
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน�าส�วนราชการอําเภอช�างกลาง  
 คร้ังที่ ๒ /๒๕๖๒ 

วันพฤหัสบดี  ที่  ๓๑มกราคม๒๕๖๒  
เวลา๑๓.๓๐  น. 

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

 

 

 

 

 

 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ�งท่ีประชุมทราบ 
   ๑.๑ ขอขอบคุณกิจกรรมในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๒ 

- การจัดกิจกรรม โครงการอําเภอยิ้ม. . .เคลื่อนท่ี และกิจกรรมหน�วยแพทย 
พระราชทาน เม่ือวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒  ณ วัดหน(าเขาเหมน หมู�ท่ี ๑๒ ตําบล
ช(างกลาง อําเภอช(างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
-กิจกรรม “สภากาแฟ เสวนา สร(างสัมพันธ  สามัคคี”  เม่ือวันท่ี  ๒๒ มกราคม 
๒๕๖๒ ณ สถานีตํารวจภูธรช(างกลาง  
- กิจกรรมตามโครงการจิตอาสา “ เราทําความ ดี ด(วยหัวใจ”กิจกรรมบําเพ็ญ
สาธารณประโยชน เพ่ือปรับปรุงสภาพภูมิทัศน ถนนสาย ๔๐๑๕ (นครศรีฯ-จันดี)และ
ถนนสาย ๔๑๙๕ (จันดี-ทุ�งใหญ�) เม่ือวันท่ี ๒๕มกราคม  ๒๕๖๒    

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒  เม่ือวันท่ี ๓ มกราคม  ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
๓.๑การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ�าอยู�หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร ได�เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป:นพระมหากษัตริย;แห�ง
ประเทศไทย ในวันท่ี ๔ -๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 

      /๓.๒ พระราชกฤษฎีกา.... 
 

 
 
 
 
 

 

“ความเจริญของคนท้ังหลายย�อมเกิดมาจากประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพชอบ เป:นหลักสําคัญผู�ท่ี
จะสามารถประพฤติชอบและหาเลี้ยงชีพชอบได�ด�วยนั้น 

ย�อมจะมีท้ังวิชาความรู� ท้ังหลักธรรมทางศาสนา 

เพราะสิ่งแรกเป:นปAจจัยสําหรับใช�กระทําการทํางานสิ่งหลังเป:นปAจจัยสําหรับส�งเสริมความประพฤติ 

และการปฏิบัติงานให�ชอบคือให�ถูกต�องและเป:นธรรม” 

พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวพระราชทานแก�ครูโรงเรียนราษฎร;สอนศาสนาอิสลาม 
๔ จังหวัดภาคใต� จังหวัดปAตตานี๒๔ สิงหาคม ๒๕๑๙ 

 



- ๒ - 
๓.๒ ขอความร�วมมือในการดูแลและอนุรักษ;รักษาคลอง(สนง) 
- เพ่ือดูแลและอนุรักษ รักษาคลองรวมท้ังคลองสาขา โดยบังคับใช(กฎหมายท่ี
เก่ียวข(องอย�างเคร�งครัดและขอความร�วมมือประชาชนในพ้ืนท่ีร�วมดูและอนุรักษ 
รวมท้ังคลองสาขาด(วย 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................. 
๓.๓การขับเคล่ือนการดําเนินงานกองทุนการออมแห�งชาติ (กอช) ในระดับ
จังหวัด(สนง) 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................. 
๓.๔ แนวทางการปฏิบัติเรื่องฎีกาขอพระราชทานความเป:นธรรม และฎีกาขอ
พระราชทานความช�วยเหลือ(สนง) 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................. 
๓.๕ การจัดกิจกรรม“สภากาแฟ เสวนา สร�างสัมพันธ; สามัคคี”  ประจําเดือน 
กุมภาพันธ; ๒๕๖๒ (สนง) 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................. 
๓.๖พระราชกฤษฎีกาให�มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรเป:นการท่ัวไป              
พ.ศ.๒๕๖๒(ปค) 
- คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนดให(มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู(แทน
ราษฎร เปFนการท่ัวไป ในวันอาทิตย ท่ี ๒๔ มีนาคม  ๒๕๖๒  และกําหนดรับสมัคร
รับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู(แทนราษฎร ระหว�างวันท่ี ๔– ๘ กุมภาพันธ  พ.ศ.๒๕๖๒ 
โดยให(ยื่นคําขอลงทะเบียนใช(สิทธิออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรก�อน
วันเลือกต้ัง ระหว�างวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ  ๒๕๖๒ และ
กําหนดวันออกเสียงลงคะแนนก�อนวันเลือกต้ัง ณ ท่ีเลือกต้ังกลาง         ในวันท่ี 
๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒ 
................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
๓.๗ ประชาสัมพันธ;การลงทะเบียนขอใช�สิทธิเลือกตั้งก�อนวันเลือกตั้งทาง
เครือข�ายอินเทอร;เน็ต (ปค.+ทะเบียน) 
- เพ่ืออํานวยความสะดวกแก�ผู(มีสิทธิเลือกต้ังในการลงทะเบียนขอใช(สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรก�อนวันเลือกต้ังสํานักงานคณะกรรมการเลือกต้ัง
ประจําจังหวัดนครศรีธรรมราชขอความร�วมมือประชาสัมพันธ ให(ผู(มีสิทธิเลือกต้ังและ
หน�วยงานท่ีเก่ียวข(องทราบข้ันตอนและวิธีการลงทะเบียนขอใช(สิทธิ 

       /ออกเสียง....... 
 
 
 
 
 
 



- ๓ - 
ออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรก�อนวันเลือกต้ังทางเครือข�าย
อินเทอร เน็ต  โดยสามารถยื่นคําขอลงทะเบียนผ�านทางเครือข�ายอินเทอร เน็ตด(วย
ตนเองทางเว็บไซน  http://election.bora.dopa.go.th/ectoutvote/ 
................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
๓.๘ การประชาสัมพันธ;และนํามวลชนเข�าร�วมงานวันเกษตรแห�งชาติ               
ประจําปK ๒๕๖๒(สนง.กษ) 
- ด(วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ  จังหวัดนครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได(รับมอบหมายให(เปFนเจ(าภาพหลักในการจัดงานวัน
เกษตรแห�งชาติ ประจําป]  ๒๕๖๒ ระหว�างวันท่ี ๑ – ๙ กุมภาพันธ  ๒๕๖๒              
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สําหรับอําเภอช(างกลางได(รับมอบหมาย
ตามบัญชีภารกิจในการนํามวลชนเข(าร�วมกิจกรรมงานวันเกษตรแห�งชาติ  ประจําป] 
๒๕๖๒  ในวันพฤหัสบดี ท่ี ๗ กุมภาพันธ  ๒๕๖๒          จํานวนมวลชน เป̂าหมาย  
๔๐๐  คน 
................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
๓.๙ การดําเนินการจับกุมคดีและยาเสพติด ในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๒               
( สภ.ช(างกลาง ) 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................. 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องส�วนราชการต�างๆ  
   ๔.๑ การจัดงานมาฆบูชาแห�ผ�าข้ึนธาตุ ประจําปK ๒๕๖๒(วธ) 

- จังหวัดนครศรีธรรมราชกําหนดจัดกิจกรรมสําคัญคือ กิจกรรมประเพณีมาฆบูชา
แห�ผ(าข้ึนธาตุ สําหรับป]พุทธศักราช ๒๕๖๒   กําหนดจัดงานในระหว�างวันท่ี ๑๓ – 
๑๙ กุมภาพันธ  ๒๕๖๒ และร�วมจัดริ้วขบวนแห�ผ(าพระบฏ ในวันอังคาร ท่ี ๑๙ 
กุมภาพันธ  ๒๕๖๒ โดยจัดผ(าพระบฏจํานวน ๔ ผืน (กรม เหลือง  แดง ขาว ) พร(อม
ผู(ถือ  

   ................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

๔.๒ แผนการรับบริจาคโลหิต(สธ) 
- เหล�ากาขาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ได�กําหนดแผนการรับบริจาคโลหิตให�กับ
หน�วยงาน ในวันจันทร; ท่ี ๒๕ กุมภาพันธ;  ๒๕๖๒ 
................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

 

     

 

  /๔.๓ มหาวิทยาลัย…… 
 

 

 

 



 

- ๔ - 
 

๔.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยคณะวิทยาการจัดการจัดทํา
โครงการบริการ วิชาการเพ่ือเสริมสร�างความเข�มแข็งท�องถ่ิน และสังคม 
ยุทธศาสตร;มหาวิทยาลัยราชภัฎเพ่ือการพัฒนาท�องถ่ิน (พช) 
................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

๔.๔ การช�วยเหลือภัยธรรมชาติ ภัยปาบึก(เพ่ิมเติม) (กษ) 
................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

๔.๕ การขอรับสนับสนุนเช้ือไตรโคเดอร;มาพร�อมใช�เพ่ือฟPQนฟูเกษตรกร
ผู�ประสบภัยธรรมชาติปาบึก (กษ) 
................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

๔.๖ การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ข้ันตอนการจัดชุดพืช
เศรษฐกิจติดประกาศเพ่ือออกสมุด (กษ) 
................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

๕.๑  
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................... 
๕.๒   
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

-------------------------------------- 
 


