
- ส ำเนำ - 
รำยงำนกำรประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำอ ำเภอช้ำงกลำง 

คร้ังท่ี ๔ / ๒๕๖๓  
เม่ือวันจันทร์ ท่ี  ๔   มิถุนำยน  ๒๕๖๓  

ณ ห้องประชุมไอยรำ (ช้ัน ๒ ) ท่ีว่ำกำรอ ำเภอช้ำงกลำง 

เวลำประชุมเร่ิม ๑๓.๓๐ น. 
ผู้เข้ำร่วมประชุม 
๑. นายพงศ์ศักด์ิ  กีรติกรพิสุทธิ์  นายอ าเภอช้างกลาง 
๒. นายทรงวิทย์  ไกรนรา   ปลัดอ าเภอ 
๓. นางสาวสุภัสสร  สมวงค์  ปลัดอ าเภอ   
๔. นายสุคนธ์  ชูรักษา   ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันดี 
๕. นายค ารณย์  ไหมนวล   ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจันดี 
๖. นายไชยัณต์  หนูเอก   พัฒนาการอ าเภอช้างกลาง 
๗. นายอมร  สมวงศ์   ก านันต าบลหลักช้าง 
๘. นายมนู  หนูรอด   สรรพากรเขตพื้นที่อ าเภอช้างกลาง 
๙. นายชินวรณ์  วิเชียร   นายกเทศมนตรีต าบลหลักช้าง 
๑๐. นางกอบกุล  กลับอ าไพ  ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอ าเภอช้างกลาง 
๑๑. นางสุมาลี  นินทศรี   เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการอ าเภอช้างกลาง 
๑๒. นายภิสันต์  บุณยเกียรติ  ก านันต าบลช้างกลาง 
๑๓. พ.ต.อ.วิเชียร  เปล่งฉว ี  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรช้างกลาง 
๑๔. นายทวีศักด์ิ  สินรา   (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 
๑๕. นายนิพนธ์  รัตนนุพงศ์  ปศุสัตว์อ าเภอช้างกลาง 
๑๖. นายวันชัย  อ าลอย   (แทน) สาธารณสุขอ าเภอช้างกลาง 
๑๗. ร.ต.อดิศร  ทองขาว   สัสดีอ าเภอช้างกลาง 
๑๘. นายวีระ  นาคะ   ปลัดอ าเภอ 
๑๙. นางสาวบุญญาภา  ศรีรินทร์  ประมงอ าเภอ 
๒๐. นางสาวสุลีย์วรรณ  จัติกุล  (แทน) เกษตรอ าเภอช้างกลาง 
๒๑. นายนฤนัย  เกศา   ท้องถิ่นอ าเภอ 
๒๒. นายสถิตพันธ์  ฤทธี   (แทน) หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าน้ าตกโยง 
๒๓. นายวินัย  วงศ์สกูล   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาฉวาง 
๒๔. นางสุมลทิพย์  พรหมวิเศษ  ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาจันดี 
๒๕. นายปัทวี  บัวทอง   (แทน) ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
นครศรีธรรมราช 
๒๖. นางเสาวภา  ไม้เรียง   (แทน) นายกเทศมนตรีต าบลสวนขัน 

         /๒๗. นายณรงค์...... 
- ๒ - 

๒๗. นายณรงค์  สุวรรณฤกษ์  หัวหน้าหมวดทางหลวงช้างกลาง 
๒๘. นายสุชัด  ปรีชา   ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาช้างกลาง 
๒๙. นายศุภฤกษ์  เกตุสุรินทร์  ปลัดอ าเภอ 
๓๐. นางาสาวศจี  วัจนสาร  เจ้าหน้าที่ปกครอง 
๓๑. นางสาวณัฐธิดา  นนท์ศักด์ิ  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  



ผู้ไม่มำประชุม 
๑. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง      
๒. ก านันต าบลสวนขัน 

ระเบียบวำระท่ี ๑ เร่ืองประธำนแจ้งท่ีประชุมทรำบ 
ประธาน  ๑.๑ แนะน าตัวข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ จ านวน ๓ ราย 
         ๑. นายพงศ์ศักด์ิ  กีรติกรพิสุทธิ์ ต าแหน่ง นายอ าเภอช้างกลาง 

๒. นายทรงวิทย์  ไกรนรา ต าแหน่ง ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครองช านาญ 
    การพิเศษ) 

      ๓. นายวีระ นาคะ  ต าแหน่ง ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ) 
๑.๒ รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนท่ีผ่านมา 
 - ช่วงเดือน เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๓ การต้ัง จุดตรวจ จุดคัดกรองใน
พื้นที่หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอช้างกลาง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ขอขอบคุณทุกส่วนราชการ 

- การจัดต้ัง”ตู้ปันสุข” กิจกรรมช่วยเหลือแบ่งปันในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่วนราชการต่างๆ ได้จัดต้ังตู้ปันสุข 
โดยเฉพาะทางสถานีต ารวจภูธรช้างกลาง ได้จัดต้ังตู้เป็นหน่วยงานแรก และมี
เทศบาลต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วน 
 - เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ กิจกรรม “คนช้างกลางไม่ทิ้งกัน” การ
ต่อเติมซ่อมแซมที่อยู่อาศัย และได้จัดแปลงเกษตรส่งเสริมอาชีพ ให้กับผู้ป่วยโรคไต              
ราย นางสาวนงค์ราม  วิสูตรทอง ๑๓๖/๑ หมู่ที่  ๕ ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง                  
จ.นครศรีธรรมราช  
 - การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อส านึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาส
วันส าคัญของชาติไทย เมื่อ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดสวนขัน หมู่ที่ ๑ ต าสวนขัน อ.ช้างกลาง                            
จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งมีกิจกรรมพัฒนา กวาด เก็บขยะ บริเวณวัด กิจกรรมปลูก
ต้นไม้ กิจกรรมมอบถุงยังชีพและหน้ากากอนามัย  
 - การก่อสร้างฐานอนุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕  เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๙ พฤษภาคม  
๒๕๖๓ ได้น ารูปรัชกาลที่ ๕ สู่ฐานอนุสาวรีย์ และขอความอนุเคราะห์ทางหมวดการ
ทางว่าขอให้ช่วยปรับภูมิทัศน์ด้านหน้าอนุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ 
ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมรอบเดือนผ่านมา   
 

       /ระเบียบ........ 
    

- ๓ - 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เ ร่ื อ ง รั บ รอ ง ร า ย ง า นกา รป ร ะ ชุ ม  ค ร้ั ง ท่ี ผ่ า น มา  ค ร้ั ง ท่ี  ๓ /๒ ๕๖ ๓                              
เม่ือวันท่ี ๒ มีนาคม  ๒๕๖๓ 

มติท่ีประชุม  รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เร่ืองเพ่ือทราบ 



ป.อาวุโส ๓.๑ ก าหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID – ๑๙) และก าหนดมาตรการผ่อนคลาย (ระยะท่ี ๓ เพ่ิมเติม)   
- ตามค าสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๑๘๗๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม  
๒๕๖๓ เรื่อง ก าหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และก าหนดมาตรผ่อนคลาย ( เพิ่มเติม ระยะที่ ๓ ) 
๓.๒ แจ้งแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ  
- การเสนอของบประมาณโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ แก้ไขปัญหาแนวทางกรอบเสนอโครงการจากส่วนราชการหน่วยงาน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทางส านักงานอ าเภอได้รวบรวมโครงการฯ ซึ่งเป็น
ภาระกิจเร่งด่วนจะต้องผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอ(กบอ)  และ
ส่งไปยังจังหวัดเพื่อผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดนครศรีธรรมราช.
เมื่อวันที่ ๒ มิ.ย.๖๓ ส าหรับอ าเภอช้างกลางในส่วนของท้องถิ่น เทศบาลสวนขัน ได้
จัดท าโครงการจ านวนงบประมาณ ๔๑ ล้าน เทศบาลหลักช้าง ๒๑ ล้าน หมวดทาง
หลวง ๑๐๐ ล้าน ในภาพรวมของอ าเภอช้างกลางที่ขอไปประมาณ ๒๐๐ กว่าล้าน
จากที่ประชุม กบจ.จะแยกโครงการออกเป็น ๖ ด้าน และคาดว่าโครงการที่ผ่านจาก
ท้องถิ่นจะได้พิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีและคาดว่าน่าจะได้รับจัดสรร แจ้งที่
ประชุมเพื่อทราบ 

 ๓.๓  การจัดกิจกรรมอาสาพัฒนาเพ่ือส านึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาส        
วันส าคัญของชาติไทย วันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ วันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร  

 - อ าเภอช้างกลางได้ก าหนดท ากิจกรรมจิตอาสา ณ สวนสุขภาพบริเวณหน้า
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอช้างกลาง ในวันที่ ๙ มิถุนายน  ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ 
น. ขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมกันท ากิจกรรมจิตอาสา การแต่งกาย เสื้อ
สีเหลือง เคร่ืองแบบจิตอาสา 
๓.๔ การขอรับพระราชทาน เก่ียวกับพิธีการศพ  
- ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราโชบายเกี่ยวกับพิธีการศพขยายการ
ด าเนินงานไปสู่พสกนิกรทั่วประเทศ อันประกอบด้วย พระภิกษุ ข้าราชการ และ
บุคคลผู้ท าประโยชน์ให้ได้รับพระราชทานเกียรติอันสูงสุดในวาระสุดท้ายแห่งชีวิต  
โดยกระทรวงวัฒนธรรมรับไปด าเนินการ ต้ังแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ให้ทายาทหรือเจ้าภาพ สามารถยื่นเอกสารพระราชทาน
เกี่ยวกับ พิธีการศพ ได้ที่งานประสานขอพระราชทานเพลิง กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับ
พระราชทาน ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ต้ังแต่วัน ๑ กุมภาพันธ์  
๒๕๖๓ 
       /๓.๕ การอ านวย…… 

- ๔ - 
๓.๕ การอ านวยความสะดวกช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษา เพ่ือการเรียนการสอน
ผ่านระบบการจัดการศึกษาทางไกล  

 - การสนับสนุนการศึกษาอ านาจนายอ าเภอที่จะต้องสนับสนุนในเร่ืองของการศึกษา 
บ้าน วัด โรงเรียน ขอความร่วมมือทุกส่วนราชการ สถานที่ราชการ เชื่อโยงเครือข่าย
การรับรู้ 



ประธาน ความพร้อมในพื้นที่ส าหรับการเรียน ในช่วงสการณ์โรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙                
เป็นอย่างไรบ้าง 

ผอ.กศน. ความพร้อมในการเรียนขึ้นอยู่กับนักเรียนว่าจะมีความพร้อมมากน้อยขนาดไหน 
ปัญหาที่พบอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร      

พช. ๓.๖ โครงการรวมพลังสตรีอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี  
- ต่อยอดสืบสานกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี โดยการรวมพลังสตรีเบื้องต้นจะมี
การปลูกต้นทองอุไรประมาณ ๔๐๐ ต้น จะมีการนัดประชุมคณะกรรมการสตรี 
เบื้องต้นจะปลูกบริเวณอ าเภอปลูกประมาณ ๑๐๐ ต้น ปลูกทางเข้า - ออก ที่ว่าการ
อ าเภอช้างกลาง 

ประธาน  ทางส านักงานพัฒนาชุมชนได้จัดท าโครงการไว้แล้ว และคิดว่าน่าจะปลูก ทางเข้า - 
ออก ตลอดสองข้างทางรวมทั้งฝั่งของทางสถานีต ารวจภูธรช้างกลาง 

พช 3.๗  โครงการ“น้อมน าแนวพระราชด าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า                 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน  
ปลูกผักสวนครัวเพ่ือความม่ันคงทางอาหารของกรมการพัฒนาชุมชน 

 - แผนปฏิบัติการ ๙๐ วันสร้างความม่ันคงทางอาหารทางส านักงานพัฒนาชุมเร่ิม
ตั้งแต่วันท่ี ๑ เม.ย.๖๓ – ๓๐ มิ.ย.๖๓ ซึ่งขบวนการก่อนลงไปสู่ชุมชน เจ้าหน้าท่ี
บุคลากรในส านักงานจะต้องปลูกผักอย่างน้อย ๕ ชนิด ผู้น าจะต้องท าก่อน 

ประธาน บริเวณหลังบ้านพักนายอ าเภอจะด าเนินการปลูกผักตามแผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน
สร้างความมั่นคงทางอาหาร 

กษ 3.๘ โครงการเยียวยาเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
- โครงการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโค
โรนา ขณะน้ีได้มีการจ่ายเงินช่วยเหลือในกลุ่มที่ ๒ กรณีที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ และใน
วันที่ ๘ – ๙ มิถุนายน  ๒๕๖๓ จะโอนเงินเยียวยาให้เกษตรกร ส าหรับข้าราชการจะ
ไม่ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร 

ประธาน ข้าราชการไม่เข้าข่ายผู้ได้รับผลกระทบตามมาตรการเยียวยา และจะมีการเก็บตก
เรื่องของผู้สูงอายุ ได้รับความช่วยเหลือ  ๓ เดือน 

ปศ   ๓.๙ การข้ึนทะเบียนเกษตรกรด้านปศุสัตว์ 
- การขึ้นทะเบียนเกษตรกรปัจจุบันมีปัญหาจากการตรวจสอบบางรายไม่มีสัตว์เลี้ยง
เหมือนของต าบลสวนขันภาพถ่ายที่ส่งมาเป็นจุดเดียวกัน ซึ่งในการขึ้นทะเบียนจะมี
การรับรองของก านัน ผู้ใหญ่บ้านช่วยตรวจสอบให้ด้วย จะมีผลทางอาญาในการให้
ขอมูลที่เป็นเท็จ 

       /การเลี้ยง..... 
- ๕ - 

- การเลี้ยงเป็ด ไก่ จะต้องเป็นฟาร์มและผ่านทางท้องถิ่นในการอนุญาต ป้องกันการ
ร้องเรียน ดูความเหมะสม ที่สาธารณะ เหมาะแก่การประกอบกิจการหรือไม่ 



- การยื่นแบบค าขอขึ้นทะเบียนที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอผู้ขึ้นทะเบียนต้องมาติดต่อ
ด้วยตนเองหรือผู้แทนมาขึ้นทะเบียนมอบอ านาจ ถ่ายส าเนาบัตรประชาชนและ
ส าเนาทะเบียนบ้าน ภาพถ่ายจ านวน ๓ รูป  พิกัดสถานที่เลี้ยงสัตว์  
จ านวนข้อมูลสัตว์เลี้ยงที่ขอขึ้นทะเบียนปศุสัตว์ 
- องค์ประกอบสถานภาพเกษตรกรขึ้นทะเบียนสิ้นสุดลงเมื่อ 
๑. ตาย  ๒. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ๓. แจ้งเลิกกิจการ 
๓.๑๐ การประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพและต้องขออนุญาต  
- ประกอบกิจการร้านค้าอาหารสัตว์ ยาสัตว์และวัตถุอาหารสัตว์ 
- ประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงสัตว์เช่นฟาร์มสุกร ฟาร์มไก่เน้ือ ฟาร์มแพะ 
- โรงฆ่าสัตว์ (ท้องถิ่นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) ห้ามฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ยกเว้น
กรณีอนุโลม 

ประธาน   ขอให้ด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ ช่วยบริการแนะน าเกษตรกร 
ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ผกก.สภ.ช้างกลาง - ในช่วงสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  จากการต้ังจุดตรวจบริเวณถนนสาย

หลัก ณ หน้าวัดมะนาวหวาน ขอให้ทางก านัน ผู้ใหญ่บ้านแต่งเคร่ืองแบบเพราะจะดู
ออกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จึงขอเสนอว่าควรแต่งเคร่ืองในการปฏิบัติงาน 
ส าหรับในพื้นที่ถนนสายในชุมชน หมู่บ้านไม่ต้องแต่งเคร่ืองแบบ 

 - ส าหรับการปลูกต้นไม้ที่ทางส านักงานพัฒนาชุมชนจะปลูกทางสถานีต ารวจ มี
ความยินดี และจะปรับพื้นที่ส าหรับการปลูกไว้ 

พช. ได้ข้อสรุปจากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจะแจ้งให้ทราบอีกคร้ัง 
สัสด ี - การตรวจเลือกทหารประจ าปี ๒๕๖๓ ยังไม่มีความชัดเจนถ้ามีรายละเอียดจะแจ้ง

ให้ทราบอีกคร้ัง    
ประธาน  ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม 
   ปิดการประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
 

ลงช่ือ                      ผู้จดรายงานการประชุม 
     ( นางสาวศจี  วัจนสาร ) 

เจ้าหน้าที่ปกครอง 
         ลงช่ือ                                             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

   ( นางสาวเอสรา  ศรีวิเชียร ) 
                                                       ปลัดอ าเภอ 
 
 


