเป็น 
  “โครงการจิตอาสาพระราชทาน” 

 ๒. ค าขวัญหรือค าปฏิญาณ เดิม “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ” เปลี่ยนเป็น        
  “เราท าความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 

 ๓. ในการปฏิบัติในการกล่าวค าปฏิญาณให้ออกเสียงว่า “เราท าความ ดี เพ่ือชาติ 
  ศาสนา พระมหากษัตริย์” 

 ส าหรับรูปแบบป้ายโครงการจิตอาสาพระราชทานที่ใช้ในการท ากิจกรรมให้ใช้รูป
  แบบเดิมจนกว่าจะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงจากศูนย์อ านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 

ที่ประชุม   รับทราบ 
ป.เอสรา  ศรีวิเชียร ๔.๕  โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส     
   มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”    
   สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น     

 -จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และ   
  ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ภายใต้ชื่อ     
  “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพ่ือแผ่นดิน”  สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น  และลงทะเบียนการปลูก
  ต้นไม้ในเว็บไซต์ กรมป่าไม้ http://plant.forest.go.th/ หรือสแกนคิวอาร์โค้ด ทั้งนี้ 
  สามารถขอรับกล้าไม้ได้จากหน่วยงานของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช      
  และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

ที่ประชุม   รับทราบ 
ป.เอสรา  ศรีวิเชียร ๔.๖ พิธีแห่ผ้าห่มองค์พระธาตุเจดีย์ศรีรัตนชาติ  

 -พิธีแห่ผ้าห่มองค์พระธาตุเจดีย์ศรีรัตนชาติ วัดหน้าเขาเหมน ต าบลช้างกลาง  
  อ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ ๑๔ – ๑๕ มนีาคม ๒๕๖๓  เลื่อนออกไป 
  อย่างไม่มีก าหนดเนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID 19) 

ที่ประชุม   รับทราบ 
ป.เอสรา  ศรีวิเชียร ๔.๗  กิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ”  

 -กิจกรรมจิตอาสา “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ” วันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓             
  ณ วัดหน้าเขาเหมน  ต าบลช้างกลาง อ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เวลา ๑๓.๓๐ น. 

/เลื่อนออกไป... 

http://plant.forest.go.th/


-๕- 

เลื่อนออกไปอย่างไม่มีก าหนดเนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID 19) 
ประธาน    -ฝากก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ลูกบ้าน    -
    -ขอขอบคุณปลัดเอสรา  ศรีวิเชียร 
ที่ประชุม   รับทราบ 
ประธาน   ๔.๘  มาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่า ปี ๒๕๖๓  

-ด้วยปรากฏว่าในช่วงฤดูแล้งของทุกปีมักจะเกิดไฟป่าขึ้นเป็นประจ า โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ และพ้ืนที่ป่า
สงวนแห่งชาติ  สาเหตุอีกประการหนึ่งเกิดจากการเผาไร่ ฟางข้าว ซังข้าวโพด หญ้า วัชพืชที่
ท ากินของเกษตรกรที่อยู่ใกล้พ้ืนที่ป่า เพ่ือเตรียมเพาะปลูกโดยไม่มีการควบคุม ในที่สุดไฟ ก็
ไหม้ลุกลามติดเข้าไปในป่ากลายเป็นไฟป่าขึ้น 

-ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ก าหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช  ซึ่งมีพ้ืนที่อ าเภอช้างกลางรวมอยู่ด้วย ๔ หมู่บ้าน ประกอบด้วย 
 ต.ช้างกลาง หมู่ที่ ๑ ,๑๐,๑๓,๑๕  ต.สวนขัน หมู่ที่ ๓ 

ที่ประชุม   รับทราบ 
พ.ต.ท.สมบูรณ์  ลือชาการ  ๔.๙  ผลการด าเนินการจับกมุคดีต่างๆ และยาเสพติด ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  

 ๑. ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายเพศ ท าร้ายร่างกาย : คดีไม่เกิด 
 ๒. ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์  : คดีเกิด ๓ จับ ๓ ราย 
 ๓. ความผิดพิเศษ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก  : คดีเกิด ๕ จับ ๕ ราย 

    ๔. ความผิดรัฐเป็นผู้เสียหาย เกี่ยวกับยาเสพติด จ านวนผู้ต้องหา ๔๘ ราย        
   พรบ.ควบคุมแอลกอฮอล์ ๒ ราย 
ประธาน    -ขอขอบคุณ พ.ต.ท.สมบูรณ์  ลือชาการ  (แทน) ผู้ก ากับสถานีต ารวจภูธรช้างกลาง 
ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องของส่วนราชการต่างๆ 

เกษตรอ าเภอช้างกลาง   ๕.๑  การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  ปี ๒๕๖๓  
      -ขอขอบคุณก านัน ผู้ใหญ่บ้านในการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเริ่มต้นฤดูกาล
   ผลิตใหม่ ปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ณ ศูนย์เรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการ
   ผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ ๖   ต าบลสวนขัน  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  -ขอให้เกษตรกรมาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๖๓  

 เกษตรกรรายใหม่ เอกสาร   
  ๑. แบบค าร้องขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร   
  ๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน  (รับรองส าเนา) 
  ๓. ส าเนาบัตรประชาชน (รับรองส าเนา) 
  ๔. ส าเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน (รับรองส าเนา) โฉนด นส.๓ ที่ดินป่าไม้รับรอง           

 จับ GPS ๑ จุดกลางแปลง 
  ๖. รูปถ่ายหน้าตรง ๑ นิ้ว ๑ รูป (ไม่เกิน ๖ เดือน) 

/เกษตรกร... 
 



-๖- 

  เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม   
  ๑. สมุดทะเบียนเกษตรกร (กรณีสมุดหายให้น ารูปถ่าย ๑ นิ้ว ๑รูป มาออกสมุดใหม่) 
  ๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน  (ฉบับจริงหรือส าเนา) 
  ๓. ส าเนาบัตรประชาชน (ฉบับจริงหรือส าเนา) 
  ๔. ส าเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) โฉนด นส.๓ ที่ดินป่าไม้รับรอง           

 จับ GPS ๑ จุดกลางแปลง 
  ๖. กรณีไม่มีเอกสารสิทธิ์ (ใช้ใบรับรองการท าประโยชน์ที่ดินผู้ใหญ่บ้าน ณ แปลง

ตั้งอยู่รับรองแปลง) จับ GPS ๔ จุด เกษตรกรรายเดิม (แปลงใหม่) 
 กรณีแปลงใหม่เกษตรกรต้องกรอกใบขอขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและให้ผู้ใหญ่บ้าน

รับรองแปลง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
เกษตรอ าเภอช้างกลาง  ๕.๒  การปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรโครงการประกันรายได้ปาล์มน้ ามัน  

 -ขอให้เกษตรกรมาติดต่อปรับปรุงข้อมูลปาล์มน้ ามันประจ าปี ๒๕๖๓ ให้เสร็จสิ้น 
ภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๓ เนื่องจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือโครงการประกันราคา    
รอบท่ี ๖ - ๘ ใช้ข้อมูลจากการขึ้นทะเบียน ปี ๒๕๖๓ 

ที่ประชุม   รับทราบ 
เกษตรอ าเภอช้างกลาง  ๕.๓  โครงการแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน  

 -กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดินจัดท าโครงการแหล่งน้ า
ในไร่นานอกเขตชลประทาน พ้ืนที่ซึ่งจะด าเนินการก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขต
ชลประทาน ขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร ต้องเป็นของเกษตรกรที่เป็นผู้ถือครองที่ดิน หรือ
เกษตรกรที่เป็นเจ้าของที่ดิน โดยต้องมีหลักฐานเอกสารสิทธิ์ที่หน่วยงานรัฐเป็นผู้ออกให้ และ
ให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการออกค่าใช้จ่าย ๒,๕๐๐ บาท/บ่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการ
บรรเทาสภาพปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ า 

ประธาน    -ขอขอบคุณเกษตรอ าเภอช้างกลาง 
ที่ประชุม   รับทราบ 
สาธารณสุขอ าเภอช้างกลาง  ๕.๔  สถานการณ์ไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID 19)  

 -แนวทางในการป้องกันในพืน้ที่อ าเภอช้างกลาง การจัดท าหน้ากากอนามัยแจกกลุ่ม
เสี่ยง ในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคประจ าตัว โดยใช้งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อาการของโรค : มีอาการคล้ายไข้หวัด ไอแห้งๆ เจ็บคอ น้ ามูกไหล จาม มีไข้สูง หายใจ
เหนื่อยหอบ ท้องเสีย   ระยะฟักตัว : ประมาณ 2-14 วัน 
การติดต่อ : สัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ เช่น ละอองจากการไอ น้ ามูก 
การรกัษาและการป้องกัน : กินร้อน ช้อนกลาง ลา้งมือ การใสห่น้ากากอนามัย ไม่อยู่ในที่แออัด 

ประธาน    -ขอให้ปฏิบัติตามค าแนะน าของสาธารณสุขอ าเภอช้างกลาง 
 ที่ประชุม   รับทราบ 
 

/๕.๕  สถานการณ.์.. 
 



-๗- 

สาธารณสุขอ าเภอช้างกลาง  ๕.๕  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก  
    -พบผู้ป่วยในพ้ืนที่อ าเภอช้างกลาง ๕ ราย แบ่งเป็นต าบลช้างกลาง ๓ ราย ต าบล
   หลักช้าง ๑ ราย และต าบลสวนขัน ๑ ราย ฝากก านัน ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ลูกบ้านให้
   ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
ที่ประชุม   รบัทราบ 
สาธารณสุขอ าเภอช้างกลาง  ๕.๖  กิจกรรมวัน อสม แห่งชาติ ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 
    -ยกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019  
ที่ประชุม   รับทราบ 
สาธารณสุขอ าเภอช้างกลาง  ๕.๗  การด าเนนิงาน TO BE NUMBER ONE ในอ าเภอช้างกลาง 

  -การขับเคลื่อนโครงการต้องขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในการด าเนินกิจกรรม 
ที่ประชุม   รับทราบ 
สาธารณสุขอ าเภอช้างกลาง  ๕.๘  นโยบายการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ทั้ง 7 รพ.สต 
    -การปรับปรุง รพ.สต. ทั้ง ๗ ให้มีความพร้อมในการให้บริการประชาชน 
ที่ประชุม   รับทราบ 
สาธารณสุขอ าเภอช้างกลาง  ๕.๙  ทิศทางการพัฒนาส านักงานสาธารณสุขอ าเภอช้างกลาง 
    -ส านักงานสาธารณสุขมีการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ด้านหน้าของส านักงานให้ดู 
   สมบูรณ์มากขึ้น  
ประธาน    ขอขอบคุณสาธารณสุขอ าเภอช้างกลาง 
 ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
สัสดีอ าเภอช้างกลาง ๖.๑  ข้อราชการสัสดีอ าเภอช้างกลาง  

     -การเกณฑ์ทหารเข้ากองประจ าการในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ ไม่มีการแจ้ง
ยกเลิก ขอให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้านทุกต าบลหมู่บ้านมาร่วมในวันท าการคัดเลือกเพ่ือรับรองการ
เป็นลูกบ้าน ซึ่งจะมีค าสั่งแจ้งอีกครั้ง 
 -ชายไทยที่เกิด  พ.ศ. ๒๕๔๒ อายุ ๒๑-๒๙ ที่ยังไม่ลงบัญชีทหารกองเกินให้งดไว้ก่อน 
 -ชายไทยที่เกิด  พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๖ ลงบัญชีทหารกองเกินได้ตามปกติ 
 -ประชาสัมพันธ์ หมู่บ้านใดที่มีความประสงค์ให้สัสดีอ าเภอเข้าร่วมประชุม
ประจ าเดือนในหมู่บ้านเพ่ือชี้แจงเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนทหารขอให้แจ้งได้ที่ส านักงานสัสดี
อ าเภอช้างกลาง 

ประธาน  -ขอขอบคุณสัสดีอ าเภอช้างกลาง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 

/๖.๒  หมู่บ้านเศรษฐกิจ... 
 



-๘- 
พัฒนาการอ าเภอช้างกลาง   ๖.๒  หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
    -หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ๖ หมู่บ้านที่เข้าอบรมจากจังหวัดหมู่บ้าน      
   ละ ๒ คน เพื่อคัดเลือกครัวเรือนต้นแบบหมู่บ้านละ ๕ ครัวเรือน รวม ๓๐ ครัวเรือน 
ประธาน    -ขอขอบคุณพัฒนาการอ าเภอช้างกลาง 
ที่ประชุม   รับทราบ 
ปศุสัตว์อ าเภอช้างกลาง     ๖.๓  ข้อราชการส านักงานปศุสัตว์อ าเภอช้างกลาง 
  -การเลี้ยงสุกร ผู้เลี้ยงต้องขออนุญาตที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  -แผนการส่งเสริมอาชีพเกี่ยวกับด้านปศุสัตว์  
ประธาน  -ขอขอบคุณปศุสัตว์อ าเภอช้างกลาง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ต.หลักช้าง  ๖.๔  ประชาสัมพันธ ์
  -เทศบาลต าบลหลักช้างจัดอบรมวิธีท าหน้ากากอนามัยในวันที่  ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่เทศบาลต าบลหลักช้าง 
ประธาน  -ขอขอบคุณที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลหลักช้าง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธาน  -การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID 19) การป้องกัน 

“กินร้อน ช้อนกลาง ลา้งมือ” การใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือบ่อยๆ และหลีกเลีย่งที่แออัด  
ไม่มียารักษาโดยตรงรักษาตามอาการเท่านั้น หากมีอาการเป็นไข้ให้พบแพทย์เพ่ือตรวจว่าติดเชื้อ
หรือไม่ ไม่ควรซื้อยากินเอง การปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง “อาหาร อากาศ อารมณ์ ออกก าลังกาย” 

  -อาวุธปืนหมู่บ้าน อพป. ขอให้พิจารณามอบให้แก่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานรักษาความ
ปลอดภัยในหมู่บ้าน  ไม่เป็นผู้มีอารมณ์ฉุนเฉียว  ให้ท าบันทึกการส่งมอบและตรวจสอบว่าอยู่
ในสภาพดีหรือไม่  

ประธาน  -เชิญท่านหัวหน้าส่วนท่านใดมีข้อราชการชี้แจงหรือไม่  ถ้าไม่มี  ขอขอบคุณ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ขอปิดการประชุม  เวลา  ๑๒.๐๐ น.  

ที่ประชุม   รับทราบ 

 
(ลงชื่อ)     ผู้จดรายงานการประชุม 

            (นางสุกัญญา  ตีบรรโต) 
                          เจ้าหน้าที่ปกครอง 

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



-๙- 
เอกสารแนบรายงานการประชุม 

 

ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจ าต าบล  สารวัตรก านัน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ที่ไม่มาประชุม 
ประจ าเดือน  มีนาคม  ๒๕๖๓ 

ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจ าต าบล  สารวัตรก านัน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  จ านวน  ๑๔๕  คน 
มาประชุม   ๑๓๖   คน    ลา  ๖  คน   ขาด  ๑  คน   ว่าง  ๒  อัตรา 

ต าบลช้างกลาง  จ านวน  ๑  ราย  
๑.  นายณัชพล  เดชรักษา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ  หมู่ที่ ๒  ลา 
๒.  นายยอดชาย  โทแก้ว  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ ๑๑     ลา 
๓.  นายพงษ์ศักดิ์  ราชาประจันทร์   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่ ๑๒   ขาด 
๔.  นายรุ่น  รัตนบุร ี  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ ๑๗     ลา 
๕.  นายบุญยืน  มณีฉาย  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่ ๑๗   ลา 
๖.  นายสุคนทิพย์  สมหมาย สารวัตรก านัน      ลา 

ต าบลหลักช้าง  จ านวน  ๑  ราย  ว่าง ๑ อัตรา  
๑.  นายธนกร  พรหมราช  ผู้ใหญ่บ้าน   หมู่ที่ ๙     ลา 

ต าบลสวนขัน  จ านวน  -  ราย  ว่าง ๑ อัตรา 
- 
 
 
 


