
-ส าเนา- 
รายงานการประชุมก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  อ าเภอช้างกลาง 

ครั้งที ่ ๘/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่  ๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
ณ  หอประชุมอ าเภอช้างกลาง 

  ผู้มาประชุม 

  ๑. นายวีรยุทธ  ขนุนนิล   นายอ าเภอ 
๒. นายอาคม  ทองอินทร์     ปลัดอาวุโส 
๓. นางสาวสุภสัสร  สมวงศ์     ปลัดอ าเภอ 
๔. นางสาวขวัญชนก  บุปผากิจ  เกษตรอ าเภอช้างกลาง 
๕. พ.ต.ท.วีรพล  บุญยัง     รองผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรช้างกลาง 
๖. ร.อ. ธนภณ  วงษ์กวี      สัสดีอ าเภอช้างกลาง 
๗. นายนิพนธ์  รัตนนุพนธ์  ปศุสัตว์อ าเภอช้างกลาง 

  ๘. นายอดิศักดิ์  จันทร์ขาว   หัวหน้าปฏิบัติการการยางแห่งประเทศไทยสาขาฉวาง 
  ๙. นางอนุสรณ์  ศรีประจันทร์  พัฒนาการอ าเภอช้างกลาง 
  ๑๐. นางสาวนันทะรี   เทพราช   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
  ๑๑. นายทวีศักดิ์   สินรา    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

๑๒. นางสุกัญญา  ตีบรรโต  เจ้าหน้าที่ปกครอง 
๑๓. ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจ าต าบล  สารวัตรก านัน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน    จ านวน  ๑๔๖  คน 
มาประชุม  ๑๓๙  คน   ลา  ๖  คน  ขาด  -  คน  พักการปฏิบัติหน้าที่  ๑  คน  
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 

ก่อนระเบียบวาระ -มอบประกาศใบแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้าน  สน.๑๓  จ านวน  ๑ ราย     
      -นายธนากร  ทิพย์   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๑๔  ต าบลช้างกลาง 
 -มอบประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบคุณความดีโดยเก็บกระเป๋าสตางค์ได้คืนเจ้าของ 
      -นายบุญน า  ประเสริฐ   

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
   ๑.๑ สรุปผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญในรอบเดือน  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 

 -การด าเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก “๑ อ าเภอ ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ” ปลูกต้นไม้บริเวณเกาะกลางสาม
แยกบายพาส  เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 -กิจกรรมตามโครงการจิตอาสา “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ วัดมะนาวหวาน 
พระอารามหลวง หมู่ที่ ๔ ต าบลช้างกลาง  เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
 -กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดจันดี และวัดหลักช้าง  เมื่อวันที่  ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

/-การแข่งขัน… 



-๒- 

 -การแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชนอ าเภอช้างกลางประจ าปี ๒๕๖๒   
 -การจัดกิจกรรม “สภากาแฟ เสวนา สร้างสัมพันธ์ สามัคคี”ประจ าเดือน กรกฎาคม 
๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  ณ วัดราษฎร์บ ารุง 
 -การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ           
พระเจ้าอยู่หัวประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
๑. ท าบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร  
๒. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒  
๓. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 
๔. กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาล าน้ า ล าคลอง”ณ พรุไขเต่า หมู่ที่ ๘ ต.หลักช้าง                

อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  ๗/๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๓ กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 

ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือนก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์
ประจ าต าบล  สารวัตรก านัน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ครั้งที่  ๗/๒๕๖๒  ในวันที่  ๓ กรกฎาคม  
๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ หอประชุมอ าเภอช้างกลาง  ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาให้การ
รับรองต่อไป 

ที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  ๗/๒๕๖๒  วันที่  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ การติดตามผลการประชุมครั้งท่ีแล้ว  (ครั้งที่  ๗/๒๕๖๒  วันที่  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๒) 
๓.๑  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจ าต าบล  สารวัตรก านัน  และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  

ที่ไม่มาประชุม  ประจ าเดือน  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจ าต าบล  
สารวัตรก านัน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  จ านวน  ๑๔๖  คน  มาประชุม  ๑๔๑  คน  ลา  ๒  คน  
ขาด  ๒  คน  พักการปฏิบัติหน้าที่   ๑  คน  

   ต าบลช้างกลาง  จ านวน  ๓  ราย   
   ๑.  นายยงยุทธ  ยอดยิ่ง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่ ๑๑  ขาด
   ๒.  นายพงษ์ศักดิ์  ราชาประจันทร์    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่ ๑๒ ขาด
   ๓.  นายอุดม  อ าลอย  ผู้ใหญ่บ้าน   หมู่ที่ ๑๖    ลา
   ต าบลหลักช้าง  จ านวน  -  ราย   

   ต าบลสวนขัน  จ านวน  ๑  ราย  พักการปฏิบัติหน้าที่ ๑ ราย   
   ๑.  นางดัชนีย์  มัชฌิมวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน   หมู่ที่  ๑    พักการปฏิบัติหน้าที่  
   ๒.  นายมนตรี  ปรีชา  ก านัน      ลา 
ที่ประชุม   รับทราบ 

/ระเบียบวาระท่ี ๔... 
 
 



-๓- 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
ประธาน   ๔.๑  การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒     
 กิจกรรมประกอบด้วย  ๓  กิจกรรม 
๑. พิธีท าบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร ณ วัดมะนาวหวานพระอารามหลวง เวลา ๐๖.๓๐ น. 
๒. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ ณ หอประชุมอ าเภอช้างกลาง  เวลา ๐๘.๓๐ น. 
๓. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  ณ หอประชุมอ าเภอ
ช้างกลาง  เวลา ๑๘.๐๐ น.     
 -ส าหรับหน่วยงานขอให้ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงาน ประดับ
ธงชาติไทยร่วมกับธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และธง
อักษรพระนามาภิไธย ส.ก. พร้อมประดับผ้าระบายสีเหลืองและผ้าระบายสีฟ้าบริเวณรั้ว
อาคารส านักงาน และจัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณอาคารส านักงาน    
โดยประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง  ธงชาติ ธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. โต๊ะหมู่บูชา สมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
ปากกาสีน้ าเงินพร้อมโต๊ะและเก้าอ้ีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ในระหว่างวันที่ ๕ – ๑๙ 
สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

ที่ประชุม   รับทราบ 
ประธาน   ๔.๒  การแถลงนโยบายของรัฐบาล  เม่ือวันที่ ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๒  นายกรัฐมนตรี        
   ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา โดยมีนโยบายส าคัญดังนี้ 

 นโยบายหลัก 12 ด้าน 
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
๓. การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
๔. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
๕. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
๖. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
๗. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
๘. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
๙. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
๑๐. การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
๑๑. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
๑๒. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการ ยุติธรรม 

 /นโยบาย.... 



-๔- 
    นโยบายเร่งด่วน ๑๒ ด้าน 

1. แก้ไขปัญหาการด ารงชีวิตของประชาชน 
2. ปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3. มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับการผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร 
5. พัฒนานวัตกรรมการยกระดับศักยภาพของแรงงาน 
6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต  
7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่  21 
8. แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝุายการเมืองและฝุายข้าราชการประจ า 
9. แก้ไขปัญหายาเสพติดและความสงบสุขในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
10. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
11. สนับสนุนให้มีการศึกษาการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และด าเนินเพ่ือแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
12. การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธาน ๔.๓  แนวทางการขับเคลื่อนจิตอาสาพระราชทาน  ๙๐๔ วปร.  

 -ระดับหมู่บ้าน  ในฐานะก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นหัวหน้าจิตอาสา ให้ทุกหมู่บ้าน             
มีกิจกรรมจิตอาสาอย่างน้อย  เดือนละ ๑ ครั้ง  และการแต่งกายด้วยชุดจิตอาสา 
 -ระดบัต าบล ( อบต./ทต.) กิจกรรมบังคับคือการน ารถดับเพลิง รถน้ า มาฉีดล้างท า
ความสะอาดถนนในพ้ืนที่พร้อมจิตอาสากวาด เก็บขยะ ตัดหญ้า พัฒนาถนนสะอาด สวยงาม 
ปลอดภัย อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 

ที่ประชุม   รับทราบ 
ประธาน   ๔.๔ การจัดกิจกรรม “สภากาแฟ เสวนา สร้างสัมพันธ์ สามัคคี”ประจ าเดือน  สิงหาคม  ๒๕๖๒  

 -การจัดกิจกรรม “สภากาแฟ เสวนา สร้างสัมพันธ์ สามัคคี”ประจ าเดือน สิงหาคม
๒๕๖๒ เจ้าภาพโดยส านักงานสัสดี ปศุสัตว์ ประมง เกษตร สรรพากร และธนาคารออมสิน 
สาขาจันดี  ก าหนดในวันที่ ๒๗ สิงหาคม  ๒๕๖๒ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ ๖ ต าบลสวนขัน  เริ่มเวลา ๐๗.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. 

ที่ประชุม   รับทราบ 
ประธาน   ๔.๕  กิจกรรมวันก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ประจ าปี  ๒๕๖๒  

 -อ าเภอช้างกลาง ร่วมกับชมรมก านัน  ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ อ าเภอช้างกลาง  ก าหนดจัด
กิจกรรมเนื่องในวันก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ๑๐ สิงหาคม  ๒๕๖๒ ดังนี้ 
 ๑. การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ “ช้างกลางคัพ” ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ 
สิงหาคม  ๒๕๖๒ ณ สนามหน้าที่ว่าการอ าเภอช้างกลาง 
 ๒. พิธีท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่อดีตก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ที่ล่วงลับในวันที่ ๑๐            
สิงหาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุมอ าเภอช้างกลาง 
 ๓. กิจกรรมสังสรรค์เชื่อมความสัมพันธ์   ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒              
ณ  หอประชุมอ าเภอช้างกลาง  เวลา ๑๘.๐๐ น. 

ที่ประชุม   รับทราบ /๔.๖  กองทุนการออม.... 



-๕- 

ประธาน   ๔.๖  กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)  
 -ขอให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เร่งรัดด าเนินการให้ราษฎรในหมู่บ้านสมัครกองทุนการออม
แห่งชาติ (กอช.) หมู่บ้านละ ๒๐ คน   

ที่ประชุม   รับทราบ 
ประธาน   ๔.๗  กิจกรรมงดเหล้าครบพรรษา                                            

-ศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับส านักงานเครือข่ายองค์กร
เหล้าภาคใต้ตอนบน ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคี
เครือข่ายด้านสุขภาพ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการงดเหล้าครบพรรษา เพ่ือประชาสัมพันธ์เชิญ
ชวนให้ประชาชนหันมารักสุขภาพ และเชิญชวนผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถิ่น ผู้ที่สนใจร่วมลงนาม
ในสมุดปฏิญาณตนงดเหล้าครบพรรษา 

ทีป่ระชุม   รับทราบ 
รอง ผกก.สภ.ช้างกลาง ๔.๘  ผลการด าเนินการจับกมุคดีต่างๆและยาเสพติด ในรอบเดือน  กรกฎาคม  ๒๕๖๒      

 -สถิติความผิดคดีอาญา ๔ กลุ่ม  ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 ๑. ความผิดเกี่ยวกบัชีวิต ร่างกายเพศ ท าร้ายร่างกาย เกิด   - ราย จับ -  ราย 
 ๒. ความผิดเกี่ยวกับทรัพย ์ลักทรัพย์ เกิด -  ราย จับ - ราย  
        กรรโชกทรัพย์ เกิด  -  ราย จับ   - ราย 
 ๓. ความผิดพิเศษ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก - ราย จับ - ราย 
 ๔. ความผิดรัฐเป็นผู้เสียหาย  ยาเสพติด 2๙ ราย อาวุธปืน ๔ ราย การพนัน ๔ ราย 

ประธาน    -ฝากก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  ดูแลบุตรหลาน และลูกบ้านให้ดี     
   ให้ห่างไกลยาเสพติด 
    -ขอขอบคุณรองผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรช้างกลาง 
ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องของส่วนราชการต่างๆ 
สัสดีอ าเภอช้างกลาง ๕.๑  ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่   

 -ส านักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครศรีธรรมราช   ก าหนดการออกหน่วย
 สงเคราะห์เคลื่อนที่เพ่ือให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกนอกประจ าการ  และครอบครัว
 ทหารผ่านศึกที่มีภูมิล าเนา ในเขตพ้ืนที่อ า เภอช้างกลาง  ในวันที่  ๘ สิ งหาคม ๒๕๖๒        
 ณ  หอประชุมอ าเภอช้างกลาง  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. การสงเคราะห์ด้านต่างๆ       
  ๑.  เบิกเงินสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาล    

 ๒.  เบิกเงินสงเคราะห์ในกรณีถึงแก่ความตาย    
    ๓.  เบิกเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือครั้งคราวกรณีเจ็บปุวย สูงอายุ และพิการทุพพลภาพ        
    ๔.  รับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์องค์การทหารผ่านศึก    
    ๕.  ให้ค าปรึกษาด้านการฝึกอาชีพ  
    ๖.  ให้ค าปรึกษาด้านกู้ยืมเงินสินเชื่อประเภทต่างๆ  

/-การแต่งกาย... 



-๖- 
    -การแต่งกายในงานรัฐพิธีต่างๆ ขอให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ งดเว้นการใส่กางเกงยีนส์ 
ประธาน    -ขอขอบคุณสัสดีอ าเภอช้างกลาง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ปศุสัตว์อ าเภอช้างกลาง ๕.๒  สถานการณ์โรคในพื้นที่  โรคพิษสุนัขบ้า  อหิวาสุกรแอฟริกา  
    -อาการของโรคอหิวาสุกรแอฟริกา  ไข้ข้ึนสูง  40.5-42°C  หนาวสั่น  ผิวหนังสีแดง 
   มีจุดเลือด โดยเฉพาะบริเวณใบหู พ้ืนท้อง  โคนขาด้านใน หายใจหอบ ระยะแรกมีอาการ
   ท้องผูก ระยะต่อมาจะท้องเสียถ่ายเหลว และอาจพบอาการทางประสาทร่วมด้วยเช่น เดิน
   โซเซ ขาหลังเป็นอัมพาตไม่กินอาหาร ไม่ยอมเคลื่อนไหว และไม่มีแรง โดยสามารถติดได้ทุก
   ช่วงวัย และมีโอกาสตายภายใน 2 สัปดาห์  การติดต่อ ติดต่อได้โดยตรงจากการสัมผัสเชื้อ
   สุกรที่ปุวยโดยตรง ติดต่อโดยอ้อม จากการสัมผัสอุปกรณ์และภาชนะ รวมถึงเศษอาหาร หรือ
   สุกรอาจถูกกัดโดยเห็บอ่อนที่รับเชื้อมาแล้ว ซึ่งพบมากในสุกรปุา  ในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีน
   ปูองกันหรือการรักษาโรคเฉพาะ และหากระบาดขึ้นแล้ว โอกาสก าจัดเชื้อให้หมดไปนั้น ท า
   ได้ค่อนข้างยาก และมักพบการระบาดซ้ า  
    -โรคพิษสุนัขบ้า  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแจ้งแผนการรับวัคซีนสุนัข       
   ขอให้น าสุนัข ไปรับวัคซีนตามวัน  เวลา  ที่แจ้งด้วย 
    -การข้ึนทะเบียนสุนัข แมว ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เพื่อให้รู้จ านวน
   การจัดซื้อวัคซีน 
    -การก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์  
ประธาน    -ขอขอบคุณปศุสัตว์อ าเภอช้างกลาง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
สาธารณสุขอ าเภอช้างกลาง  ๕.๓  สถานการณ์โรคในพื้นที่อ าเภอช้างกลาง  
  -สถานการณ์โรคไข้เลือดออก การป้องกัน  ฝากก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ให้

ลูกบ้านก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายทุกๆ ๗ วัน  
  -อาคารส านักงานสาธารณสุขอ าเภอช้างกลางย้ายไปอยู่ใกล้โรงพยาบาลพ่อท่าน

คล้ายวาสิทธิ์ 
ร.พ.พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ -เชื้อไวรัสเดงกีซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 4 สายพันธุ์ มียุงลายตัวเมียเป็นพาหะน าโรค เมื่อ 
   ยุงลายดูดเลือดผู้ปุวยที่มีเชื้อไวรัสเดงกี เชื้อจะเข้าไปฝังตัวภายในกระเพาะและต่อมน้ าลาย
   ของยุงโดยมีระยะฟักตัวประมาณ 8-12 วัน เมื่อยุงที่มีเชื้อไวรัสไปกัดคนอ่ืนๆ ต่อ เชื้อไวรัสก็
   จะเข้าสู่กระแสเลือดของผู้ที่โดนกัด ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกตามมา  
   อาการ  มีไข้สูงเฉียบพลันเกนิ 38 องศาเซลเซียสประมาณ 2-7 วัน  คลื่นไส้ อาเจียน เบื่อ
   อาหาร  หน้าแดง อาจพบจ้ าเลือดหรือจุดเลือดออกสีแดงเล็กๆ ตามผิวหนัง  ปวดท้องอย่าง
   รุนแรง กดเจ็บชายโครงด้านขวา  ในรายที่มีอาการรุนแรงมาก หลังจากมีไข้มาแล้วหลายวัน
   ผู้ปุวยอาจเกิดภาวะการไหลเวียนโลหิตล้มเหลวหรือภาวะชอ็ก   อาการของโรคไข้เลือดออก
   ในระยะแรกๆ คล้ายกับโรคติดเชื้อหลายโรค เช่น ไข้หวัดใหญ่ และไข้จากสาเหตุอ่ืน ดังนั้น 
   นอกเหนือจากการสังเกตอาการและซักประวัติความเป็นอยู่ของผู้ปุวยแล้ว แพทย์วินิจฉัยโรค
   ไข้เลือดออกด้วยการตรวจเพิ่มเติม และตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยตรวจความสมบูรณ์ของ 

/เม็ดเลือด (CBC)... 



   เม็ดเลือด (CBC) เพ่ือหาความผิดปกติของส่วนประกอบทั้งหมดของเลือดหากพบว่าผู้ปุวยมี
   จุดเลือดออกเล็กๆ ตามล าตัว และจ านวนเกล็ดเลือดลดต่ าลง อาจเป็นไปได้ว่าผู้ปุวยจะติด
   เชื้อไวรัสเดงกี แต่ถ้าเกล็ดเลือดลดต่ ามาก เม็ดเลือดขาวต่ า เม็ดเลือดแดงเข้มข้นขึ้น ความดัน
   โลหิตต่ า ร่วมกับมีชีพจรเบาเร็ว อาจเป็นตัวบ่งชี้ว่าผู้ปุวยมีโอกาสเข้าสู่ระยะช็อกซึ่ง 
   จ าเป็นต้องเข้ารับการรักษาตัวในห้องดูแลผู้ปุวยหนักทันที  การรักษา รักษาตามอาการเพ่ือ
   ประคับประคองให้ร่างกายของผู้ปุวยกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ซึ่งในรายที่อาการไม่รุนแรง 
   โรคไข้เลือดออกอาจหายได้เองภายใน 2-7 วัน  การดูแลอาการเบื้องต้น ผู้ปุวยควรดื่มน้ า
   ผลไม้หรือน้ าเกลือแร่เพ่ือปูองกันภาวะขาดน้ า เช็ดตัวด้วยน้ าอุ่นเพื่อลดไข้เป็นระยะๆ  
   รับประทานอาหารอ่อน งดอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีสีคล้ายเลือดเพ่ือไม่ให้การวินิจฉัย 
   คลาดเคลื่อน อาจรับประทานยาลดไข้ เช่น ยาพาราเซทตามอลได้แต่ในปริมาณท่ีแพทย์สั่ง
   เท่านั้น ห้ามรับประทานยาแอสไพรินและยากลุ่ม NSAID เด็ดขาดเพราะอาจท าให้เลือดออก
   ง่ายและมากข้ึน  หากพบว่าผู้ปุวยอาเจียนมาก ปวดท้องมาก ไข้ลดลงอย่างรวดเร็ว ตัวเย็น
   ผิดปกติ ไม่ปัสสาวะนานกว่า 6 ชั่วโมง ควรรีบมา พบแพทย์โดยเร็วที่สุด  การป้องกัน   
   ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายบริเวณบ้านและใกล้เคียง ด้วยการปิดฝาภาชนะท่ีมีน้ าขังไม่ให้
   ยุงเข้าไปวางไข่ได้ เปลี่ยนน้ าในภาชนะที่ปิดไม่ได้     
ประธาน    -ขอขอบคุณสาธารณสุขอ าเภอช้างกลางและโรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
เกษตรอ าเภอช้างกลาง ๕.๔  มาตรการจ ากัดการใช้สารเคมี ๓ ชนิด   

 วิธีการสมัคร   ๑. สมัครด้วยตนเอง ผ่านท่างเว็บไซต์ https://chem.doae.go.th 
 ๒. เกษตรกรที่ไม่สามารถสมัครเองได้ ให้ติดต่อสมัครได้ที่ส านักงานเกษตรอ าเภอช้างกลาง               

เอกสารที่ต้องเตรียม  ๑. สมุดทะเบียนเกษตรกร(เล่มสีเขียว) ๒. เอกสารสิทธิ์ที่ดินทุกแปลง 
๓.กรณีแปลงที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ต้องมีใบรับรองมาจากผู้ใหญ่บ้านที่ที่ตั้งแปลง  

ที่ประชุม  รับทราบ 
เกษตรอ าเภอช้างกลาง  ๕.๕  การขอรับรองมาตรฐาน GAP 
    -กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการ
   ตรวจรับรองระบบการจัดการคุณภาพ : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืช  (GAP) โดย
   ได้ก าหนด กฎเกณฑ์และวิธีการตรวจประเมิน ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่สอดคล้องกับ GAP 
   ตามหลักการสากล เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานการผลิตพืชในระดับฟาร์มของประเทศการผลิตทาง
   การเกษตรที่ดีและเหมาะสม หรือ Good Agriculture Practices  (GAP) เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่
   มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานที่ก าหนดได้ผลผลิตสูงคุ้มค่าการลงทุนและขบวนการผลิต 
   จะต้องปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภคมีการใช้ทรัพยากรที่เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดความ
   ยั่งยืนทางการเกษตรและไม่ท าให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมโดยหลักการนี้ได้รับการก าหนด
   โดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ  (FAO)  
ที่ประชุม  รับทราบ 
เกษตรอ าเภอช้างกลาง  ๕.๖  สถานการณ์การจ าหน่ายมังคุด   
    -ข้อเสนอ ๓ ประเด็น โดยจุดรับซื้อต้องด าเนินการ 1. ให้มีการติดประกาศราคารับ
   ซื้อสินค้ามังคุดประจ าวันให้ชัดเจน และสามารถมองเห็นโดยทั่วกัน   2. ให้มีการติดตาม  

/ตรวจสอบ… 
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   ตรวจสอบการใช้อิทธิพลภายในพ้ืนที่   3. ให้ผู้รับซื้อมีการท าบัตรคิว และให้ผู้ได้รับบัตรคิว
   ได้รับราคาตามที่ประกาศ 4. ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการตรวจ ชั่ง ตวง วัด ด าเนินการ 
   ตรวจสอบล้ง แหล่งรับซื้อ และให้มีใบรับรองการตรวจสอบที่ถูกต้อง ได้มาตรฐาน และ 
   ต้องด าเนินการภายใน ๓ วัน 
ประธาน    -การขอ GAP  เอกสาร  ส าเนาบัตรประชาชน  ส าเนาทะเบียนบ้าน  ส าเนา 
  เอกสารสิทธิ์เกี่ยวกับท่ีดิน แบบฟอร์ม มีก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามที่ตั้งแปลงเซนต์รับรองพร้อม 
  พยาน ๒ คน  
    -ขอขอบคุณเกษตรอ าเภอช้างกลาง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
กยท.สาขาฉวาง   -ประชาสัมพันธ์การใช้สารเคมี ๓ ชนิด พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส     
   ส าหรับการยางใช้สารพาราควอต ไกลโฟเซต สมัครได้ที่การยางแห่งปรเทศไทยสาขาฉวาง 
    -ประชาสัมพันธ์การขอรับสนับสนุนการปลูกแทนเปิดรับวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  
ประธาน    -ขอขอบคุณการยางแห่งประเทศไทยสาขาฉวาง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
พัฒนาการอ าเภอช้างกลาง -กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดท าโครงการเดิน วิ่ง แบ่งปัน สานฝันน้อง กองทุนพัฒนา
   เด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรากุมารี เพ่ือชิงถ้วย
   พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช 
   กุมารี ในวันอาทิตย์ที ่22 กันยายน 2562 ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล อ าเภอเมือง จังหวัด 
   นครนายก เพ่ือหารายได้สมทบกองทุนฯ และน าเงินไปช่วยเหลือเด็กที่ยากจนและด้อยโอกาส
   ตามวัตถุประสงค์ ของการจัดตั้งกองทุนฯ ผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมท าบุญได้ที่ส านักงานพัฒนา 
   ชุมชนอ าเภอช้างกลาง  
ประธาน    -ขอขอบคุณพัฒนาการอ าเภอช้างกลาง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
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 
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เอกสารแนบรายงานการประชุม 
 

ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจ าต าบล  สารวัตรก านัน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ที่ไม่มาประชุม 
ประจ าเดือน  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

 

ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจ าต าบล  สารวัตรก านัน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  จ านวน  ๑๔๖  คน 
มาประชุม  ๑๓๙  คน   ลา  ๖  คน  ขาด  -  คน   พักการปฏิบัติหน้าที่  ๑  คน  

ต าบลช้างกลาง  จ านวน  ๖  ราย   
๑.  นายสมหมาย  ศรีเพ่ิม  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่ ๒   ลา  
๒.  นายเสรี  ตลึงจิตร  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่ ๒   ลา  
๓.  นายศักดา  พรหมทอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่ ๓   ลา 
๔.  นายสมพร  ยมใหม่  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่ ๕   ลา  
๕.  นางสาวรัชณี  บวัทอง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่ ๘   ลา 
๖.  นายชัยยุทธ์   แก้วแพ่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่ ๑๐   ลา  

ต าบลหลักช้าง  จ านวน  -  ราย   

ต าบลสวนขัน  จ านวน  -  ราย  พักการปฏิบัติหน้าที่ ๑ ราย   
๑.  นางดัชนีย์  มัชฌิมวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน   หมู่ที่  ๑    พักการปฏิบัติหน้าที่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


