
 

โครงการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(เวทีประชาคมท้องถิ่น ระดับต าบล เพื่อร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ  

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563) 
ของเทศบาลต าบลเทพาลัย  อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

****************************** 
๑.  ชื่อโครงการ   

โครงการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
 

๒.  หลักการและเหตุผล  
   เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ซึ่งได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจ
และหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้อง ถิ่น เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี            
และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
โครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงสามารถทบทวน  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพั ฒนา
ท้องถิ่น  ได้ตามความจ าเป็น เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  ภายใต้กฎหมายดังกล่าว  โดยรูปแบบการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น  ให้ด าเนินการตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐ .๒/ว ๐๖๐๐   
ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐ .๓/ว ๖๒๔๗                  
ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  เรื่อง  แนวทางการด าเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเทศบาลต าบลเทพาลัย
ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๕ )  และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นไปแล้ว       
เมื่อวันที่  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๒  แต่ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ของประชาชน  จึงมีความจ าเป็นที่จะร่วมคิดร่วมท าร่ วม
ตัดสินใจร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ร่วมกันแก้ปัญหา  ปรึกษาหารือ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาส าหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ เทศบาลต าบลเพทาลัย  เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น                    
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลง  และประชาคมเรื่องต่างๆ ของเทศบาลต าบลเทพาลัย   

 

ดังนั้น  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย  
บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับประชาชนได้ และเกิดประโยชน์และ
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อประชาชน  เทศบาลต า บลเทพาลัย จึงได้จัดโครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้    
๓.  วัตถุประสงค์  
 ๓.๑  เพ่ือจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลเทพาลัย ประชุม
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลเทพาลัย ร่วมกับประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล ) ในการร่วมคิด
ร่วมท าร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ร่วมกันแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้            
เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ เทศบาลต าบลเทพาลัย  ระหว่าง                  
เทศบาลต าบลเทพาลัยร่วมกับประชาชน ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลง 
 ๓.๒  เพ่ือสามารถน าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงใช้เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนา
ท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนา
ของประชาชนในเขต เทศบาลต าบลเทพาลัย ได้ โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี      
และงบประมาณจากเงินสะสม 
 

/4.เป้าหมาย.... 
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๔.  เป้าหมาย  
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทบาล เจ้าหน้าที่  คณะกรรมก ารพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนา ท้องถิ่น   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ของ เทศบาลต าบลเทพาลัย         
ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  ผู้น าชุมชน  กรรมการชุมชน   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   อสม.  อปพร. กรรมการกองทุน
หมู่บ้าน กลุ่มแม่บ้าน  กลุ่มสตรี  กลุ่มเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิ  ปราชญ์หมู่บ้าน อาสาพัฒนาชุมชน  อาสาสมัครประชา
สังเคราะห์  เยาวชน  หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอ่ืนๆ  ผู้สูงอายุทุกคน เจ้าของร้านค้า กลุ่มบุคคลอื่นๆ  ประชาชน
ทุกคน หรือทุกครัวเรือน 
๕.  วิธีการด าเนินการ                                                                                                                                                                                             

ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่ ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
๑. เสนอโครงการฯ เพื่อขออนุมัติโครงการ
จากนายกเทศมนตรีต าบลเทพาลัย  

11-13 ก.พ. 63 - เทศบาลต าบลเทพาลัย งานแผนและงบประมาณ 
ส านักปลัด 

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการฯ  11-13 ก.พ. 63 - เทศบาลต าบลเทพาลัย งานแผนและงบประมาณ 
ส านักปลัด 

๓. ประสานงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
    - จัดเตรียมเอกสาร และ เนินงานอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้อง  

11-21 ก.พ. 63 - เทศบาลต าบลเทพาลัย งานแผนและงบประมาณ 
ส านักปลัด 

๔. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับ
โครงการฯ  

11-21 ก.พ. 63 - เทศบาลต าบลเทพาลัย งานแผนและงบประมาณ 
ส านักปลัด 

๕. ด าเนินงานโครงการฯ 
    (1) ประชุมคณะกรรมการสนับสนุน 
        
    (2) ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นร่วมกับประชุมประชาคมท้องถิ่น 
(ระดับต าบล)   
    (3)  ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 

 
19 ก.พ. 63 

 
20 ก.พ. 63 

 
 

21 ก.พ. 63 

 
- เทศบาลต าบลเทพาลัย 
 
- เทศบาลต าบลเทพาลัย 
 
 
- เทศบาลต าบลเทพาลัย 

 
คณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการฯ 
 
 

๖.  ด าเนินการติดตามและประเมินผล
พร้อมสรุปผลการด าเนินโครงการ 

11-21 ก.พ. 63 - เทศบาลต าบลเทพาลัย 
 

คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลโครงการฯ 

 
๖.  หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ 
  งานแผนและงบประมาณ  ส านักงานปลัด เทศบาลต าบลเทพาลัย 
๗.  ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ       

(๑)  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   วันที่ 19 กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓  
(๒)  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล) วันที่ 20 กุมภาพันธ์  

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(๓)  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  วันที่ 21 กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๒ 

      (ระยะเวลาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) 
 
 
 
 

/8.ประมาณ.... 
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๘.  งบประมาณ  งบประมาณทั้งสิ้น  ๑๐,๐๐๐  บาท 
 แหล่งงบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๓  เทศบาลต าบล
เทพาลัยส านักงานปลัด  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   โครงการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  จ านวน  ๑๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
 

 ๘.๑  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  เป็นเงิน     ๒,๘๐๐.- บาท  
 ๘.๒  ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  เป็นเงิน     ๓,๐๐๐.- บาท 
 ๘.๓  ค่าส าเนาเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น เป็นเงิน     ๓,๙๐๐.-   บาท  
 ๘.๔  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินงาน เป็นเงิน              ๓๐๐.- บาท 
         (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน      ๑๐,๐๐๐.-       บาท                

     (ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้) 
 

๙.  การติดตามและประเมินผล  
 ๙.๑  ด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ 

 ๙.๒  สรุปผลการประเมินและรายงานให้นายกเทศมนตรีต าบลเทพาลัยทราบเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๐.๑  เทศบาลต าบลเทพาลัย มีแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลง 

ที่มาจากปัญหา ความต้อง ความจ าเป็นของประชาชนและทุกภาคส่วน 
๑๐ .๒  มีแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีสามารถเป็นกรอบในการจัดท างบประมา ณรายจ่ายประจ าปี และ

งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งใช้วางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
โครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ๑๐.๓  ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม 
และเปลี่ยนแปลง 
11.ผู้จัดท าโครงการ 
 

    ลงชื่อ    วันวิสา  ไพรณะรินทร์     
 (นางสาววันวิสา  ไพรณะรินทร์) 

                                                          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
12.ผู้เสนอโครงการ 
 

ลงชื่อ จ.อ. สยุมภู  จิตรหาญ                              
             (สยุมภู  จิตรหาญ) 
           หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

13.ผู้ตรวจโครงการ 
 

ลงชื่อ    ประสิทธิ์  หลอมประโคน                                  
        (นายประสิทธิ์  หลอมประโคน) 
           หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

/14.ความเห็น.... 
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14.ความเห็นของรองปลัดเทศบาล/ผู้เห็นชอบโครงการ 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 

 
ลงชื่อ       มงคล  จันทร์สุขศรี                            
          (นายมงคล  จันทร์สุขศรี) 
       รองปลัดเทศบาลต าบลเทพาลัย  
 

15.ความเห็นของปลัดเทศบาล/ผู้เห็นชอบโครงการ 
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
 

ลงชื่อ     อภิรักษ์  จุลศิริวัฒนกุล                         
        (นายอภิรักษ์  จุลศิริวัฒนกุล) 
         ปลัดเทศบาลต าบลเทพาลัย   
 

16.ความเห็นของนายกเทศมนตรี/ผู้อนุมัติโครงการ 
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
 

ลงชื่อ        ประทีป  ล้ ากลาง                          
          (นายประทีป  ล้ ากลาง) 
       นายกเทศมนตรีต าบลเทพาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 
 
  

 
ค าสั่งเทศบาลต าบลเทพาลัย 

ที ่93/๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

******************************** 
 เนื่อง เทศบาลต าบลเทพาลัย ได้จัดท าโครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยมีวัตถุประสง ค์เพ่ือจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา เทศบาลต าบลเทพาลัย ร่วมกับประชาคม
ท้องถิ่น (ระดับหมู่บ้านและระดับต าบล)  ในการร่วมคิดร่วมท าร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ร่วมกัน
แก้ปัญหา  ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่เทศบาลต าบล
เทพาลัย  ระหว่าง เทศบาลต าบลเทพาลัย ร่วมกับประชาชน  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ เพ่ือน าบรรจุ
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) เพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลง  และประชาคมเรื่องต่างๆ     
ของเทศบาลต าบลเทพาลัย การจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพั ฒนาเทศบาลต าบลเทพาลัย   
เพ่ือสามารถน าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงใช้เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลเทพาลัย ได้ โดยพิจารณาบรรจุโ ครงการ ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาณจากเงิน
สะสม 
 

 ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย บรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  สามารถแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับประชาชนได้ เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพ
สูงสุดต่อประชาชนใน ท้องถิ่น  เทศบาลต าบลเทพาลัย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 

 

๑.  คณะกรรมการอ านวยการ   ประกอบด้วย 
 ๑.๑  นายประทีป  ล้ ากลาง นายกเทศมนตรีต าบลเทพาลัย              ประธานกรรมการ 
     ๑.๒  นายกวีวัฒน์  รัตนวิชัย   รองนายกเทศมนตรีต าบลเพทาลัย          กรรมการ  

            ๑.๓  นายกนก  นมเกษม   รองนายกเทศมนตรีต าบลเทพาลัย          กรรมการ 
      ๑.๔  นายอ านวย  ภักดีนอก        เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลเพทาลัย  กรรมการ   

     ๑.๕  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเทพาลัยทุกคน            กรรมการ 
๑.๖  นายอภิรักษ์  จุลศิริวัฒนกุล ปลัดเทศบาลต าบลเทพาลัย   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่สั่งการ ควบคุม ก ากับ ดูแล  ตรวจสอบการจัดท าโครงการให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย 
และแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

/2.คณะกรรมการ.... 
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๒.  คณะกรรมการฝ่ายด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
          ๒.๑  นายประสิทธิ์  หลอมประโคน  หัวหน้าส านักปลัด                     ประธานกรรมการ 
 ๒.๒  นายสันติ  ท้าวนอก    ผู้อ านวยการกองช่าง            กรรมการ 

๒.๓  นางสาวพัชรี  ลิศรี      ผู้อ านวยการกองคลัง              กรรมการ 
๒.๔  นางกมลทิพย์  ชื่นหมื่นไวย     หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข          กรรมการ 
๒.๕  นางประภาทิพย์  ณรงค์นอก   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง                        กรรมการ 
๒.๖  จ.อ.สยุมภู  จิตรหาญ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ             กรรมการและเลขานุการ 

     ๒.๗  นางสาววันวิสา ไพรณะรินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
     มีหน้าที่ในการด าเนินการ  วางแผน  ล าดับขั้นตอน  พิธีการ  ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับ

โครงการ ติดต่อประสานงานกับฝ่ายการเงินและบัญชี  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเอกสาร  ฝ่ายสถานที่  เครื่อง
เสียงและไฟฟ้า  ฝ่ายปฏิคม  ฝ่ายพิธีการ- พิธีกร  ด าเนินการประชุม  ประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ  ฝ่ายติดตาม
และประเมินผล รวมทั้งการด าเนินการต่างๆ ที่ได้ก าหนดในโครงการให้ส ามารถด าเนินไปด้วยความถูกต้องและ
เรียบร้อย  

๓.  คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี  ประกอบด้วย   
๓.๑  นางสาวพัชรีวรรณ  ลิศร ี  ผู้อ านวยการกองคลัง             ประธานกรรมการ 

 ๓.๒  นางประภาทิพย์  ณรงค์นอก หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง                    กรรมการ 
 ๓.๓  นางรสศรินทร์  จิตรหาญ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน          กรรมการ 
 ๓.๔  นางสุนิสา  เชื่อมพงษ์ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ   กรรมการและเลขานุการ 

๓.๕  นางกฤษณา  การบรรจง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๓.๖  นางสาวสุวารี  ช านินอก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ    ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ในการด าเนินงานทางด้านการเงินและจัดเตรียมจัดหางบประมาณในการด าเนินงาน
ตลอดจนควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณให้สามารถใช้ได้ตามที่ก าหนดไว้ในโครงการและถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมายและงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย (การประชุมคณะกรรมกา รสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา  การประชุม
คณะกรรมการพัฒนาร่วมกับประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล) 

  

๔.  คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเอกสาร ประกอบด้วย 
๔.๑  นายประสิทธิ์  หลอมประโคน  หัวหน้าส านักปลัด                     ประธานกรรมการ 
๔.๒  นางสาววันวิสา  ไพรณะรินทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน           กรรมการ 
๔.3  นางสาวจงรักษ์  มีเค้า   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ในการจัดหา จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเอกสารที่ใช้ในการด าเนินโครงการ  การประชุม
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา  การประชุม คณะกรรมการพัฒนาร่วมกับประชาคมท้องถิ่น (ระดับ
ต าบล)   

๕.  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ เครื่องเสียงและไฟฟ้า  ประกอบด้วย 
๕.๑  นายสันติ  ท้าวนอก   ผู้อ านวยการกองช่าง                     ประธานกรรมการ

 ๕.๒  นายสุชาติ  พ่วงพุ่ม  นายช่างไฟฟ้าอาวุโส                     กรรมการ 
๕.๓  นายชัยรัตน์  อ่อนทองหลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา   กรรมการและเลขานุการ 
๕.๔  นายนิกร  ประภา  พนักงานขับรถยนต์                   ผู้ช่วย 
๕.๕  นายวิโรจน์  บัวกระโทก พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา      ผู้ช่วย 

  ๕.๖  นายพัชระ  อ่อนนอก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ      ผู้ช่วย 
/มีหน้าที.่... 
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 มีหน้าที่ในการจัดเตรียมเครื่องเสียง ไมค์สายและไมค์ลอย  ไฟฟ้า  ไฟนีออน  ในการประชุม

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาร่วมกับประชาคมท้องถิ่น (ระดับ
ต าบล)   

๖.  คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  ประกอบด้วย 
๖.๑  นางสาวพัชรีวรรณ  ลิศร ี    ผู้อ านวยการกองคลัง             ประธานกรรมการ 
๖.๒  นางสาวกัญจนพรร  มีศิลป์   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ           กรรมการ 
๖.๓  นางสาวสายชล  ดีพิมาย   นักจัดการงานทะเบียนและบัตรช านาญการ        กรรมการ 
๖.๔  นางจงรักษ์  มีเค้า      ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                              กรรมการ   

      และเลขานุการ 
๖.๕  นางกฤษณา  การบรรจง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้                  ผู้ช่วย 
๖.๖  นางสาวสุวารี  ช านินอก   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ                   ผู้ช่วย 

 ๖.๗  นางสาวจุฑามาศ  ค้าข้ึน   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ               ผู้ช่วย 
มีหน้าที่จัดหา  จัดเตรียมบริการอาหาร  อาหารว่าง  เครื่องดื่ม  น้ าดื่ม  ในการประชุม

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาร่วมกับประชาคม (ระดับต าบล)   
 

 

๗.  คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ - พิธีกร  ด าเนินการประชุม ประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ  ประกอบด้วย 
๗.๑  นายอภิรักษ์  จุลศิริวัฒนกุล   ปลัดเทศบาลต าบลเพทาลัย          ประธานกรรมการ 
๗.๒  นายประสิทธิ์  หลอมประโคน  หัวหน้าส านักปลัด                              กรรมการ 
๗.๓  จ.อ.สยุมภู  จิตรหาญ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ                     กรรมการ 

  และเลขานุการ 
มีหน้าที่ในการก าหนดพิธีการ  ด าเนินการประชุม  พิธีกร ประชาสัมพันธ์ในการประชุมคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล)  
 

๘.  คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล  ประกอบด้วย 
 ๘.๑  นายประสิทธิ์  หลอมประโคน   หัวหน้าส านักปลัด                   ประธานกรรมการ 

๘.๒  จ.อ.สยุมภู  จิตรหาญ              หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ           กรรมการ 
๘.๓ นางสาววันวิสา  ไพรณะรินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ            กรรมการ 

  และเลขานุการ 
มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการรวมทั้งสรุปผลการประเมินรายงานให้

ผู้บังคับบัญชาถึงนายกเทศมนตรีทราบเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา หากมีปัญหาอุปสรรคให้
รายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับชั้นเพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขต่อไป    
 
  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   
     
   สั่ง  ณ  วันที่   13    กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

        ลงชื่อ     ประทีป  ล้ ากลาง 
         (นายประทีป  ล้ ากลาง) 
                          นายกเทศบาลต าบลเทพาลัย 

 


