
- สําเนา - 
รายงานการประชุมหัวหน�าส�วนราชการประจําอําเภอช�างกลาง 

ครั้งท่ี ๑ /๒๕๖๒ 
เม่ือวันพฤหัสบดี ท่ี  ๓ มกราคม  ๒๕๖๒ 

ณ ห�องประชุมไอยรา(ช้ัน ๒ ) ท่ีว�าการอําเภอช�างกลาง 
เวลาประชุมเริ่ม ๐๙.๓๐ น. 
ผู�เข�าร�วมประชุม 

๑. นายวีรยุทธ  ขนุนนิล   นายอําเภอช�างกลาง 
๒. นายอาคม  ทองอินทร�   ปลัดอําเภอ 
๓. นางสาวพรทิพย�  มณีฉาย  ปลัดอําเภอ 
๔. นางสาวฝ&นทิพย�  นุกูลกิจ  ปลัดอําเภอ 
๕. นางวรรณาศรีหรัญ (แทน) ผู�อํานวยการศูนย�การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยอําเภอช�างกลาง 
๖. พ.ต.ท.ป7ติพัฑน�  อนัญลักษณ�  (แทน) ผู�กํากับการสถานีตํารวจภูธรช�างกลาง 
๗. นายสุรชัย  ชัยสิทธิ ์   (แทน) สาธารณสุขอําเภอช�างกลาง 
๘. นายชินวรณ�  วิเชียร   นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลหลักช�าง 
๙. นายวิรัตน�  สันตจิตร   รักษาการแทน นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลสวนขัน 
๑๐. นายอภิชาติ  แก?นแก�ว  ท�องถ่ินอําเภอช�างกลาง 
๑๑. นางอนุสรณ�  ศรีประจันทร�  พัฒนาการอําเภอช�างกลาง 
๑๒. นางสาวสุภสัสร  สมวงค� ปลัดอําเภอ 
๑๓. นางสาวสุธรรม  โมรา  วัฒนธรรมอําเภอช�างกลาง 
๑๔. นายมนู  หนูรอด   สรรพากรเขตพ้ืนท่ีอําเภอช�างกลาง 
๑๕. นายณรงค�  สุวรรณฤกษ�  หัวหน�าหมวดการทางช�างกลาง 
๑๖. นางสาวบุญญาภา  ศรีรนิทร�  ประมงอําเภอ 
๑๗. นายบุญเลิศ  ใจหาญ   (แทน) เกษตรอําเภอช�างกลาง 
๑๘. นายจารึก  รัตนบุร ี   นายกองค�การบริหารส?วนตําบลช�างกลาง 
๑๙. นายฤทธีรัตนพันธ�   (แทน) ปศุสัตว�อําเภอช�างกลาง 
๒๐. นายสมเกียรติ  รัตนบุรี  ปลัดอําเภอ 
๒๑. นางสาวศจี  วัจนสาร   เจ�าหน�าท่ีปกครอง    

ผู�ไม�มาประชุม 
๑. ผู�จัดการการไฟฟIาส?วนภูมิภาคอําเภอช�างกลาง 
๒. นายอภิญญา  หัสดิสาร ปลัดอําเภอ  ( ลาปJวย ) 
๓. ผู�จัดการธนาคารออมสินสาขาอําเภอช�างกลาง 
๔. สัสดีอําเภอช�างกลาง (อบรม) 

          /ผู�เข�าร?วม...... 
 
 
 
 
 
 



 
- ๒ - 

ผู�เข�าร�วมประชุม 
๑. นายวินัย  วงศ�สกูล  เจ�าพนักงานท่ีดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาฉวาง 
๒. นางสาวรัตกร  จินดานคร อบจ.ส?วนหน�าอําเภอช�างกลาง 
๓. นายระพึงค�  คําจันทร�  ผู�จัดการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ�การเกษตรสาขาจันดี 
๔. ดร.สมพร  คํายศ  (แทน) ผู�อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต� 
๕. นายป7ยะสิทธิ์  ชมโฉม  (แทน) ผู�อํานวยการโรงเรียนองค�การสวนยาง 
๖. นางสุมาลี  นินทศรี  เจ�าหน�าท่ีกีฬาและนันทนาการอําเภอช�างกลาง 
๗.นางสาวอัญชลี  นามสนธิ ์ ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านกุยเหนือ 
๘.นายสุรัตน�  รักบางบูรณ� (แทน) ผู�อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 

นครศรีธรรมราช 
๙.นายมนตรี  ปรีชา  กํานันตําบลสวนขัน 
๑๐.นายภิสันต�  บุณยเกียรติ กํานันตําบลช�างกลาง 
๑๑.นายอนันต�  รักษ�ศรีทอง ผู�อํานวยการโรงเรียนช�างกลางประชานุกูล 
๑๒. นายวิชาญ  ศรีอักษร  ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดมะนาวหวาน  
๑๓.นายสิทธิชัย  เดชาสิทธิ ์ ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดหลักช�าง 
๑๔.นายอมร  สมวงค�  กํานันตําบลหลักช�าง 
๑๕.จ.ส.อ.สมหวัง  นาคฤทธิ์ ผู�แทนสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๑๖.นายภัทรพงค�  บุญคล?อง (แทน) การยางแห?งประเทศไทย สาขาฉวาง 
๑๗. นายธรรมราช  คงรักษ� หัวหน�าอุทยานน้ําตกท?าแพ 
๑๘.นายธาราฉัตร  โชติมณี หัวหน�าอุทยานน้ําตกโยง 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ�งท่ีประชุมทราบ 
ประธาน - เรื่องพายุโซนร�อนปลาบึก ผู�ว?าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได�เชิญประชุมทุก

ฝJายเตรียมรับสถานการณ� ได�เน�นย้ําอําเภอท่ีติดกับชายทะเล ขนอม สิชล ปากพนัง 
ท?าศาลา ให�มีการอพยพ คน สัตว� ในส?วนของอําเภอช�างกลาง ได�จัดทําแผน สําหรับ
อพยพ คนและสัตว�ดังนี้ ได�แก? ตําบลช�างกลาง อพยพคน ๓ จุด สัตว�เลี้ยง ๑ จุด  
คือ ๑. อบต.ช�างกลาง ๒.หอประชุมอําเภอช�างกลาง ๓. การยางแห?งประเทศไทย ๔.
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช ตําบลหลักช�าง อพยพคน ๒ จุด 
อพยบสัตว� จํานวน ๑ จุด คือ ๑. เทศบาลตําบลหลักช�าง  ๒ หอประชุมอําเภอช�าง-
กลาง ๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช ตําบลสวนขัน อพยพคน ๑ 
จุด สัตว� ๑ จุด คือ ๑. เทศบาลตําบลสวนขัน๒. โรงเรียนบ�านคลองปOกเหนือ รวม
ท้ังหมดอพยพคน ๔ แห?ง อพยพสัตว� ๓ แห?ง    
- ทางด�านสาธารณสุขทีมตําบล ท้ังหมด ๓ ตําบลให�เตรียมความพร�อม และสําหรับ
โรงเรียนถ�ามีการแจ�งป7ด  ให�แจ�งมายังอําเภอเพ่ือได�เปPนข�อมูล 
        /โครงการ.... 

 
 
 
 
 



- ๓ - 

 - โครงการความสะอาด การจัดเก็บขยะ ตลอดถนน อาคาร สถานท่ี แม?น้ําลําคลอง
ให�ดําเนินการหาแนวทางในการจัดเก็บขยะเพ่ือความสะอาดเรียบร�อย 

 - ตลอดเส�นทางถนน สาย ๔๐๑๕  เราควรจะเป7ดประชุมเพ่ือหารือหาแนวทาง
ร?วมกัน 

ท�องถ่ิน - โดยภาพรวมขององค�กรปกครองส?วนท�องถ่ินได�อาศัยความร?วมมือจากประชาชน
หาแนวทางประสานเพ่ือเปPนแนวทางปฏิบัติ 

ประธาน จะหาแนวทางในการดําเนินการอีกครั้ง 
ประธาน   ๑.๑ขอขอบคุณกิจกรรมในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ 

- การจัดงานและกิจกรรมเนื่องในวันคล�ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ  และวันพ?อแห?งชาติ 
พุทธศักราช ๒๕๖๑  ขอให�ส?วนราชการ หน?วยงานของรัฐวิสาหกิจอันเชิญพระบรม
ฉายาลักษณ� พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรข้ึน 
ประดิษฐาน ณ โตTะหมู?บูชา ประดับเครื่องทองน�อย ดอกไม�สดหรือดอกไม�ประดิษฐ�สี
เหลือง ประดังธงชาติไทย พร�อมระบายผ�าเหลือง - ขาว ใต�พระบรมฉายาลักษณ�
บริเวณสถานท่ีทําการของหน?วยงาน ตลอดเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑  
- กิจกรรม “Bike อุ?นไอรัก” จังหวัดนครศรีธรรมราช เม่ือวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
-กิจกรรม “สภากาแฟ เสวนา สร�างสัมพันธ� สามัคคี”  เม่ือวันท่ี  ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๖๑ ณ หอประชุมอําเภอช�างกลาง 
- กิจกรรมทําบุญท่ีว?าการอําเภอช�างกลาง เม่ือวันท่ี  ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑                      
ณ ห�องประชุมไอยรา ชั้น ๒ 
- กิจกรรมตามโครงการจิตอาสา “ เราทําความ ดี ด�วยหัวใจ” เม่ือวันท่ี ๒๖ 
ธันวาคม  ๒๕๖๑ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑๐ /๒๕๖๑  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือพิจารณา                                                                                
ป.สนง.   ๓.๑ ขอเชิญร�วมงาน อุ�นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ําแห�งรัตนโกสินทร<” 

- ด�วยสมเด็จพระเจ�าอยู?หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯให�จัดงานอุ?นไอรัก คลาย
ความหนาว “สายน้ําแห?งรัตนโกสินทร�” ระหว?างวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี 
๑๙ มกราคม  ๒๕๖๒ รวมระยะเวลาท้ังสิ้น ๔๒ วัน ณ บริเวณพระลานพระราชวัง
ดุสิต และสนามเสือปJา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยรูปแบบการจัดงานเปPน
ลักษณะย�อนยุค เพ่ือสะท�อนให�เห็นถึงความผูกพันระหว?างสถาบันพระมหากษัตริย�
กับราษฎรท่ีมีมายาวนาน จังหวัดนครศรีธรรมราชขอเชิญชวนเข�าร?วมชมงาน
ดังกล?าว 

     /๓.๒ ขอประชาสัมพันธ�..... 
 

 
 
 
 
 
 



- ๔ - 
๓.๒ ขอประชาสัมพันธ<โครงการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน�วยงานภาครัฐ 
- จังหวัดนครศรีธรรมราช ได�ประกาศขอความร?วมมือให�ส?วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค�กรปกครองส?วนท�องถ่ินและสถานศึกษา ดําเนินการตามมาตรการลด และคัด
แยกขยะมูลฝอยในหน?วยงานภาครัฐ ดังนี้     
๑ ใช�หลัก ๓ Rsคือการลดใช� (Reduce) ใช�ซํ้า( Reuse )  และนํากลับมาใช?ใหม? 
(Recycle)  เพ่ือลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยทุกเภทในหน?วยงาน 
๒. จัดวางภาชนะรองรับการคัดแยกขยะอย?างเหมาะสมภายในหน?วยงานเช?นขยะ
อินทรีย� ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะท่ัวไปและนําไปจัดการอย?างถูกต�อง 
๓. เลือกใช�วัสดุธรรมชาติ หรอืผลิตภัณฑ�ท่ีย?อยสลายได�ตามธรรมชาติ   
๔. ใช�รูปแบบ Green Meeting ในการกําหนดเง่ือนการจัดประชุม 
๕. บันทึกข�อมูลปริมาณขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทในหน?วยงานเปPนประจํา
สมํ่าเสมอ 
๖. ให�ข�าราชการ พนักงาน ลูกจ�างของรัฐ เปPนต�นแบบในการลดและคัดแยกขยะมูล
ฝอยท้ังในหน?วยงาน ครัวเรือน และในท่ีสาธารณะ  
๓.๓ การจัดกิจกรรม โครงการอําเภอย้ิม...เคล่ือนท่ี  
- การจัดกิจกรรม โครงการอําเภอยิ้ม...เคลื่อนท่ี กําหนดจัดวันท่ี ๑๗ มกราคม 
๒๕๖๒ ณ วัดหน�าเขาเหมน หมู? ท่ี  ๑๒ ตําบลช�างกลาง อําเภอช�างกลาง                 
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการดําเนินกิจกรรมโดยมีหน?วยงานออกให�บริการ
ประชาชน ได�แก? สํานักงานเกษตร ศูนย�การศึกษานอกโรงเรียน,ปศุสัตว�,สัสดี,
สาธารณสุข ,พัฒนาชุมชน ,สถานีตํารวจภูธรช�างกลาง,องค�การบริหารส?วนตําบล,
สํานักงานท่ีดินจังหวัดนครศรีธรรมราช , การประปาส?วนภูมิภาคสาขาจันดี,               
การจําหน?ายสินค�าราคาถูกจากห�างลัคก้ีจังหวัดนครศรีธรรมราช การบริการเสริม
สวยจากร�านเสริมสวยกรทิพย� 

ประธาน - ขององค�กรปกครองส?วนท�องถ่ินประกาศให�เปPนองค�กรปลอดโฟม                   
งดใช� ผลิตภัณฑ�ท่ีทําจากโฟม และโรงเรียนน?าจะทําเปPนต�นแบบในการคัดแยก ขยะ
และประชาสัมพันธ� 

 - เชิญร?วมกิจกรรมอําเภอยิ้ม..เคลื่อนท่ีให�เด็กนักเรียนมาใช�บริการตัดผม                   
และมีหน?วยแพทย�พระราชทานเคลื่อนท่ีของสํานักงานสาธารณสุขด�วย 

ป.ป@องกัน  ๓.๔ สรุปผลการป@องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช�วงเทศกาลปDใหม� ๒๕๖๒  
- ศูนย�ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอําเภอช�างกลางระหว?างวันท่ี ๒๗   
ธันวาคม  ๒๕๖๑ – ๓ มกราคม  ๒๕๖๒ ไม?มีอุบัติเหตุและเสียชีวิตเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี
อําเภอช�างกลาง ของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีอยู?ด�วยกัน ๒ อําเภอคือ อําเภอ ช�าง
กลาง และอําเภอถํ้าพรรณรา ขอขอบคุณ ขอชื่นชมในการร?วมมือของทุกภาคส?วน
ร?วมในการดําเนินการปIองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช?วงเทศกาลปOใหม? ๒๕๖๒ ได�
สนธิกําลัง ฝJายปกครอง ตํารวจ สมาชิกอปพร.จากองค�กรปกครองส?วน 

                                   /ท�องถ่ิน..... 
 
 
 
 
 
 



 
 

- ๕ - 
ท�องถ่ินในพ้ืนท่ี กํานัน ผู�ใหญ?บ�าน และสมาชิกชุดรักษาความปลอดภัยหมู?บ�าน            
ในการปฏิบัติหน�าท่ีอํานวยความปลอดภัยชีวิตและทรัพย�สินของประชาชน  
- การเตรียมรับสถานการณ�พายุปาบึก การผลักดันน้ําออกจากพ้ืนท่ีให�แจ�งองค�กร
ปกครองส?วนท�องถ่ิน กํานัน ผู�ใหญ?บ�านดําเนินการกําจัดสิ่งกีดขวางแม?น้ําลําคลอง 
ห�วย ระบายน้ําได�สะดวกเพ่ือรองรับสถานการณ�ท่ีเกิดข้ึน 
๓.๕ การเตรียมการรองรับสถานการณ<ภัยแล�งปD ๒๕๖๑/๒๕๖๒  
- การเตรียมการรองรับสถานการณ�ภัยแล�งปO ๒๕๖๑ / ๒๕๖๒ ประชาสัมพันธ�สร�าง
ความรู�ความเข�าใจให�กับประชาชนเก่ียวกับการบริหารจัดการน้ําพร�อมแผนเผชิญ
เหตุ        

รองผกก.  จากสรุปผลการปIองกันและลดอุบัติเหตุภาพรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราชยังไม? 
เปPนท่ีพอใจในระดับจังหวัด ยังไม?เปPนไปตามท่ีคิดไว� ช?วงการเกิดอุบัติเหตุบ?อยข?วง
เวลา ๑๖.๐๐ น. และทางสถานีตํารวจภูธรช�างกลางได�จัดทําแผนร?วมกับทางตํารวจ
ทางหลวงตรวจ  ใช�เครื่องตรวจจับความเร็วเพ่ือแก�ไขเก่ียวกับการความเร็วในการขับ
ข่ีรถยนต� 
๓.๖ การดําเนินการจับกุมคดีและยาเสพติด ในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑                

 - การจับกุมคดี ๔ กลุ?มในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ เก่ียวชีวิตและทรัพย�สิน
จํานวน ๑ ราย ลักทรัพย� ๒ ราย ยาเสพติด ๓๒ ราย อาวุธปlน จํานวน ๑ ราย 
เครื่องกระสุน ๓ ราย การพนัน ๑ ราย พืชกระท?อม ๒๔ ราย ยาบ�า ๖ ราย ของ
กลาง ๖๓ เม็ด คดีค�างเก?า ๓ ราย 

ประธาน ทางโรงเรียนหากมีความประสงค�จะสุ?มตรวจเพ่ือจะได�ทราบกลุ?มเสี่ยงในโรงเรียน
หรือทางวิทยาลัยฯ ให�ท?านแจ�งประสานมาจะได�จัดเจ�าหน�าท่ีออกตรวจเพ่ือให�ท?าน
ได�ทราบเปPนข�อมูล 
๓.๗ การจัดกิจกรรม“สภากาแฟ เสวนา สร�างสัมพันธ< สามัคคี”  ประจําเดือน 
มกราคม ๒๕๖๒  
- สําหรับการจัดกิจรรม”สภากาแฟ เสวนา สร�างสัมพันธ� สามัคคี”ประจําเดือน 
มกราคม ๒๕๖๒ เจ�าภาพในรอบเดือน สถานีตํารวจภูธรช�างกลาง กําหนดวันท่ี ๒๓ 
มกราคม ๒๕๖๒ เชิญชวนส?วนราชการร?วมกิจกรรมดังกล?าว 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องส�วนราชการต�างๆ  
พช   ๔.๑ การจัดงาน OTOP ตลาดประชารัฐคนไทยย้ิมได� จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- ขอประชาสัมพันธ�การจัดงาน OTOP กําหนดจัดระหว?างวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
– ๑ มกราคม  ๒๕๖๒  ณ ลาดจอดรถข�างศูนย� OTOP นครศรีธรรมราช ทาง
จังหวัดได�ขับเคลื่อนการพัฒนาส?งเสริมงาน OTOP ศูนย�จําหน?ายสินค�า จึงขอเชิญ
ชวนเยี่ยมชมอุดหนุนสินค�าได�ณ สวนสมเด็จ(ทุ?งท?าลาด)  
        

       /ท�องถ่ิน.... 
 
 
 
 



 
 

- ๖ - 
 

ท�องถ่ิน ๔.๒ ซักซ�อมแนวทางการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ๖๐ วัน               
“แยกก�อนท้ิง” เพ่ือขับเคล่ือนการจัดการขยะมูลฝอย ประจําปDงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒  

 - เ พ่ื อ ให� กา ร ขับ เคลื่ อนการจั ดการขยะ มูลฝอย ให� เ กิ ดผล เปP นรู ป ธรรม 
กระทรวงมหาดไทยจึงได�จัดทําแผนปฏิบัติการ ๖๐ วัน “แยกก?อนท้ิง” ซ่ึงมี  
เปI าหมาย ระหว?างวัน ท่ี  ๙ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวัน ท่ี  ๙ มีนาคม ๒๕๖๒                  
ตามแนวทาง ๑. ประชาชนรับรู�และเกิดการมีส?วนร?วมในการจัดการขยะ 

 ๒. หมู?บ�าน/ ชุมชนมีการการจัดการขยะอินทรีย� การจัดการขยะท่ีนํากลับมาใช?ใหม? 
ขยะอันตราย ๓. จัดทําสัญลักษณ�แยกประเภท ๔. อปท จัดทําถังขยะแยกประเภท
ในพ้ืนท่ีสาธารณะ ๕. อปท.ประกาศกําหนดวัน เวลาในการเก็บขนขยะ ๖. อปท 
รายงานผลส?งเสริมการปกครองส?วนจังหวัดนครศรีธรรมราชทราบ 

 ทางโรงเรียนขอความร?วมมือประชาสัมพันธ�การคัดแยกผ?านนักเรียน นักศึกษา 
๔.๓ การดําเนินการโครงการเสริมสร�างความเข�มแข็งให�แก�เกษตรกรชาวสวน
ปาล<มน้ํามัน  

ประธาน   ให�นําวาระดังกล?าวแจ�งท่ีประชุมกํานัน ผู�ใหญ?บ�าน 
กํานัน ต.หลักช�าง เดิมเคยมีธนาคารแยกขยะของโรงเรียน หากโรงเรียนไหนยังไม?มีถ�าจัดทําโครงการ

ธนาคารขยะจะช?วยแยกขยะได�เยอะ 
ทต.สวนขัน การขอความร?วมมือพ่ีน�องประชาชนและนําเข�าเทศบัญญัติ ในวันท่ี ๗ ม.ค.๖๒      

การประกาศกําหนดเวลาท้ิงขยะ สนองนโยบายเพ่ือช?วยลดปริมาณขยะ 
นายก อบต.ช�างกลาง เรื่องขยะเปPนเรื่องท่ีทุกฝJายจะต�องร?วมมือกันคิดหาแนวทางให�เปPนไปในทิศทาง

เดียวกัน 
ผอ.รร.กุยเหนือ โรงเรียนบ�านกุยเหนือเปPนโรงเรียนส?งเสริมคุณภาพ โรงเรียนจัดการขยะโดยวิธีการ

คัดแยกขยะ และไม?มีการขายขนม ถุงขนมจะเปPนขยะ ขายขนมท่ีห?อด�วยใบตอง
หรือไม?ใส?จานหรือภาชนะพลาสติก ไม?ใช?ถุงพลาสติก ให�เด็กๆมีแก�วน้ําทุกคนเปPน
การกําจัดขยะและดูแลสุขภาพ 

ประธาน ฝากขยายผลไปยังโรงเรียนต?างๆ เรื่องขยะจะนัดคุยเฉพาะรอบอีกครั้ง 
กษ ๔.๔ การช�วยเหลือเกษตรกรผู�ประสบภัยธรรมชาติ ปD ๒๕๖๑ (ด�านพืช)  
 - การช?วยเหลือเกษตรกรผู�ประสบภัยธรรมชาติ รอบแรกผ?านจํานวน ๒๒๓ รายเปPน

ตําบลช�างกลาง ๙๒ ราย ตําบลหลักช�าง ๑๑๐ ราย ตําบลสวนขัน ๒๑ ราย ธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ�จะดําเนินการโอนเงิน  สําหรับสมุดบัญชี ธกส หากมี ๒ 
เล?ม เงินจะเข�าบัญชีเล?มท่ีมีการปรับปรุงล?าสุด และรอบสองการช?วยเหลือเกษตร
ผู�ประสบภัยจะติดประกาศรายชื่อในวันท่ี ๔ – ๖ มกราคม ๒๕๖๒ จัดชุดเอกสาร
ยืนยันในวันท่ี ๑๐ - ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  

 
        /ธกส........ 

 
 
 
 



 
 

- ๗ - 
 
ธกส. ขณะนี้ยังไม?มียอดเงินโอนเข�าบัญชีให�กับเกษตรกร และฝากประชาสัมพันธ�เงินฝาก

ในบัญชีขอให�มียอดเงินเหลืออย?างน�อย ๕๐๐ บาท 
ประธาน เม่ือวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประกาศภัยพิบัติไปจํานวน ๓๓ หมู?บ�าน เหลือ ๓ 

หมู?บ�าน องค�กรปกครองส?วนท�องถ่ินให�ช?วยเหลือตามศักยภาพ 
สธ หน?วยงานสาธารณสุขได�เตรียมความพร�อมสําหรับยาสามัญประจําบ�าน จํานวน 

๕๐๐ ชุด  
สธ   ๔.๕การจัดกิจกรรมหน�วยแพทย<พระราชทาน  

- การจัดกิจกรรมหน?วยแพทย�พระราชทาน ครั้งท่ี ๒ กําหนด ในวันท่ี ๑๗ มกราคม 
๒๕๖๒ ณ วัดหน�าเขาเหมน หมู?ท่ี ๑๒ ตําบลช�างกลาง อําเภอช�างกลาง จังหวัด-
นครศรีธรรมราช เม่ือวันท่ี ๑๒ ธันวาคม  ๒๕๖๑ จัดครั้งท่ี ๑ กําหนดจัดท่ีศาลา
ประจําหมู?บ�าน หมู?ท่ี ๔ ตําบลหลักช�าง  มีการตรวจรักษาโรคท่ัวไป ทันตกรรม 
แพทย�แผนไทย สราญรมย�สุขภาพจิต  
- ไข�เลือดออกอําเภอช�างกลางจัดอยู?ในลําดับท่ี ๑๔ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึง
สามารถควบคุมได� 
- โรคฉ่ีหนู หรือโรคเลปโตสไปโรซิสมีจํานวน ๑๐ ราย อําเภอช�างกลางจัดอยู?ใน
ลําดับท่ี ๑ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธาน   ทางกํานันท้ัง ๓ ตําบลมีอะไรจะแจ�งท่ีประชุมบ�าง 
กํานันต.หลักช�าง  เรื่องของขยะในชุมชนท่ีมีซอยในหมู?บ�านเข�าเปPนเก็บขยะไม?ถึง จะต�องหาแนว 

ทางแก�ไข ยาเสพติดค?อนข�างน�อย 
กํานันต.ช�างกลาง ฝากเรื่องยาเสพติด กลุ?มเสี่ยงในพ้ืนท่ี กินน้ําท?อมซ่ึงมีเขตรอยต?อจากนาบอน 
กํานันต.สวนขัน  เรื่องของขยะมูลฝอย ป&ญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี 
ประธาน   ฝากตํารวจปกครอง สาธารณสุข ปIองกันและปราบปราม บําบัดรักษา 
ปลัด ทต.สวนขัน เรื่องขยะมีด�วยกัน ๔ ประเภท ขยะอินทรีย�ใส?ต�นไม�เปPนปุqย  ขยะท่ีขายได� ขยะท่ัวไป 

มันเปPนเรื่องท่ีจะต�องปลูกฝ&งจิตสํานึก รณรงค�กันมาตลอด   
วท.กษฯ   ๕.๑ งานวันคล�ายสถาปนา “เกษตรควนพลอง ๔๐ ปD” 

- ขอเชิญท?านนายอําเภอ และหัวหน�าส?วนราชการ ร?วมงานวันคล�ายสถาปนา 
“เกษตรควนพลอง ๔๐ ปO” ในวันท่ี ๑๐ – ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒  ณ วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช ขอเชิญร?วมในกิจกรรม มีการแนะแนวการศึกษา 
นิทรรศการเกษตร บริการซ?อมสร�างชุมชน FIX IT CENTER ฝxกอบรมวิชาชีพ 
ประกวดผลผลิต/ผลิตภัณฑ�เกษตร การประกวดไก?แจ�พ้ืนบ�าน ประกวดปลากัด  
ประกวดส�มตําลีลา ประกวดกล�วยน้ําหว�า การแข?งขันตกปลา วันท่ี ๑๓ มกราคม  
๒๕๖๒ เลี้ยงรุ?นควนพลอง 

        /การยาง.... 
 
 
 
 



 
 

 - ๘ - 
 

การยางฯ  แจ�งยอดการยางฯ ๑๗,๘๕๑ ราย ดําเนินการ ๗,๗๔๖ ราย 
ประธาน   ให�ทางหน?วยงานแขวงการทางตามเรื่องขยายถนนหน�าศูนย�ราชการและไฟริมทาง 
นายกจารึก  ฝากไฟฟIาหรือบริษัทสายสัญญาณโทรศัพท� หน�าตลาดวัดมะนาวหวาน ขอบคุณ 

แขวงการทางไฟฟIาติดทุกดวง 
ผอ.รร.บ�านหลักช�าง การสร�างจิตสํานึกเรื่องของขยะ ยาเสพติด จะต�องสร�างเริ่มจากบ�านครอบครัว  
ประธาน ในส?วนอุทยานแห?งชาติฝนตกน้ําปJาไหลหลากฝากประชาสัมพันธ�แจ�งชักธงแดง เพ่ือ

เตือนนักท?องเท่ียว 
สภาเกษตรกรจว.นศ. เนื่องจากพืชผลทางการเกษตรตกตํ่า นําเข�าประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดนําแจ�ง

กระทรวงมหาดไทย เพ่ือแก�ไขป&ญหา ขอขอบคุณทุกภาคส?วนในการให�ความร?วมมือ
ในทุกๆ  เรื่องเปPนอย?างดี 

นายก ทต.หลักช�าง การแก�ไขป&ญหาขยะ ป&ญหายาเสพติดทุกป&ญหาจะต�องร?วมมือกันกํานัน ผู�ใหญ?บ�าน
ช?วยดูแล สร�างความเข�าใจไม?ขัดแย�งกันในชุมชน 

ประธาน ขอขอบคุณผู�เข�าร?วมประชุม 
 ป7ดการประชุม เวลา ๑๒.๒๐ น. 
 
 

ลงช่ือ                                  ผู�จดรายงานการประชุม 

  ( นางสาวศจี  วัจนสาร ) 
  เจ�าหน�าท่ีปกครอง 
 

    ลงช่ือ   ผู�ตรวจรายงานการประชุม  

            (นางสาวฝQนทิพย<  นุกูลกิจ) 
ปลัดอําเภอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


