
-สําเนา- 
รายงานการประชุมกํานัน  ผู�ใหญ�บ�าน ฯลฯ  อําเภอช�างกลาง 

คร้ังที่  ๔/๒๕๖๒ 
เม่ือวันที่  ๒  เมษายน  ๒๕๖๒ 
ณ  หอประชุมอําเภอช�างกลาง 

  ผู�มาประชุม 

  ๑. นายวีรยุทธ  ขนุนนิล   นายอําเภอ 
๒. นางสาวพรทิพย�  มณีฉาย     ปลัดอําเภอ 
๓. นางสาวฝ!นทิพย�  นุกูลกิจ     ปลัดอําเภอ 
๔. นางสาวสุภัสสร  สมวงศ�  ปลัดอําเภอ 
๕. นางวิไลวรรณ  นุ)นรักษา  ครูพี่เล้ียง 
๖. นางสาวรัตกร  จินดานคร  อบจ.ส)วนหน2าอําเภอช2างกลาง 
๗. นางสาวขวัญชนก  บุปผากิจ  เกษตรอําเภอช2างกลาง 
๘. พ.ต.ท.วิชาญ  รักพริก   สารวัตรป8องกันปราบปรามสถานีตํารวจภูธรช2างกลาง 
๙. นางสาวบุญญาภา  ศรีรินทร�  ประมงอําเภอช2างกลาง 
๑๐. นายสุรชัย  ชัยสิทธ์ิ   (แทน) สาธารณสุขอําเภอช2างกลาง 
๑๑. นางอนุสรณ�  ศรีประจันทร�    พัฒนาการอําเภอช2างกลาง 
๑๒. นายวินัย  วงศ�สกูล   เจ2าพนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาฉวาง  
๑๓. นายอภิชาติ  แก)นแก2ว  ท2องถ่ินอําเภอช2างกลาง 
๑๔. ร.อ. ธนภณ  วงษ�กวี     สัสดีอําเภอช2างกลาง 
๑๕. นางสุมลทิพย�  พรหมวิเศษ  ผู2จัดการธนาคารออมสิน  สาขาจันดี 
๑๖. นายสมเกียรติ  รัตนบุรี  ปลัดอําเภอ 
๑๗. นายนิพนธ�  รัตนนุพนธ�  ปศุสัตว�อําเภอช2างกลาง 
๑๘. นายณัชพล  ผ)านกระแส  หัวหน2าแผนกงานบริการ การยางแห)งประเทศไทย 
๑๙. นางสุกัญญา  ตีบรรโต  เจ2าหน2าท่ีปกครอง 
๒๐. กํานัน  ผู2ใหญ)บ2าน  แพทย�ประจําตําบล  สารวัตรกํานัน  ผู2ช)วยผู2ใหญ)บ2าน  จํานวน  ๑๔๖  คน  
มาประชุม  ๑๓๐  คน  ลา  ๔  คน  ขาด  ๒  คน  ว)าง  ๙  อัตรา  พักการปฏิบัติหน2าท่ี  ๑  คน 
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 

ก�อนระเบียบวาระ -ประดับเคร่ืองหมายและแสดงความยินดีกับผู�ใหญ�บ�านคนใหม�  จํานวน ๑ ราย 
  -นายสัญญา  ศิริวุฒิ  ผู2ใหญ)บ2านหมู)ที่  ๙  ตําบลสวนขัน  ได2รับเลือกเม่ือวันที่ ๑๙ 

มีนาคม  ๒๕๖๒ 
/-มอบประกาศ... 

 
 
 
 
 
 
 



 
-มอบประกาศใบแต�งต้ังผู�ช�วยผู�ใหญ�บ�านฝ4ายรักษาความสงบ  ส.น. ๑๙ จํานวน ๑ ราย  

-นายไพรัช ศรีรักษ�  ผู2ช)วยผู2ใหญ)บ2านฝGายรักษาความสงบ หมู)ที่ ๑๒ ตําบลช2างกลาง 
-ผู�ใหญ�บ�านครบวาระ  ๖๐  ป8  จํานวน  ๑  ราย 
 -นายประพันธ�  คงรักษ�  ผู2ใหญ)บ2าน  หมู)ท่ี ๑๔ ตําบลช2างกลาง  ครบวาระในวันที่  ๙ 
เมษายน  ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระที่  ๑ เร่ืองประธานแจ�งที่ประชุมทราบ 
๑.๑ ขอขอบคุณกิจกรรมในรอบเดือน  มีนาคม  ๒๕๖๒ 

-กิจกรรมวันคณะกรรมการหมู)บ2าน กม. เมื่อวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ สนามหน2าท่ี
ว)าการอําเภอช2างกลาง 

-พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ องค�เจดีย�ศรีรัตนชาติ เม่ือวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 
ณ วัดหน2าเขาเหมน หมู)ท่ี ๑๒ ต.ช2างกลาง อ.ช2างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 -อัญเชิญเครื่องสังฆทานและผ2าไตรพระราชทาน เม่ือวันที่ ๑๖ มีนาคม  ๒๕๖๒      
วัดคีรีวรรณา หมู)ท่ี ๑ ตําบลช2างกลาง  วัดราษฎร�บํารุง หมู)ที่ ๒ ตําบลสวนขัน  และ            
วัดหน2าเขาเหมน หมู)ท่ี ๑๒ ตําบลช2างกลาง  
 -กิจกรรมกาแฟยามเช2า “เสวนาสภากาแฟ” เมื่อวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒               
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  อําเภอช2างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 -กิจกรรมรณรงค�ประชาสัมพันธ�การออกไปใช2สิทธิเลือกต้ัง เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม  ๒๕๖๒ 
 -กิจกรรมแห)ผ2าห)มเจดีย�พระธาตุน2อย บูชาพ)อท)านคล2ายวาจาสิทธ์ิ ณ วัดธาตุน2อย 
อําเภอช2างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  เมื่อวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒  
๑.๒  การเลือกผู
ใหญ�บ
าน 
 -หมู�ที่ 8  ตําบลสวนขัน  กําหนดวันรับสมัครวันที่ ๑ – ๓  เมษายน  ๒๕๖๒ 
กําหนดเลือกวันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  คร้ังที่  ๓/๒๕๖๒  เม่ือวันที่  ๘ มีนาคม  ๒๕๖๒ 
ขอให2ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมประจําเดือนกํานัน  ผู2ใหญ)บ2าน  แพทย�

ประจําตําบล  สารวัตรกํานัน  ผู2ช)วยผู2ใหญ)บ2าน  ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๒  ในวันที่  ๘ มีนาคม  
๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ หอประชุมอําเภอช2างกลาง  ขอให2ท่ีประชุมได2พิจารณาให2การ
รับรองต)อไป 

ที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม  คร้ังที่  ๓/๒๕๖๒  วันที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๖๒ 
ระเบียบวาระที่ ๓ การติดตามผลการประชุมคร้ังที่แล�ว  (คร้ังที่  ๓/๒๕๖๒  วันที่  ๘ มีนาคม  ๒๕๖๒) 

๓.๑  กํานัน  ผู2ใหญ)บ2าน  แพทย�ประจําตําบล  สารวัตรกํานัน  และผู2ช)วยผู2ใหญ)บ2าน  
ที่ไม)มาประชุม  ประจําเดือน  มีนาคม  ๒๕๖๒  กํานัน  ผู2ใหญ)บ2าน  แพทย�ประจําตําบล  
สารวัตรกํานัน  ผู2ช)วยผู2ใหญ)บ2าน  จํานวน  ๑๔๗  คน  มาประชุม  ๑๓๐  คน   ลา  ๗  คน  
ขาด  ๒  คน  ว)าง  ๗  อัตรา  พักการปฏิบัติหน2าที่  ๑  คน  

/ตําบลช�างกลาง...   
 

 

 

 

 

 

 

-๒- 



 

 

ตําบลช�างกลาง  จํานวน  ๕  ราย  ว�าง  ๔  อัตรา 
   ๑.  นายเสรี  ตลึงจิตร  ผู2ช)วยผู2ใหญ)บ2านฝGายปกครอง   หมู)ที่  ๒  ลา 
   ๒.  นายนพพร  รักชุมพล  ผู2ช)วยผู2ใหญ)บ2านฝGายปกครอง   หมู)ที่  ๑๒  ขาด 
   ๓.  นายประพันธ�  คงรักษ�  ผู2ใหญ)บ2าน   หมู)ที่  ๑๔    ลา 
   ๔.  นายธนูสิน  จารุชัย  ผู2ช)วยผู2ใหญ)บ2านฝGายปกครอง   หมู)ที่  ๑๕  ลา 
   ๕.  นายบุญยืน  มณีฉาย  ผู2ช)วยผู2ใหญ)บ2านฝGายปกครอง   หมู)ที่  ๑๗  ขาด 
   ตําบลหลักช�าง  จํานวน  ๓  ราย   
   ๑.  นายชํานาญ  ศรีปรีชาศักด์ิ ผู2ใหญ)บ2าน   หมู)ที่  ๔    ลา 
   ๒.  นายศักด์ิชาย  เทพธัญญ� ผู2ใหญ)บ2าน   หมู)ที่  ๖    ลา 
   ๓.  นายศุภกิจ  พลเทพ  ผู2ช)วยผู2ใหญ)บ2านฝGายปกครอง   หมู)ที่  ๗  ลา 
   ตําบลสวนขัน  จํานวน  ๑  ราย  ว�าง ๓ อัตรา  พักการปฏิบัติหน�าที่  ๑ คน   
   ๑.  นางดัชนีย�  มัชฌิมวงศ� ผู2ใหญ)บ2าน   หมู)ที่  ๑  พักการปฏิบัติหน2าท่ี  
   ๒.  น.ส.กาญดา  รักษาวงศ� ผู2ช)วยผู2ใหญ)บ2านฝGายปกครอง   หมู)ที่  ๔  ลา  
ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 
ประธาน   ๔.๑  สรุปผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร  เม่ือวันที่ ๒๔ มีนาคม  ๒๕๖๒ 
    - จํานวนผู2มีสิทธิเลือกต้ังอําเภอช2างกลาง  จํานวน   ๒๒,๔๑๙  คน 
    - จํานวนผู2ใช2สิทธิเลือกต้ัง  จํานวน   ๑๖,๐๓๐   คน  คิดเปQนร2อยละ ๗๑.๕๐  
     บัตรดี        ๑๔,๕๙๓ บัตร   คิดเปQนร2อยละ ๙๑.๐๔ 
     บัตรเสีย       ๙๗๙  บัตร  คิดเปQนร2อยละ ๖.๑๑ 
     บัตรไม)ประสงค�ลงคะแนน  ๔๕๘  บัตร  คิดเปQนร2อยละ ๒.๘๖ 
   ของอําเภอช2างกลางหมู)บ2านที่ผู2มาใช2สิทธ์ิเกิน ๘๐% หมู)ที่ ๗ ตําบลสวนขัน คะแนนของผู2สมัคร   
   ลําดับท่ี ๑ หมายเลข ๑๖ นางมุกดาวรรณ  เล่ืองสีนิล พรรคพลังประชารัฐ   ๕,๙๖๑  คะแนน    
   ลําดับท่ี ๒ หมายเลข ๑๓ นายชัยชนะ  เดชเดโช  พรรคประชาธิป!ตย�      ๔,๐๙๙  คะแนน  
   และลําดับท่ี ๓ หมายเลข ๖ นายพิทยา  ชุมภูทอง  พรรคภูมิใจไทย        ๑,๕๑๒  คะแนน 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ป.พรทิพยC  มณีฉาย ๔.๒  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพกํานัน ผู�ใหญ�บ�าน ฯลฯ ประจําป8 ๒๕๖๒ 
  -กําหนดเดินทางไปศึกษาดูงานในวันเสาร�ท่ี  ๖ เมษายน ๒๕๖๒ ที่จังหวัดพัทลุง 

พร2อมกันท่ีว)าการอําเภอช2างกลาง  เวลา ๐๖.๐๐ น.   
ประธาน  -อยากให2กํานัน ผู2ใหญ)บ2าน ฯลฯ ไปศึกษาดูงานทุกคนเพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุง

อําเภอของเราให2เปQนสถานท่ีท)องเท่ียว และฝากในเรื่องการรักษาความสะอาดสถานท่ี
ท)องเท่ียวของอําเภอช2างกลางด2วย 

  -ขอขอบคุณปลัดพรทิพย�  มณีฉาย 
ที่ประชุม  รับทราบ 

/๔.๓  การจัดอบรม… 
 
 
 

-๓- 



 
-๔- 

ป.ฝFนทิพยC นุกูลกิจ   ๔.๓  การจัดอบรมขยายผลจิตอาสาโดยวิทยากรจิตอาสา  ๙๐๔  
 -กระทรวงมหาดไทยแจ2งให2จังหวัด/อําเภอสนับสนุนการดําเนินงานของจิตอาสา 
๙๐๔ หลักสูตรประจํารุ)น ที่ ๒/๖๑ “เปQนเบ2า เปQนแม)พิมพ�”ในการบรรยาย ขยายผลให2กับ
บุคลากรในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการดําเนินการดังกล)าว จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงได2จัดทํา
โครงการสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความ ดี ด2วยหัวใจ”  สําหรับอําเภอช2างกลาง  
ได2กําหนดวันพุธ ท่ี ๓ เมษายน  ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอําเภอช2างกลาง 

ประธาน  -วิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ จะบรรยายเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย� ขอให2กํานัน 
ผู2ใหญ)บ2าน ฯลฯ ทุกคนเข2าร)วมประชุม การแต)งกายเครื่องแบบกากีคอพับแขนยาวหรือชุดจิตอาสา 

ที่ประชุม   รับทราบ 
ป.ฝFนทิพยC  นุกูลกิจ ๔.๔  การจัดงานประเพณีสรงน้ํารูปเหมือนพ�อท�านคล�ายวาจาสิทธ์ิและรดน้ําผู�สูงอายุ 
   ประจําป8  ๒๕๖๒   

 -การจัดงานประเพณีสรงนํ้ารูปเหมือนพ)อท)านคล2ายวาจาสิทธ์ิ และรดนํ้าผู2สูงอายุ
ประจําปV ๒๕๖๒ ในวันอังคาร ท่ี ๙ เมษายน  ๒๕๖๒ ณ ศาลาพ)อท)านคล2ายวาจาสิทธ์ิ    
หน2าที่ว)าการอําเภอช2างกลาง  เริ่มเวลา ๐๗.๓๐ น. 

ประธาน  -ขอให2กํานัน ผู2ใหญ)บ2าน ฯลฯ ทุกท)านร)วมกิจกรรม เพื่อเสริมสร2างความสามัคคีและ
เปQนการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี 

ที่ประชุม   รับทราบ 
ป.ฝFนทิพยC นุกูลกิจ ๔.๕  การพิจารณากําหนดวันหยุดราชการเพ่ิมเปHนกรณีพิเศษในป8 ๒๕๖๒  

 -ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ และวันท่ี ๑๒ 
กุมภาพันธ�  ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรีเห็นว)าเพื่อให2ส)วนราชการ หน)วยงานของรัฐและพสกนิกร
ในทุกภาคส)วนที่ เ ก่ียวข2อง สามารถเข2าร)วมกิจกรรมการเตรียมงานและการซ2อมการ
ดําเนินการต)างๆ ที่เก่ียวข2องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได2อย)างพร2อมเพรียงกัน รวมท้ัง
เพื่อให2ประชาชนได2มีวันหยุดอย)างต)อเน่ืองในช)วงเทศกาลสงกรานต�ด2วย จีงมติดังน้ีกําหนดให2
วันศุกร� ท่ี ๑๒ เมษายน  ๒๕๖๒ และวันจันทร� ท่ี ๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ เปQนวันหยุดราชการ
เพิ่มเปQนกรณีพิเศษ ในปV ๒๕๖๒ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ป.ฝFนทิพยC นุกูลกิจ ๔.๖  การจัดทําน้ําอภิเษกของจังหวัดนครศรีธรรมราช  

 -การจัดทํานํ้าอภิเษกของจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อนําไปประกอบพิธีเสกนํ้า
อภิเษกในการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวัน เวลา และฤกษ�ที่สํานักพระราชวังกําหนดไว2  
ดังน้ี  ๑. พิธีพลีกรรมตักนํ้า  ๒. พิธีทํานํ้าอภิเษก  ๓. พิธีเวียนเทียนสมโภชนํ้าอภิเษก 

ที่ประชุม   รับทราบ 
/๔.๗  การบังคับใช2... 

 
 
 

 
-๕- 



ป.ฝFนทิพยC นุกูลกิจ ๔.๗  การบังคับใช�ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง กําหนดประเภทหรือชื่อของ 
   สถานที่สาธารณะ สถานที่ทํางานและยานพาหนะให�ส�วนหน่ึงส�วนใดหรือทั้งหมดของ 
   สถานที่และยานพาหนะเปHนเขตปลอดบุหร่ีหรือเขตสูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ี พ.ศ.๒๕๖๑ 
   และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ลักษณะและวิธีการในการแสดงเคร่ืองหมายเขต
   ปลอดบุหร่ีและเคร่ืองหมายเขตสูบบุหร่ี  พ.ศ.๒๕๖๑  
    -เพื่อสร2างความเข2าใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย และขอความอนุเคราะห�เผยแพร)
   และส่ังการหน)วยงานในสังกัดให2ถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ต)อไป 
ที่ประชุม   รับทราบ 
ป.ฝFนทิพยC นุกูลกิจ ๔.๘  การจัดกิจกรรม“สภากาแฟ เสวนา สร�างสัมพันธC สามัคคี”  ประจําเดือน  เมษายน 
   ๒๕๖๒    
    -เจ2าภาพสํานักงานสาธารณสุขอําเภอช2างกลางร)วมกับโรงพยาบาลพ)อท)านคล2าย
   วาจาสิทธ์ิอําเภอช2างกลาง กําหนดวันอังคาร ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒  ณ  วัดธาตุน2อย  
   หมู)ที่ ๑ ตําบลหลักช2าง  อําเภอช2างกลาง  เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. 
ประธาน  -ขอเชิญกํานัน ผู2ใหญ)บ2าน ร)วมกิจกรรมเพื่อได2พูดคุยปรึกษากันอย)างไม)เปQนทางการ 
  -ขอขอบคุณปลัดฝ!นทิพย�  นุกูลกิจ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ป.สมเกียรติ  รัตนบุรี ๔.๙  การเตรียมการปNองกันและแก�ไขปFญหาภัยแล�ง ป8 ๒๕๖๒  

 -ขอขอบคุณกํานัน ผู2ใหญ)บ2าน ฯลฯ ตําบลหลักช2างและตําบลสวนขันในการปฏิบัติ
หน2าท่ีรักษาความสงบเรียบร2อยในงานแห)ผ2าห)มเจดีย�พระธาตุน2อย บูชาพ)อท)านคล2ายวาจา
สิทธ์ิ ณ วัดธาตุน2อย และงานเดือนส่ีวัดสวนขัน 
 -กองบัญชาการป8องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห)งชาติ ส่ังการให2กองอํานวยการ
ป8องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ) เตรียมการป8องกันและแก2ไขป!ญหาภัยแล2ง 
ปV ๒๕๖๒  ซ่ึงถือเปQนนโยบายสําคัญของรัฐบาลท่ีทุกจังหวัด อําเภอ ต2องให2ความสําคัญและ
ดําเนินการโดยเร)งด)วนและป8องกันไม)ให2ประชาชนได2รับความเดือดร2อนจากป!ญหาภัยแล2งได2
แจ2งองค�กรปกครองส)วนท2องถ่ินได2จัดทําแผนรองรับเพื่อเตรียมความพร2อม ขอให2กํานัน
ผู2ใหญ)บ2านแจ2งทําความเข2าใจกับลูกบ2านในการกักเก็บนํ้า การใช2นํ้า 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ป.สมเกียรติ  รัตนบุรี ๔.๑๐  การเตรียมความพร�อมการปNองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช�วงเทศกาลสงกรานตC 

พ.ศ.๒๕๖๒  
 -หัวข2อหลักในการรณรงค�ใช2 ช่ือว)า “ขับรถมีนํ้าใจ รักษาวินัยจราจร”ช)วงการ
ดําเนินการกําหนดด2วยกัน ๓ ช)วง 
๑. ช)วงประชาสัมพันธ� ระหว)างวันท่ี ๑๑ มีนาคม – ๑๗  เมษายน ๒๕๖๒ 

/๒. ช)วงเตรียม... 
 
 
 
 
 
 
 



-๖- 

๒. ช)วงเตรียมความพร2อมและรณรงค� ระหว)างวันท่ี ๑๘ มีนาคม  - ๑๐ เมษายน  ๒๕๖๒  
๓. ช)วงควบคุมเข2มข2น ระหว)างวันท่ี ๑๑ – ๑๗  เมษายน  ๒๕๖๒ 
กําหนดจุดตรวจจุดบริการ ๒ จุด จุดบริการบริเวณหน2าวัดมะนาวหวาน  จุดตรวจใช2กฏหมาย
บริเวณหน2าหมวดการทางช2างกลาง การต้ังด)านชุมชน บริเวณบ2านคลองกุย หมู)ที่ ๘ ตําบล
ช2างกลาง จุดตรวจบ2านหน2าเหมน หมู)ที่ ๑๒ ตําบลช2างกลาง บ2านโคกทือ หมู)ที่ ๒ ตําบลหลักช2าง 
บ2านหนองไหล หมู)ที่  ๕ บริเวณหน2าเทศบาลตําบลหลักช2าง บ2านเทพรัตนา หมู)ที่  ๒      
ตําบลสวนขัน และบ2านคลองปVกเหนือ หมู)ที่ ๖ ตําบลสวนขัน คําส่ังการอยู)เวรจุดตรวจ      
จุดบริการ หน2าวัดมะนาวหวานเปQนการปฏิบัติหน2าที่ของกํานันผู2ใหญ)บ2านตําบลช2างกลาง     
หน2าหมวดการทางช2างกลางเปQนการปฏิบัติหน2าที่ของกํานันผู2ใหญ)บ2านตําบลหลักช2างและ
ตําบลสวนขัน  
 -ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต2นไม2ประจําปVของชาติ ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปV 
ขอให2ทุกหมู)บ2านเตรียมสถานที่ท่ีเหมาะสม โดยขอรับพันธุ�ไม2ได2ท่ีศูนย�ราชการนาสาร 

ประธาน  -ขอขอบคุณปลัดสมเกียรติ  รัตนบุรี 
ที่ประชุม  รับทราบ 
สวป.สภ.ช�างกลาง    ๔.๑๑  รายงานสถิติอาชญากรรม การจราจรและอ่ืนๆ ในรอบเดือน  มีนาคม  ๒๕๖๒  

  -พ.ต.ท.วิชาญ  รักพริก  สารวัตรป8องกันปราบปรามสถานีตํารวจภูธรช2างกลาง  
  แนะนําตัวในที่ประชุม 

ประธาน  -ขอขอบคุณสารวัตรปราบปรามสถานีตํารวจภูธรช2างกลาง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองของส�วนราชการต�างๆ 
ท�องถ่ินอําเภอช�างกลาง    ๕.๑  การต้ังคณะกรรมการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยระดับอําเภอ  และระดับองคCกร
   ปกครองส�วนท�องถ่ิน 

-เพื่อให2การดําเนินการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัด
สะอาด” อําเภอช2างกลางจึงแต)งต้ังคณะกรรมการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยระดับองค�กรปกครอง
ส)วนท2องถ่ิน 

ประธาน  -ขอให2กํานัน ผู2ใหญ)บ2าน แจ2งในท่ีประชุมประจําเดือนหมู)บ2านขอความร)วมมือ
ลูกบ2านให2ช)วยกันรักษาความสะอาด 

  -ขอขอบคุณท2องถ่ินอําเภอช2างกลาง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
สาธารณสุขอําเภอช�างกลาง ๕.๒  การขับเคล่ือนการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่ (พชอ.)  

-ประเด็นการดําเนินการจัดทําแผนในปV ๒๕๖๒  ๑. กิจกรรมจิตอาสา  ขับเคล่ือน
โดยมี รพสต.ในการกําจัดแหล)งเพาะพันธุ�ลูกนํ้ายุงลายโดยผ)าน อสม.ในพื้นท่ี  ๒. การกําจัดขยะ 

/มีหน)วยงาน... 

 

 

 

 



-๗- 

มีหน)วยงานท2องถ่ินในการกําจัดขยะชุมชน  ๓. อุบัติเหตุ ในช)วงเทศกาลท่ีต2องเฝ8าระวังจุด
ตรวจ  ตําบลหลักช2างเปQนตําบลนําร)อง สปถ.ระดับตําบล  ๔. ผู2สูงอายุ ในเดือนมีนาคมมีการ
ประกวดชมรมผู2สูงอายุ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
สาธารณสุขอําเภอช�างกลาง ๕.๓  สถานการณCโรคไข�เลือดออก   

-ฝากกํานัน ผู2ใหญ)บ2าน ประชาสัมพันธ�การกําจัดแหล)งเพาะพันธุ�ลูกนํ้ายุงลาย 
ที่ประชุม  รับทราบ 
สาธารณสุขอําเภอช�างกลาง         ๕.๔   มาตรการปNองกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ�า 

-อําเภอช2างกลาง พบหัวหมาบ2า ๑ หัว การดําเนินการต2องเฝ8าระวังท่ังคนและสัตว� ฝาก
ผู2ท่ีถูกกัด เลีย แทะ ถ2ามีบาดแผลต2องมีการฉีดวัคซีน แผลแวะหวะ ต2องฉีดวัคซีนท่ีบริเวณแผลด2วย 

ประธาน  -ขอขอบคุณนายสุรชัย  ชัยสิทธ์ิ  (แทน) สาธารณสุขอําเภอช2างกลาง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
สัสดีอําเภอช�างกลาง  ๕.๕  แจ�งยอดขอเรียกทหารกองเกินเข�ากองประจําการ ป8 ๒๕๖๒  
  -ยอดคนเข2ารับการตรวจเลือก จําหน)ายแล2วคงเหลือ ๑๕๖ คน ต2องการคนเข2ากอง

ประจําการ ๕๖ คน คิดเปQน ๓๕.๙% 
ที่ประชุม  รับทราบ 
สัสดีอําเภอช�างกลาง   ๕.๖  แต�งต้ังเจ�าหน�าที่ควบคุมทหารกองเกินในการตรวจเลือกทหารฯประจําป8 ๒๕๖๒   

 -ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เปQนวันตรวจเลือกทหารกองเกินเข2ากองประจําการ
ของอําเภอช2างกลาง ขอให2กํานัน ผู2ใหญ)บ2าน ปฏิบัติหน2าที่ต้ังแต)เวลา ๐๗.๐๐ น. จนเสร็จส้ิน
การตรวจเลือก การแต)งกายชุดเครื่องแบบปฏิบัติการ 

ประธาน  -ขอขอบคุณสัสดีอําเภอช2างกลาง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
พัฒนาการอําเภอช�างกลาง   ๕.๗  การคัดสรรสุดยอดหน่ึงตําบล หนึ่งผลิตภัณฑCไทย ป8 พ.ศ.๒๕๖๒ ระดับจังหวัด   

 -ขอให2กํานัน ผู2ใหญ)บ2านประชาสัมพันธ�ให2กลุ)มผลิตสินค2า OTOP ในหมู)บ2าน ส)งผล
งานเข2าร)วมการคัดสรรสุดยอดหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ�ไทย ปV พ.ศ.๒๕๖๒ ระดับจังหวัด   

ที่ประชุม  รับทราบ 
พัฒนาการอําเภอช�างกลาง   ๕.๘  การปฏิบัติการส่ือสารของกรมการพัฒนาชุมชนผ�านแอปพลิเคช่ันไลนCแอด  
    (Line @) @ กรมการพัฒนาชุมชน 

 -ขอให2กํานัน ผู2ใหญ)บ2าน ผู2นํากลุ)มในหมู)บ2านสมัครเปQนสมาชิกเพื่อรับรู2ข2อมูลข)าวสาร
ของกรมพัฒนาชุมชน  

ที่ประชุม  รับทราบ 
/๕.๙  ขอความร)วมมือ… 

 
 
 
 
 
 

 



-๘- 

พัฒนาการอําเภอช�างกลาง   ๕.๙  ขอความร�วมมือประชาสัมพันธCการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและ 
   เยาวชนดีเด�น และผู�ทําคุณประโยชนCต�อเด็กและเยาวชนเน่ืองในวันเยาวชนแห�งชาติ  
   ประจํา ๒๕๖๒   

 -ผู2สนใจขอดูรายละเอียดได2ท่ีสํานักงานพัฒนาชุมชน  
ประธาน  -ขอขอบคุณพัฒนาการอําเภอช2างกลาง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๖  เร่ืองอ่ืน ๆ 
การยางแห�งประเทศไทย  -กํานัน ผู2ใหญ)บ2านท)านใดต2องการขายนํ้ายางให2กับการยางแห)งประเทศไทยให2

รวมกลุ)มกันเพื่อได2ปริมาณมาก  ผู2สนใจติดต)อได2ท่ี ๐๘๑-๙๗๐๖๗๐๘ 
ประธาน  -ขอขอบคุณการยางแห)งประเทศไทย 
ที่ประชุม  รับทราบ 
เกษตรอําเภอช�างกลาง    -การแจ2งผลการโอนเงินช)วยเหลือเกษตรกร เม่ือวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ รายละ 

๕,๐๐๐ บาท กรณีเกษตรกรย่ืนแจ2งความเสียหายช)วยเหลือผู2ประสบภัย สาธารณภัย ๑๒๕ 
ราย รวมเปQนเงิน ๖๒,๕๐๐ บาท ตรวจสอบรายช่ือได2ที่สํานักงานเกษตรอําเภอช2างกลาง  
และขอให2กํานัน ผู2ใหญ)บ2านแจ2งลูกบ2านให2ตรวจสอบรายช่ือด2วย  

  -การช)วยเหลือภัยธรรมชาติ ปV ๒๕๖๑ ได2โอนเงินเมื่อวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ 
ขอให2แจ2งเกษตรกรเช็คยอดเงินด2วย 

    -คุณสมบัติผู)มีกัญชาตามกฎหมายใหม� มี 7 กลุ�ม คือ 1. หน�วยงานของรัฐ     
   2. ผู)ประกอบวิชาชีพ 3. สถาบัน อุดมศึกษาเอกชน (ทางแพทย=/เภสัชศาสตร=)              
   4. ผู)ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมตัวเปBนวิสาหกิจชุมชน 5. ผู)ประกอบการขนส�ง 
   สาธารณะระหว�างประเทศ 6. ผู)ปGวยเดินทางระหว�างประเทศ  7. ผู)ขออนุญาตอ่ืนซึ่ง 
   การขออนุญาตต)องมีแบบแจ)งการครอบครอง (ยส.5)โครงการวิจัย (ถ)ามี)และเอกสารอื่นๆ 
   ตามประเภทของผู)ยื ่นคําขอ ดังนี้ กรณีเปBนหน�วยงานรัฐ ต)องมีหลักฐานแสดงความเปBน
   หน�วยงานของรัฐ ผู)ประกอบวิชาชีพ ต)องแสดงใบประกอบวิชาชีพ สถาบันอุดมศึกษา  
   หลักฐานแสดงการเปBนสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน)าที่เกี่ยวกับการวิจัยและการเรียนการสอน
   ที่เกี่ยวกับการแพทย=หรือเภสัชศาสตร=  ส�วนผู)ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ต)องมีหนังสือจด
   ทะเบียนกลุ�มเกษตรกรตามกฎหมาย เอกสารแสดงความร�วมมือและดําเนินการภายใต)การ
   กํากับดูแลของหน�วยงานรัฐหรือสถาบันการศึกษา ผู)ประกอบการขนส�งสาธารณะระหว�าง
   ประเทศ ต)องมีเอกสารจดทะเบียนการดําเนินการขนส�งระหว�างประเทศ ผู)ปGวยเดินทาง 
   ระหว�างประเทศต)องมีหนังสือเดินทาง เอกสารเดินทางเข)าและออกจากประเทศไทย และ  
ประธาน  -ขอขอบคุณเกษตรอําเภอช2างกลาง 
ที่ประชุม  รับทราบ 

/-การข้ึนทะเบียน… 

 

 

 
 
 



-๙- 

ปศุสัตวCอําเภอช�างกลาง  -การข้ึนทะเบียนผู2เล้ียงสัตว� กรณีเปQนฟาร�มให2ขออนุญาตได2ท่ีองค�กรปกครองส)วน
ท2องถ่ิน  กรณีขอข้ึนทะเบียนรายใหม)ให2กํานัน ผู2ใหญ)บ2านเซนต�รับรองด2วย 

  -พิษสุนัขบ2า การข้ึนทะเบียนสุนัข  แมว แจ2งได2ท่ีองค�กรปกครองส)วนท2องถ่ิน  
ประธาน  -ขอขอบคุณปศุสัตว�อําเภอช2างกลาง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธาน  -เชิญท)านหัวหน2าส)วนท)านใดมีข2อราชการช้ีแจงหรือไม)  ถ2าไม)มี  ขอขอบคุณ

ผู2เข2าร)วมประชุมทุกท)าน  ขอป̀ดการประชุม  เวลา  ๑๒.๐๐ น.  

ที่ประชุม   รับทราบ 

 

(ลงช่ือ)   ผู2จดรายงานการประชุม 
            (นางสุกัญญา  ตีบรรโต) 
                         เจ2าหน2าท่ีปกครอง 

    (ลงช่ือ)         ผู2ตรวจรายงานการประชุม 
            (น.ส.พรทิพย�   มณีฉาย) 
                   ปลัดอําเภอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๐- 
 
 

เอกสารแนบรายงานการประชุม 
 

กํานัน  ผู�ใหญ�บ�าน  แพทยCประจําตําบล  สารวัตรกํานัน  ผู�ช�วยผู�ใหญ�บ�าน  ที่ไม�มาประชุม 
ประจําเดือน  เมษายน  ๒๕๖๒ 

 

กํานัน  ผู�ใหญ�บ�าน  แพทยCประจําตําบล  สารวัตรกํานัน  ผู�ช�วยผู�ใหญ�บ�าน  จํานวน  ๑๔๖  คน 
มาประชุม  ๑๓๐  คน   ลา  ๔ คน  ขาด  ๒  คน  ว�าง  ๙  อัตรา  พักการปฏิบัติหน�าที่  ๑  คน  

ตําบลช�างกลาง  จํานวน  ๒  ราย  ว�าง  ๔  อัตรา 
๑.  นายนุตพงศ�  หมวดชนะ ผู2ใหญ)บ2าน   หมู)ที่  ๔     ลา 
๒.  นายนพพร  รักชุมพล  ผู2ช)วยผู2ใหญ)บ2านฝGายปกครอง   หมู)ที่ ๑๒    ขาด 

ตําบลหลักช�าง  จํานวน  ๒  ราย   
๑.  นายอมร  สมวงศ�  กํานัน       ลา 
๒.  นายสุรสิทธ์ิ  บุญรัตน�  ผู2ช)วยผู2ใหญ)บ2านฝGายปกครอง   หมู)ที่ ๙   ขาด  

ตําบลสวนขัน จํานวน  ๒  ราย  พักการปฏิบัติหน�าที่ ๑ คน ว�าง ๕  อัตรา  
๑.  นางดัชนีย�  มัชฌิมวงศ� ผู2ใหญ)บ2าน   หมู)ที่  ๑    พักการปฏิบัติหน2าท่ี  
๔.  นายพัทยา  จิตรพันธ�  ผู2ช)วยผู2ใหญ)บ2านฝGายปกครอง   หมู)ที่  ๔   ลา 
๓.  นายประสิทธ์ิ  ศิลปวิสุทธ์ิ ผู2ใหญ)บ2าน  หมู)ที่  ๕     ลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


