
- สําเนา - 
รายงานการประชุมหัวหน�าส�วนราชการประจําอําเภอช�างกลาง 

ครั้งท่ี ๓ /๒๕๖๒ 
เม่ือวันจันทร% ท่ี  ๔ มีนาคม  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�   ปลัดอําเภอหัวหน�ากลุ มงานบริหารงานปกครอง 
๓. นางสาวพรทิพย�  มณีฉาย  ปลัดอําเภอ 
๔. นายสมเกียรติ  รัตนบุรี   ปลัดอําเภอ 
๕. นางสาวสุภสัสร  สมวงค�  ปลัดอําเภอ 
๖.นายมนู  หนูรอด   สรรพากรเขตพ้ืนท่ีอําเภอช�างกลาง 
๗.นางอนุสรณ�  ศรีประจันทร�  พัฒนาการอําเภอช�างกลาง 
๘.นายสมชาย  ยะโส   (แทน) นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลหลักช�าง 
๙.นางนทาภรณ�  สุขอนันต�  (แทน) เกษตรอําเภอช�างกลาง 
๑๐.นายภิสันต�  บุณยเกียรติ  กํานันตําบลช�างกลาง 
๑๑.นายพงษ�มนิตย�  ไทยแท�  ผู�อํานวยการศูนย�วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๑๒.นางวรรณาศรีหรัญ (แทน) ผู�อํานวยการศูนย�การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยอําเภอช�างกลาง 
๑๓.นายสุรชัย  ชัยสิทธ�   (แทน) สาธารณสุขอําเภอช�างกลาง 
๑๔.นางสาวสุธรรม  โมรา  วัฒนธรรมอําเภอช�างกลาง 
๑๕. นายอภิชาติ  แก นแก�ว  ท�องถ่ินอําเภอช�างกลาง 
๑๖.นายนิพนธ�  รัตนุพงศ�   ปศุสัตว�อําเภอช�างกลาง 
๑๗.นางสาวบุญญาภา  ศรีรินทร�  ประมงอําเภอ 
๑๘. นายอมร  สมวงค�   กํานันตําบลหลักช�าง 
๑๙.พ.ต.ท.ปAติพัฒฑ�  อนัญลักษณ�  (แทน) ผู�กํากับการสถานีตํารวจภูธรช�างกลาง 
๒๐.นายวิรัตน�  สันตจิตร   ปฏิบัติหน�าท่ีนายกเทศมนตรีตําบลสวนขัน 
๒๑.นายณรงค�  สุวรรณฤกษ�  หัวหน�าหมวดการทางช�างกลาง 
๒๒.นายมณี  วงค�เวียน   (แทน) กํานันตําบลสวนขัน 
๒๓.ร.อ.ธนภณ  วงษ�กวี   สัสดีอําเภอช�างกลาง 
๒๔.นายจารึก  รัตนบุรี   นายกองค�การบริหารส วนตําบลช�างกลาง 
๒๕. นางสาวศจี  วัจนสาร   เจ�าหน�าท่ีปกครอง 

ผู�ไม�มาประชุม 
๑. นายอภิญญา  หัสดิสาร ปลัดอําเภอ  ( ลาปEวย ) 
๒. ผู�จัดการธนาคารออมสินสาขาอําเภอช�างกลาง(ติดราชการ) 

 
 
 
 
 
 



- ๒ - 
๓. ผู�จัดการการไฟฟHาส วนภูมิภาคอําเภอช�างกลาง(ติดราชการ) 
๔. เจ�าหน�าท่ีกีฬาและนันทนาการอําเภอช�างกลาง(ติดราชการ) 

เข�าร�วมประชุม 
๑. จ.ส.อ.สมหวัง  นาคฤทธิ์ ผู�แทนสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๒. นางผ องศรี  วงค�เวียน  ผู�แทนพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� 
๓. นางสาวรัตกร  จินดานคร องค�การบริหารส วนจังหวัดส วนหน�า 
๔. นายวินัย  วงศ�สกูล  เจ�าพนักงานท่ีดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาฉวาง 
๕. นายปKทวี  บัวทอง  (แทน) ผู�อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ�งท่ีประชุมทราบ 
ประธาน ๑. แนะนําตัวข�าราชการย�ายมาใหม จํานวน ๑ ราย 
 - นายพงศ�มานิตย�  ไทยแท�  ตําแหน ง ผู�อํานวยการศูนย�วิจัยและพัฒนาการเกษตร

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 - การเตรียมการเลือกต้ัง ได�มีการติดบัญชีประจําหน วยเลือกต้ัง สําหรับข�าราชการ

ให�ถือเปMนหน�าท่ีท่ีจะต�องไปใช�สิทธิ์ กรณีข�าราชการท่ีมีหน�าท่ีในวันเลือกต้ัง สามารถ
แจ�งลงทะเบียนใช�สิทธิ์เลือกต้ังล วงหน�าได� 

ทต.สวนขัน กรรมการท่ีจะต�องปฏิบัติหน�าท่ีในวันเลือกต้ัง ให�แนบคําสั่งเพ่ิมท่ีหน วยเลือกต้ังได� 
ประธาน - ขอขอบคุณการไฟฟHาส วนภูมิภาคได�ดําเนินการจัดเก็บสายไฟฟHา ให�เปMนระเบียบ

เรียบร�อย เม่ือวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ�  ๒๕๖๒  
 - หมวดการทางช�างกลางแก�ไขปKญหาไฟฟHาตรงสามแยกควนพลองเพ่ือความ

ปลอดภัยของผู�ท่ีสัญจรผ านไปมา 
 - กิจกรรมจิตอาสา ๙๐๔ ได�จัดกิจกรรมอบรมสําหรับอําเภอช�างกลาง กําหนดวันท่ี 

๓ เมษายน  ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. รุ นท่ี ๑๗ ผู�เข�ารับการฝQกอบรม
จํานวน ๓๕๐ คน ซ่ึงประกอบด�วย ส วนราชการ กํานันผู�ใหญ บ�าน สมาชิกองค�กร
ปกครองส วนท�องถ่ิน ตํารวจ  ทุกส วนจะต�องเข�ารับการอบรมกิจกรรมซ่ึงเปMน
โครงการของในหลวงรัชกาลท่ี ๑๐ รายละเอียดจะแจ�งเปMนหนังสือให�ทราบอีกครั้ง 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๒ / ๒๕๖๒ 
รอง.ผกก.ช�างกลาง ขอแก�ไข หน�าท่ี ๑ รายชื่อผู�เข�าร วมประชุม ลําดับท่ี ๑๓. พ.ต.ท.อมร  ชัยดิษฐ�           

ขอแก�ไขเปMน พ.ต.ท.อมร ชัยศิลปT  
กํานันต.ช�างกลาง ขอแก�ไข หน�าท่ี ๒ รายช่ือผู�เข�าร�วมประชุม ลําดับท่ี ๙ นายอนันต%  ขุนฤทธิ์ 
 ขอแก�ไขเป:น นายอาจินต%  ขุนฤทธิ์ 
ปลัดทต.สวนขัน ขอแก�ไข หน�าท่ี ๑ ตําแหน�งรักษาการแทน นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบล-           

สวนขัน ขอแก�ไขเป:น ปฏิบัติหน�าท่ีนายกเทศมนตรีตําบลสวนขัน 

        / ระเบียบ 

 

 

 



- ๓ - 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ    
ป.อาวุโส ๓.๑การเผยแพร�และประชาสัมพันธ%การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรเป:นการ

ท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๖๒  (ปค) 
- สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังขอความร วมมือจากกรมการปกครองใน
ภารกิจการส งเสริมการมีส วนร วมเผยแพร และประชาสัมพันธ�การเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู�แทนราษฎรเปMนการท่ัวไป พ.ศ.๒๕๖๒  โดยผ านกลุ มองค�กรเครือข าย
และหน วยงานในพ้ืนท่ีตําบล สําหรับผู�ท่ีมีคําสั่งแต งต้ังเปMนคณะกรรมการในวัน
เลือกต้ังสามารถแจ�งใช�สิทธิ์เลือกต้ังล วงหน�าได�ถึงวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๒  และได�
กําหนดการอบรมคณะกรรมการประจําหน วยเลือกต้ัง ในวันท่ี ๒๐ – ๒๑ มีนาคม 
๒๕๖๒ ณ หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช กําหนดวัน
เลือกสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร วันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ต้ังแต เวลา ๐๘.๐๐ – 
๑๗.๐๐ น. แนวทางการปฏิบัติตนของข�าราชการจะต�องวางตัวเปMนกลาง การ บูรณา
การร วมกันทุกหน วยงาน สําหรับผู�มีสิทธิ์เปHาไม น�อยกว าร�อยละ ๘๐ บัตรเสียร�อยละ 
๒ สําหรับการการเลือกต้ังล วงหน�ากําหนดวันท่ี ๑๗ มีนาคม  ๒๕๖๒ 

ปลัดทต.สวนขัน ไฟฟHาศาลาประจําหน วยเลือกต้ัง บางแห งไม มีไฟฟHาจะฝากทางอําเภอช วยประสาน
กับ กกต.ประจําเขต 

ประธาน จะรับไปประสานกกต.ประจําเขต 
ป.ปAองกัน  ๓.๒ การเตรียมการปAองกันและแก�ไขปBญหาภัยแล�ง ปD ๒๕๖๒  

- ตามข�อสั่งการของกองบัญชาการปHองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห งชาติ              
ให�อําเภอ องค�กรปกครองส วนท�องถ่ิน จัดทําแผนเผชิญเหตุในการปHองกันและแก�ไข
ปKญหาภัยแล�งพร�องท้ังแต งต้ังเจ�าหน�าท่ีรับผิดชอบประจําศูนย�ฯมอบหมายหน�าท่ีการ
ปฏิบัติอย างชัดเจนและเปMนระบบโดยให�ดําเนินการตามแนวทางของกองบัญชาการ
ปHองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห งชาติ และปฏิบัติให�สอดคล�องกับแผนเผชิญเหตุ
ภัยแล�งของจังหวัด 
๓.๓แจ�งมติคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล%แห�งชาติ  
ครั้งท่ี ๒/ ๒๕๖๑ (ปAองกัน) 
- จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�แห งชาติ ครั้งท่ี            
๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมเห็นชอบให�แจ�งมติเก่ียวข�องกับการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�
เพ่ือสนับสนุนการควบคุมและลดปKญหาอุบัติเหตุทางถนน คณะกรรมการนโยบาย
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล�แห งชาติ สนับสนุนการควบคุมและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ในช วงเทศกาลปYใหม  ใน ๓ ประเด็น 
๑. ไม จําหน ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�นอกเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 
๒. ไม จําหน ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�ให�แก บุคคลอายุต่ํากว า ๒๐ ปYบริบูรณ� 
๓. การจําหน ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�โดยไม มีใบอนุญาต 
การดําเนินงานคัดกรองและบําบัดรักษาผู�ถูกคุมประพฤติท่ีกระทําผิดฐานเมาสุรา
แล�วขับข่ียานพาหนะ        /ประธาน... 

 
 
 
 
 
 



- ๔ - 
ประธาน  สถานการณ�ภัยแล�งฝากเรื่องแผนเผชิญเหตุแต ละท�องถ่ินด�วย 
ป.ทต.สวนขัน  ปYนี้สถานการณ�น าจะแล�งเยอะจากวัดระดับน้ําใต�ดินลดจากระดับน้ําเดิมพอสมควร 
นายก.ช�างกลาง  ได�มีการประชุมเตรียมแผนกับเจ�าหน�าท่ีน้ําประปา รองรับสถานการณ�น้ําแห�ง 

๓.๔การจัดกิจกรรม“สภากาแฟ เสวนา สร�างสัมพันธ% สามัคคี”  ประจําเดือน 
มีนาคม ๒๕๖๒  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรธีรรมราช 

วท.กษ. ขอเชิญชวนหัวหน�าส วนราชการ ทุกส วนร วมกิจกรรม “สภากาแฟ เสวนา                 
สร�างสัมพันธ� สามัคคี” กําหนดวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ซ่ึงทางวิทยาลัยฯ ต้ังเปHา
ผู�เข�าร วมประมาณ ๘๐ ท าน อาคาร สถานท่ีพร�อม และมีท่ีพักสําหรับผู�จัดอบรม
และในวันนั้นจะมีเมนูกบทอด ข�าวเหนียว เริ่มเวลา ๐๗.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. 

รอง ผกก.ช�างกลาง ๓.๕ การดําเนินการจับกุมคดีและยาเสพติด ในรอบเดือน กุมภาพันธ% ๒๕๖๒                
๑. คดีชีวิตและร างกาย ไม มี ๒. เหตุบุกรุกอาวุธป\น ๑ ราย ๓. การขัดขวาง          
ไม อํานวยความสะดวก จํานวน ๔ คดี  ๔. การจับกุมยาเสพติด ๔๗ ราย ผู�ต�องหา 
๔๘ ราย  ยาเสพติด ๓๗ คดี  ยาไอซ� ๑ ราย พืชกระท อม ๒๕ ราย กัญชา ๒ ราย 
พรบ.อาวุธป\น ๕ ราย จับกุมพรบ.จราจร ไม สวมหมวกกันน]อค ๘๘ ราย ไม ติดพรบ. 
๕๐๕ ราย อุบัติเหตุไม มี 

ประธาน   การขับข่ีมอเตอร�ไซน�ในพ้ืนท่ีไม สวมกันน]อคขอความร วมมือเจ�าหน�าท่ีของรัฐในการ 
สวมหมวกกันน]อค และฝากในเรื่องตลอดเส�นหน�าโรงพยาบาลพ อท านคล�ายวาจา
สิทธิ์ค อนข�างจะอันตราย 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องส�วนราชการต�างๆ  
ท�องถ่ินอําเภอ  ๔.๑ การเตรียมการและสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

ด�วยสํานักพระราชวัง ได�ประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล�า
ฯ ให� ต้ังการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ�าอยู หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลท่ี ๑๐ แห งราชวงศ�จักรี ตามพระราชประเพณี             
จังหวัดนครศรีธรรมราช ได�พิจารณาและเห็นว าเพ่ือเปMนการแสดงถึงความจงรักภักดี
และถือเปMนโอกาสสําคัญยิ่งท่ีส วนราชการต างๆ ตลอดถึงพสกนิกร 
ชาวไทย จะได� มีร วมกันเตรียมการจัดงานการพระราชพิธีบรมราชาภิ เษก                     
ให�สมพระเกียรติจึงขอให�องค�กรปกครองส วนท�องถ่ินดําเนินการดังนี้ 
๑. การขับเคลื่อนการดําเนินงานตามโครงการ “จังหวัดสะอาด”ให�เกิดเปMนรูปธรรม 
เช น โครงการ ๑ อปท.๑ ถนนท�องถ่ินใสใจสิ่งแวดล�อม 
๒. ให�เตรียมการจัดหาไม�ดอกไม�ประดับ (สีเหลือง) เพ่ือไว�ใช�ในการประดับตกแต ง 
ในการจัดงานพระราชพิธีในช วงดังกล าว ตลอดจนถึงเพ่ือใช�ในการตกแต งสถาน          
ท่ีต างๆ 
๓. ให�มีการปรับปรุงถนน ทางเดิน ท่ีสาธารณะ และดูแลรักษาสิ่งแวดล�อมสอง               
ข�างทาง 

           /๔ ให�มี... 
 
 
 
 
 
 



- ๕ - 
๔. ให�มีการจัดและปรับปรุงภูมิทัศน�สถานท่ีราชการหรือสถานท่ีสําคัญต างๆ เช น 
การประดับธงชาติ หรือธงตราสัญลักษณ� ให�เหมาะสม สวยงาม ดูใหม อยู เสมอ 
โดยเฉพาะส วนราชการท่ีมีสํานักงานต้ังอยู ติดถนนสายหลักหรือสายรอง              
เพ่ือความเปMนระเบียบเรียบร�อยสะอาด สวยงาม 

ประธาน  - ฝากหน วยงานส วนราชการในการจัดเตรียมผ�า ต�นไม� เพ่ือใช�ในการประดับตกแต ง
ฝากทางศูนย�วิจัยฯ จัดเตรียมเพาะต�นทองอุไรเพ่ือเตรียมปลูก 

นายก.ช�างกลาง  ขอให�ทางอําเภอแจ�งรายละเอียดไปยังองค�กรปกครองส วนท�องถ่ินว าจะต�องเตรียม 
อะไรบ�าง จะเปMนปHายไวนิลหรือซุ�มจํานวนก่ีจุด  

ท�องถ่ินอําเภอ  กระบวนการในการดําเนินการงานพระราชพิธียังไม ได�รับแจ�งรายละเอียดมาให�ทาง 
อําเภอทราบ  

ประธาน จะติดตามข าวสารแล�วจะแจ�งรายละเอียดให�ทราบอีกครั้งสําหรับธงชาติขอให�
ประดับให�สวยงาม 

สธ - การบริจาคโลหิต อําเภอช�างกลาง จะมีการรับบริจาคโลหิตปYละ ๓ ครั้ ง            
สําหรับแผนครั้งต อไปกําหนดวันท่ี ๓๐ พ.ค. ๖๒ สําหรับกลุ มเปHาหมายท่ีจะเพ่ิม คือ 
องค�การสวนยาง และวิทยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยีนครศรี ธ รรมราช               
ศูนย�วิจัยฯ ยอดผู�บริจาคโลหิตน าจะถึง  ๑๐๐ สรุปยอดผู�บริจาคในรอบท่ีผ านมา  ต.
ช�างกลาง ๓๘ ราย ต.สวนขัน ๖ ราย ต.หลักช�าง ๑๒ รายนอกเขตพ้ืนท่ี ๑๐ ราย 

 รวมท้ังส้ิน ๖๖ ราย 
   ๔.๒ การขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนท่ี  

- การประชุมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนท่ีปY ๒๕๖๑ มีการประชุมปYละ ๓ ครั้ง 
มีผู�เข�าร วมประชุมจํานวน ๒๔ คน จัดให�มีการประชุมครั้งท่ี ๑ การเสนอประเด็น
จากนายกท้ัง ๓ ตําบล สรุปการดําเนินงาน ๑.โรงเรียนผู�สูงอายุ                      ๒. 
เด็กไทยสุขภาพดี ๓. อุบัติเหตุการควบคุมการวิเคราะห�จุดเสี่ยงการบูรณการร วมกัน
ของทุกภาคส วน สําหรับปY ๒๕๖๒ ได�เลือกประเด็นจัดทําถ ายทอดระดับพ้ืนท่ี
สนับสนุนมาจากท�องถ่ิน มีหน วยงานท่ีเก่ียวข�อง มติท่ีประชุม ๑. โครงการ
พระราชทานจิตอาสา “เราทําความดีด�วยหัวใจ” สาธารณสุขสนับสนุนกําลังคน
ขยายตําบลหมู บ�าน อสม.การกําจัดแหล งเพาะพันธุ�ลูกน้ํา ๒. โครงการขยะคืนถ่ิน 
ถนนสายหลักและสายรองลดปริมาณขยะเพ่ือให�สอดคล�องกับท�องถ่ิน ลดขยะ
ครัวเรือนกําหนดครัวเรือนตัวอย าง ลดปริมาณถังขยะริมถนน 

ท�องถ่ิน   ท านนายอําเภอได�ขอความร วมมือท�องถ่ินในการจัดถังขยะในท่ีมิดชิด 
ประธาน   ปKญหาเรื่องขยะเปMนปKญหาระดับชาติ 
ท�องถ่ิน  การลดปKญหาขยะการแยกขยะอินทรีย�ออกจากขยะท่ัวไป ซ่ึงจะช วยลดปKญหาสุนัขท่ี

คุ�ยเข่ียถังขยะ 
ประธาน ท�องถ่ินมี งบ สปสช.ได�ใช�งบจากส วนนี้บ�างหรือไม  
สธ งบ สปสช.จะซ้ือเปMนสิ่งของไม ได� จะต�องเปMนปKญหาจําพวกโรคประเภทติดเชื้อ

ลุกลามถึงสามารถใช�ได�                  /ทต.สวนขัน...... 
 
 
 
 
 
 



 - ๖ - 
ทต.สวนขัน ข้ันตอนในการใช� งบ สปสช. ๑.จะต�องผ านหน วยบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ี                 

๒. ผ านองค�กรประชาชน ๓. เปMนการบริการศูนย�พัฒนา๔. การบริหารกองทุน           
๕.เรื่องภัยพิบัติไข�เลือดออก ภัยพิบัติทางเชื้อโรค 

ประธาน  ฝากทางองค�กรปกครองส วนท�องถ่ินได�รายงานการผลการดําเนินงานของ สปสช.
ด�วย 

ทต.สวนขัน ฝากทางหน วยงานสาธารณสุข โดยส วนใหญ ในการเบิกจ ายงบ ๘๐% จะเปMน
ค าอาหารและเครื่องด่ืม เรื่องการฝQกอบรม 

ประธาน ฝากท�องถ่ินสรุปการเบิกจ ายในแต ละเดือนมารายงานท่ีประชุมรับทราบ 
กษ. ๔.๓ การดาวน%โหลดสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัลDOAE Farmbook 

Application  
- การข้ึนทะเบียนเกษตรกรโดยใช�ระบบดิจิทัลหรือโทรศัพท�มือถือ เข�าไปดูโดยใส 
รหัสทะเบียนบ�าน การแก�ไขข�อมูลบุคคล และหนี้สินเกษตรกร สามารถดาวโหลด
หรือสนใจติดต อได�สํานักงานเกษตรอําเภอช�างกลาง 
๔.๔ มาตรการปรับสมดุลปาล%มน้ํามันในประเทศ 
- กระทรวงเกษตรได�ปรับสมดุลปาล�มน้ํามัน ได�ช วยเหลือเกษตรกรไร  ๑,๕๐๐ บาท 
รอบท่ี ๑ ได�ดําเนินการจ ายเงินให�เกษตรกรเปMนท่ีเรียบร�อยแล�วรอบท่ี ๒ จ ายไป
บางส วน  
๔.๕ การควบคุม กํากับดูแลและเข�มงวดไม�ให�เกิดการเผาในพ้ืนท่ีการเกษตรอย�าง
เคร�งครัด 

   - การควบคุม กํากับดูแล เข�มงวดมลภาวะในพ้ืนท่ีแจ�งประสานในพ้ืนท่ี 
สด.   ๔.๖ กําหนดการลงบัญชีทหารกองเกิน 

- สําหรับคนท่ีจะทําการตรวจเลือกในวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒  คือคนท่ีเกิด พ.ศ. 
๒๕๔๑ ถึง พ.ศ.๒๕๓๓ ขอให�ลงบัญชีภายในวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ 
๔.๗ทหารกองเกินท่ีมาเข�ารับการตรวจเลือก 
-กองทัพบกไม มีนโยบายตรวจ ปKสสาวะก อนทหารตรวจเลือกเสร็จ คืออนุญาตให�
ตรวจปKสสาวะได�หลังได�รับใบรับรองผลการตรวจเลือก (แบบ สด ๔๓)  
๔.๘ขอเชิญร�วมทําบุญทอดผ�าป̀าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระ
ราชูปถัมภ% สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
- ขอเชิญชวนหัวหน�าส วนราชการทุกหน วยรับทําบุญทอดผ�าปEาสมทบทุน ได�ท่ี
สํานักงานพัฒนาชุมชน 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธาน ๕.๑ เชิญร�วมงานประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ในองค%เจดีย%ศรีรัตนชาติ 

ใ น วันศุ ก ร%  ท่ี  ๑๕  มีน าคม  ๒๕๖๒  ณ  วั ดหน� า เ ข า เ หมน  ห มู� ท่ี  ๑๒                    
ตําบลช�างกลาง อําเภอช�างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

        /ขอเชิญ...... 
 
 
 
 
 
 



- ๗ - 
 - ขอเชิญชวนหัวหน�าส วนราชการ หน วยงานร วมงานประกอบพิธีบรรจุสารีริกธาตุ 

การแต งกายข�าราชการเครื่องแบบ  หากไม สะดวกชุดปฏิบัติธรรมสีขาว 
๕.๒  งานประเพณีแห�ผ�าห�มธาตุน�อย ณ วัดธาตุน�อย ในวันท่ี ๒๗ มีนาคม  
๒๕๖๒ 

วธ. - ในทุกๆปYจะมีส วนราชการ เทศบาล องค�การบริหารส วนตําบล กลุ มพลังมวลชน
ร วมในกิจกรรมแห ผ�า ความยาวของผ�าท่ีใช�ในการแห ไม กําหนด และในส วนของ
อําเภอเราไม ได�มีงบประมาณ ส วนผ�าท่ีใช�แห ห มธาตุคือ ผ�าสีเหลือง สําหรับ
รายละเอียดจะทําหนังสือเชิญประชุมเตรียมงานอีกครั้ง 

ประธาน ในวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ วัดหน�าเขาเหมนจะมีกิจรรมแห ผ�า จํานวน ๔ ผืน ๔ 
สี 

กํานัน ต.หลักช�าง ประชาสัมพันธ�บ�านเกิดพ อท านคล�ายวาจาสิทธิ์ ขอบริจาคท่ีดินซ่ึงบ อน้ําทวดเหนียว
ซ่ึงแม ของพ อท านคล�ายวาจาสิทธิ์ได�บูรณะถมดิน เปMนเงินแสนกว าบาท ซ่ึงกําหนด
วางศิลาฤกษ� ในวันท่ี ๒๗ มีนาคม  ๒๕๖๒ 

กํานัน ต.ช�างกลาง ฝากเรื่องของไฟฟHาท่ีตรงสามแยกจันดีบ�าน 
อพม การต้ังศูนย� อพม. รายงานการช วยเหลือผู�ด�อยโอกาสในพ้ืนท่ีเดือนมกราคม ๒๕๖๒ 

จํานวน ๑๙ ราย เดือน กุมภาพันธ�  ๒๙ ราย ซ่ึ งจะได� รับการช วยเหลือรายละ 
๒,๐๐๐ บาท และการช วยเหลือในเรื่องเงินกู�สําหรับผู�พิการ 

กศน. กศน.จะทําการสอบปลายภาคในวัน ท่ี  ๑๙-๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ขอฝาก
ประชาสัมพันธ�  และรับสมัครนักเรียนในวัน ท่ี  ๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒                 
ในวัน เวลา ราชการ  

ประธาน ช วงนี้ใกล�ปAดเทอมของฝากกันช วยสอดส องดูแลเด็กท่ีไปเล นน้ําในช วงปAดเทอม 
ประธาน   ขอขอบคุณผู�เข�าร วมประชุม 
 ปAดการประชุม เวลา ๑๒.๒๐ น. 
 
 

ลงช่ือ                                  ผู�จดรายงานการประชุม 

      ( นางสาวศจี  วัจนสาร ) 
เจ�าหน�าท่ีปกครอง 

    ลงช่ือ   ผู�ตรวจรายงานการประชุม  

          ( นางสาวฝBนทิพย%  นุกูลกิจ ) 
       ปลัดอําเภอ 

 

 
 


