
- สําเนา - 
รายงานการประชุมหัวหน�าส�วนราชการประจําอําเภอช�างกลาง 

ครั้งท่ี ๑๐ /๒๕๖๒ 
เม่ือวันอังคาร ท่ี  ๑  ตุลาคม  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. นางสาวสุภสัสร  สมวงค�  ปลัดอําเภอ 
๔. นางสาวพรทิพย�  มณีฉาย  ปลัดอําเภอ 
๕. นายทวีศักด์ิ  สินรา   (แทน) ผู�อํานวยการโรงพยาบาลพ/อท/านคล�ายวาจาสิทธิ์ 
๖.นายมนูญ  หนูรอด   สรรพากรเขตพ้ืนท่ีอําเภอช�างกลาง 
๗. นายอภิศักด์ิ  จันทร�ขาว  (แทน) ผู�อํานวยการการยางแห/งประเทศไทย 
๘.ร.ต.อดิศร ทองขาว   สัสดีอําเภอช�างกลาง 
๙.นางสาวบุญญาภา  ศรีรินทร�  ประมงอําเภอช�างกลาง 
๑๐.นายมณี  วงค�เวียน   (แทน) กํานันตําบลสวนขัน 
๑๑.พ.ต.ท.วีรพล  บุญยัง   (แทน) ผู�กํากับการสถานีตํารวจภูธรช�างกลาง 
๑๒.นายนิพนธ�  รัตนนุพงศ�  ปศุสัตว�อําเภอช�างกลาง 
๑๓.นางสุมาลี  นินทศรี   เจ�าหน�าท่ีกีฬาและนันทนาการอําเภอช�างกลาง 
๑๔.นายวิรัตน�  สันตจิตร   ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน�าท่ีนายกเทศมนตรีตําบลสวนขัน 
๑๕.นายนฤนัย  เกศา   ท�องถ่ินอําเภอช�างกลาง 
๑๖. นางสาวนันทะรี  เทพราช  รักษาการสาธารณสุขอําเภอช�างกลาง 
๑๗.นางสาวกอบกุล  กลับอําไพ            ผู�อํานวยการศูนย�การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอําเภอ 

ช�างกลาง 
๑๘.นายพิสิทธิ์  คงแก�ว   (แทน) นายกองค�การบริหารส/วนตําบลช�างกลาง 
๑๙.นายอมร  สมวงค�   กํานันตําบลหลักช�าง 
๒๐.นายภิสันต� บุณยเกียรติ  กํานันตําบลช�างกลาง 
๒๑.นายธารานิตย�  โมล ี   (แทน) หัวหน�าอุทยานแห/งชาติน้ําตกโยง 
๒๒. นายณรงค�  สุวรรณฤกษ�  หัวหน�าหมวดทางหลวงช�างกลาง 
๒๓. ว/าท่ีร.ต.หญิงประภาพร  วิกล  (แทน) เกษตรอําเภอช�างกลาง 
๒๔. นางสาวสุธรรม  โมรา  วัฒนธรรมอําเภอช�างกลาง 
๒๕. นายบุญศักด์ิ  ต้ังเกียรติกําจาย ผู�อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 
๒๖. นางสาวศจี  วัจนสาร   เจ�าหน�าท่ีปกครอง 
 

          / ผู�ไม/มา..... 

 

 



- ๒ - 

ผู�ไม�มาประชุม 
๑. นายสมเกียรติ  รัตนบุรี  ปลัดอําเภอ ( ติดราชการ )       
๒.ผู�จัดการการไฟฟHาส/วนภูมิภาคอําเภอช�างกลาง( ติดราชการ) 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ�งท่ีประชุมทราบ 
ประธาน   1.1ข�าราชการเกษียณอายุราชการและย�ายไปดํารงตําแหน�งใหม� 
 - นางอนุสรณ�  ศรีประจันทร�  พัฒนาการอําเภอช�างกลาง (เกษียณอายุราชการ) 
 - ร.อ.ธนพล  วงษ�กวี สัสดีอําเภอช�างกลาง ย�ายไปดํารงตําแหน(ง สัสดีอําเภอคีรีรัฐ-

นิคม จังหวัดสุราษฎร�ธานี 
 - นายอภิชาติ  แก(นแก�ว ท�องถ่ินอําเภอช�างกลาง ย�ายไปดํารงตําแหน(งท�องถ่ิน-

อําเภอนาบอน 
   ๑.2 แนะนําตัวข�าราชการย�ายมาดํารงตําแหน�งใหม� จํานวน ๒ ราย 
   - นายนฤนัย  เกษา นักส/งเสริมการปกครองท�องถ่ินชํานาญการ 

ปฏิบัติหน�าท่ี ท�องถ่ินอําเภอช�างกลาง   
   - ร.ต.อดิศร  ทองขาว  ตําแหน/ง สัสดีอําเภอช�างกลาง 

๑.3สรุปผลการปฏิบัติงานท่ีสําคัญในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๒ 
- พิธีมอบ ผ�าพันคอ และหมวกจิตอาสา เม่ือวันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๖๒ 
- การรับบริจาคโลหิต พ้ืนท่ีอําเภอช�างกลาง ในวันท่ี ๑๒ กันยายน  ๒๕๖๒                
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.ณ หอประชุมอําเภอช�างกลาง 
- กิจกรรม “ เสวนา สภากาแฟ สร�างสัมพันธ� สามัคคี”  ณ วัดควนส�าน หมู/ท่ี ๖ ต.
ช�างกลาง อ.ช�างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เม่ือวันท่ี ๒๖กันยายน  ๒๕๖๒ 
- กิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดี ด�วยหัวใจ” ณ วัดควนส�าน หมู/ท่ี ๖                
ต.ช�างกลาง อ.ช�างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เม่ือวันท่ี ๒๖กันยายน  ๒๕๖๒ 
- กิจกรรมงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประจําปL ๒๕๖๒ ณ สนามหน�าเมืองไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เม่ือวันศุกร�  
ท่ี  ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ และแจ�งผลการประกวดหมฺรับประจําปL  ๒๕๖๒             
รางวัลชนะเลิศได�แก/ กลุ/มลุ/มน้ําตาปL สําหรับขบวนแห/ กลุ/มลุ/มน้ําตาปLได�รับรางวัล
รองชนะเลิศลําดับท่ี ๒        

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๙ / ๒๕๖๒ 
มติท่ีประชุม รับรองการประชุม       

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ  
ประธาน ๓.๑ การจัดพิธีบําเพ็ญกุศลและกิจกรรมน�อมรําลึกเนื่องในวันคล�ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
อําเภอช�างกลาง กําหนดจัดพิธีบําเพ็ญกุศลและกิจกรรมน�อมรําลึกเนื่องใน

วันคล�ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   
      /บรมนาถบพิตร...... 

 
 
 



- ๓ - 
บรมนาถบพิตร ในวันอาทิตย� ท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

1. พิธีทําบุญตักบาตร ณ ศาลาการเปรียญวัดมะนาวหวาน เวลา ๐๖.3๐ 
น. 

2. พิธีวางพวงมาลาและจุดเทียนเพ่ือน�อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุม-
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช เวลา ๐๘.๓๐ น. 

    การแต�งกาย  
- ข�าราชการ :เครื่องแบบปกติขาวไม(สวมหมวก 
- ทหาร/ตํารวจ : เครื่องแบบปกติขาว ไม(สวมหมวก พร�อมกระบ่ี ถุงมือ 
- ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา : เครื่องแบบตามสังกัด 
- ประชาชน : ชุดสุภาพผ�าไทยโทนสีเหลือง 

สําหรับหน�วยงาน/ส�วนราชการ ท่ีวางพวงมาลาขอให�นําขาตั้งพวงมาลามาด�วย 
๓.๒ การจัดงาน “วันป.ยมหาราช”  ๒๓ ตุลาคม  ๒๕๖๒ 

อําเภอช�างกลาง กําหนดจัดพิธีบําเพ็ญกุศลและกิจกรรมน�อมรําลึกเนื่องใน
วันคล�ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู(หัว ในวันพุธ ท่ี 2๓ 
ตุลาคม ๒๕๖๒โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

1. พิธีทําบุญตักบาตร ณ ศาลาการเปรียญวัดมะนาวหวาน เวลา ๐๖.3๐ 
น. 

2. พิธีวางพวงมาลาและจุดเทียนเพ่ือน�อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู(หัว ณ หอประชุมอําเภอช�างกลาง เวลา 
๐๘.๓๐ น. 

3. การมอบทุนการศึกษาให�แก(เด็กนักเรียนท่ีเรียนดีแต(ขาดแคลนทุนทรัพย�  
“ทุนเด็กดีวันป.ยะ” 

การแต�งกาย  
- ข�าราชการ :เครื่องแบบปกติขาวไม(สวมหมวก 
- ทหาร/ตํารวจ : เครื่องแบบปกติขาว ไม(สวมหมวก พร�อมกระบ่ี ถุงมือ 
- ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา : เครื่องแบบตามสังกัด 
- ประชาชน : ชุดสุภาพผ�าไทยโทนสีชมพู 

สําหรับหน�วยงาน/ส�วนราชการ ท่ีวางพวงมาลาขอให�นําขาตั้งพวงมาลามาด�วย 
๓.๓ ติดตามสถานการณ>ป?ญหาหมอกควันในพ้ีนท่ีภาคใต� 
- เตรียมความความพร�อมรองรับสถานการณ�ท่ีอาจส/งผลกระทบต/อสุขภาพของ
ประชาชน ดังนี้ 
๑. แจ�งเตือนประชาชนเฝHาระวังสุขภาพ 
๒. แจ�งเตือนประชาชนท่ีเดินทางสัญจรโดยพาหนะให�ใช�ความระมัดระวังเปPนพิเศษ 
๓. ให�สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตรวจสอบสถานการณ�คุณภาพอากาศ 
๔. ให�สํานักงานสาธารณสุขให�คําแนะนําด�านการดูแลสุขภาพการปฏิบัติตัว 
๕. ให�องค�กรปกครองส/วนท�องถ่ินเตรียมพร�อมจัดศูนย�จัดการภัยพิบัติและอุบัติภัย 
      

       /สภ.ช�างกลาง........ 



- ๔ - 
สภ.ช�างกลาง ๓.๔ ผลการดําเนินการจับกุมคดีต�างๆ และยาเสพติด ในรอบเดือน กันยายน 

๒๕๖๒ (สภ.ช�างกลาง) 
- ความผิดเก่ียวกับชีวิต ร(างกายเพศ ทําร�ายร(างกาย จํานวน – ราย 
- ความผิดเก่ียวกับทรัพย�จํานวน  - ราย 
- ความผิดพิเศษ พ.ร.บ.คุ�มครองเด็กจํานวน ๑ ราย 
- ความผิดรัฐเปIนผู�เสียหายยาเสพติด ๒๔ ราย  ๒๒ คน 

กษ. ๓.๕ การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเพ่ือเช�าร�วมโครงการประกันรายได�ปาล>ม
น้ํามัน ปB ๒๕๖๒/๒๕๖๓  

 - หลักเกณฑ�การข้ึนทะเบียนเกษตรกรปาล�ม ยางพาราให�ข้ึนทะเบียนท่ีต้ังแปลง การ
ให�ความช/วยเหลือครัวเรือนไม/เกิน ๒๕ ไร/ประกันรายได�ปาล�มกิโลกรัม ๔ บาท 
๓.๖ การสมัครสอบอบรมและสอบเพ่ือเข�าร�วมมาตรการจํากัดการใช�สารเคมี 
พาราควอตไกลโฟเซตและคลอร?ไพริฟอส 
๑. สมัครด�วยตนเอง ผ(านทางเว็บไซต� https://chem.doae.go.th 
๒. เกษตรกรท่ีไม(สามารถสมัครเองได� ให�ติดต(อสมัครได�ท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอ
ช�างกลาง 
- กรณีคนท่ีรับจ�างฉีดยาฆ(าหญ�าจะต�องไปติดต(อกับศูนย�วิจัยเพ่ือเข�ารับการอบรม 
พ้ืนท่ีห�ามฉีดสารเคมีในพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีต�นน้ํา ท่ีสาธารณะ 

ปศ.   ๓.๗สถานการณ>โรคอหิวาห>แอฟริกา โรคพิษสุนัขบ�า,โรคปากและเท�าเปFGอย 
๑.การปHองกันดูแลภายในฟาร�มฉีดพ/นยา 
๒.เ ม่ือเ กิดโรคจะมีส/งตรวจวิจัยโรคจะมีกองทุนให�การช/วยเหลือฟาร�มท่ี มี            
จํานวน ๕,๐๐๐ ตัวข้ึน 
๓.๘ การประกอบกิจการด�านปศุสัตว>ท่ีเก่ียวข�องกับการบังคับใช�กฎหมาย 
- จะดําเนินการใช�กฎหมายปศุสัตว� ประมง กรมวิชาการผู�ประกอบกิจการขอ
อนุญาตจากองค�กรปกครองส/วนท�องถ่ิน ขออนุญาตกรมปศุสัตว�ค/าอนุญาต ๑๐๐ 
บาทต/อปL 
๓.๙การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนปศุสัตว?  
- ใช�บัตรประชาชนเพ่ือปรับปรุงทะเบียนปศุสัตว�ให�เปPนปTจจุบันเพ่ือรองรับเม่ือเกิด
เหตุอุทกภัย 

ผอ.กศน. แจ�งข�อมูลเด็กในเรื่องของการศึกษาในพ้ืนท่ีอําเภอช�างกลางประมาณ ๕๐๐ คน ท่ีไม/
จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงทางกศน.ได�เปPนคณะกรรมการในการติดตามเพ่ือให�เด็ก
ได�รับการศึกษาข้ึนพ้ืนฐานซ่ึงส/วนใหญ/เด็กจะไม/อยู/ในพ้ืนท่ี และกลุ/มเด็กท่ีอายุน�อย
แต/งงานไป มีครอบครัวก็ไม/ยอมมาเรียน  

วธ - ขอแจ�งประชาสัมพันธ�วันทอดกฐินของวัดในพ้ืนท่ีอําเภอช�างกลาง 
 - ขอแจ�งประชาสัมพันธ�เชิญร/วมงานฉลองอายุวัฒนมงคล ๘๕ ปL พระราชสิริธรรม-

มงคล เจ�าอาวาส วัดมะนาวหวานพระอารามหลวง  
สธ. ขอขอบคุณทุกภาคส/วนในการร/วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอําเภอช�างกลางมีผู�          

มาบริจาคโลหิต ๑๑๙ ราย แต/สามารถบริจาคให�ได�จํานวน ๙๓ ราย 
        /รพ....... 

 
 



- ๕ - 

รพ. มีการเกิดอุบัติเหตุหน�าโรงพยาบาลพ/อท/านคล�ายวาจาสิทธิ์ ทางเข�ามีทางเดียว 
ขณะนี้ทางโรงพยาบาลได�ขยายทางเข�า-ออก เพ่ือลดปTญหาการเกิดอุบัติเหตุ  ให�รถ
สามารถสัญจรเข�า-ออกได�สะดวกข้ึน  

การยาง ขอแจ�งเรื่องการขอทุนการปลูก การยางจะหยุดรับการขอทุนช/วงเดือน สิงหาคม –
กันยายน ของทุกปL และจะเปXดรับการขอทุน ตุลาคม – กรกฎาคม ของปL เอกสารท่ี
ต�องเตรียม สําเนาบัตรประชาชน หลักฐานท่ีดิน 

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

ลงช่ือ                                  ผู�จดรายงานการประชุม 
( นางสาวศจี  วัจนสาร ) 

เจ�าหน�าท่ีปกครอง 

ลงช่ือ    ผู�ตรวจรายงานการประชุม 
( นางสาวฝFนทิพย?  นุกูลกิจ ) 

ปลัดอําเภอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


