
 
ค าสั่งเทศบาลต าบลนาด่าน 

ที ่ 285/2562 
เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการโครงการจัดประชุมประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลนาด่าน อ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู 
************************************ 

  ด้วยเทศบาลต าบลนาด่าน อ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู จะด าเนินโครงการจัด
ประชุมประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) โดยจัดประชุมประชาคมระดับต าบลขึ้นใน
วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 เพ่ือรับทราบสภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน และข้อมูลการพัฒนาที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดประเด็นการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป จึงแต่งตั้งกรรมการโครงการจัด
ประชุมประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ ดังต่อไปนี้  

 1. ฝ่ายอ านวยการ  ประกอบด้วย 
1. นายชัยวัฒน ์ สังกุลา  นายกเทศมนตรี  เป็นประธาน 
2. นายไพบูรณ์  พรหมศร รองนายกเทศมนตรี กรรมการ 
3. นายเด่น  แทนไธสงค์ รองนายกเทศมนตรี กรรมการ 
4. นายอุทัย  กุนอ่อน  ที่ปรึกษานายก ฯ. กรรมการ 
5. นางดวงจันทร์ ดามะนาว เลขานุการนายก ฯ. กรรมการ 
6. นายเฉลียว  ไฝทอง  ปลัดเทศบาลต าบลนาด่าน กรรมการ/เลขานุการ 
มีหน้าที่ดังนี้ วางแผน ก าหนดรูปแบบการจัดเวทีประชาคม อ านวยการและประสานกับฝ่าย

ต่างๆ ตลอดจนแก้ไขปัญหา เพ่ือให้การจัดเวทีประชาคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์  

2. ฝ่ายด าเนินการ ประกอบด้วย 
1. นายเฉลียว  ไฝทอง  ปลัดเทศบาลต าบลนาด่าน  เป็นประธาน 
2. นางสาวกรรณิการ์  เขื่อนแก้ว ผู้อ านวยการกองคลัง  กรรมการ 
3. นายสมพงค์    ถิ่นพิบูลย์ นิติกร    กรรมการ 
4. นางกนกพร    ประทุมพล เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  กรรมการ 
5. นายสมชาติ    วงษ์ไชยา เจ้าพนักงานป้องกันฯ  กรรมการ 
6. นางสาวนวพร    ไชยทองศรี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  กรรมการ 
7. นางสาวสุธาสินี  โฉมที  นักวิชาการเงินและบัญชี  กรรมการ 
8. นางชนากานต์  แก้วอุดม  นักวิชาการคลัง   กรรมการ 
9. นายสมบัติ  แก้วภักดี  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  กรรมการ 
10. นายชัยลิขิต    ศรีสุวรรณ์ นายช่างโยธา   กรรมการ 
11. นายนภดล  กาบขน  ผช.นักวิชาการเกษตร  กรรมการ 
12. นายพงศ์ปณต  วิเศษ           ผช.จพง.จัดเก็บรายได้  กรรมการ 
13. นางสาวขนิษฐา  พิมพิศาล ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์  กรรมการ  
14. นายอัฐพล  แสงสิมมา  ผช.ช่างโยธา   กรรมการ 
15. นางสาววิไลพร   ใจบุญ ผช.จพง.ธุรการ            กรรมการ 
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16. นางสาวคัทยวรรณ   ดวงอ่อน ผช.นักทรัพยากรบุคคล  กรรมการ 
17. นางสาวจิราวรรณ  ศรีสุวรรณ์ ผช.นักจัดการงานทั่วไป  กรรมการ 
18. นายศุภชัย   แสงสว่าง ผช.จพง.นักพัฒนาชุมชน  กรรมการ 
19. นายชัยยา ธิปโชต ิ  หัวหน้าส านักปลัด กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าที่ดังนี้  มีหน้าที่ในการด าเนินการ วางแผน  ล าดับขั้นตอน  พิธีการ  ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับ
โครงการ ติดต่อประสานงานกับฝ่ายการเงินและบัญชี  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเอกสาร  ฝ่ายสถานที่  เครื่อง
เสียงและไฟฟ้า  ฝ่ายปฏิคม  ฝ่ายพิธีการ-พิธีกร  ด าเนินการประชุม  ประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ  ฝ่าย
ติดตามและประเมินผล รวมทั้งการด าเนินการต่างๆ ที่ได้ก าหนดในโครงการให้สามารถด าเนินไปด้วยความ
ถูกต้องและเรียบร้อย 
 ๓.  คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี  ประกอบด้วย   
    ๓.๑  นางสาวกรรณิการ์ เขื่อนแก้ว ผู้อ านวยการกองคลัง    ประธานกรรมการ 
    ๓.๒  นางสาวสุธาสินี   โฉมที   นักวิชาการเงินและบัญชี  กรรมการ 
  3.3  นางสาวนวพร   ไชยทองศรี  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ กรรมการ 
   ๓.4  นางสาวชฏารัตน์  เหล่าพิมพ์ ผช.จพง.จัดเก็บรายได้  กรรมการ 
    ๓.5  นางสาวอุทุมพร  ปาดา    ผช.จพง.การเงินและบัญชี            เลขานุการ   

มีหน้าที่ในการด าเนินงานทางด้านการเงินและจัดเตรียมจัดหางบประมาณในการด าเนินงานตลอดจน
ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณให้สามารถใช้ได้ตามที่ก าหนดไว้ในโครงการและถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย   

 
๔.  คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเอกสาร  ประกอบด้วย 

   ๔.๑  นายชัยยา  ธิปโชต ิ     หัวหน้าส านักปลัด    ประธานกรรมการ 
4.2  นายสมพงค์    ถิ่นพิบูลย์ นิติกร       กรรมการ 
4.3 นางกนกพร    ประทุมพล เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน     กรรมการ 
4.4 นายสมชาติ    วงษ์ไชยา เจ้าพนักงานป้องกันฯ     กรรมการ 
๔.5  นางสาววิไลพร    ใจบุญ  ผช.จพง.ธุรการ      กรรมการ 
4.6  นางสาวคัทยวรรณ   ดวงอ่อน          ผช.นักทรัพยากรบุคคล  กรรมการ 
4.7  นางสาวสุดารัตน์    สุระสน  ผช.จพง.การคลัง   กรรมการ 
4.8  นางสาวกนกพร      นาทา  พนักงานจดมาตรวัดน้ า  กรรมการ 
4.9  นางสาวกาญจนา     กาล้อม  ผช.จพง.ธุรการ   กรรมการ 
4.10นางสาวชฏารัตน์     เหล่าพิมพ์ ผช.จพง.จัดเก็บรายได้  กรรมการ 
 
มีหน้าที่ในการจัดหา จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเอกสารที่ใช้ในการประชุมประชาคมชุมชน 

การประชุมประชาคมชุมชนต าบล หรือการด าเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ      
 

5. ฝ่ายประสานงานและประชาสัมพันธ์  ประกอบด้วย 
  5.๑ นายชัยยา  ธิปโชต ิ     หัวหน้าส านักปลัด    ประธานกรรมการ 

5.2 นายสมพงค์    ถิ่นพิบูลย์ นิติกร       กรรมการ 
5.3 นางกนกพร    ประทุมพล เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน     กรรมการ 
5.4 นายสมชาติ    วงษ์ไชยา เจ้าพนักงานป้องกันฯ     กรรมการ 
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5.5 นางสาววิไลพร    ใจบุญ  ผช.จพง.ธุรการ      กรรมการ 
5.6 นางสาวคัทยวรรณ   ดวงอ่อน           ผช.นักทรัพยากรบุคคล  กรรมการ 
4.7  นางสาวสุดารัตน์    สุระสน  ผช.จพง.การคลัง   กรรมการ 
5.8  นางสาวกนกพร      นาทา  พนักงานจดมาตรวัดน้ า  กรรมการ 
5.9  นางสาวกาญจนา     กาล้อม  ผช.จพง.ธุรการ   กรรมการ 
5.10นางสาวชฏารัตน์     เหล่าพิมพ์ ผช.จพง.จัดเก็บรายได้  กรรมการ 

  มีหน้าที่ดังนี้ ประสานงานกับผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งวัน เวลา 
และสถานที่ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ การบันทึกการประชาคมระดับต าบล ประชาสัมพันธ์การประชาคมให้
ประชาชนได้รับทราบ และช่วยเหลือฝ่ายด าเนินการในการจัดเวทีประชาคมระดับต าบล 

 6. ฝ่ายปฎิคม  ประกอบด้วย 
6.1  นางกนกพร    ประทุมพล เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน    ประธานกรรมการ 
6.2  นางสาววิไลพร    ใจบุญ  ผช.จพง.ธุรการ        กรรมการ 
6.3  นางสาวคัทยวรรณ   ดวงอ่อน          ผช.นักทรัพยากรบุคคล       กรรมการ 
6.4  นางสาวสุดารัตน์   สุระเสน  ผช.จพง.การคลัง     กรรมการ 
6.5  นางสาวกาญจนา  กาล้อม  ผช.จพง.ธุรการ     กรรมการ 
6.6. นางสาวกนกพร  นาทา  พนักงานจดมาตรวัดน้ า    กรรมการ 
6.7. นางอริสรา  บุตรขันธ์  ผช.จพง.การคลัง     กรรมการ 
6.8  นางชาริณี  อัมพวา   ผช.จพง.ธุรการ     กรรมการ 
6.9  นางสาวชชัชญา  สังโวลี  ผช.จพง.พัสดุ     กรรมการ 
6.10 นางสาวขนิษฐา  พิมพิศาล  ผช.จพง ประชาสัมพันธ์    กรรมการ 
6.11 นางสาวจุฬารัตน์  ขันตี  ผช.จพง.พัฒนาชุมชน    กรรมการ 

  มีหน้าที่ดังนี้ ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชาคมระดับต าบล ลงทะเบียน และประสานงานกับฝ่าย
ต่างๆ และงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

 7. ฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง 
7.1 นายชัยลิขิต    ศรีสุวรรณ์ นายช่างโยธา  ประธานกรรมการ 
7.2 นายสมชาติ    วงษ์ไชยา เจ้าพนักงานป้องกันฯ     กรรมการ 
7.3 นายนภดล    กาบขน  ผช.นักวิชาการเกษตร  กรรมการ 
7.4  นายอัฐพล    แสงสิมมา ผช.ช่างโยธา   กรรมการ 
7.5   นายทศพล           แดงนา  ผช.จพง.ป้องกันฯ  กรรมการ 
7.6.  นายสุภกร  ศรีเทพอุบล ผช.จพง.ป้องกันฯ  กรรมการ 
7.7   นายธเนศ  ดวงอ่อน  ผช.จพง.ป้องกันฯ  กรรมการ 
7.8   นายวรีะยุธ   พันธศรี  ผช.จพง.ประปา   กรรมการ 
7.9   นายกฤษดา ไชยบุตรดา ผช.จพง.ประปา   กรรมการ 
7.10 นายประพันธ์   โง่นแน่น  นักการ    กรรมการ 
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7.11 นายดนต ี  แดงนา  ภารโรง    กรรมการ 
7.12 นายปิยะ  วงเคน  คนงานทั่วไป   กรรมการ 

 
  มีหน้าที่ดังนี้ จัดสถานที่โต๊ะเก้าอ้ี  จัดหาติดตั้งเครื่องเสียง โปรเจคเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ให้
พร้อม และจัดเก็บสถานที่ อุปกรณ์ต่างๆ ให้เรียบร้อยเมื่องานแล้วเสร็จ และประสานงานกับคณะกรรมการฝ่าย
ต่างๆ และงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

8.  คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ-พิธีกร  ด าเนินการประชุม  ประชาสัมพันธ์  บันทกึภาพ    
     ประกอบด้วย 
 8.๑  นายเฉลียว ไฝทอง   ปลัดเทศบาลต าบล ฯ.  ประธานกรรมการ 

8.๒  นายชัยยา  ธิปโชติ   หัวหน้าส านักปลัด                     กรรมการ  
8.๓  นายสมพงค์   ถิ่นพิบูลย์ นิติกร         กรรมการ 
8.4  นายสมชาติ   วงษ์ไชยา เจ้าพนักงานป้องกันฯ           เลขานุการ 

มีหน้าที่ในการก าหนดพิธีการ  ด าเนินการประชุม  พิธีกร  ประชาสัมพันธ์  ในการโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการท าแผนพัฒนา หรือการด าเนินงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินโครงการ   

9.  คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล  ประกอบด้วย 
 9.๑  นายเฉลียว  ไฝทอง   ปลัดเทศบาลต าบล ฯ.    ประธานกรรมการ 
 9.๒  นางสาวกรรณิการ์ เขื่อนแก้ว ผู้อ านวยการกองคลัง          กรรมการ 

9.๓  นายชัยยา  ธิปโชติ         หัวหน้าส านักปลัด     เลขานุการ/กรรมการ 
มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการรวมทั้งสรุปผลการประเมินรายงานให้

ผู้บังคับบัญชาถึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหา อุปสรรค 
ข้อขัดข้องประการใด ให้รายงานนายกเทศมนตรีต าบลนาด่านทราบโดยด่วน เพ่ือพิจารณาแก้ไขต่อไป  

   ส่ัง   ณ   วันที ่   5   มิถุนายน  พ.ศ.  2562 

 
          
      (นายชัยวัฒน์   สังกุลา) 
            นายกเทศมนตรีต าบลนาด่าน 
 


