
-ส าเนา- 
รายงานการประชุมก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  อ าเภอช้างกลาง 

ครั้งที ่ ๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่  ๔  มกราคม  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. นายทวีศักดิ์  สินรา   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๖. นางสาวรัตกร  จินดานคร  อบจ.ส่วนหน้าอ าเภอช้างกลาง 
๗. นางสาวขวัญชนก  บุปผากิจ  เกษตรอ าเภอช้างกลาง 
๘. พ.ต.อ.สมคิด  ด าเกลี้ยง  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรช้างกลาง 
๙. นางสาวบุญญาภา  ศรีรินทร์  ประมงอ าเภอช้างกลาง 
๑๐. นางสาวนันทะรี  เทพราช  (รักษาการ) สาธารณสุขอ าเภอช้างกลาง 
๑๑. นางอนุสรณ์  ศรีประจันทร์    พัฒนาการอ าเภอช้างกลาง 
๑๒. นายฤทธี  รัตนพันธ์     (แทน) ปศุสัตว์อ าเภอช้างกลาง 
๑๓. นายอภิชาติ  แก่นแก้ว  ท้องถิ่นอ าเภอช้างกลาง 
๑๔. นายจารึก  รัตนบุรี   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง  
๑๕. นางสุกัญญา  ตีบรรโต  เจ้าหน้าที่ปกครอง 
๑๖. ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจ าต าบล  สารวัตรก านัน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  จ านวน  ๑๔๘  คน  
มาประชุม  ๑๒๗  คน  ลา  ๗  คน  ขาด  ๑๐  คน  ว่าง  ๓  อัตรา  พักการปฏิบัติหน้าที่  ๑  คน 
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 

ก่อนระเบียบวาระ -มอบประกาศใบแต่งตั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ส.น.๑๘  จ านวน  ๒  ราย  
-นายอติชาต  จริตงาม   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง  หมู่ที่ ๕ ต าบลสวนขัน 
-นางสาวมลธิรา  จันทร  ผู้ชว่ยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง  หมู่ที่ ๕ ต าบลสวนขัน 

-มอบประกาศเกียรติคุณแก่หมู่บ้านตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) 
ประจ าปี  ๒๕๖๑ 
 -รางวัลชนะเลิศระดับอ าเภอ       บ้านบนควน  หมู่ที่ ๘  ต าบลหลักช้าง   
 -รางวัลรองชนะเลิศระดับอ าเภอ  บ้านไทรงาม  หมู่ที่ ๕  ต าบลสวนขัน 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
๑.๑ ขอขอบคุณกิจกรรมในรอบเดือน  ธันวาคม  ๒๕๖๑ 

-การจัดงานและกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ  และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 
๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

- กิจกรรมตามโครงการจิตอาสา “ เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ” เมื่อวันที่ ๒๖ 
ธันวาคม  ๒๕๖๑  

 /-การเตรียม...
รับ 



-๒- 

-การเตรียมรับสถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึก การผลักดันน้ าออกจากพ้ืนที่ให้แจ้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้านด าเนินการก าจัดสิ่งกีดขวางแม่น้ าล าคลอง 
ห้วย ระบายน้ าได้สะดวกเพ่ือรองรับสถานการณ์ที่เกิดข้ึน  

-การตรวจปัสสาวะก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ จ านวน ๑๒๓ ราย ไม่พบผู้เสพสารเสพติด 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๔ ธันวาคม  ๒๕๖๑ 

ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือนก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์
ประจ าต าบล  สารวัตรก านัน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๑  ในวันที ่ ๔ ธันวาคม  
๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ หอประชุมอ าเภอช้างกลาง  ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาให้การ
รับรองต่อไป 

ที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๑  วันที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๖๑ 
ระเบียบวาระท่ี ๓ การติดตามผลการประชุมครั้งท่ีแล้ว  (ครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๑ วันที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๖๑) 

๓.๑  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจ าต าบล  สารวัตรก านัน  และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
ที่ไม่มาประชุม  ประจ าเดือน  ธันวาคม  ๒๕๖๑  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจ าต าบล  
สารวัตรก านัน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  จ านวน  ๑๔๘  คน  มาประชุม  ๑๔๑  คน   ลา  ๓  คน  
ขาด  -  คน  ว่าง  ๓  อัตรา  พักการปฏิบัติหน้าที่  ๑  คน  
ต าบลช้างกลาง  จ านวน  ๑  ราย  ว่าง  ๓  อัตรา 
๑.  นายสงบ  ศรีสุข  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่  ๑๖  ลา 
ต าบลหลักช้าง  จ านวน  -  ราย   

ต าบลสวนขัน จ านวน  ๒  ราย  พักการปฏิบัติหน้าที่ ๑ คน   
๑.  นางดัชนีย์  มัชฌิมวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน   หมู่ที่  ๑  พักการปฏิบัติหน้าที่  
๒.  นายมีชัย  จันจง      ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่  ๑  ลา 
๓.  นายวิรัตน์  กาญจนคลอด ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่  ๗  ลา 

ที่ประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
ป.พรทิพย์  มณีฉาย ๔.๑  การแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืนฯ  

-ภาพรวมในการแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของอ าเภอช้างกลาง  ๘๗.๘๓% จ านวน
บัตรทั่งหมด ๑,๗๕๑ แบ่งเป็นต าบลช้างกลาง ๗๙๑ บัตร ต าบลหลักช้าง ๕๕๒ บัตร ต าบล
สวนขัน ๔๐๘ บัตร เริ่มแจกบัตรตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ จนถึง ณ วันที่ ๓ มกราคม 
๒๕๖๒ ยังคงเหลือ ต าบลช้างกลาง ๑๔๑ ราย ต าบลหลักช้าง และต าบลสวนขัน ๓๖ ราย 
รวมคงเหลือ ๒๑๓ ราย 

ประธาน  -ขอให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้านตรวจสอบรายชื่อและแจ้งลูกบ้านให้รับบัตรสวัสดิการแห่ง
รัฐได้จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ หลังจากนั้นขอรับได้ที่ส านักงานคลังจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

  -ขอขอบคุณปลัดพรทิพย์  มณีฉาย 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 

/๔.๒  ขอเชิญร่วมงาน... 
 



-๓- 

ป.ฝันทิพย์ นุกูลกิจ   ๔.๒  ขอเชิญร่วมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ าแห่งรัตนโกสินทร์”  
-ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดงานอุ่นไอรัก คลายความ

หนาว “สายน้ าแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๙ มกราคม  
๒๕๖๒ รวมระยะเวลาทั้งสิ้น ๔๒ วัน ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต  

ที่ประชุม   รับทราบ 
ป.ฝันทิพย์  นุกูลกิจ ๔.๓ ขอประชาสัมพันธ์โครงการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ   

-ขอความร่วมมือให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สถานศึกษา ด าเนินการตามมาตรการ  ๓ Rs และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน  จะมี ๔ 
ประเภท ได้แก่ ๑  ขยะอินทรีย์ หมายถึง ขยะที่ย่อยสลายได้ง่ายตามธรรมชาติ เช่น เศษ
อาหาร เศษพืช ผัก ผลไม ้ฯลฯ  ๒  ขยะรีไซเคิล หมายถึง ขยะที่สามารถน าไปแปรรูปเพ่ือใช้
ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ ฯลฯ  ๓  ขยะอันตราย หมายถึง ขยะท่ี
มีความเป็นอันตรายหรือมีส่วนประกอบเป็นสารที่มีอันตราย เช่น ซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ถ่านไฟฉาย กระป๋องสเปรย์บรรจุสารเคมี ตลับหมึก 
หลอดไฟ น้ ายาล้างห้องน้ า ฯลฯ  ๔ ขยะทั่วไป หมายถึง ขยะท่ีย่อยสลายตามธรรมชาติได้
ยาก หรือน าไปรีไซเคิลไม่ได้ หรือน าไปรีไซเคิลแล้วไม่คุ้มทุน  

ที่ประชุม   รับทราบ 
ป.ฝันทิพย์  นุกูลกิจ ๔.๔ การจัดกิจกรรมโครงการอ าเภอยิ้ม...เคลื่อนที่  

-การจัดกิจกรรม โครงการอ าเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ก าหนดจัดวันที่ ๑๗ มกราคม 
๒๕๖๒  ณ วัดหน้าเขาเหมน หมู่ที่  ๑๒ ต าบลช้างกลาง  อ าเภอช้างกลาง  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  มีหน่วยแพทย์พระราชทานเข้าร่วมด้วย เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.   

ประธาน  -ขอเชิญก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านเข้าร่วม
กิจกรรมตามวันเวลาดังกล่าว 

  -ขอขอบคุณปลัดฝันทิพย์  นุกูลกิจ 
ทีป่ระชุม   รับทราบ 
ประธาน   ๔.๕  สรุปผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒  

-ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอช้างกลาง ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม 
๒๕๖๑ – ๓ มกราคม ๒๕๖๒ ไม่มีอุบัติเหตุและเสียชีวิตเกิดขึ้นในพ้ืนที่อ าเภอช้างกลาง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีอยู่ด้วยกัน ๒ อ าเภอคือ อ าเภอช้างกลาง และอ าเภอถ้ าพรรณรา 
ขอชื่นชมในการร่วมมือของทุกภาคส่วนร่วมในการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ ได้สนธิก าลัง ฝ่ายปกครอง ต ารวจ สมาชิก อปพร. จาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนในพ้ืนที่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้านในการปฏิบัติหน้าที่อ านวยความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

ที่ประชุม   รับทราบ 
ประธาน   ๔.๖ การเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้งปี ๒๕๖๑/๒๕๖๒  

-การเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้งปี ๒๕๖๑/๒๕๖๒ ประชาสัมพันธ์สร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ าพร้อมแผนเผชิญเหตุ 

ที่ประชุม   รับทราบ 
/๔.๗  รายงานสถิติ... 

 



-๔- 

ผู้ก ากับ สภ.ช้างกลาง    ๔.๗  รายงานสถิติอาชญากรรม การจราจรและอ่ืนๆ ในรอบเดือน  ธันวาคม  ๒๕๖๑  
-สถานภาพอาชญากรรมในรอบเดือน เป็นคดี ๔ กลุ่ม มีKPI ตัวชี้วัด ๑๕ ตวั 

ชีวิตและทรัพย์สิน จ านวน  ๑  คด ีคดีเก่ียวกับทรัพย์ จ านวน ๒ คดี  คดีรัฐเป็นผู้เสียหาย 
จ านวน  ๓๒ คดี ผู้ต้องหา ๓๒ ราย อาวุธปืน ๔ ราย การพนัน ๑ ราย พืชกระท่อม ๒๔ ราย  
ยาบ้า ๖ ราย กัญชา ๔ ราย ไอซ์ ๑ ราย  

  - การด าเนินการเกี่ยวกับยาเสพติด ด าเนินการ ๑๐ หมู่บ้าน แบ่งเป็นระยะต้นน้ า 
คือการพบปะผู้น าชุมชน ออกส ารวจพื้นที่  ระยะกลางน้ า คือการท าประชาคมหมู่บ้าน  
ระยะปลายน้ า คือดูแล ติดตามผู้ผ่านการบ าบัดไม่ให้กลับเสพซ้ า 

  -สภากาแฟในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒  
ประธาน  -ขอขอบคุณผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรช้างกลาง 
ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องของส่วนราชการต่างๆ 
ท้องถิ่นอ าเภอช้างกลาง    ๕.๑  ซักซ้อมแนวทางการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ๖๐ วัน “แยกก่อนทิ้ง”        

เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
  -การคัดแยกขยะ ขอให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สร้างแนวทางการรับรู้ ประชาสัมพันธ์การ

คัดแยกขยะแต่ละประเภทก่อนการทิ้ง 
  -การเร่งรัดส ารวจสนับสนุนสุนัข แมว ขึ้นทะเบียนได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี

มีชื่ออยู่เพ่ือจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัคซีน ขึ้นทะเบียนได้จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 
ประธาน    -ขอขอบคุณท้องถิ่นอ าเภอช้างกลาง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
เกษตรอ าเภอช้างกลาง ๕.๒  การด าเนินการโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ ามัน   

-การเข้าร่วมโครงการเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ ามันจะต้องแจ้งยืนยันขอรับสิทธิกับ
กรมส่งเสริมการเกษตร และจะต้องมีคุณสมบัติ คือมีสัญชาติไทย บรรลุนิติภาวะ และต้อง
เป็นหัวหน้าครัวเรือนที่ข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามันกับกรมส่งเสริมการเกษตร
ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ส่วนกรณีท่ีขึ้นทะเบียนไว้แล้วก่อนปี ๒๕๖๑ ให้มาปรับปรุงเป็น
ข้อมูลปัจจุบันภายในเดือนธันวาคมนี้เช่นกัน และต้องเป็นเกษตรกรที่มีพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามัน
ในพ้ืนที่ที่มีเอกสารสิทธิ์และให้ผลผลิตแล้วมากกว่า ๓ ปีทั้งนี ้เกษตรกรที่จะได้รับความ
ช่วยเหลือยังต้องเป็นผู้ปลูกปาล์มน้ ามันในพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์   

ที่ประชุม  รับทราบ 
เกษตรอ าเภอช้างกลาง ๕.๓  การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ ปี ๒๕๖๑ (ด้านพืช)  

-การด าเนินการได้ประกาศพ้ืนที่ภัยพิบัติ  ๓๓ หมู่บ้าน ทั้ง ๓ ด้าน เกษตรกรที่ขอรับ
การช่วยเหลือด้านพืช แบบขอรับการช่วยเหลือ ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน 
รูปถ่าย ส าเนาเอกสารสิทธิ 

ประธาน  -ขอขอบคุณเกษตรอ าเภอช้างกลาง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 

/๕.๔  การจัดกิจกรรม... 
 



-๕- 

สาธารณสุขอ าเภอช้างกลาง  ๕.๔  การจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์พระราชทาน   
-ในวันที่ ๑๗  มกราคม ๒๕๖๒  ณ  วัดหน้าเขาเหมน  หมู่ที่ ๑๒  ต าบลช้างกลาง   

อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีการให้บริการทันตกรรม  บริการนวดแผนไทย  
-ประชาสัมพันธ์โรคฉี่หนู หรือโรคเลปโตสไปโรซิส  โรคระบาดที่มากับน้ าท่วม      

มักเริ่มมีอาการหลังจากได้รับเชื้อประมาณ  ๔-๑๔ วัน (โดยเฉลี่ย ๑๐ วัน) เมื่อเชื้อเข้าสู่
กระแสเลือดจะท าให้เกิดอาการ ไข้สูงหนาวสั่น ปวดหัวรุนแรง ตาแดง ปวดกล้ามเนื้อมาก
โดยเฉพาะบริเวณน่อง ขา เอว เวลากดหรือจับจะปวดมาก นอกจากนี้ยังอาจมีอาการเบื่อ
อาหาร คลื่นไส้อาเจียน บางรายมีอาการปวดท้อง ท้องเสีย บางรายอาการรุนแรงจนกระทั่ง
ตับวาย ไตวาย และท าให้เสียชีวิตได้ในที่สุด 

ประธาน  -ขอขอบคุณสาธารณสุขอ าเภอช้างกลาง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
พัฒนาการอ าเภอช้างกลาง   ๕.๕  การประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี ๒๕๖๒ 

-การประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ ปี ๒๕๖๒ ต าบลชา้งกลาง ประชุม  ณ 
ศาลาประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ต าบลช้างกลาง ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ ต าบลหลักช้าง 
ประชุม  ณ ศาลาประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ต าบลหลักช้าง ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ และ
ต าบลสวนขัน ประชุม  ณ ศาลาประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ต าบลสวนขัน  ในวันที่ ๗ มกราคม 
๒๕๖๒ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
พัฒนาการอ าเภอช้างกลาง   ๕.๖  การติดตามโครงการพัฒนาสังคมและความเป็นอยู่ของประชาชนสนับสนุน

โครงการไทยนิยมยั่งยืน  
  -เพ่ือเป็นการด าเนินการที่มีกลไกการขับเคลื่อนตั้งแต่ระดับชาติสู่ระดับพื้นท่ี มุ่งเน้น

การมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชารัฐ โดยการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของ
ประชาชน ของอ าเภอช้างกลางยกเว้นของต าบลช้างกลางหมู่ที่ ๑๐,๑๖,๑๗ และหมู่ท่ี ๕ 
ต าบลสวนขัน 

ประธาน  -ขอขอบคุณพัฒนาการอ าเภอช้างกลาง 
ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
นายก อบต.ช้างกลาง  -แผนปฏิบัติการในการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย 

ดินถล่มของต าบลช้างกลาง  ๑. นายวิเชียร ทิพย์สุราษฎร์ ที่ปรึกษานายก อบต.ช้างกลาง  
รับผิดชอบ หมู่ที่ ๑,๒,๑๐,๑๔ พ้ืนที่อพยพ อบต.ช้างกลาง  ๒. นายจารึก รัตนบุรี  นายก 
อบต.ช้างกลาง  รับผิดชอบ หมู่ที่ ๔,๖,๑๑,๑๕,๑๗ พ้ืนที่อพยพ วัดควนส้าน  ๓. นายนพดล 
กาญจนรักษ์  รองนายก อบต.ช้างกลาง  รับผิดชอบ หมู่ที่ ๓,๕,๗,๘ พ้ืนที่อพยพ วัดหน้าเขาเหมน  
๔. นายพิสิทธิ์  คงแก้ว  รองนายก อบต.ช้างกลาง  รับผิดชอบ หมู่ที่ ๙,๑๒,๑๓,๑๖        
พ้ืนที่อพยพ วัดหน้าเขาเหมน 

ประธาน  -ขอขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 



-๖- 

ประธาน  -เชิญท่านหัวหน้าส่วนท่านใดมีข้อราชการชี้แจงหรือไม่  ถ้าไม่มี  ขอขอบคุณ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ขอปิดการประชุม  เวลา  ๑๒.๐๐ น.  

ที่ประชุม   รับทราบ 

 (ลงชื่อ)   ผู้จดรายงานการประชุม 
            (นางสุกัญญา  ตีบรรโต) 
                         เจ้าหน้าที่ปกครอง 

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



 
 

เอกสารแนบรายงานการประชุม 
 

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

 

ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจ าต าบล  สารวัตรก านัน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  จ านวน  ๑๔๘  คน 
มาประชุม  ๑๒๗  คน   ลา  ๗  คน  ขาด  ๑๐  คน  ว่าง  ๓  อัตรา  พักการปฏิบัติหน้าที่  ๑  คน  

ต าบลช้างกลาง  จ านวน  ๗  ราย  ว่าง  ๓  อัตรา 
๑.  นายสุเทพ  ข าประดิษฐ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ   หมู่ที่  ๑  ลา 
๒.  นางลัดดาวัลย์  ญาณหาญ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่  ๓   ขาด 
๓.  นายจ าเป็น  ศรีทิพย์  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ   หมู่ที่  ๓  ขาด 
๔.  นายสุทน  รอดพ้น  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่  ๕   ลา 
๕.  นายสมพร  ยมใหม่  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่  ๕   ลา 
๖.  นายสันต์วธุ  ทองสงค์  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่  ๙   ขาด 
๗.  นางโสภา  ชนะคช  แพทย์ประจ าต าบล     ขาด 

ต าบลหลักช้าง  จ านวน  ๓  ราย   
๑.  นางกัสมาพร  ศรีสมบูรณ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่  ๑   ขาด 
๒.  นายศรีทวี  สุชาติพงศ์  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่  ๔   ลา 
๓.  นายประชา  สุขแก้ว  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่  ๑๐   ลา 

ต าบลสวนขัน จ านวน  ๗  ราย  พักการปฏิบัติหน้าที่ ๑ คน   
๑.  นางดัชนีย์  มัชฌิมวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน   หมู่ที่  ๑    พักการปฏิบัติหน้าที่  
๒.  นายมีชัย  จันจง      ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่  ๑   ขาด 
๓.  นายวันชัย  คุ้มครอง    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่  ๑   ขาด 
๔.  นายอวยชัย  ถี่ถ้วน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ   หมู่ที่  ๑  ขาด 
๕.  นายประสิทธิ์  กฐินหอม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่  ๓   ขาด 
๖.  นายภควัติ  บุญรัตน ์  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่  ๗   ขาด 
๗.  นายพุฒิสรรค์  วุธรา  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๙     ลา 
๘.  นางกชพรรณ  วุธรา  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง   หมู่ที่  ๙   ลา 
 
 
 
 


