
-ส าเนา- 
รายงานการประชุมก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  อ าเภอช้างกลาง 

ครั้งที ่ ๑๐/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่  ๒  ตุลาคม  ๒๕๖๒ 
ณ  หอประชุมอ าเภอช้างกลาง 

  ผู้มาประชุม 

  ๑. นายวีรยุทธ  ขนุนนิล   นายอ าเภอ 
๒. นายอาคม  ทองอินทร์     ปลัดอาวุโส 
๓. นางสาวพรทิพย์  มณีฉาย  ปลัดอ าเภอ 
๔. นางนทาภรณ์  สุขอนันต์  (แทน) เกษตรอ าเภอช้างกลาง 
๕. ร.ต. อดิศร  ทองขาว     สัสดีอ าเภอช้างกลาง 
๖. นายนิพนธ์  รัตนนุพนธ์  ปศุสัตว์อ าเภอช้างกลาง 

  ๗. นายอดิศักดิ์  จันทร์ขาว   หัวหน้าปฏิบัติการการยางแห่งประเทศไทยสาขาฉวาง 
  ๘. นางสาวนันทะรี   เทพราช   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
  ๙. นายทวีศักดิ์   สินรา    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
  ๑๐. นางสาวบุญญาภา  ศรีรนิทร์  ประมงอ าเภอช้างกลาง 
  ๑๑. นางกอบกุล  กลับอ าไพ  ผอ.กศน.อ าเภอช้างกลาง 
  ๑๒. นางสุมลทิพย์  พรหมวิเศษ  ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาจันดี 
  ๑๓. นายวิรัตน์  นุ่มนวล   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลหลักช้าง 

๑๔. นางสุกัญญา  ตีบรรโต  เจ้าหน้าที่ปกครอง 
๑๕. ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจ าต าบล  สารวัตรก านัน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน    จ านวน  ๑๔๕  คน 
มาประชุม  ๑๓๘  คน   ลา  ๖  คน  ขาด  -  คน  พักการปฏิบัติหน้าที่  ๑  คน  
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 

ก่อนระเบียบวาระ -มอบประกาศใบแต่งตั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง สน.๑๘  จ านวน ๑ ราย 
-นายบุญเกียรติ  ศิลารัตน์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง  หมู่ที่ ๑๑ ต าบลช้างกลาง 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
   1.1 ข้าราชการเกษียณอายุราชการและย้ายไปด ารงต าแหน่งใหม่ 
 - นางอนุสรณ์  ศรีประจันทร์  พัฒนาการอ าเภอช้างกลาง (เกษียณอายุราชการ) 
 - ร.อ.ธนภณ  วงษ์กวี สัสดีอ าเภอช้างกลาง ย้ายไปด ารงต าแหน่ง สัสดีอ าเภอคีรีรัฐนิคม 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 - นายอภิชาติ  แก่นแก้ว ท้องถิ่นอ าเภอช้างกลาง ย้ายไปด ารงต าแหน่ง ท้องถิ่นอ าเภอนาบอน 

   ๑.2 แนะน าตัวข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ จ านวน ๒ ราย 
   - นายนฤนัย  เกษา นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นช านาญการปฏิบัติหน้าที่ท้องถิ่นอ าเภอช้างกลาง   
   - ร.ต.อดิศร  ทองขาว  ต าแหน่ง สัสดีอ าเภอช้างกลาง 

/๑.3 สรุปผล… 



-๒- 

   ๑.3 สรุปผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๒ 
-พิธีมอบ ผ้าพันคอ และหมวกจิตอาสา  เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ 
-การรับบริจาคโลหิต พ้ืนที่อ าเภอช้างกลาง ในวันที่ ๑๒ กันยายน  ๒๕๖๒                  
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.  ณ หอประชุมอ าเภอช้างกลาง 
-กิจกรรม “ เสวนา สภากาแฟ สร้างสัมพันธ์ สามัคคี”  ณ วัดควนส้าน หมู่ที่ ๖               
ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน  ๒๕๖๒ 
-กิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” ณ วัดควนส้าน หมู่ที่ ๖ ต.ช้างกลาง           
อ.ช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน  ๒๕๖๒ 
-กิจกรรมงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 
๒๕๖๒ ณ สนามหน้าเมืองไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เมื่อวันศุกร์  ที่  ๒๗ กันยายน 
๒๕๖๒ และแจ้งผลการประกวดหมฺรับประจ าปี ๒๕๖๒  รางวัลชนะเลิศได้แก่กลุ่มลุ่มน้ าตาปี 
ส าหรับขบวนแห่ กลุ่มลุ่มน้ าตาปีได้รับรางวัลรองชนะเลิศล าดับที่ ๒       

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๙/๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๓  กันยายน  ๒๕๖๒ 
ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือนก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์

ประจ าต าบล  สารวัตรก านัน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ครั้งที่  ๙/๒๕๖๒  ในวันที่  ๓ กันยายน  
๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ หอประชุมอ าเภอช้างกลาง  ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาให้การ
รับรองต่อไป 

ที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  ๙/๒๕๖๒  วันที่  ๓  กันยายน  ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ การติดตามผลการประชุมครั้งท่ีแล้ว  (ครั้งที่  ๙/๒๕๖๒  วันที่  ๓  กันยายน  ๒๕๖๒) 
๓.๑  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจ าต าบล  สารวัตรก านัน  และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  

ที่ไม่มาประชุม  ประจ าเดือน  กันยายน  ๒๕๖๒  ก านัน  ผูใ้หญ่บ้าน  แพทย์ประจ าต าบล  
สารวัตรก านัน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  จ านวน  ๑๔๕  คน  มาประชุม  ๑๓๖  คน  ลา  ๘  คน  
ขาด  -  คน  พักการปฏิบัติหน้าที่   ๑  คน  

   ต าบลช้างกลาง  จ านวน  ๕  ราย  
   ๑.  นางลัดดาวัลย์  ญาณหาญ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่ ๓  ลา 
   ๒.  นายขจรศักดิ์   วงศ์วรรณ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่ ๗  ลา
   ๓.  นางสาวรัชณี  บวัทอง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่ ๘  ลา 
   ๔.  นายเชวง  จันทร์นุ่น  ผู้ใหญ่บ้าน   หมู่ที่ ๙    ลา 
   ๕.  นายอุดม  อ าลอย  ผู้ใหญ่บ้าน   หมู่ที่ ๑๖    ลา 
   ต าบลหลักช้าง  จ านวน  ๒  ราย   
   ๑.  นายช านาญ  สุขศรีใส  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ   หมู่ที่ ๓ ลา 
   ๒.  นายประสาทร์  งามพร้อม ผู้ใหญ่บ้าน   หมู่ที่ ๑๐    ลา 

/ต าบลสวนขัน...   
 



-๓- 

   ต าบลสวนขัน  จ านวน  ๑  ราย  พักการปฏิบัติหน้าที่ ๑ ราย   
   ๑.  นางดัชนีย์  มัชฌิมวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน   หมู่ที ่ ๑  พักการปฏิบัติหน้าที่  
   ๒.  นายมีชัย  จันจง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่ ๑  ลา 

ที่ประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
ประธาน   ๔.๑ การจัดพิธีบ าเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 
   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  

-อ าเภอช้างกลาง ก าหนดจัดพิธีบ าเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมร าลึกเนื่องในวนัคล้าย
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันอาทิตย์ 
ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

1. พิธีท าบุญตักบาตร ณ ศาลาการเปรียญวัดมะนาวหวาน เวลา ๐๖.3๐ น. 
2. พิธีวางพวงมาลาและจุดเทียนเพื่อน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมวิทยาลัย-
เกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช เวลา ๐๘.๓๐ น. 

    การแต่งกาย  
- ข้าราชการ : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก 
- ทหาร/ต ารวจ : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก พร้อมกระบี่ ถุงมือ 
- ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา : เครื่องแบบตามสังกัด 
- ประชาชน : ชุดสุภาพผ้าไทยโทนสีเหลือง 

ส าหรับหน่วยงาน/ส่วนราชการ ที่วางพวงมาลาขอให้น าขาตั้งพวงมาลามาด้วย  
ที่ประชุม   รับทราบ 
ประธาน   ๔.๒  การจัดงาน “วันปิยมหาราช”  ๒๓ ตุลาคม  ๒๕๖๒  

-อ าเภอช้างกลาง ก าหนดจัดพิธีบ าเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้าย
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพุธ ที่ 2๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยมี
กิจกรรม ดังนี้ 

1. พิธีท าบุญตักบาตร ณ ศาลาการเปรียญวัดมะนาวหวาน เวลา ๐๖.3๐ น. 
2. พิธีวางพวงมาลาและจุดเทียนเพื่อน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอ าเภอช้างกลาง เวลา ๐๘.๓๐ น. 
3. การมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์“ทุนเด็กดีวันปิยะ” 
การแต่งกาย  
- ข้าราชการ : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก 
- ทหาร/ต ารวจ : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก พร้อมกระบี่ ถุงมือ 
- ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา : เครื่องแบบตามสังกัด 
- ประชาชน : ชุดสุภาพผ้าไทยโทนสีชมพู 

ส าหรับหน่วยงาน/ส่วนราชการ ที่วางพวงมาลาขอให้น าขาตั้งพวงมาลามาด้วย  
ที่ประชุม   รับทราบ 

/๔.๓  ติดตาม.... 



-๔- 

ประธาน   ๔.๓  ติดตามสถานการณ์ปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคใต้  
 - เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสขุภาพของประชาชน  ดังนี ้
๑. แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสุขภาพ 
๒. แจ้งเตือนประชาชนที่เดินทางสัญจรโดยพาหนะให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ 
๓. ให้ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราชตรวจสอบ
สถานการณ์คุณภาพอากาศ 
๔. ให้ส านักงานสาธารณสุขให้ค าแนะน าด้านการดูแลสุขภาพการปฏิบัติตัว 
๕. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมพร้อมจัดศูนย์จัดการภัยพิบัติและอุบัติภัย 

ที่ประชุม   รับทราบ 
ประธาน   ๔.๔  ผลการด าเนินการจับกมุคดีต่างๆ และยาเสพติด ในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๒  

 ๑. ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายเพศ ท าร้ายร่างกาย  จ านวน - ราย 
 ๒. ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์  จ านวน  - ราย 
 ๓. ความผิดพิเศษ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก จ านวน ๑ ราย 
 ๔. ความผิดรัฐเป็นผู้เสียหาย ยาเสพติด ๒๔ ราย  ๒๒ คน 

ที่ประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องของส่วนราชการต่างๆ 
นางนทาภรณ์ สุขอนันต์ ๕.๑  การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเพื่อเช้าร่วมโครงการประกันรายได้ปาล์มน้ ามัน      

ปี ๒๕๖๒/๒๕๖๓ 
    -หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการด าเนินโครงการฯ ดังนี้ 
    1. เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ ามันต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริม 
   การเกษตรทุกครัวเรือน ทั้งที่มีเอกสารสิทธิ์และไม่มีเอกสารสิทธิ์ และเป็นพ้ืนที่ที่ต้นปาล์มให้
   ผลผลิตแล้ว  (อายุไม่น้อยกว่า 3 ปี) ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ 
    2. ธ.ก.ส. ก าหนดจ่ายเงินชดเชยให้แก่เกษตรกรเป็นงวด โดยแบ่งจ่ายจ านวน 8 งวด       
   (ทุก 45 วัน) เริ่มจ่ายงวดที่ 1 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 งวดต่อไปจ่ายในวันที่ 15  
   พฤศจิกายน 2562 หากเกษตรกรรายใดยังไม่มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562     
   จะไม่ได้รับเงินในงวดที่ 2  
    3. การค านวณผลผลิตเฉลี่ยปาล์มน้ ามันทั้งประเทศ ใช้ข้อมูลของส านักงาน 
   เศรษฐกิจการเกษตรย้อนหลัง 3 ปี (36 เดือน) ซึ่งจะได้ผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 2,906 กิโลกรัม
   ต่อไร่ต่อปี 
    4. การจ่ายเงินชดเชยให้แก่เกษตรกร ธ.ก.ส. จ่ายเงินส่วนตา่งระหว่างราคาเป้าหมาย
   กับราคาตลาดอ้างอิงเข้าบัญชีเกษตรกร 
    การจ่ายเงิน  1.ธ.ก.ส.จะไม่จ่ายเงินย้อนหลังงวดที่ผ่านมาแล้วนะคะ หากมา 
   ปรับปรุงทีหลังก็จะได้งวดถัดไปค่ะ 
  2.ราคาตลาดอ้างอิง จะไม่เท่ากันในแต่ละงวด ขึ้นอยู่กับราคาเฉลี่ยผลปาล์มทะลาย 

(คุณภาพน้ ามัน 18%) ย้อนหลังของลานเท และโรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม ในพ้ืนที่ จ.สุราษฎรธ์านี  
/กระบี่... 

 



-๕- 

 กระบี่ ชุมพร ปัตตานี และชลบุรี ย้อนหลัง 45 วัน 
ที่ประชุม   รับทราบ 
นางนทาภรณ์ สุขอนันต์  ๕.๒ การสมัครสอบอบรมและสอบเพื่อเข้าร่วมมาตรการจ ากัดการใช้สารเคมี พาราควอต

ไกลโฟเซตและคอลร์ไพริฟอส  
๑. สมัครด้วยตนเอง ผ่านท่างเว็บไซต์ https://chem.doae.go.th 
๒. เกษตรกรที่ไม่สามารถสมัครเองได้ ให้ติดต่อสมัครได้ที่ส านักงานเกษตรอ าเภอช้างกลาง 
ฝากก านัน ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในหมู่บ้านสมัครและเข้าอบรม เพ่ือสอบเข้า
ร่วมมาตรการจ ากัดการใช้สารเคมี พาราควอต  ไกลโฟเซต  และคอลร์ไพริฟอส กฎหมาย
บังคับห้ามใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เกษตรกรจะต้องผ่านการอบรมและสอบให้ผ่าน 
ผู้รับจ้างฉีดยา และฉีดหญ้า จะต้องขึ้นทะเบียนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัด
นครศรีธรรมราช พร้อมบัตรประชาชน 

    -ขอขอบคุณนางนทาภรณ์  สุขอนันต์ (แทน) เกษตรอ าเภอช้างกลาง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ปศุสัตว์อ าเภอช้างกลาง ๕.๓ สถานการณ์โรคอหิวาห์แอฟริกา โรคพิษสุนัขบ้า,โรคปากและเท้าเปื่อย 
    -โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ASF  ข้อแนะน าจากกรมปศุสัตว์ เป็นโรคไวรัสที่ระบาด
   ในสุกร หากเกิดการระบาดจะท าให้สุกรตายเป็นจ านวนมาก ยังไม่มีวัคซีนและการรักษาที่
   จ าเพาะเป็นโรคที่ไม่ติดต่อสู่คน เชื้อสามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อม หรือซากได้นานหลายเดือน
   ประเทศท่ีมีการระบาด จะมีผลกระทบที่รุนแรงต่อเศรษฐกิจและสังคม  อาการของโรค  ตาย
   เฉียบพลัน มีไขสูง ผิวหนังแดง มีจุดเลือดออก หรือรอยช้ าโดยเฉพาะหลังใบหู ท้อง ขาหลัง
   มีอาการทางระบบอ่ืน เช่นทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร การแท้งในช่วงของการตั้งท้อง   
   พบทุกกลุ่ม และทุกช่วงอายุ  อัตราป่วย 100% อัตราตาย 30-100% ในลูกสุกรอัตราตาย
   สูง 80-100% ภายใน 14 วัน  การติดต่อของโรค  การสัมผัสสิ่งคักหลั่งของสุกรป่วย    
   การหายใจเอาเชื้อเข้าไป การกินอาหารที่มีเชื้อป่นเปื้อน การโดนเห็บที่มีเชื้อกัด 
    -โรคพิษสุนัขบ้า ขอให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แจ้งลูกบ้านขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงที่องค์กร
   ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือการจัดซื้อวัคซีน 
    -โรคปากและเท้าเปื่อย  สาเหตุหลักติดจากวัวชนที่ชนต่างพ้ืนที่ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ปศุสัตว์อ าเภอช้างกลาง ๕.๔  การประกอบกิจการด้านปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย 
  -การขออนุญาตโรงฆ่าสัตว์ที่ถูกกฎหมาย 
  -ร้านขายอาหารสัตว์ ต้องขออนุญาตให้ถูกต้อง 
  -เขียงและร้านขายเนื้อสัตว์ต้องขออนุญาตให้ถูกต้อง เอกสาร ส าเนาบัตรประชาชน    

ค่าใบอนุญาต ๑๐๐ บาท/ปี 
  -การเปิดกิจการประกอบร้านขายอาหารสัตว์  ต้องขออนุญาตให้ถูกต้อง กรณีขาย

ปลีก ค่าใบอนุญาต ๑๐๐ บาท/ปี ขายปลีกและส่ง ๓๐๐ บาท/ปี 
ที่ประชุม  รับทราบ 

/๕.๕  การข้ึนทะเบียน… 

https://chem.doae.go.th/
https://pr.moopakchong.org/


-๖- 

ปศุสัตว์อ าเภอช้างกลาง ๕.๕  การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนปศุสัตว์   
  -ปรับปรุงไดต้ั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒  ให้ยื่นแบบฟอร์มโดยให้ก านัน 

ผู้ใหญ่บ้านเซนต์รับรอง พร้อมแนบภาพถ่าย บัตรประชาชนตัวจริง 
ประธาน  -การจ าหน่ายอาหารสัตว์/ขายเนื้อสัตว์ต้องขออนุญาตให้ถูกต้อง 
  -ขอขอบคุณปศุสัตว์อ าเภอช้างกลาง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
สัสดีอ าเภอช้างกลาง ๕.๖  การลงบัญชีทหารกองเกิน   

 -แจ้งเตือนให้ทหารกองเกินที่ลงบัญชีทหารกองเกินไว้แล้ว คนที่เกิด พ.ศ.๒๕๔๒ ให้
มารับหมายเรียก (สด ๓๕) ภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ หากไม่มารับหมายจะต้องถูกแจ้ง
ด าเนินคดี ตามมาตรา  ๒๕  แห่ง พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ 

ประธาน  -ขอขอบคุณสัสดีอ าเภอช้างกลาง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
กศน.อ.ช้างกลาง ๖.๑  กิจกรรมของ กศน.อ.ช้างกลาง/โครงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็ก

ด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบท่ีเหมาะสม  
 -ตามท่ีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ไดแ้จ้งรายชื่อให้ส ารวจเด็ก
ด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นที่ไม่ได้รับการศึกษา ขอให้รวบรวมรายชื่อแต่
ละหมู่บ้านแล้วส่งที่ส านักงาน กศน.อ.ช้างกลาง เพ่ือจัดส่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 -การยกระดับการศึกษา กศน.เปิดการเรียนเป็นภาคเรียน ระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย    

ประธาน    -ขอขอบคุณผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอ าเภอช้างกลาง 
ทีป่ระชุม   รับทราบ 
สาธารณสุขอ าเภอช้างกลาง  ๖.๒  สถานการณ์โรค 

 -ขอขอบคุณทุกการประชาสัมพันธ์และความร่วมมือการรับบริจาคโลหิต พ้ืนที่อ าเภอ
ช้างกลาง เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุม
อ าเภอช้างกลาง  ยอดผู้บริจาคท้ังหมด ๙๓ ราย ต าบลหลักช้าง ๓๕ ราย ต าบลช้างกลาง ๒๗ 
ราย ต าบลสวนขัน ๗ ราย และนอกเขต ๒๔ ราย 
 -โรคไข้เลือดออก ฝากก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ลูกบ้านถึงมาตรการควบคุม
โรคไม่ให้ยุงกัด  และท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยยึดหลัก  “3 เก็บ 3 โรค”           
คือ 1. เก็บบ้านให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายอยู่อาศัย  2.เก็บขยะให้เกลี้ยงไม่ให้ยุงลาย
เพาะพันธุ์ 3.เก็บปิดน้ าให้มิดชิดไม่ให้ยุงลายวางไข่  ส านักงานสาธารณสุขมีโครงการสอนท า
ยากันยุง  และลงตรวจลูกน้ ายุงลายในหมู่บ้าน 

ประธาน    -ขอขอบคุณก านัน ผู้ใหญ่บ้านเรื่องการบริจาคโลหิต มีผู้บริจาคจ านวนมาก 
    -ฝากก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ลูกบ้านโรคไข้เลือดออก /-ขอขอบคุณ… 

 



-๗- 
    -ขอขอบคุณสาธารณสุขอ าเภอช้างกลาง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ประมงอ าเภอช้างกลาง ๖.๓  การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรด้านประมง    
    -ตามประกาศส านักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์การ 
   ตรวจสอบฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของเกษตรกรตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้น 
   ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและผู้ประกอบการด้านการประมง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ประมงอ าเภอช้างกลาง ๖.๔  การเตรียมการรับสถานการณ์ภัยพิบัติ (อุทกภัย)  
    -การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย แบ่งเป็น ๓ ระยะ คือ การด าเนินการก่อน
   เกิดภัย  การด าเนินการขณะเกิดภัย  และการด าเนินการหลังเกิดภัย ทั้งนี้ ขอให้เกษตรกรผู้
   เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโปรดติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและขอให้
   เกษตรกรปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมเพ่ือรับ
   สถานการณ์อุทกภัย เพ่ือเป็นการป้องกันการเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับสัตว์น้ าที่เพาะเลี้ยงได้         
   หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถขอค าปรึกษาได้ที่ส านักงานประมงอ าเภอช้างกลาง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ประมงอ าเภอช้างกลาง ๖.๕  การท าประมงด้วยเครื่องมือที่ผิดกฎหมาย    
    -โพงพาง ห้ามมิให้ผู้ใดใช้หรือมีไว้ในครอบครอง ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับตั้งแต่
   หนึ่งแสนบาทถึงห้าแสนบาทหรือปรับจ านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท าการ 
   ประมงแล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า ฝากก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านช่วยกัน
   ดูแลรักษาเพ่ือเราจะได้ใช้ทรัพยากรเหล่านี้อย่างยั่งยืน 
ประธาน    -ฝากก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ลูกบ้าน 
    -ขอขอบคุณประมงอ าเภอช้างกลาง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
กทย.สาขาฉวาง  ๖.๖  ข้อราชการการยางแห่งประเทศไทยสาขาฉวาง 
    ๑. การขอรับการปลูกแทน  ระยะเวลาเปิดรับค าขอ ๑ ตุลาคม – ๓๑ กรกฎาคม 
   ของทุกปี หลักฐาน ๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ๒. ส าเนาการครอบครองเอกสารสิทธิ์ 
   น าเอกสารสิทธิ์ฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย  กรณีน าเอกสารไปฝากจ านองไว้กับ 
   สถาบันการเงิน ให้ผู้ยื่นค าขอขอคัดส าเนาจากสถาบันการเงินนั้นๆ โดยเอกสารที่คัดเป็นฉบับ
   ส าเนาจะต้องมีระยะเวลาไม่เกิน ๖ เดือน  กรณีท่ีเจ้าของเอกสารสิทธิ์ต้องการตั้งตัวแทน 
   เพ่ือให้บุคคลอ่ืนขอรับการปลูกแทนแทนตนเอง จะต้องมีหนังสือมอบอ านาจ (หนังสือมอบ
   อ านาจเฉพาะของ กยท.เท่านั้น) 
    ๒. สวัสดิการประกันอุบัติเหตุ  ผู้ที่จะได้รับสิทธิรับประกันอุบัติเหตุในปีงบประมาณ 
   ๒๕๖๓ คือผู้ที่ขึ้นทะเบียนกับ กทย. ก่อนวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยการคุ้มครองจะเริ่ม 
   คุ้มครองวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.30 น ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม 2563 เวลา16.30 น  

/ความคุ้มครอง...   

 



-๘- 

   ความคุ้มครอง  ๑. กรณีเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง      
   (รวมการถูกฆ่าหรือถูกท าร้ายร่างกายโดยเจตนา) 500,000 บาท/คน  ๒. กรณีเสียชีวิต 
   อวัยวะทุพพลภาพถาวรจากการขับข่ีหรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 250,000 บาท/คน     
   ๓. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย 30,000 บาท/คน ไม่คุ้มครอง
   ค่ารักษาพยาบาล 
    ๓. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง   
    -เกษตรกรสามารถยื่นค าขอขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ทุกวันท าการ โดยสามารถยื่น
   ค าขอได้ที่ กยท.ทั่วประเทศ  หลักฐาน ๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน           
   ๓. ส าเนาการครอบครองเอกสารสิทธิ์   น าเอกสารสิทธิ์ฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย  
   กรณีน าเอกสารไปฝากจ านองไว้กับสถาบันการเงิน ให้ผู้ยื่นค าขอขอคัดส าเนาจากสถาบัน 
   การเงินนั้นๆ โดย เอกสารที่คัดเป็นฉบับส าเนาจะต้อง มีระยะเวลาไม่เกิน ๖ เดือน   ๔. กรณีที่
   ต้องการมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนขึน้ทะเบียนแทน หรือต้องการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท าสวนแทน 
   จะต้องมีหนังสือมอบอ านาจ ซึ่งเกษตรกรสามารถขอได้ที่ กยท.ทั่วประเทศ  
ประธาน    -ฝากก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ลูกบ้าน 
    -ขอขอบคุณการยางแห่งประเทศไทยสาขาฉวาง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธาน  -ขอขอบคุณก านัน ผู้ใหญ่บ้านที่ช่วยกันขับเคลื่อนกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)  

  -การทอดกฐินของแต่ละวัดในพ้ืนที่อ าเภอช้างกลาง  

ที ่ ชื่อวัด ก าหนดวันทอดกฐิน 
๑ วัดควนส้าน วันเสาร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
๒ วัดธาตุน้อย วันเสาร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๐ น. 
๓ วัดคีรีวรรณา วันเสาร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. 
๔ วัดมะนาวหวาน พระอารมหลวง วันเสาร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
๕ วัดสวนขัน วันอาทิตย์ที่  ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  
๖ วัดจันดี วันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
๗ วัดราษฎร์บ ารุง วันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
๘ วัดเทพกุญชร วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
๙ วัดหน้าเขาเหมน วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

๑๐ วัดหลักช้าง ยังไม่ก าหนด 
๑๑ วัดควนสงฆ ์ ยังไม่ก าหนด 

   
/-การอยู่เวรบริการ... 

 
 



-๙- 

ประธาน  -การอยู่เวรบริการประชาชนของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ ที่ว่าการอ าเภอช้างกลาง 
  -การดูแลผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้ไม่มีชื่อตามทะเบียนบ้าน 
  -เชิญท่านหัวหน้าส่วนท่านใดมีข้อราชการชี้แจงหรือไม่  ถ้าไม่มี  ขอขอบคุณ

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ขอปิดการประชุม  เวลา  ๑๒.๐๐ น.  
ที่ประชุม   รับทราบ 

 
(ลงชื่อ)     ผู้จดรายงานการประชุม 

            (นางสุกัญญา  ตีบรรโต) 
                          เจ้าหน้าที่ปกครอง 

    (ลงชื่อ)         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (น.ส.พรทิพย์   มณีฉาย) 
                   ปลัดอ าเภอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๑๐- 

 
เอกสารแนบรายงานการประชุม 

 

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

 

ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจ าต าบล  สารวัตรก านัน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  จ านวน  ๑๔๕  คน 
มาประชุม  ๑๓๘  คน   ลา  ๖  คน  ขาด  -  คน   พักการปฏิบัติหน้าที่  ๑  คน  

ต าบลช้างกลาง  จ านวน  ๔  ราย  
๑.  นายสมหมาย  ศรีเพ่ิม  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่ ๒   ลา 
๒.  นายพงษ์ศักดิ์  ราชาประจันทร์  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่ ๑๒   ลา  
๓.  นายสุคนทิพย์  สมหมาย สารวัตรก านัน      ลา 
๔.  นางสใบพิศ  หัสดิน  แพทย์ประจ าต าบล     ลา 

ต าบลหลักช้าง  จ านวน  ๒  ราย   
๑.  นายชยธร  สุชาติพงศ์  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่ ๔   ลา 
๒.  นายธีรวีร์  ภูว่ัฒนานุสรณ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่ ๖   ลา 

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


