
-ส าเนา- 
รายงานการประชุมก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  อ าเภอช้างกลาง 

ครั้งที ่ ๔/๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
ณ  หอประชุมอ าเภอช้างกลาง 

  ผู้มาประชุม 

  ๑. นายพงศ์ศักดิ์  กีรติกรพิสุทธิ์  นายอ าเภอ 
๒. นายทรงวิทย์   ไกรนรา     ปลัดอาวุโส 
๓. นายวีระ  นาคะ      ปลัดอ าเภอ 
๔. นางสาวพรทิพย์  มณีฉาย       ปลัดอ าเภอ 
๕. นางสาวเอสรา  ศรีวิเชียร     ปลัดอ าเภอ 
๖. นายวินัย  มีแก้ว      รองนายกเทศมนตรีต าบลหลักช้าง 
๗. นายวันชัย  อ าลอย    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
๘. นายทวีศักดิ์  สินรา    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
๙. นางสุมลทิพย์  พรหมวิเศษ     ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาจันดี 
๑๐. นายไชยัณย์  หนูเอก   พัฒนาการอ าเภอช้างกลาง 
๑๑. นายนิพนธ์  รัตนนุพนธ์  ปศุสัตว์อ าเภอช้างกลาง 
๑๒. นางสุมาลี  นินทศรี    เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการอ าเภอช้างกลาง  
๑๓.  ร.ต.อดิศร  ทองขาว   สัสดีอ าเภอช้างกลาง 

  ๑๔. นางสาวนิษา  จรณโยธิน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
  ๑๕. นายนพดล  กาญจนรักษ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง 
  ๑๖. นายจารึก  รัตนบุร ี   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง 
  ๑๗. นางสาวบุญญาภา  ศรีรนิทร์  ประมงอ าเภอช้างกลาง 

๑๘. นางสาวสุภสัสร  สมวงศ ์    ปลัดอ าเภอ 
๑๙. นายศุภฤกษ์  เกตุสุรินทร์     ปลัดอ าเภอ 

  ๒๐. พ.ต.ท.สมบูรณ์  ลือชาการ  รองผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรช้างกลาง 
  ๒๑. นางสุกัญญา  ตีบรรโต  เจ้าหน้าที่ปกครอง  

๒๒. ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจ าต าบล  สารวัตรก านัน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน    จ านวน  ๑๔๕  คน 
มาประชุม  ๑๓๙  คน   ลา  ๕  คน  ขาด  ๑  คน    
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 

 

/-มอบประกาศ… 

 

 

 



-๒- 
 

ก่อนระเบียบวาระ -มอบประกาศใบแต่งตั้งแพทย์ประจ าต าบล  สน.๑๖  จ านวน  ๑ ราย 
      -นางเสาวลักษณ์  จาบรรณ์  แพทย์ประจ าต าบลหลักช้าง 

-มอบประกาศใบแต่งตั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สน.๑๘ และ สน.๑๙  จ านวน  ๗ ราย  
     -นายไพศาล  ตรีเพ็ชร์       ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่  ๑ ต าบลสวนขัน 
     -นางลัดดาวัลย์ ญาณหาญ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่ ๓ ต าบลช้างกลาง 
     -นายศักดา  พรหมทอง     ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่ ๓ ต าบลช้างกลาง 
     -นายจ าเป็น ศรีทิพย์  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ  หมู่ที่ ๓ ต าบลช้างกลาง 
     -นางสุมาลี  แก้วเกิด        ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง    หมู่ที่ ๘ ต าบลหลักช้าง 
     -น.ส.นภิาภรณ์  นุ่มนวล    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่ ๘ ต าบลหลักช้าง 
     -นายพรศักดิ์  ทิพย์บุรี  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ  หมู่ที่ ๘ ต าบลหลักช้าง 

-มอบประกาศนียบัตรการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตรและสถาบนัเกษตรกรดีเด่น 
 ระดับจังหวัด ประจ าปี ๒๕๖๓ 

 ๑.  รางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่น  อันดับที่  ๑  สาขากลุ่มยุวเกษตรกร                   
 ได้แก่  โรงเรียนบ้านไทรงาม อ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ๒.  รางวัลบุคคลทางการเกษตรดีเด่น  อันดับที่ ๑ สาขาที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร                   
 ได้แก่  นางวาสนา  คชไกร  โรงเรียนบ้านไทรงาม อ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ๓.  รางวัลบุคคลทางการเกษตรดีเด่น  อันดับที่  ๑  สาขาสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร                   
 ได้แก่ ด.ญ.พัชกรณ์  คชไกร โรงเรียนบ้านไทรงาม อ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

   ๑.๑  แนะน าตัวข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่  จ านวน  ๓  ราย 
    ๑. นายพงศ์ศักดิ์  กีรติกรพิสุทธิ์  ต าแหน่ง  นายอ าเภอช้างกลาง 
      ๒. นายทรงวิทย์  ไกรนรา  ต าแหน่ง ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครองช านาญการพิเศษ) 
    ๓. นายวีระ  นาคะ  ต าแหน่ง ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ) 
   ๑.๒  รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา 
    -ช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๓ การตั้งจุดตรวจ จุดคัดกรองในพ้ืนที่ 
   หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอช้างกลาง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ             
   ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
    -การจัดตั้ง “ตู้ปันสุข”กิจกรรมช่วยเหลือแบ่งปันในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
   ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

/-เมื่อวันที่… 

 



-๓- 
     
    -เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ กิจกรรม “คนช้างกลางไม่ทิ้งกัน”การต่อเติม 
   ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย และได้จัดแปลงเกษตรให้กับผู้ป่วยโรคไต  น.ส.นงค์คราม  วิสูตรทอง  
   ๑๓๖/๑ หมู่ที่ ๕ ต าบลหลักช้าง อ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 -การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพ่ือส านึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันส าคัญ
ของชาติไทย เมื่อวันที่  ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ           
พระบรมราชินี ณ วัดสวนขัน หมู่ที่ ๑ ต าบลสวนขัน อ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๙ มีนาคม  ๒๕๖๓ 
ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือนก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์

ประจ าต าบล สารวัตรก านัน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓  ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓  
เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ หอประชุมอ าเภอช้างกลาง  ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาให้การรับรอง
ต่อไป 

ที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  ๓/๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ การติดตามผลการประชุมครั้งท่ีแล้ว  (ครั้งที่  ๓/๒๕๖๓  วันที่ ๙  มีนาคม  ๒๕๖๓) 
    ๓.๑  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจ าต าบล  สารวัตรก านัน  และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
   ที่ไม่มาประชุม  ประจ าเดือน  มีนาคม  ๒๕๖๓  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจ าต าบล  
   สารวัตรก านัน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น  จ านวน  ๑๔๕  คน มาประชุม  ๑๓๖ คน ลา ๖ คน    
   ขาด  ๑  คน   ว่าง  ๒  อัตรา 

   ต าบลช้างกลาง  จ านวน  ๖  ราย  
   ๑.  นายณัชพล  เดชรักษา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ  หมู่ที่ ๒ ลา 
   ๒.  นายยอดชาย  โทแก้ว  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ ๑๑    ลา 
   ๓.  นายพงษ์ศักดิ์  ราชาประจันทร์   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่ ๑๒  ขาด 
   ๔.  นายรุ่น  รัตนบุรี  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 
   - 
ที่ประชุม   รับทราบ 

/เรื่องเพ่ือทราบ... 
 

 



-๔- 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 

ป.อาวุโส  ๔.๑ การมอบอ านาจให้นายอ าเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 -ตามค าสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๑๒๔๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ 
เรื่อง การมอบอ านาจให้นายอ าเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ในการอนุญาตให้ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ลาอุปสมบท
หรือบรรพชาตามประเพณ ี

ที่ประชุม   รับทราบ 

ป.อาวุโส  ๔.๒ การอ านวยความสะดวกและช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษา เพื่อการเรียนการสอน 
   ผ่านระบบการจัดการศึกษาทางไกล  

 -เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือรองรับการเปิดภาค
เรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา ๒๕๖๓  โดยด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑. น าแนวทาง “บวร”มาใช้ในการอ านวยความสะดวกและสนับสนุนให้การเรียน
การสอนผ่านระบบการจัดการศึกษาทางไกลเป็นไปอย่างครอบคลุมทั่วถึง ตามความเหมาะสม
ของพ้ืนที่โดยจัดเตรียม/จัดหาสถานที่ที่มีโทรทัศน์ หรือจุดกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต เช่น 
ศาสนสถาน สถานที่ราชการ ศาลากลางบ้าน หอประชุมหมู่บ้าน 
 ๒. ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนแนะน าช่องทางเรียนทางไกล
ให้ประชาชนทราบ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ในพ้ืนที่ เช่น หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน  

ที่ประชุม   รับทราบ 

ป.อาวุโส  ๔.๓  การสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจ าปี 
   งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  

 -กรมการปกครองได้จัดสรรงบประมาณไตรมาสที่ ๒-๔ ขอให้ทุกหมู่บ้านด าเนินการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม หมู่บ้านละ ๑ เดือนๆ ละ ๕๕๐ บาท ขอให้เบิกจ่ายเดือน 
พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๓ จัดส่งภายในวันที่  ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 

ที่ประชุม   รับทราบ 
ป.อาวุโส  ๔.๔  ก าหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙          
   (COVID – ๑๙) และก าหนดมาตรการผ่อนคลาย (ระยะที่ ๓ เพิ่มเติม)  
    -ตามค าสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๑๘๗๑/๒๕๖๓ ลงวนัที่ ๓๑ พฤษภาคม  
   ๒๕๖๓ เรื่องก าหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙          
   (COVID – ๑๙) และก าหนดมาตรการผ่อนคลาย (ระยะที่ ๓ เพ่ิมเติม)  
ที่ประชุม   รับทราบ 
ป.อาวุโส  ๔.๕  การขอรับพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ  

 -ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราโชบายเกี่ยวกับพิธีการศพ ขยายการ 
  ด าเนินงานไปสู่พสกนิกรทั่วประเทศ อันประกอบด้วย พระภิกษุ ข้าราชการ และบุคคลผู้ท า
  ประโยชน์ให้ได้รับพระราชทานเกียรติอันสูงสุดในวาระสุดท้ายแห่งชีวิต โดยกระทรวงวัฒนธรรม 

/รับไปด าเนินการ… 
 



รับไปด าเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ให้ทายาทหรือเจ้าภาพ 
  สามารถยื่นเอกสารพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ ได้ที่งานประสานขอพระราชทานเพลิง 
  กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 
  ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  

ที่ประชุม   รับทราบ 
ป.อาวุโส  ๔.๖  แจ้งแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
   ของประเทศ  
    -การเสนอของบประมาณโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและ 
   สังคมของประเทศ แก้ไขปัญหาแนวทางกรอบเสนอโครงการจากหน่วยงาน องค์กรปกครอง
   ส่วนท้องถิ่น อ าเภอรวบรวมโครงการซึ่งเป็นภารกิจเร่งด่วน ผ่านการประชุม กบอ. ในระดับ
   อ าเภอ และผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอ (กบอ.) เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน 
   ๒๕๖๓ ส าหรับอ าเภอช้างกลางในส่วนของท้องถิ่น เทศบาลต าบลสวนขัน จ านวนงบประมาณ 
   ๔๑ กว่าล้านบาท เทศบาลต าบลหลักช้าง จ านวนงบประมาณ ๒๑กว่าล้านบาท อบต.ช้างกลาง
   ได้ส่งผ่านทางจังหวัด และการเสนอของส่วนราชการต่างๆ ภาพรวมของอ าเภอช้างกลางที่ขอ
   งบประมาณ ๒๐๐ กว่าล้านบาท จากท่ีที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด (กบจ.)  
   จะแยกโครงการ  ออกเป็น ๖ ด้าน และคาดว่าโครงการที่ผ่านจากท้องถิ่นจะพิจารณาเสนอ
   คณะรัฐมนตรีและคาดว่าน่าจะได้รับการจัดสรร   
ประธาน    -ขอขอบคุณปลัดอาวุโส 
ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องของส่วนราชการต่างๆ 
ปศุสัตว์อ าเภอช้างกลาง ๕.๑  การขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้านปศุสัตว์  
          เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้านปศุสัตว์ 
    1.1  ยื่นแบบค าขอขึ้นทะเบียนที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอผู้ขึ้นทะเบียนต้องมาติดต่อ
   ด้วยตนเองหรือผู้แทนมาขึ้นต้องมีหนังสือมอบอ านาจ  รับรองส าเนาเอกสารประกอบการขึ้น
   ทะเบียนให้ครบถ้วนและผู้ใหญ่บ้านหรือก านัน(รับรองพยาน) ตามแบบค าขอขึ้นทะเบียน  
    1.2  ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน 
    1.3  ภาพถ่าย จ านวน 3 ภาพ ประกอบด้วย ภาพถ่ายเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียน    
   ภาพสัตว์เลี้ยงตามจ านวนที่เลี้ยงและคอกสัตว์หรือบริเวณท่ีควบคุมสัตว์ 
    1.4  พิกัด (GPS) สถานที่เลี้ยงสัตว์ (ลองติจูด,ละติจูดหรือแบบพิกัด X..Y) 
         องค์ประกอบจ านวนข้อมูลสัตว์เลี้ยงที่ขอขึ้นทะเบียนปศุสัตว์ 
    1.  โคนม 1 ตัวขึ้นไป 
    2.  โคเนื้อ,กระบือ,ม้า 2 ตัว หรือรวมกันตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป 
    3.  แพะ,แกะ,สุกร 5 ตัว หรอืรวมกันตั้งแต่ 5 ตัวขึ้นไป 
    4.  สัตว์ปีก 50 ตัว หรือรวมกัน 50 ตัว ขึ้นไป 
    5.  สัตว์เลี้ยงตาม (ข้อ1)(ข้อ2)(ข้อ3) ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปและแต่ละชนิดสัตว์ต้อง
   เกินกึ่งหนึ่ง (50เปอร์เซนต์) หรอือยู่ในดุลยพินิจของปศุสัตว์อ าเภอพิจารณาตามความเหมาะสม
   เช่น โค 1 ตัว+สัตว์ปีก 25 ตัว หรือสุกร,แพะ,แกะ 3 ตัว+สัตว์ปีก 25 ตัว หรือโค 1 ตัว+
   แพะ 2 ตัว+สัตว์ปีก 10 ตัว เป็นต้น 

/องค์ประกอบ... 

-๕- 



-๖- 

        องค์ประกอบสถานภาพเกษตรกรขึ้นทะเบียนสิ้นสุดลงเม่ือ 
    1.  ตาย 
    2.  เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
    3.  แจ้งเลิกประกอบการ 
    4.  นายทะเบียนมีค าสั่งจ าหน่ายทะเบียนเกษตรกรเนื่องจากพบว่ามีเจตนา       
   แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จจากการขึ้นทะเบียน  รายละเอียดตามประมวลกฎหมายอาญา  
   -ม.137  ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานหรืออาจท าให้ผู้อื่นหรือประชาชน 
   เสียหายต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
   -ม.267  ผู้ใดแจ้งเจ้าพนักงานผู้กระท าตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสาร 
   มหาชนหรือเอกสารราชการซึ่งมีวัตถุประสงค์ส าหรับใช้เป็นพยานหลักฐานโดยประการที่ 
   น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชนต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับ   
   ไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
    5.  ไม่มีการปรับปรุงสถานภาพ (ทะเบียน) ติดต่อกันเป็นเวลา 3 ป ี
ที่ประชุม  รับทราบ 

ปศุสัตว์อ าเภอช้างกลาง ๕.๒  การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและต้องขออนุญาตกับปศุสัตว์ 
    -การประกอบกิจการดา้นปศุสัตว์ที่ต้องขออนุญาตและเสียค่าธรรมเนียมกับปศุสัตว์ 
    1  ร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ (อาหารส าเร็จรูปและวัตถุอาหารสัตว์) ควบคุมเฉพาะ 
    2 ร้านจ าหน่ายเนื้อสัตว์ (ท่ียังไม่แปรรูปหรือปรุงสุก) จ าหน่ายไข่และการขายสัตว์
   มีชีวิต (พ่อค้า) 
    3 การเคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์และมูลสัตว์ (ตามประกาศและระเบียบก าหนด 
   หลักเกณฑ์กรมปศุสัตว์) 
    -การประกอบกิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ขออนุญาตจากท้องถิ่น) 
    1  ประกอบกิจการร้านค้าอาหารสัตว์ ยาสัตว์และวัตถุอาหารสัตว์ 
    2  ประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงสัตว์เช่นฟาร์มสุกร ฟาร์มไก่เนื้อ ฟาร์มโคเนื้อ ฟาร์มแพะ 
   เป็นไปตามข้อพิจารณาตามระเบียบและข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติของท้องถิ่น) 
    3  โรงฆ่าสัตว์ (ท้องถิ่นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) ห้ามฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ยกเว้น
   กรณีอนุโลม 
ประธาน    -ขอขอบคุณปศุสัตว์อ าเภอช้างกลาง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
เกษตรอ าเภอช้างกลาง ๕.๓  โครงการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ        

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
  -ธนาคาร ธกส. ด าเนินมาตรการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน 
๒๕๖๓ รายละ ๑๕,๐๐๐ บาทเป็นระยะเวลา ๓ เดือน (พฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๓) 
ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ 

/กลุ่มที่ ๑... 
 



-๗- 

  -กลุ่มท่ี ๑ เกษตรกรที่มีการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรภายในวันที่ 
๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ และผ่านการตรวจสอบความซ้ าซ้อนกับกระทรวงการคลัง และ
มาตรการช่วยเหลืออ่ืนๆของรัฐ โดยแบ่งเป็นการโอนเงินจาก ธกส. เป็น ๒ ชุดด้วยกัน 

  -กลุ่มท่ี ๒ เกษตรกรที่มีการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรภายในวันที่ 
๑-๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  

  -กลุ่มท่ี ๓ เกษตรกรที่ยังไม่ได้ท าการเพาะปลูกแต่ได้มาลงทะเบียนแจ้งความจ านง
เพาะปลูกภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และจะมีการปลูกพืชจริงก่อนวันที่ ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๓  

  -โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ การส ารวจ จัดเก็บ และบันทึกข้อมูลทะเบียนสินค้าเกษตร (กล้วยไม้) 

ประธาน    -ขอขอบคุณส านักงานเกษตรอ าเภอช้างกลาง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ประมงอ าเภอช้างกลาง ๕.๔  การขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้านประมง 

    -หลักฐานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
    1. ส าเนาบัตรประชาชน   จ านวน  1 ฉบับ 
    2. ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน  1 ฉบับ 
    3. ส าเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน  (โฉนดที่ดิน นส.3 นส.3ก. สปก.อ่ืนๆ ) จ านวน 1 ฉบับ 
   ถ่ายเอกสารด้านหน้าด้านหลัง 
   -กรณีเอกสารสิทธิ์เป็นของคู่สมรส ให้แนบทะเบียนสมรส ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนา 
   ทะเบียนบ้าน 
   -กรณีผู้ขึ้นทะเบียนที่ไม่ใช่เจ้าของที่ดิน ให้แนบหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน ( แบบ ทบ.1-4 ) 
   ขอได้จากประมง 
   ** พร้อมเอกสารสิทธิ์ ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ 
    4. ภาพถ่ายบ่อปลาทุกบ่อ ( โดยถ่ายให้เห็นลักษณะบ่อที่ชัดเจน ไม่ควรถ่ายรูปมุมใด
   มุมหนึ่งของบ่อ) 
    5. วัดขนาดบ่อทุกบ่อ  (กว้าง  × ยาว) 
    6. ใบเสร็จซื้อพันธุ์สัตว์น้ า หรือ อาหารสัตว์น้ า  เขียนชื่อที่อยู่ของผู้ขึ้นทะเบียน    
   ชื่อที่อยู่ของร้าน ให้ชัดเจน 
    7. จับพิกัด จี พี เอส  (UTM) 
    8. บ่อซีเมนต์  บ่อพลาสติก  ขนาดบ่อพ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า  5 ตารางเมตร 
    9. บ่อดิน วัดจากเนื้อน้ าไม่น้อยกว่า  200  ตารางเมตร 

     ** กรณีท่ีเกษตรกรไม่ได้ขึ้นทะเบียน หรือทะเบียนเกษตรกรหมดอายุ ก่อนวันประกาศภัย  
จะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากทางราชการ ** 

 
/หลักฐาน... 

 
 



-๘- 

 หลักฐานการช่วยเหลือเกษตรกร  กรณีเกิดภัยพิบัติด้านประมง 
    1. ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนด้านประมง  ทะเบียนไม่หมดอายุ 
    2. ภาพถ่ายบ่อปลาขณะน้ าท่วมบ่อ และหลังน้ าลด ถ่ายตรงจุดเดียวกัน 
    3. ใบเสร็จซื้ออาหารหรือหรือลูกพันธุ์สัตว์น้ า 
    4. ส าเนาหน้าสมุดบัญชี ธกส. ที่มีการเคลื่อนไหว 
    5. ส าเนาบัตรประชาชน  ส าเนาทะเบียนบ้าน  อย่างล่ะ 1 ฉบับ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ประมงอ าเภอช้างกลาง ๕.๕  ประกาศกรมประมง เรื่องก าหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูปลาน้ าจืดมีไข่ หรือวางไข่

เลี้ยงตัวอ่อนและก าหนดเครื่องมือวิธีการท าการประมงและเงือ่นไขท าการประมง  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
    -ห้ามมิให้ผู้ใดท าการประมงในฤดูสัตว์น้ าจืดมีไข่ในห้วงเวลาวันที่ 1 มิถุนายน  ถึง
   วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ในพ้ืนที่ 32 จังหวัด รวมถึงจังหวัดนครศรีธรรมราช  

   โดยเครื่องมือ วิธีการท าการประมงที่อนุญาตให้สามารถท าการประมงในฤดูสัตว์น้ าจืดมีไข่ได้ 
   มีดังนี้ 
    1. เบ็ดทุกชนิด ยกเว้น เบ็ดราว เบ็ดพวง หรือการใช้เครื่องมืออ่ืนใดที่มีลักษณะ 
   คล้ายคลึงกัน 
    2. ตะแกรง สวิง ช้อน ยอ หรือชนาง ซึ่งมีขนาดปากกว้างไม่เกิน 2 เมตร และไม่ท า
   การประมงด้วยวิธีประดาตั้งแต่สามเครื่องมือขึ้นไป 
    3. สุ่ม ฉมวก และส้อม 
    4. ไซ ตุ้ม อีจู้ ลัน 
    5. แหที่มีความลึกไม่เกิน 6 ศอก (3 เมตร) 
    6. การท าการประมงเพ่ือการศึกษา วิจัย ทดลองทางวิชาการ หรือโครงการที่ 
   ด าเนินการของทางราชการ โดยได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมประมง 
   ** ทั้งนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืนตามประกาศฯ มาตรา 70 แห่งพระราชก าหนดการประมง         
   พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 หรือปรับจ านวนห้า
   เท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท าประมง 

    -เครื่องมือท าการประมงที่ผิดพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
   โพงพาง : มีลักษณะเป็นถุงอวนยึดด้วยเสาไม้หรือต้นไม้ ติดตั้งขวางทางน้ าบริเวณน้ าไหล   
   ซึ่งดักสัตว์น้ าที่มาตามกระแสน้ า  มาตรา 67 (1) ห้ามมิให้ผู้ใดใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือ
   ใช้ซึ่งเครื่องมือท าการประมง ประเภทเครื่องมือโพงพาง หรือเครื่องมืออ่ืนที่มี ลักษณะและ
   วิธีการคล้ายคลึงกัน บทก าหนดโทษ มาตรา 147 ปรับตั้งแต่ 100,000-500,000 บาท 
   หรือปรับจ านวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท าการประมง แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 
ประธาน    -ขอขอบคุณประมงอ าเภอช้างกลาง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 

/๕.๖ โครงการ... 
 
 



-๙- 

พัฒนาการอ าเภอช้างกลาง  ๕.๖ โครงการรวมพลังสตรีอาสาพัฒนาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิม  
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี 

    -โดยส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอช้างกลางจะด าเนินการกิจกรรมระหว่างวันที่       
   ๑ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยปลูกต้นทองอุไรบริเวณหน้าที่ว่าการอ าเภอช้างกลาง ขอความ
   ร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
ที่ประชุม  รับทราบ 
พัฒนาการอ าเภอช้างกลาง  ๕.๗  โครงการ“น้อมน าแนวทางพระราชด าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า       

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน      
ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความม่ันคงทางอาหารของกรมการพัฒนาชุมชน”   

    - การด าเนินโครงการตามหลัก “บวร” บ้าน วัด ราชการ อย่างต่อเนื่อง เป็นการ  
   บูรณาการจากริมรั้วบ้านสู่ลานวัด เพื่อการแบ่งปัน 
ประธาน    -ขอขอบคุณพัฒนาการอ าเภอช้างกลาง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
นายก อบต.ช้างกลาง ๖.๑  ข้อราชการองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง 
    -ขอขอบคุณก านัน ผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่ต าบลช้างกลางที่ให้ความร่วมมือในการ 
   แก้ปัญหาภัยแล้ง 
    -โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
    -มาตรการช่วยเหลือช่วงการแพร่บาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
          ๑. เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงร่วมกับ อสม. แจกเจลล้างมือและหน้ากากอนามัย 
     ๒. พ่นยาฆ่าเชื้อทั้งต าบล 
     ๓. แจกหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ 
     ๔. มาตรการฟื้นฟูครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบครัวเรือนละ ๑,๐๐๐ บาท 
   ขอให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน น ารายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือและผู้ขออุทธรณ์ติดไว้ที่ศาลาประจ า
   หมู่บ้านเพื่อให้ลูกบ้านตรวจสอบรายชื่อ  
ประธาน    -ขอขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ผู้จัดการ ธ.ออมสิน สาขาจันดี   ๖.๒  ข้อราชการธนาคารออมสินสาขาจันดี 
    -ฝากก านัน ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ลูกบ้าน การท าสินเชื่อโควิด ธนาคารอาจมีการ
   นัดท าการในวันหยุด  
ประธาน    -ขอขอบคุณผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาจันดี 
ที่ประชุม  รับทราบ 

/๖.๓  ข้อราชการ… 



-๑๐- 

รองนายกเทศมนตรี ต.หลักช้าง ๖.๓  ข้อราชการเทศบาลต าบลหลักช้าง 

    -ขอขอบคุณก านัน ผู้ใหญ่บ้านต าบลหลักช้างที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในช่วง 
   สถานการณ์การแพร่บาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  

    -การท าหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือแจกประชาชนในต าบลหลักช้าง 
    -โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ        
   ต าบลหลักช้าง จ านวน  ๖ โครงการ  
    -การรณรงค์การก าจัดลูกน้ ายุงลายบริเวณรอบเทศบาลต าบลหลักช้าง ในวันที่ ๑๒ 
   มิถุนายน ๒๕๖๓ 
ประธาน    -ขอขอบคุณรองนายกเทศมนตรีต าบลหลักช้าง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
สัสดีอ าเภอช้างกลาง ๖.๔  ข้อราชการสัสดีอ าเภอช้างกลาง  

     -การเกณฑ์ทหารเข้ากองประจ าการประจ าปี ๒๕๖๓ ขอให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน   
ประชาสัมพันธ์ลูกบ้านหากสถานการณ์การแพร่บาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ดีขึ้นจะมี
การเกณฑ์ทหารช่วงเดือนกรกฎาคม-เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓      

ประธาน  -ขอขอบคุณสัสดีอ าเภอช้างกลาง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธาน    -การจัดตั้ง “ตู้ปันสุข”กิจกรรมช่วยเหลือแบ่งปันในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
   ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙” 
    -ขอให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้านดูแลผู้ที่ขาดแคลนการอุปโภค บริโภค เนื่องจากได้รับ 
   ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙” 
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 
 



 
-๑๑- 

 
เอกสารแนบรายงานการประชุม 

 

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

ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจ าต าบล  สารวัตรก านัน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  จ านวน  ๑๔๕  คน 
มาประชุม   ๑๓๙   คน    ลา  ๕  คน   ขาด  ๑  คน   ว่าง  -  อัตรา 

ต าบลช้างกลาง  จ านวน  ๔  ราย  
๑.  นายสมพร   ยมใหม่  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง  หมู่ที่ ๕    ลา 
๒.  นางปรีดา  อินทรัตน์    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่ ๖   ลา 
๓.  นายไพรัช  ศรีรักษ์  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ  หมู่ที่ ๑๒  ลา 
๔.  นายธนูสิน  จารุชัย  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่ ๑๕   ขาด 

ต าบลหลักช้าง  จ านวน  ๑  ราย    
๑.  นางสุมาลี  แก้วเกิด  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่ ๘   ลา 

ต าบลสวนขัน  จ านวน  ๑ ราย   
๑.  นายมนตรี   ปรีชา  ก านัน       ลา 
 
 
 


