
- สําเนา - 
รายงานการประชุมหัวหน�าส�วนราชการประจําอําเภอช�างกลาง 

ครั้งท่ี ๘ /๒๕๖๒ 
เม่ือวันพฤหัสบดี ท่ี  ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

ณ ห�องประชุมไอยรา(ช้ัน ๒ ) ท่ีว�าการอําเภอช�างกลาง 

เวลาประชุมเริ่ม ๑๓.๓๐ น. 
ผู�เข�าร�วมประชุม 

๑. นายวีรยุทธ  ขนุนนิล  นายอําเภอช�างกลาง 
๒. นายอาคม  ทองอินทร�  ปลัดอําเภอ 
๓. นางสาวฝ"นทิพย�  นุกูลกิจ ปลัดอําเภอ 
๔.นายนิพนธ�  รัตนุพงศ�  ปศุสัตว�อําเภอช�างกลาง 
๕. นายวินัย  วงศ�สกูล  เจ�าพนักงานท่ีดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาฉวาง 
๖. นายอภิชาติ  แก/นแก�ว  ท�องถ่ินอําเภอช�างกลาง 
๗.นายมนูญ  หนูรอด  สรรพากรเขตพ้ืนท่ีอําเภอช�างกลาง 
๘.จ.ส.อ.สมหวัง  นาคฤทธิ์ ผู�แทนสภาเกษตรกรอําเภอช�างกลาง 
๙.นางอนุสรณ�  ศรีประจันทร� พัฒนาการอําเภอช�างกลาง 
๑๐. นายสถิตพันธ�  อินฤดี (แทน) หัวหน�าสถานีไฟปCาเขาหลวงน้ําตกโยง 
๑๑. นายอมร  สมวงค�  กํานันตําบลหลักช�าง 
๑๒.นายภิสันต�  บุณยเกียรติ กํานันตําบลช�างกลาง 
๑๓.นายอภิศักด์ิ  จันทร�ขาว  (แทน) ผู�อํานวยการการยางแห/งประเทศไทยสาขาฉวาง 
๑๔.นางวรรณาศรีหรัญ  (แทน) ผู�อํานวยการศูนย�การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอําเภอช�างกลาง 
๑๕. นางสาวนันทะรี  เทพราช รักษาการสาธารณสุขอําเภอช�างกลาง 
๑๖. นายมณี  วงค�เวียน  ประธานสภาวัฒธรรมอําเภอช�างกลาง 
๑๗. ร.อ.ธนภณ  วงษ�กวี  สัสดีอําเภอช�างกลาง 
๑๘. นายป"ทวี  บัวทอง  (แทน) ผู�อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 
๑๙. นางนทาภรณ�  สุขอนันต� (แทน) เกษตรอําเภอช�างกลาง 
๒๐. นายสิทธิชัย  เดชาสิทธิ ์ (แทน) นายกสมาคมผู�ประกอบวิชาชีพครูช�างกลาง 
๒๑. นายทวีศักด์ิ  สินรา  (แทน) ผู�อํานวยการโรงพยาบาลพ/อท/านคล�ายวาจาสิทฺธิ์ 
๒๒.นายวิรัตน�  สันตจิตร  ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน�าท่ีนายกเทศมนตรีตําบลสวนขัน 
๒๓.นายอํานวย  ชูเพชร  (แทน) กํานันตําบลสวนขัน 
๒๔.นางสุมลทิพย�   พรหมวิเศษ ผู�จัดการธนาคารออมสิน สาขาจันดี 
๒๕.พ.ต.ท.ชนะ  เลิศจินตนากิจ (แทน) ผู�กํากับการสถานีตํารวจภูธรช�างกลาง 
๒๖. นางสาวสุธรรม  โมรา วัฒนธรรมอําเภอช�างกลาง 
๒๗. นางสาวศจี  วัจนสาร  เจ�าหน�าท่ีปกครอง 

          /ผู�ไม/ประชุม..... 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

- ๒ - 

ผู�ไม�มาประชุม 
๑. นายอภิญญา  หัสดิสาร ปลัดอําเภอ  ( ลาปCวย ) 
๒. นายสมเกียรติ  รัตนบุรี  ปลัดอําเภอ ( ติดราชการ ) 
๓.ผู�จัดการการไฟฟKาส/วนภูมิภาคอําเภอช�างกลาง(ติดราชการ) 
๔.หัวหน�าแขวงการทางช�างกลาง (ติดราชการ) 
๕. ผู�อํานวยการศูนย�วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช 
๖. นายกองค�การบริหารส/วนตําบลช�างกลาง 
๗. นายกเทศมนตรีตําบลหลักช�าง 
๘. เจ�าหน�าท่ีกีฬาและนันทนาการ 
๙. ประมงอําเภอช�างกลาง  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ�งท่ีประชุมทราบ 
ประธาน   ๑.๑สรุปผลการปฏิบัติงานท่ีสําคัญในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

- การดําเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล          
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก “๑ อําเภอ ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ” ปลูกต�นไม�บริเวณ
เกาะกลางสามแยกบายพาส เม่ือวันท่ี ๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
- กิจกรรมตามโครงการจิตอาสา “เราทําความ ดี ด�วยหัวใจ”ณ วัดมะนาวหวาน 
พระอารามหลวง หมู/ท่ี ๔ ตําบลช�างกลาง เม่ือวันท่ี ๔ กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
- กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดจันดี และวัดหลักช�าง เม่ือวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม  
๒๕๖๒ 
- การแข/งขันกีฬากรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชนอําเภอช�างกลางประจําปR 
๒๕๖๒ 
-การจัดกิจกรรม“สภากาแฟ เสวนา สร�างสัมพันธ� สามัคคี” ประจําเดือน             
กรกฎาคม ๒๕๖๒  เจ�าภาพเทศบาลตําบลสวนขัน เม่ือวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
ณ วัดราษฎร�บํารุง 
- การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ                   
พระเจ�าอยู/หัวประจําปRพุทธศักราช ๒๕๖๒ วันอาทิตย� ท่ี ๒๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 

(๑) ทําบุญตักบาตรพระสงฆ�และสามเณร 
(๒) พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ.าอยู0หัว ประจําป3พุทธศักราช ๒๕๖๒  
(๓) พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 
(๔) กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลําน้ํา ลําคลอง”ณ สวนสาธารณพรุไข0เต0า             

หมู0ท่ี ๘ ต.หลักช.าง อ.ช.างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๗ / ๒๕๖๒ 
มติท่ีประชุม รับรองการประชุม       

        /ระเบียบ..... 

 

 



 

- ๓ - 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ  
ประธาน   ๓.๑ การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง           

เจ�าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปCหลวง ประจําปCพุทธศักราช 
๒๕๖๒ซ่ึงกิจกรรมจะประกอบด�วย ๔ กิจกรรม 
๑. บุญตักบาตรพระสงฆ�และสามเณรณ วัดมะนาวหวาน(พระอารามหลวง)                   
เวลา ๐๖.๓๐ น. 
๒. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ ณ หอประชุมอําเภอช.างกลาง เวลา ๐๘.๓๐ 

น. 
๓. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลําน้ํา ลําคลอง จิตอาสาพัฒนาถนนสายหลักและจิต
อาสาพัฒนาสวนสาธารณะ เพ่ือถวายเปDนพระราชกุศล 
๔. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณ หอประชุม
อําเภอช.างกลาง เวลา ๑๘.๐๐ น.     
- สําหรับหน/วยงานขอให�ประดับพระฉายาลักษณ�สมเด็จพระนางเจ�าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปRหลวง บริเวณด�านหน�าอาคารสํานักงาน 
ประดับธงชาติไทยร/วมกับธงตราสัญลักษณ�พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 
๒๕๖๒ และธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. พร�อมประดับผ�าระบายสีเหลืองและผ�า
ระบายสีฟKาบริเวณรั้วอาคารสํานักงาน และจัดสถานท่ีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
ณ บริเวณอาคารสํานักงาน โดยประดับพระฉายาลักษณ�สมเด็จพระสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปRหลวง ธงชาติ ธงอักษรพระนามาภิไธย 
ส.ก. โตUะหมู/บูชา สมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล ปากกาสีน้ําเงินพร�อมโตUะและ
เก�าอ้ีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ในระหว/างวันท่ี ๕ – ๑๙ สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
๓.๒กองทุนการออมแห�งชาติ (กอช) 
- กองทุนออมแห0งชาติหรือกอช. เปDนกองทุนการออมเพ่ือวัยสูงอายุหรือวัยเกษียณ
โดยเฉพาะ ซ่ึงรัฐบาลให.สิทธิ์ประชาชนท่ีมีสัญชาติไทยเข.ามาเปDนสมาชิกระบบบัญชี
รายบุคคล เนื่องจากปJจจุบัน ประเทศไทยยังไม0มีการออมเพ่ือการชราภาพท่ี
ครอบคลุมภาคแรงงานทุกประเภทได.อย0างท่ัวถึงเปDนนโยบายสําคัญส0งเสริม
สวัสดิการให.ประชาชนภาพร0วมของจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู0ในลําดับท่ี ๗๕                 
ซ่ึงเดิมกระทรวงการคลังเปDนเจ.าภาพหลักต0อมาขอความร0วมมือกระทรวงมหาดไทย  
การสมัครข้ันตํ่าครั้งละ ๕๐ บาท แต0ไม0เกิน ๑๓,๒๐๐ บาทฝากส0วนราชการ
ประชาสัมพันธ� 
๓.๓ การแถลงนโยบายของรัฐบาล  เม่ือวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
นายกรัฐมนตรีได)แถลงนโยบายต�อรัฐสภา โดยมีนโยบายสําคัญดังนี้นโยบายหลัก 
12 ด)าน 
๑. การปกปKองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย� 
๒. การสร�างความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของ
ประเทศ 
๓. การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
๔. การสร�างบทบาทของไทยในเวทีโลก 

       /๕ การพัฒนา..... 
 



 
- ๔ - 

๕. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข/งขันของไทย 
๖. การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู/ภูมิภาค 
๗. การพัฒนาสร�างความเข�มแข็งจากฐานราก 
๘. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู�และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช/วงวัย 
๙. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
๑๐. การฟXYนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาสิ่งแวดล�อมเพ่ือสร�างการเติบโต 

อย/างยั่งยืน 
๑๑. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
๑๒. การปKองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการ 
      ยุติธรรม 

   นโยบายเร�งด�วน ๑๒ ด)าน 
1.แก.ไขปJญหาการดํารงชีวิตของประชาชน 
2.ปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3.มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับการผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
4.การให.ความช0วยเหลือเกษตรกร 
5.พัฒนานวัตกรรมการยกระดับศักยภาพของแรงงาน 
6.การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู0อนาคต  
7.การเตรียมคนไทยสู0ศตวรรษท่ี 21 
8.แก.ไขปJญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการท้ังฝXายการเมือง 
และฝXายข.าราชการประจํา 
9.แก.ไขปJญหายาเสพติดและความสงบสุขในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต. 
10.พัฒนาระบบการให.บริการประชาชน 
11.สนับสนุนให.มีการศึกษาการรับฟJงความคิดเห็นของประชาชน และ 
ดําเนินเพ่ือแก.ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
12.การแก.ไขปJญหาภัยแล.ง 

๓.๔ แนวทางการขับเคล่ือนจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. 
- ระดับหมู0บ.าน ในฐานะกํานัน ผู.ใหญ0บ.าน เปDนหัวหน.าจิตอาสา ให.ทุกหมู0บ.าน             
มีกิจกรรมจิตอาสาอย0างน.อย เดือนละ ๑ ครั้ง 
-ระดับตําบล ( อบต./ทต.) กิจกรรมบังคับคือการนํารถดับเพลิง รถน้ํา มาฉีดล.างทํา
ความสะอาดถนนในพ้ืนท่ีพร.อมจิตอาสากวาด เก็บขยะ ตัดหญ.า พัฒนาถนนสะอาด 
สวยงาม ปลอดภัย อย0างน.อยเดือนละ ๑ ครั้ง 

ท)องถ่ิน  ๓.๕ การดําเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
- การดําเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพะราช
พิธีบรมราชาภิเษก โดยขอให.คณะกรรมการอํานวยการโครงการฯ ระดับอําเภอ
ดําเนินการคัดเลือกสวนหย0อม/สวนสาธารณะขององค�กรปกครองส0วนท.องถ่ินใน
พ้ืนท่ี อย0างน.อย ๑ แห0ง 
 
        /ประธาน..... 

 



 
- ๕ - 

ประธาน   ๓.๖ กิจกรรมวันกํานัน ผู)ใหญ�บ)าน ประจําปB  ๒๕๖๒ 
- อําเภอช.างกลาง ร0วมกับชมรมกํานัน ผู.ใหญ0บ.านฯลฯ อําเภอช.างกลาง กําหนดจัด
กิจกรรมเนื่องในวันกํานัน ผู.ใหญ0บ.าน๑๐ สิงหาคม  ๒๕๖๒ ดังนี้  
๑. การแข0งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ� “ช.างกลางคัพ” ระหว0างวันท่ี ๕ – ๖ 
สิงหาคม  ๒๕๖๒ ณ สนามหน.าท่ีว0าการอําเภอช.างกลาง 
๒. พิธีทําบุญอุทิศส0วนกุศลให.แก0อดีตกํานัน ผู.ใหญ0บ.าน ฯลฯ ท่ีล0วงลับในวันท่ี ๑๐            
สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุมอําเภอช.างกลาง 
๓. กิจกรรมสังสรรค�เชื่อมความสัมพันธ� ในวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุม
อําเภอช.างกลาง เวลา ๑๘.๐๐ น. 

กํานันอมร ทางชมรมกํานันผู.ใหญ0บ.านอําเภอช.างกลาง จัดกิจกรรมการแข0งขันกีฬาเชื่อม
ความสัมพันธ� ในวันท่ี ๕ -๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซ่ึงมีทีมกํานันผู.ใหญ0บ.านภายใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช และทีมกํานันผู.ใหญ0บ.านจากจังหวัดใกล.เคียง ทางชมรม
กํานันผู.ใหญ0บ.านขอเชิญชวนหัวหน.าส0วนราชการร0วมในกิจกรรมดังกล0าวและ
ขอขอบคุณส0วนราชการท่ีให.การสนับสนุน และในวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เปDนวัน
กํานัน ผู.ใหญ0บ.าน ขอเชิญชวนส0วนราชการร0วมงาน จัดเลี้ยงโต_ะจีน ณ สนามหน.าท่ี
ว0าการอําเภอช.างกลาง  
๓.๗ การจัดกิจกรรม “สภากาแฟ เสวนา สร)างสัมพันธF สามัคคี” ประจําเดือน 
สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

สัสดี -การจัดกิจกรรม “สภากาแฟ เสวนา สร.างสัมพันธ� สามัคคี”ประจําเดือน สิงหาคม
๒๕๖๒ เจ.าภาพโดยสํานักงานสัสดี ปศุสัตว� ประมง เกษตร สรรพากร กําหนดใน
วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย�ถ0ายทอดเทคโนโลยีฯ หมู0ท่ี ๖ ตําบลสวนขัน             
เริ่มเวลา ๐๗.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. ขอเชิญชวนส0วนราชการทุกภาคส0วนร0วมในกิจกรรม
วันดังกล0าว 

สภอ.ช�างกลาง ๓.๘ ผลการดําเนินการจับกุมคดีต�างๆและยาเสพติด ในรอบเดือน กรกฎาคม 
๒๕๖๒ สถิติความผิดคดีอาญา ๔ กลุ�ม ข�อมูล ณ วันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
๑.ความผิดเก่ียวกับชีวิต ร/างกายเพศ ทําร�ายร/างกาย เกิด   - ราย จับ -  ราย  
๒. ความผิดเก่ียวกับทรัพย�ลักทรัพย� เกิด -  ราย จับ – ราย 
กรรโชกทรัพย� เกิด    ราย จับ   - ราย 
๓. ความผิดพิเศษ พ.ร.บ.คุ�มครองเด็ก - ราย จับ -   ราย 
๔. ความผิดรัฐเปDนผู.เสียหาย ยาเสพติด 2๔   ราย  

    - อาวุธปaน  ๔    ราย 
- การพนัน  ๕   ราย 

ปศ.   ๓.๙ โครงการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน 
-  แต0งต้ังคณะทํางานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชนระดับอําเภอ 
เพ่ือติดตาม กํากับดูแลการบริหารจัดการคุณภาพนม ตามโครงการอาหารเสริม                
(นม) โรงเรียน ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอ เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการดําเนินโครงการ
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ป3การศึกษา ๒๕๖๒  

          /ปัญหา.... 

 



- ๖ - 
 

   - ปJญหาท่ีพบคือการส0งนมไปยังโรงเรียนค0อนข.างล0าช.า    
ปลัด ทต.สวนขัน - การแก.ไขปJญหาไม0สามารถแก.ไขได.เนื่องจากผู.รับเหมามีเพียงรายเดียว 
ผู)แทนครู  - การแก.ไขปJญหาจะต.องแก.จากผู.รับเหมา 
ปศ.   จะนําเอาปJญหาท่ีเกิดข้ึนไปแก.ไขกับทางผู.รับเหมาในการจัดส0งนมไปยังโรงเรียนให. 

ดําเนินการให.ทันในช0วงเช.าเพ่ือเด็กนักเรียนจะได.ดื่มนม 
สธ   ๓.๑๐ สถานการณFโรคในพ้ืนท่ีอําเภอช)างกลาง 

- สถานการณ�โรคไข.เลือดออกพ้ืนท่ีอําเภอช.างกลาง เปDนลําดับท่ี ๑๔ ในจังหวัด
นครศรีธรรมราชและท้ังจังหวัดนครศรีธรรมราชมีผู.เสียชีวิตท้ังหมด ๗ ราย ในส0วน
พ้ืนท่ี อ.ช.างกลาง ซ่ึงมีผู.ปXวยไข.เลือดอยู0ขณะนี้ ตําบลสวนขัน หมู0ท่ี ๓ ,๔ ,๖ ,๘  
- แจ.งประชาสัมพันธ�สํานักงานสาธารณสุข ได.ย.ายท่ีต้ังสํานักงานสาธารณสุข            
ไปอยู0 บริเวณรั้วเดียวกันกับโรงพยาบาลพ0อท0านคล.ายวาจาสิทธิ์แล.วส0วนราชการการ
สามารถไปติดต0อได. 

รพ. การเกิดโรคไข.เลือดออกขณะมีคนไข.เพ่ิมข้ึน อาการของผู.ปXวยโรคไข.เลือดออกจะมี
อาการประมาณ ๕-๗ วัน เริ่มแรก ๑ – ๒ วัน จะมีอาการไข.ตัวร.อนไข.สูงตลอดเวลา 
ในช0วงวันท่ี ๓-๔ ถ.าเปDนไข.เลือดออกจะมีอาการ สามารถเจาะเลือดตรวจดูว0าเปDน
ไข.เลือดออกหรือไม0 วันท่ี  ๕-๗ จะเปDนช0วงท่ีเสี่ยงจะต.องเฝcาระวัง ผู.ปXวยจะต.อง
พยามทานอาหาร ด่ืมน้ําอัดลม(สไปร)  

พช ๓.๑๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด)วยการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนา
พ้ืนท่ี 
- ทางสํานักงานพัฒนาชุมชนได.แจ.งสําเนาระเบียบกระทรวงมหาดไทยว0าด.วยการ
จัดทําแผนและประสานแผนพ้ืนท่ี ให.กับองค�กรปกครองส0วนท.องถ่ินและหน0วยงานท่ี
เก่ียวข.องทราบเพ่ือใช.เปDนแนวทางปฏิบัติ 

กษ   ๓.๑๒ มาตรการจํากัดการใช)สารเคมี ๓ ชนิด 
- มาตรการจํากัดการใช.สารเคมี กฎหมายบังคับใช. ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ สําหรับ
เกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียน และได.มีการประชาสัมพันธ�ให.เกษตรกรสมัคร และ
ดําเนินการการอบรมและสอบให.กับเกษตรกรท่ีปลูกพืชผลทางการเกษตรปาลม� 
ผลไม. 
๓.๑๓ การขอรับรองมาตรฐาน GAP  
- ประชาสัมพันธ�การขอรับรองมาตรฐาน GAP สามารถขอได.กับทุกพืช ซ่ึงศูนย�วิจัย
และพัฒนาการเกษตร ต้ังอยู0ในพ้ืนท่ีอําเภอช.างกลาง   
๓.๑๔ สถานการณFการจําหน�ายมังคุด 
- สถานการณ�การจําหน0ายมังคุดขณะนี้ผลผลิตในพ้ืนท่ีอําเภอช.างกลางอยู0ในช0วง
ปลายฤดูกาล สําหรับทุเรียนเก็บเก่ียวไปประมาณ ๘๗ % จะมีรุ0นแรง และรุ0นสอง 
สําหรับมังคุดเก็บเก่ียวไปประมาณ ๘๕ % ส0วนลองกองเพียง ๕ %  

การยางฯ  - ทางการยาง ณ วันนี้ยังไม0มีงบประมาณในการจัดอบรมเก่ียวกับสารเคมี 
  การสมัครอบรมและสอบเพ่ีอเข.าร0วมมาตรการจํากัดการใช.สารเคมี พาราควอต 

ไกลโฟเซต ทางการยางกําหนดวัน ๒ รอบ ช0วงเช.า และบ0ายจะให.ความรู.ก0อนทํา
การสอบ  

ผู.แทนสมาคมครู  ขอขอบคุณท0านนายอําเภอช.างกลาง หัวหน.าส0วนราชการทุกภาคส0วน ท่ีมีส0วนช0วย
ให.การแข0งขันกีฬาประจําป3 ๒๕๖๒ สําเร็จลุล0วงไปด.วยดี ขอขอบคุณไว. ณ โอกาสนี้ 

         /สัสดี......... 



- ๗ - 

สัสดี  ขอแจ.งข0าวประชาสัมพันธ� ในวันท่ี ๘ สิงหาคม  ๒๕๖๒ ทางหน0วยสงเคราะห�ทหาร
ผ0านศึก จะออกพ้ืนท่ีให.บริการ ณ หอประชุมอําเภอช.างกลาง เวลา ๑๓.0๐ – 
๑๖.๐๐ น. สามารถมาติดต0อสอบถามได.ไม0ว0าจะเปDนเรื่องค0ารักษาพยาบาล การกู.ยืม 
ฝjกวิชาชีพ  สมัครเปDนสมาชิกณาปณกิจทหารผ0านศึก และได.มีการจัดเลี้ยงน้ําชา 

ประธาน   - หน0วยงานบรรเทาช.างกลาง ได.จัดเลี้ยงน้ําชา ในวันท่ี ๓ สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
- ในวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ท/านผู�ว/าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได�มอบหมาย
ให�ท/านรองผู�ว/าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบนโยบายให�กับหัวหน�าส/วน
ราชการ กํานันผู�ใหญ/บ�าน ณ หอประชุมอําเภอช�างกลางเวลา ๑๓.๓๐ น. - 
เรื่องของหมวกกันน_อคเด็กนักเรียนในระดับมัธยมและนักศึกษาระดับอาชีวะศึกษา 

ฝากทางคณะครูโรงเรียนช0วยดูแลขับข่ีรถจักรยานยนต�ให.สวมหมวกกันน_อค 
วท.กษ.   ฝากทางสถานีตํารวจภูธรช.างกลาง ให.ช0วยในการจัดต้ังด0านตรวจ หากไม0สวมหมวก 

กันน_อคให.ทําโทษโดยการบําเพ็ญสาธารณะประโยชน� 
ประธาน   - งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ กําหนดในวันท่ี ๒๒ กันยายน  – ๑ ตุลาคม   

๒๕๖๒ณ ทุ0งท0าลาด และขอความอนุเคราะห� ความร0วมมือหน0วยงาน ส0วนราชการ 
จําหน0ายสลากกาชาติงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจําป3 ๒๕๖๒ เล0มละ 
๒,๐๐๐ บาท 

ประธาน   ขอขอบคุณผู�เข�าร/วมประชุม 
 ปZดการประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น. 

 
ลงช่ือ                                  ผู)จดรายงานการประชุม 

( นางสาวศจี  วัจนสาร ) 
เจ)าหน)าท่ีปกครอง 

ลงช่ือ    ผู)ตรวจรายงานการประชุม 
( นางสาวฝOนทิพยF  นุกูลกิจ ) 

ปลัดอําเภอ 
 
 
 
 
 


