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รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอช้างกลาง 

ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๓  
เมื่อวันจันทร์ ที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๖๓  

ณ ห้องประชุมไอยรา (ชั้น ๒ ) ที่ว่าการอ าเภอช้างกลาง 

เวลาประชุมเริ่ม ๑๓.๓๐ น. 
ผู้มาประชุม 
๑. นายวีรยุทธ  ขนุนนิล   นายอ าเภอช้างกลาง 
๒. นายอาคม  ทองอินทร์   ปลัดอ าเภอ 
๓. นางสาวพรทิพย์   มณีฉาย  ปลัดอ าเภอ 
๔. นางสาวเอสรา  ศรีวิเชียร  ปลัดอ าเภอ 
๕. นายมนู  หนูรอด   สรรพากรเขตพ้ืนที่อ าเภอช้างกลาง 
๖. นายไชยัณต์  หนูเอก   พัฒนาการอ าเภอช้างกลาง 
๗. นางสาวบุญญาภา  ศรีรินทร์  ประมงอ าเภอช้างกลาง 
๘. นายศุภฤกษ์  เกตุสุรินทร์  ปลัดอ าเภอ 
๙. นางนทาภรณ์  สุขอนันต์  รักษาการแทนเกษตรอ าเภอช้างกลาง 
๑๐ นายวิทยา  ศรแก้ว   สาธารณสุขอ าเภอช้างกลาง     
๑๑. ร.ต.อดิศร  ทองขาว   สัสดีอ าเภอช้างกลาง 
๑๒. พ.ต.ท.สมบูรณ์  ลือชาการ  (แทน) ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรช้างกลาง 
๑๓. นายนฤนัย  เกษา   ท้องถิ่นอ าเภอช้างกลาง 
๑๔. นางเสาวภา  ไม้เรียง   รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีต าบลสวนขัน 
๑๕. นางสาวสุภัสสร  สมวงศ ์  ปลัดอ าเภอ 
๑๖. นายอมร  สมวงศ์   ก านันต าบลหลักช้าง 
๑๗. นายภักดี  มณีฉาย   (แทน) ก านันต าบลช้างกลาง 
๑๘. นายนิพนธ์  รัตนุพงค์   ปศุสัตว์อ าเภอช้างกลาง 
๑๙. นางสาวศจี  วัจนสาร   เจ้าหน้าที่ปกครอง   

ผู้เข้าร่วมประชุม  
๑. นายค ารณย์  ไหมนวล   ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจันดี 
๒. นายจักรพงศ์  ทองแสงแก้ว  (แทน) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาช้างกลาง 
๓. นายธรรมรักษ์   ศักดิ์สูง  (แทน) ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันดี 
๔. นายธีรพงศ์  คงแก้ว   นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูช้างกลาง 
๕. นายบุญศักดิ์  ตั้งเกียรติก าจาย ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 
๖. นายวิชัย  สุขพันธ์   ผู้อ านวยการโรงเรียนช้างกลางประชานุกูล 
๗. นายวิถี  ธรฤทธิ ์   ช่างฝีมือชลประทาน 
 
 

- ๒ - 
ผู้ไม่เข้าร่วม 
๑. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง 
๒. นายกเทศมนตรีต าบลหลักช้าง 



๓. ก านันต าบลสวนขัน 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
ประธาน   ๑.๑ แนะน าตัวข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ จ านวน ๒ ราย 
        ๑. นายวิทยา  ศรแก้ว ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอช้างกลาง 

  ๒. น.ส.เอสรา  ศรีวิเชียร ต าแหน่ง ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ) 
1.2 ข้าราชการย้าย 
      - น.ส.ฝันทิพย์ นุกูลกิจ ต าแหน่ง ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครองช านาญ

การ) 
๑.3 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา (รายงานด้วยภาพถ่าย
ประกอบการบรรยาย) 
1) กิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” 
  - ขุดลอกฝายคลองนา เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ บ้านจอมทอง หมู่
ที่ 9 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) การแข่งขันฟุตบอลลีกอาวุโส ต้านยาเสพติด 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 ต าบลสวนขัน อ าเภอช้างกลาง 
6) การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุคนร้ายชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อ เมื่อวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2563 ณ ร้านสะดวกซ้ือ 7 - 11 สาขามะนาวหวาน ต าบลช้างกลาง 
อ าเภอช้างกลาง 
7) ออกเยี่ยมเยียนผู้ด้อยโอกาส/ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง ตามโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ช่วยเหลือดูแลผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ในสังคม "คนช้างกลาง ไม่ทิ้ง
กัน"           - เมื่อวันที ่26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หมู่ที่ 6,15,17 ต าบลช้างกลาง 
อ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
- เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๘,๙ ต าบลสวนขัน อ าเภอช้าง
กลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช   

ระเบียบวาระท่ี ๒ เ รื่ อ ง รั บ ร อ ง ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม  ค รั้ ง ที่ ผ่ า น ม า  ค รั้ ง ที่  ๒ / ๒ ๕ ๖ ๓                              
เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

มติที่ประชุม รับรอง 
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ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพื่อทราบ 
ป.ส านักงาน  ๓.๑ การประกาศเจตจ านงในการบริหารงานของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

- ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรม ได้ประกาศเจตจ านงเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์  
๒๕๖๓สุจริตในการบริหารงานเพ่ือให้บุคลากรภาครัฐของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และให้สาธารณชนได้รับทราบถึงเจตจ านงที่จะ
มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรในการรวม
พลังต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ซึ่งมีด้วยกัน ๕ ข้อ 
๑. บริหารงานและปฏิบัติตามหลักธรรมมาภิบาล 
๒. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้และความเข้าใจ ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในการปฏิบัติงาน 
๓. ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการด าเนินการให้เกิดความโปร่งใส 
๔. ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร 
๕. กรณีพบการทุจริตด าเนินคดีอาญาและวินัยเพ่ือลงโทษขั้นสูงกับผู้ทุจริตตาม
กฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัด 
๓.๒ งานประเพณีแห่ผ้าห่มเจดีย์พระธาตุน้อย บูชาพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์                 
อ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี ๒๕๖๓  

- วัดธาตุน้อย (เจดีย์พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์) ก าหนดจัดงานแห่ผ้าห่มเจดีย์    
พระธาตุน้อย บูชาพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ ประจ าปี ๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ 19 – 
27 มีนาคม 2563  

- วันศุกร์ ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันชาตกาลของพ่อท่าน
คล้าย วาจาสิทธิ์ จะมีการจัดกิจกรรมแห่ผ้าห่มพระธาตุจากอ าเภอต่างๆ เพ่ือร าลึก
ถึง  คุณงามความดีของพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์หรือพระครูพิศิษฐ์อรรถการ ที่มีต่อ
พุทธศาสนิกชนอ าเภอช้างกลาง และเพ่ือให้ประชาชนได้มีกิจกรรมร่วมกัน ตลอดจน
การอนุรักษ์ สืบทอด ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น อันเกี่ยวเนื่องกับการเสริมสร้าง
ความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมของอ าเภอช้างกลาง 

 ๓.๓ การแก้ไขปัญหาการจัดกิจกรรมระดับจังหวัดที่มีลักษณะคอนเสิร์ต ลาน
เบียร์           ที่มีการแฝงโฆษณาเพื่อส่งเสริมการตลาดของธุรกิจเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์                

 -ได้มีกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังสุราธุรกิจสุรา  ได้ยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยขอให้ตรวจสอบการจัดกิจกรรม ในลักษณะคอนเสิร์ต ลานเบียร์
งานแฝงโฆษณาเพ่ือส่งเสริมการตลาดของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อ
ความ 
ความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ และ 
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.๒๕๖๐ จึงขอความร่วมมือทุกส่วนราชการ
พิจารณาถึงความเหมาะสมของรูปแบบการจัดงานที่อาจจะมีการแฝงโฆษณาเพ่ือ
ส่งเสริมการตลาดของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
๓.๔ การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM๒.๕)  



- การบูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่ร่วมด าเนินการตามแนวทางการปฏิบัติ    
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ส าหรับในส่วนของอ าเภอจะมีการ
จัด 

 
       /ประชุม... 
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ประชุมบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ 
“การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง”การสร้างการรับรู้ผ่านกลไกและช่องทางการ
สื่อสารต่างๆ ด าเนินการตามแนวทางป้องกันและแก้ไขฯ ของอ าเภอมาปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรมจนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย 

ประธาน   - การประกาศเจตจ านงในการบริหารงานของจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านผู้ว่า
ราชการ 

จังหวัดท่านได้เน้นย้ าในเรื่องการท างานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต สร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ขององค์กร ในการร่วมพลังต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ  
- งานประเพณีแห่ผ้าห่มเจดีย์พระธาตุน้อย บูชาพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ จะมี
โรงเรียน 
ช้างกลางร่วมขบวนแห่โดยจัดท าผ้าพระบฎ และสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอ าเภอ-          
ช้างกลาง ร่วมอีก ๑ ผืน ส าหรับปีนี้มีอ าเภอช้างกลาง อ าเภอฉวาง และมีอ าเภอพิ
ปูนเข้าร่วมงานประเพณีแห่ผ้าด้วย ยังเหลือเพียงอ าเภอถ้ าพรรณราได้แจ้งประสาน
ไปแล้ว           รอค าตอบ ส าหรับรายละเอียดก าหนดการจะแจ้งเป็นหนังสือให้
ทราบอีกครั้ง 

ก านันต.หลักช้าง  ชื่อที่ใช้เรียกงานประเพณีที่ถูกต้อง งานแห่ผ้าห่มธาตุน้อยเจดีย์พ่อท่านคล้ายวาจา
สิทธิ์ 
ประธาน   งานเปิดสถานีรถไฟพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธา
ได ้

มอบเงินสมทบทุนก่อสร้าง และจะมีการเปิดไฟฟ้าส่องสว่างจากการวางระบบไฟฟ้า
ให้ตัวเจดีย์มีความสวยงามมากยิ่งข้ึน และยังมีการแสดงภาคค่ า 
-การแก้ไขปัญหาการจัดกิจกรรมระดับจังหวัดที่มีลักษณะคอนเสิร์ต ลานเบียร์           
ที่มีการแฝงโฆษณาเพ่ือส่งเสริมการตลาดของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ฝากส่วน
ราชการระมัดระวังการใช้สถานที่ให้มีความเหมาะสม                

ป.ป้องกัน  ๓.๕ มาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่า ปี ๒๕๖๓  
- ด้วยปรากฏว่าในช่วงฤดูแล้งของทุกปีมักจะเกิดไฟป่าขึ้นเป็นประจ า 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่า
สัตว์ และพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ สาเหตุอีกประการหนึ่งเกิดจากการเผ่าไร ฟางข้าว 
ซังข้าวโพด หญ้า วัชพืชที่ท ากินของเกษตรกรที่อยู่ใกล้พ้ืนที่ป่า เพื่อเตรียมเพาะปลูก
โดยไม่มีการควบคุมในที่สุดไฟก็ไหม้ลุกลามติดเข้าไปในป่ากลายเป็นไฟป่าขึ้น 

- ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ก าหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งมีพ้ืนที่อ าเภอช้างกลางรวมอยู่ด้วย ๔ หมู่บ้าน 
ประกอบด้วย 
ต.ช้างกลาง หมู่ที่ ๑ ,๑๐,๑๓,๑๕ ต.สวนขัน หมู่ที่ ๓ 
๓.๖ โครงการวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม) ประจ าปี ๒๕๖๓   



- ด้วยในวันที่ 9 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) 
โดยในปีนี้ กรมการปกครองก าหนดจัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม) 
ประจ าปี ๒๕๖๓ พร้อมกันทัว่ประเทศ ซึ่งมีกิจกรรม ดังนี้ 

- การอ่านสารของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมการปกครอง  

- กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และ
ส่วนราชการ  
๓.๗ สรุปผลการด าเนนิการจบักุมคดีอาญา ๔ กลุ่มและคดีจราจร ในรอบเดือน 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  
- ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย เพศ ท าร้ายร่างกาย คดีไม่เกิด  
- ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ คดีเกิด ๓ จับ ๓ ราย 
- ความผิดคดีพิเศษ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก คดีเกิด ๕ จับ ๕ ราย 

       / ความผิดรัฐ....... 
- ๕ - 

- ความผิดรัฐเป็นผู้เสียหาย เกี่ยวกับยาเสพติด จ านวนผู้ต้องหา ๔๘ ราย 
พรบ.ควบคุมแอลกอฮอล์ ๒ ราย     

ประธาน สถานการณ์เกี่ยวกับยาเสพติด การขโมย การหลักทรัพย์ ฝากทุกส่วนราชการในการ
เตือนชาวบ้าน เกษตรกร ในพื้นที่ 

สภอ.ช้างกลาง สถานการณ์ในช่วงนี้ยาเสพติดค่อนข้างมีราคาถูก และมีเด็กติดยาเพิ่มมากขึ้น มีกรณี         
พ่อแม่โทรมาประสานให้ช่วยจับตัวส่งโรงพยาบาล มีบ้านควนส้าน และที่ต าบลสวน
ขัน 
อีกเรื่องที่ขอฝากไว้ลูกหลานที่มีรถแต่ง พวกร้านรถแต่ง รถเสียงดังรบกวนชาวบ้าน             
จะเรียกมาตักเตือนอบรม   

กษ.   ทางส านักงานเกษตรอ าเภอขอขอบคุณหน่วยงานที่ร่วมให้การสนับสนุนน้ าดื่มในการ
จัด 

งานเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ซึ่งมี
ธนาคารออมสิน ธกส. การไฟฟ้าสาขาอ.ช้างกลาง 
3.๘ การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๖๓  
- ขอให้เกษตรกรมาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๓๑ ธันวาคม  
๒๕๖๓  
เกษตรกรรายใหม่เอกสาร 
๑. แบบค าร้อยขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน (รับรองส าเนา) 
๓. ส าเนาบัตรประชาชน (รับรองส าเนา) 
๔. ส าเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน (รับรองส าเนา) โฉนด นส.๓ ที่ดนิป่าไม้รับรอง จับGPS 
1 จุดกลางแปลง 
๕. กรณีไม่มีเอกสารสิทธิ์ (ใช้ใบรับรองการท าประโยชน์) 
๖. รูปถ่ายหน้าตรง ๑ นิ้ว ๑ รปู (ไม่เกิน ๖ เดือน) 
เกษตรรายเดิม แปลงเดิม 
๑. สมุดทะเบียนเกษตรกร 
    (กรณีสมุดหายให้น ารูปถ่าย ๑ นิ้ว ๑ รูปมาออกสมุดใหม่) 



๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริงหรือส าเนา) 
๓. ส าเนาบัตรประชาชน (ฉบับจิรงหรือส าเนา) 
๔. ส าเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) โฉนด นส.๓ ที่ดินป่าไม้รับรอง               
    จับ GPS ๑ จุดกลางแปลง 
๕. กรณีไม่มีเอกสารสิทธิ์ (ใช้ใบรับรองการท าประโยชน์ที่ดินผู้ใหญ่บ้าน ณ แปลง
ตั้งอยู่ 
    รับรองแปลง) จับ GPS4 จุดเกษตรกรรายเดิม (แปลงใหม่) 
    กรณีแปลงใหม่เกษตรกรต้องกรอกใบขอขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและ
ให้  
    ผู้ใหญ่บ้านรับรองแปลงด้วยคะ 
ฝากประชาสัมพันธ์หัวหน้าส่วนราชการแจ้งบุคลากรในสังกัดของท่านมาปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกร  
3.๙ การปรับปรุงข้อมูลเกษตรโครงการประกันรายได้ปาล์มน้ ามัน  
- ขอให้เกษตรกรมาติดต่อปรับปรุงข้อมูลปาล์มน้ ามันประจ าปี ๒๕๖๓ ให้เสร็จสิ้น   
 ภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๓ เนื่องจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือโครงการประกัน
ราคา  
 รวมที่ ๖ - ๘ ใช้ข้อมูลจากการขึ้นทะเบียน ปี ๒๕๖๓ ซ่ึงขอมูลในปัจจุบันโครงการ
ประกันราคาชดเชยถึงรอบที่ ๔  

       /สถานการณ์...... 
- ๖ - 

- สถานการเฝ้าระวังภัยแล้งฝากประชาสัมพันธ์รณรงค์หยุดเผาหญ้าพวกใบไม้ หญ้า
แห้ง ให้น ามาท าเป็นปุ๋ยหมักสุมเก็บความชื่น    
  

สธ.   3.1๐ สถานการณ์ไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID 19)     
- แนวทางในการป้องกันในพ้ืนที่อ าเภอช้างกลาง การจัดท าหน้ากากอนามัยแจกกลุ่ม
เสี่ยงแจกชาวบ้านโดยใช้งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากการใช้งบ 
สปสช.ซึ่งสามารถด าเนินการได้หรือไม่ 

ทต.สวนขัน  ส าหรับงบประมาณ สปสช.ทางทางเทศบาลต้องน าเข้าที่ประชุมของสภา 
สธ   เพ่ือหาขอ้สรุปขอเชิญประธานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือหา 

ข้อสรุปในวันพุธ ที่ ๔ มีนาคม  ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ          
ช้างกลาง เวลา ๑๔.๐๐ น. 

           ๓.๑1. สถานการณ์โรคไข้เลอืดออก 
ประธาน   - สถานการณ์ไข้เลือดออกในช่วงนี้ในพ้ืนอ าเภอช้างกลางมีอยู่ด้วยกัน ๕ ราย 
สธ   ๓.๑๒ กิจกรรมวัน อสม แห่งชาติ ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 
   - ทางส านักงานสาธารณสุขอ าเภอช้างกลาง  

๓.๑3. การด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE ในอ าเภอช้างกลาง 
- การขับเคลื่อนโครงกร TO BE NUMBER ONE จากการไปประชุมที่จังหวัดสุ
ราษฎร์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้อันอับ สาธารณสุขอ าเภอจะขับเคลื่อน
โครงการดังกล่าวจะต้องขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในการด าเนินกิจกรรม 



๓.๑4. นโยบายการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ทั้ง 7 รพ.สต ทิศทางการพัฒนา
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอช้างกลาง  
- รพ.สต.ในพ้ืนที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนขอความร่วมมือภาคีผู้น าภาคส่วน การ
พัฒนาส านักงานสาธารณสุขจะเริ่มต้นพัฒนาส่วนด้านหน้าของส านักงาน 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
   4.1 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ประธาน   - กรมอุตนุิยมวิทยาคาดสถานการณ์ภาคใต้ภัยแล้ง โดยโซนเขาเหมนน้ าก็ไม่มี 
ประปา   - น้ าเพียงพอสามารถใช้ได้ 
ทต.สวนขัน - ในส่วนของกองช่างได้แพเพ่ือดูดน้ าขึ้นมาใช้จากหนองยน หมู่ที่ ๗ ต าบลสวนขัน 

สัปดาห์ละ ๓ - ๔ หมื่นลูกบาศก์เมตร และยังมีการใช้น้ าประปาซึ่งมีการปิดเปิดเป็น
ช่วงเวลา 

ประธาน   ฝากเรื่องประชาสัมพันธ์ปิดเปิดช่วงไหนเพื่อการบริหารจัดการที่ดี 
ก านันต.หลักช้าง  ภาพร่วมถือว่าปริมาณน้ ายังดีลดลงเพียงเล็กน้อย 
ท้องถิ่นอ าเภอ  ทางองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลางได้ขึ้นไปดูสถานที่บนเขาเหมนยังพอที่จะมีน้ า
อยู่ 
ประธาน เป็นห่วงพ้ืนที่บริเวณหน้าเขาเหมนเพราะท่อน้ าที่ชาวน าไปวางรับน้ าลงมายัง

บ้านเรือน ค่อนข้างที่มีขนาดกว้างถ้าไม่มีการบริหารจัดการทีดีคาดว่าสถานการณ์น้ า
จะหนักไปในปีถัดไป ส าหรับพ้ืนที่เกษตรตอนนี้เป็นอย่างไร 

กษ มีการงดใช้น้ ากรมชลประทานท าข้าวนาปรัง ในพ้ืนที่อ าเภอช้างกลางไม่มีการท าข้าว
นาปรัง และอ าเภอช้างกลาง อยู่ในพ้ืนที่ต้นน้ า ส่วนมากเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนที่
ต้องการน้ า ซึ่งถ้าไม่มีน้ าในระยะยาวอาจจะท าให้เกิดความเสียหายได้ 

ประธาน   แนะน าการคลุมดิน รักษาความชุ่มชื่นของดิน 
 

          /ปศ..... 
- ๗ - 

ปศ   ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับอาหารสัตว์เนื่องจากภัยแล้ง 
ประธาน โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ก็น่าเป็นห่วง เมื่อเปิดตึกผู้ป่ายในแล้วปริมาณน้ า

จะไม่เพียงพอ และฝากชลประทานซ่อมแซมฝายคลองรังเกียจและฝายห้วยบ่อพิมพ์ 
ป.สนง. -โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร เปลี่ยนชื่อเป็น จิตอาสาพระราชทาน               

ค าขวัญที่ใช้“ เราท าความดี เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ 
ค าขวัญที่ใช้ในกล่าวค าปฏิญาณตน ให้ออกเสียงว่า “ เราท าความดี เพื่อชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ 

 - การณรงค์ให้ปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 
“รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพ่ือแผ่นดิน” ส าหรับต้นไม้สามารถติดขอรับได้ที่กรมป่าไม้ 
กรมอุทยานช่วยกันประชาสัมพันธ์ 

ประธาน การแต่งกายเครื่องแบบจิตอาสา ประกอบด้วย หมวก ผ้าพันคอ ป้ายชื่อ การสวม
เสื้อสีตามวาระและโอกาส กางเกงสีสุภาพ ไม่ควรใส่กางเกงยีนส์ 

สรรพากร การยื่นแบบเสียภาษีปกติจะต้องยื่นให้เสร็จในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ แต่ส าหรับปี
นี้ขยายไปจนถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ทางสรรพากรขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบ 

วท.กษ - ประชาสัมพันธ์บุตรหลานในพ้ืนที่ไปแข่งขันทักษะทั่วประเทศ ทักษะไฟฟ้า ได้
อันดับที่ ๑  ทักษะช่างยนต์ ได้อันดับ ๒ ผลงานด้านวิชาการสาขาการประมง ได้รับ



โหล่รางวัล นโยบายจิตอาสาได้รับโหล่รางวัล ส าหรับปีการศึกษาใหม่ ทางวิทยาลัย
เปิดรับสมัครในระดับ ปวช. ปวส.สาขาวิชาการเกษตรและบริหารธุรกิจ ค่าหน่วยกิ
ตฟรีเด็กเรียนฟรีฝากประชาสัมพันธ์ส่วนราชการ  

ปศ ฉีดวัคซีน ปศุสัตว์ช่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรค การผ่าตัดท าหมันในวันที่ ๑๗ มีนาคม 
๒๕๖๓  ณ เทศบาลต าบลหลักช้าง ฝากประชาสัมพันธ์ 

กษ หน่วยงาน ส่วนราชการใดประสงค์ที่จะรับต้นไม้ไปปลูกติดต่อประสาน คุณสมภพ         
ศรีทิพย์ หมายเลขโทรศัพท์๐๘๐-๒๒๓๐๑๐๙ 

ธกส. ข่าวประชาสัมพันธ์ให้องค์กร ผู้ประกอบการ สินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย เพื่อ
สนับสนุนสินเชื่อในการปฏิรูปการเกษตรเช่น ช่วยลดต้นทุนการผลิต สร้างมูลค่าเพ่ิม 
การผลิตหลัก พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาการตลาด สนับสนุนการท่องเที่ยว
ชุมชนเข้าร่วมโครงการติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

ประธาน - การอบรมจิตอาสาภัยพิบัติในพื้นที่อ าเภอช้างกลางยังเหลืออยู่ ๒ แห่ง เทศบาล
ต าบลหลักช้างและองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง 

 - การก่อสร้างอนุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ จะด าเนินการตีผังของสถานที่จะสร้างด้าน
ขวามือของเสาธง ขนาด ๖ x ๖ ม ได้รับเงินจากการบริจาค ผู้มีจิตศรัทธาการเช่า
บูชารูปเหมือนพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 

 - การก่อสร้างลานเอนกประสงค์บริเวณต้นตะเคียน ส าหรับใช้แข่งฟุตบอล ลานออก
ก าลังกาย  

   ปิดการประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น. 
ลงช่ือ                      ผู้จดรายงานการประชุม 

     ( นางสาวศจี  วัจนสาร ) 
เจ้าหน้าที่ปกครอง 

         ลงช่ือ                                             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
   ( นางสาวเอสรา  ศรีวิเชียร ) 

                                                       ปลัดอ าเภอ 
 


