
 

 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน 
ที ่    ๘๑  /25๖๒ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนศูนย์พัฒนำครอบครัวในชุมชนต ำบลบ่อหิน 

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

             ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน   ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชนระดับต าบลบ่อหิน ที่  ๗๘/ 255๙  ลงวันที่   ๑๖  กุมภาพันธ์  255๙ นั้น   เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลง
คณะท างาน จึงขอยกเลิกค าสั่งฯดังกล่าว  เพ่ือปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และให้การด าเนินงานในระดับต าบล  
เป็นไปด้วยความสอดคล้องสามารถด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย    จึงได้แต่งตั้งคณะท างานศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับต าบลบ่อหินใหม่ ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
     

         1. นายจอมรวย  เกลี้ยงช่วย        ต าแหน่ง นายก อบต.      ประธานคณะท างาน 
                    2. นายบุญชู     อยู่คง       ต าแหน่ง รองนายก อบต.            รองประธานคณะท างาน 
  ๓. นางวัลลี   เงินสี  ต าแหน่ง ประธานสภา อบต.  คณะท างาน 
       ๔. นายสมพรชนะ  สมทรง ต าแหน่ง เลขานุการนายก อบต.  คณะท างาน 
           ๕. นายธรรมรัศมิ์  คงหวาน ก านันต าบลบ่อหิน   คณะท างาน 

๖. นางสาววิไลวรรณ  ทองสง  ต าแหน่งประธาน อพม.ต าบลบ่อหิน คณะท างาน 
๗. นายอดุลย์   บุญญา  ต าแหน่ง  ประธาน อสม.ต าบลบ่อหิน คณะท างาน 
๘. นางสาวระเบียบ  มั่นซิ่ว ต าแหน่ง  ประธาน อสม.หมู่ที่ ๔  คณะท างาน 
๙. นางอ าภา   แซ่อุ้ย  ต าแหน่ง  ประธาน อสม.หมู่ที่ ๗  คณะท างาน 
๑๐. นางเอ้ืองค า ครชาตรี  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่  ๑  คณะท างาน 
๑๑. นายสุกิจ     ทองหอม ต าแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒  คณะท างาน 
๑๒. นายเกม       รัตนตรัง ต าแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙  คณะท างาน 
๑๓. นายสมยศ  อ๋องยิ้ว  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔  คณะท างาน 
๑๔. นายสมชาย  แสงทอง  ต าแหน่ง  อพม.หมู่ที่ 1      คณะท างาน 
๑๕. นายอ านาจ  ปูเงิน  ต าแหน่ง  อพม. หมู่ที่ ๓   คณะท างาน 

  ๑๖. นายเกียรติวุฒิ  ร าภา ต าแหน่ง  อพม.หมู่ที่ ๖   คณะท างาน 
  ๑๗. นายเติมศักดิ์  หมื่นจง ต าแหน่ง  อพม.หมู่ที่ ๗   คณะท างาน 
                 1๘. นายปัณณวิชญ์  ณรงค์ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานปลัด  คณะท างาน 
           ๑๙. นางนารีนา  คงห้อย  ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน   คณะท างานและเลขานุการ 
  ๒๐. น.ส.ทิพย์สุดา รักทรัพย์ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานกุาร 

และให้คณะท างานมีภารกิจหรือหน้าที่  ดังนี้ 
                        1. ส ารวจปัญหาและจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับสภาพครอบครัว  สตรี เด็กและเยาวชน  ผู้สูงอายุ 
และผู้ด้อยโอกาส จัดท าแผนปฏิบัติการที่มีลักษณะบูรณาการ เพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
                        2. ด าเนินการให้มีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทั้งกลุ่ม
ก่อนสมรส กลุ่มครอบครัวปกติ และกลุ่มครอบครัวหย่าร้าง ทั้งด้านการฝึกอบรม เตรียมความพร้อมในการสร้าง 
ครอบครัวให้อบอุ่น  ฝึกอบรมบทบาทสามีภรรยา กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว การดูแลสุขภาพ
หญิงตั้งครรภ์ เด็ก เยาวชน  ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และการส่งเสริมอาชีพ  เป็นต้น 

-๒- 
 



                        3. จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะน า ตลอดจนประสานงานและความร่วมมือกับหน่วยงานของ
ภาครัฐ และองค์กรเอกชนในการด าเนินการแก้ไขปัญหาครอบครัว (ความรุนแรงต่อเด็กสตรี คนชรา คนพิการถูก
ทอดทิ้ง ยาเสพติด เอดส์ ฯลฯ) 
                         4. ส่งเสริมให้ครอบครัวสร้างเครือข่ายในการเอื้อเฟ้ือเกื้อกูลซึ่งกันและกันและมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง การปกครอง เป็นต้น   

                         ทั้งนี้    ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

      สั่ง   ณ   วันที่  ๑๔  เดือนมกุมภาพันธ์   พ.ศ. 25๖๒ 

 
      
                                ( นายจอมรวย  เกลี้ยงช่วย) 
                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



รายช่ือคณะท างาน 
ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระท าความรุนแรงในครอบครัวระดับต าบล (ศปก.ต.) 

ต าบลบ่อหิน  อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ที ่ รายช่ือคณะท างาน ศปก.ต. ต าแหน่ง ต าแหน่งคณะท างาน 
1 นายจอมรวย  เกลี้ยงช่วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ประธานคณะท างาน 
๒ นายวัฒนชัย   ชูเกิด ปลัด อบต.บ่อหิน รองประธานคณะท างาน 
๓ ร.ต.อ.บรรณกร ภูมี รองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานี

ต ารวจภูธรสิเกา 
คณะท างาน 

๔ นายบุญชู  อยู่คง รองนายก อบต.บ่อหิน คณะท างาน 
๕ นางวัลลี  เงินส ี ประธานสภา อบต.บ่อหิน คณะท างาน 
๖ นายธรรมรัศมิ์  คงหวาน ก านันต าบลบ่อหิน คณะท างาน 
๗ นายสุนทร  แซ่เลี้ยว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 คณะท างาน 
๘ นายนิกร   ทองหอม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ คณะท างาน 
๙ นายสมบูรณ์  ตรงบาตัง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ คณะท างาน 

๑๐ นายชูศักดิ์  แซ่เลี้ยว สารวัตก านันต าบลบ่อหิน คณะท างาน 
๑๑ นายสมชาย  อินทรโชติ ผู้อ านวยการโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ คณะท างาน 
๑๒ นางอรอุมา  ชัยพล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบ้านไร่ออก 
คณะท างาน 

๑๓ นางอาภรณ์  แสงแก้ว นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สิเกา คณะท างาน 
๑๔ นางสาววิไลวรรณ  ทองสง ประธาน อพม.ต าบลบ่อหิน คณะท างาน 
๑๕ นายอดุลย์   บุญญา ประธาน อสม.ต าบลบ่อหิน คณะท างาน 
๑๗ นายประยูร  นาคพล ประธานชมรมผู้สูงอายุต าบลบ่อหิน คณะท างาน 
๑๘ นางสิรินาฎ จงรักษ์ ประธานสตรีต าบลบ่อหิน คณะท างาน 
๑๙ ด.ช.ไชยวัฒน์  นาวาแก้ว ประธานสภาเด็กและเยาวชนต าบลบ่อหิน คณะท างาน 
๒๐ นางเอ้ืองค า   ครชาตรี สมาชิก อบต.บ่อหิน หมู่ที่ ๑ คณะท างาน 
๒๑ นายสุกิจ   ทองหอม สมาชิก อบต.บ่อหิน หมู่ที่ ๒ คณะท างาน 
๒๒ นายอ านาจ  ปูเงิน สมาชิก อบต.บ่อหิน หมู่ที่ ๓ คณะท างาน 
๒๓ นายสมยศ  อ๋องยิ่ว สมาชิก อบต.บ่อหิน หมู่ที่ ๔ คณะท างาน 
๒๔ นายเกียรติวุติ  ร าภา สมาชิก อบต.บ่อหิน หมู่ที่ ๖ คณะท างาน 
๒๕ นายเติมศักดิ์  หมื่นจง สมาชิก อบต.บ่อหิน หมู่ที่ ๗ คณะท างาน 
๒๕ นายอิสมาแอน  บุญญา สมาชิก อบต.บ่อหิน หมู่ที่ ๘ คณะท างาน 
๒๖ นายเกม  รัตนตรัง สมาชิก อบต.บ่อหิน หมู่ที่ ๙ คณะท างาน 
๒๗ นางอ าภา  แซ่อุ้ย อสม. หมู่ที่ ๗ คณะท างาน 
๒๘ นางระเบียบ  มั่นซิ้ว อสม. หมู่ที่ ๔ คณะท างาน 
๒๙ นางสาวนันทิชา วิประจง อสม. หมู่ที ่๑ คณะท างาน 
๓๐ นายถาวร  รักรู้ ปราชญ์ชาวบ้าน คณะท างาน 
๓๑ นายปัณณวิชญ์  ณรงค์ หัวหน้าส านักงานปลัด อบต.บ่อหิน  เลขานุการและคณะท างาน 
๓๒ นางนารีนา  คงห้อย นักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเลขานุการและคณะท างาน 
๓๓ นางสาวทิพย์สุดา รักทรัพย์ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเลขานุการและคณะท างาน 

 

 
 

(นายจอมรวย  เกลี้ยงช่วย) 
ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน  



 
 
 
 
 
 


