
-ส าเนา- 
รายงานการประชุมก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  อ าเภอช้างกลาง 

ครั้งที ่ ๙/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่  ๓  กันยายน  ๒๕๖๒ 
ณ  หอประชุมอ าเภอช้างกลาง 

  ผู้มาประชุม 

  ๑. นายวีรยุทธ  ขนุนนิล   นายอ าเภอ 
๒. นายอาคม  ทองอินทร์     ปลัดอาวุโส 
๓. นางสาวพรทิพย์  มณีฉาย  ปลัดอ าเภอ 
๔. นางสาวฝันทิพย์  นุกูลกิจ     ปลัดอ าเภอ 
๕. นางสาวขวัญชนก  บุปผากิจ  เกษตรอ าเภอช้างกลาง 
๖. พ.ต.ท.วชิาญ  รักพริก    สารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีต ารวจภธูรช้างกลาง 
๗. ร.อ. ธนภณ  วงษ์กวี      สัสดีอ าเภอช้างกลาง 
๘. นายนิพนธ์  รัตนนุพนธ์  ปศุสัตว์อ าเภอช้างกลาง 

  ๙. นายอดิศักดิ์  จันทร์ขาว   หัวหน้าปฏิบัติการการยางแห่งประเทศไทยสาขาฉวาง 
  ๑๐. นางอนุสรณ์  ศรีประจันทร์  พัฒนาการอ าเภอช้างกลาง 
  ๑๑. นางสาวนันทะรี   เทพราช   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
  ๑๒. นายทวีศักดิ์   สินรา    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
  ๑๓. นางสาวบุญญาภา  ศรีรนิทร์  ประมงอ าเภอช้างกลาง 
  ๑๔. นางสมจินต์  กลับกลาย  ศึกษานิเทศก์ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

๑๕. นางสุกัญญา  ตีบรรโต  เจ้าหน้าที่ปกครอง 
๑๖. ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจ าต าบล  สารวัตรก านัน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน    จ านวน  ๑๔๕  คน 
มาประชุม  ๑๓๖  คน   ลา  ๘  คน  ขาด  -  คน  พักการปฏิบัติหน้าที่  ๑  คน  
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 

ก่อนระเบียบวาระ -มอบประกาศเกียรติคุณแก่หมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น  ประจ าปี ๒๕๖๒      
    -รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด   บ้านควนส้าน  หมู่ที่ ๖  ต าบลช้างกลาง 
   -มอบประกาศเกียรติคุณแก่หมู่บ้านส่งเสริมการออม  
    -บ้านควนส้าน  หมู่ที่ ๖  ต าบลช้างกลาง  ผู้สมัคร ๘๓ คน   คิดเป็นร้อยละ  ๔๑๕ 
    -บ้านเทพรัตนา หมู่ที่ ๒  ต าบลสวนขัน  ผู้สมัคร ๖๔ คน     คิดเป็นร้อยละ  ๓๒๐ 
    -บ้านทุ่งปอนด์ หมู่ที่ ๑  ต าบลหลักช้าง  ผู้สมัคร ๕๗ คน     คิดเป็นร้อยละ  ๒๘๕ 
    -บ้านคลองปีกเหนือ หมู่ที่ ๖ ต าบลสวนขัน ผู้สมัคร ๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ  ๒๕๐ 
    -บ้านน้ าน้อยเหนือ หมู่ที่ ๑๕ ต าบลช้างกลาง ผู้สมัคร ๔๒ คนคิดเป็นร้อยละ ๒๑๐ 
    -บ้านพรุแซง    หมู่ที่ ๘  ต าบลสวนขัน   ผู้สมัคร ๓๙ คน    คิดเป็นร้อยละ  ๑๙๕ 

/-มอบประกาศ... 
 



-๒- 

-มอบประกาศใบแต่งตั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง สน.๑๘  จ านวน ๒ ราย 
         -นายประชา  สุขแก้ว     ผู้ชว่ยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง  หมู่ที่  ๑๐  ต าบลหลักช้าง 
         -นายส าเนียง  หนูเนตร  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่  ๑๐  ต าบลหลักช้าง 
-มอบประกาศพร้อมถ้วยรางวัลชนะเลิศระดับเขต ประกวดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงเพะ
เนื้ออ าเภอช้างกลาง 
-ส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช  มอบเกียรติบัตร 
 ๑. รางวัลเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด อันดับที่ ๓ อาชีพท าสวน นางรัชนี  ชูแก้ว  
หมู่ที่ ๕ ต าบลช้างกลาง  
 ๒. รางวัลชนะเลิศการประกวดผลผลิตทางการเกษตร งานพลังชุมชนกระตุ้น
เศรษฐกิจ  นางดวงใจ  วุธรา  หมู่ที่ ๑๕  ต าบลช้างกลาง 
-นโยบาย 
 ๑. การก่อสร้างถนนบริเวณชุมชนบ้านนาวาถึงหมวดการทางช้างกลาง 
 ๒. การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
 ๓. การจัดกิจกรรมจิตอาสา 
 ๔. การดูแลผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง 

    ๕. การจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจ าปี 2562  ระหว่าง  
   วันที่ 22 กันยายน – 1 ตุลาคม 2562 และการแห่หมรฺบัในวันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ 
   เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สนามหนา้เมืองนครศรีธรรมราช  
    ๖. การส ารวจอาคารที่มีสิ่งก่อสร้างอันตราย 
    ๗. การจัดพิธีรับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔       
   ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๓๐ น.  ณ หอประชุมอ าเภอช้างกลาง                

 ๘. การขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสา  ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นหัวหน้าจิตอาสา ขอให้
ทุกหมู่บ้านจัดกิจกรรมจิตอาสาอย่างน้อย  เดือนละ ๑ ครั้ง  และการแต่งกายด้วยชุดจิตอาสา 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
   ๑.๑ สรุปผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ 
   -กิจกรรมการแข่งขันกีฬาปกครองสัมพันธ์ เมื่อวันที่ ๕-๖ สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

ณ สนามหน้าที่ว่าการอ าเภอช้างกลาง 
   -พลอากาศตรี เกรียงไกร เสมสวัสดิ์ ราชองครักษ์ประจ าพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอฯ กรม
   หมื่นสุทธนารีนาถ อัญเชิญแจกันดอกไม้ประทานของพระเจ้าวรวงศ์เธอฯ กรมหมื่นสุทธนารีนาถ      
   ถวายท่านเจ้าอาวาสวัดคีรีวรรณา (พระครูบรรพตสมาจารย์) เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒      
   ณ วัดคีรีวรรณา   หมู่ที่ ๑   ต าบลช้างกลาง  อ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
   -กิจกรรมวันก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจ าปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 

/-การจัดกิจกรรม... 
 



-๓- 

-การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๑๒ 
สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
๑. ท าบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร ณ วัดมะนาวหวานพระอารามหลวง                    
๒. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ ณ หอประชุมอ าเภอช้างกลาง  
๓. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  ณ หอประชุมอ าเภอช้างกลาง 
-กิจกรรม “เสวนา สภากาแฟ” ณ วัดหลักช้าง หมู่ที่ ๖ ต าบลหลักช้าง อ าเภอช้างกลาง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม  ๒๕๖๒    
-กิจกรรมโครงการอ าเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ณ วัดหลักช้าง หมู่ที่ ๖ ต าบลหลักช้าง อ าเภอช้างกลาง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
-กิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” ณ วัดหลักช้าง หมู่ที่ ๖ ต าบลหลักช้าง     
อ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๘/๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือนก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์

ประจ าต าบล  สารวัตรก านัน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ครั้งที่  ๘/๒๕๖๒  ในวันที่  ๒ สิงหาคม  
๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ หอประชุมอ าเภอช้างกลาง  ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาให้การ
รับรองต่อไป 

ที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  ๘/๒๕๖๒  วันที่  ๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ การติดตามผลการประชุมครั้งท่ีแล้ว  (ครั้งที่  ๘/๒๕๖๒  วันที่  ๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒) 
๓.๑  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจ าต าบล  สารวัตรก านัน  และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  

ที่ไม่มาประชุม  ประจ าเดือน  สิงหาคม  ๒๕๖๒  ก านัน  ผูใ้หญ่บ้าน  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... 
 



-๔- 

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

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
ประธาน   ๔.๑  การรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.  

 -ศูนย์อ านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. (ศอญ.จอส.๙๐๔ วปร.)    
ได้มีการประชุมติดตามงานประจ าสัปดาห์ ที่ประชุมมีความเห็นชอบและก าหนดขั้นตอนการ
รับสมัครจิตอาสาใหม่ ดังนี้ 
๑. ให้ส านักทะเบียนอ าเภอเปิดรับสมัครจิตอาสาเป็นการทั่วไปในช่วงวันที่ ๑ - ๑๐ ของทุกเดือน ใน
วันและเวลาราชการ 
๒. ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติตรวจสอบคุณสมบัติในช่วงวันที่ ๑๑ - ๑๕ ของทุกเดือน 
๓. ให้กรมการปกครองด าเนินการผลิตบัตรในช่วงวันที่ ๑๕ – ๒๕ ของทุกเดือน 
๔. ก าหนดพิธีรับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔                 
ในวันสุดท้ายของเดือน หรือขึ้นอยู่กับความพร้อมของจังหวัด เขต อ าเภอ 

ที่ประชุม   รับทราบ 
ประธาน   ๔.๒  การจัดกิจกรรม “สภากาแฟ เสวนา สร้างสัมพันธ์ สามัคคี”  ประจ าเดือน   
   กันยายน  ๒๕๖๒  

 -การจัดกิจกรรม “สภากาแฟ เสวนา สร้างสัมพันธ์ สามัคคี”ประจ าเดือน กันยายน
๒๕๖๒  เจ้าภาพโดย นายเชษฐ์  ศิลปวิสุทธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านควนส้าน หมู่ที่ ๖ ต าบลช้างกลาง 
ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๖  กันยายน  ๒๕๖๒  ณ วัดควนส้าน 

ที่ประชุม   รับทราบ 
สภ.ช้างกลาง ๔.๓  ผลการด าเนินการจับกมุคดีต่างๆ และยาเสพติด ในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒  

๑. ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายเพศ ท าร้ายร่างกาย  ไม่มี 
๒. ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์   เกิดข้ึน ๑ ราย 
๓. ความผิดพิเศษ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก   เกิดข้ึน มีการจับกุม ๔ ราย 
 ๔.  ความผิดรัฐเป็นผู้เสียหาย  เกิดข้ึน ๔๗ ราย ยาเสพติด ๓๘ ราย ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย 
การพนัน ๕ ราย อาวุธปืน ๔ ราย 
  -การด าเนินการกับผู้แข่งรถ ฝากประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองทราบด้วย  

ประธาน  -ปัญหายาเสพติดเพ่ิมข้ึนจ านวนมาก ผู้ป่วยยาเสพติดจะมีอาการทางประสาท    
ฝากก านัน ผู้ใหญ่บ้านดูแลราษฎรในหมู่บ้าน 

  -ขอขอบคุณสารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีต ารวจภูธรช้างกลาง  
ที่ประชุม     รับทราบ 

/ระเบียบวาระที่ ๕... 

 



-๕- 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องของส่วนราชการต่างๆ 

สาธารณสุขอ าเภอช้างกลาง  ๕.๑  ขอประชาสัมพันธ์การรับบริจาคโลหิต  
 -ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช  แจ้งก าหนดแผนการรับบริจาคโลหิต 
พ้ืนที่อ าเภอช้างกลาง ในวันที่ ๑๒ กันยายน  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 
ณ หอประชุมอ าเภอช้างกลาง  ฝากก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ด้วย 
 -โรคไข้เลือดออก ฝากก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ลูกบ้านถึงมาตรการป้องกัน
โรคที่น าโดยยุงลาย คือ ป้องกันไม่ให้ยุงกัด และท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยยึด
หลัก  “3 เก็บ 3 โรค” คือ 1.เก็บบ้านให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายอยู่อาศัย  2.เก็บขยะให้
เกลี้ยงไม่ให้ยุงลายเพาะพันธุ์ 3.เก็บปิดน้ าให้มิดชิดไม่ให้ยุงลายวางไข่ ช่วยป้องกัน 3 โรค 
ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา   

ประธาน    -ขอให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ผู้ที่ต้องการบริจาคโลหิต ให้เตรียมตัวก่อนมา
   บริจาคโลหิต เนื่องจากในครั้งที่ผ่านมามีผู้บริจาคไม่ได้เนื่องเลือดลอยจ านวนมาก 
    -ฝากก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ลูกบ้านโรคไข้เลือดออก 
    -ขอขอบคุณสาธารณสุขอ าเภอช้างกลาง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ปศุสัตว์อ าเภอช้างกลาง ๕.๒  ประชาสัมพันธ์งานด้านปศุสัตว์  

 -การผสมเทียม โค เพะ ให้ดูอาการของสัตว์ หากต้องการให้ส านักงานปศุสัตว์    
 ผสมเทียมให้ติดต่อได้ที่เบอร์ปศุสัตว์อ าเภอช้างกลาง 

 -ร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ วัสดุทางการเกษตร  เขียงและร้านขายเนื้อสัตว์     
 การประกอบอาชีพทางด้านปศุสัตว์ การเปิดร้านขายเนื้อสัตว์ต้องขออนุญาต เอกสาร ส าเนา
 บัตรประชาชน  ค่าใบอนุญาต ๑๐๐ บาท 

ประธาน  -การจ าหน่ายอาหารสัตว์ให้ขออนุญาตให้ถูกต้อง 
  -ขอขอบคุณปศุสัตว์อ าเภอช้างกลาง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
เกษตรอ าเภอช้างกลาง ๕.๓ การสมัครสอบอบรมและสอบเพื่อเข้าร่วมมาตรการจ ากัดการใช้สารเคมี พาราควอต

ไกลโฟเซตและคอลร์ไพริฟอส (สนง.กษ) 
๑. สมัครด้วยตนเอง ผ่านท่างเว็บไซต์ https://chem.doae.go.th 
๒. เกษตรกรที่ไม่สามารถสมัครเองได้ ให้ติดต่อสมัครได้ที่ส านักงานเกษตรอ าเภอช้างกลาง 
ฝากก านัน ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในหมู่บ้านสมัครและเข้าอบรม เพ่ือสอบเข้า
ร่วมมาตรการจ ากัดการใช้สารเคมี พาราควอต  ไกลโฟเซต  และคอลร์ไพริฟอส 
 -การข้ึนทะเบียนเกษตรกร 

    -ขอขอบคุณเกษตรอ าเภอช้างกลาง 
ที่ประชุม  รับทราบ 

/๕.๔  กิจกรรม… 

https://chem.doae.go.th/


พัฒนาการอ าเภอช้างกลาง  ๕.๔  กิจกรรมการประกวด แข่งขันในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจ าปี ๒๕๖๒  
โดยส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช   

    -การจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจ าปี 2562  ระหว่าง  
   วันที ่22 กันยายน – 1 ตุลาคม 2562   การจัดมหกรรมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง            
   โดยส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช         
ประธาน    -สถานที่จัดงานส าคัญ 2 แห่ง คือบริเวณสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราชและ 
   บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์’84 (ทุ่งท่าลาด)  
    -ขอขอบคุณพัฒนาการอ าเภอช้างกลาง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ศึกษานิเทศก์ ธก.จ.นศ.    ๕.๕  โครงการการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน 

และเด็กตกหล่นในรูปแบบท่ีเหมาะสม  
 -ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  แจ้งการด าเนินโครงการการเพ่ิม
โอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่
เหมาะสมได้อย่างเป็นรูปธรรม  

    -ขอขอบคุณศึกษานิเทศก์ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที่ประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
สัสดีอ าเภอช้างกลาง  -ประกาศ สด.๓๘  เพ่ือประกาศให้ชายที่มีสัญชาติไทยเกิดปีมะเมีย พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้
   มาลงบัญชีทหารกองเกินภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒  
ประธาน    -ขอขอบคุณสัสดีอ าเภอช้างกลาง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธาน  -เน้นย้ าการปฏิบัติงานของจิตอาสาโดยเฉพาะจิตอาสาภัยพิบัติ ในการปฏิบัติงานทุก

ครั้งขอให้ตรวจสอบการแต่งกายด้วย  ขอให้แต่งกายด้วยชุดจิตอาสา 
  -เชิญท่านหัวหน้าส่วนท่านใดมีข้อราชการชี้แจงหรือไม่  ถ้าไม่มี  ขอขอบคุณ

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ขอปิดการประชุม  เวลา  ๑๒.๐๐ น.  
ที่ประชุม   รับทราบ 

 
(ลงชื่อ)     ผู้จดรายงานการประชุม 

            (นางสุกัญญา  ตีบรรโต) 
                          เจ้าหน้าที่ปกครอง 

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

-๖- 



-๗- 
 

เอกสารแนบรายงานการประชุม 
 

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

 

ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  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 ว่าง ๑ อัตรา  
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  จ านวน  ๑  ราย  พักการปฏิบัติหน้าที่ ๑ ราย   
๑.  นางดัชนีย์  มัชฌิมวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน   หมู่ที่  ๑    พักการปฏิบัติหน้าที ่ 
๒.  นายมีชัย  จันจง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่ ๑   ลา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


