
 
 

ประกาศสมาคมข้าราชการส่วนต าบลและเทศบาล 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจดัประชุมสัมมนาเชิงวชิาการ ประจ าปี พ.ศ.2552  

“ข้าราชการส่วนท้องถิ่น   ก้าวต่อไปเพือ่สังคมไทยสันตสุิข” 
…………………………………….. 

 

  ตามที่ สมาคมขา้ราชการส่วนต าบลและเทศบาล ไดจ้ดัประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ประจ าปี พ.ศ.2552  เร่ือง 
“ข้าราชการส่วนท้องถิ่น   ก้าวต่อไปเพื่อสังคมไทยสันติสุข” ระหว่างวนัที่ 23-26 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรมสตาร์    อ  าเภอเมือง   
จงัหวดัระยอง นั้น 
 

  เพื่อใหก้ารด าเนินงานตามโครงการดงักล่าว  ด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อยเป็นไปตามวตัถุ ประสงค ์จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการจดัประชุมสัมมนา ดงัต่อไปน้ี 
   

1. คณะกรรมการที่ปรึกษาประกอบด้วย  
1.  นายสาธิต   ปิตุเตชะ  สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  จงัหวดัระยอง 
2.  นายธารา    ปิตุเตชะ  สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  จงัหวดัระยอง 
3.  นายบญัญติั   เจตนจนัทร์ สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  จงัหวดัระยอง 
4.  นายวิชยั    ล  ้าสุทธิ  สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  จงัหวดัระยอง 
5  นายมานิต   วฒันเสน  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น 
6. นายวสันต ์  วรรณวโรทร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น 
7.  นายสยมุพร   ลิ่มไทย  ผูว้่าราชการจงัหวดัระยอง 
8.  นายทรงวุฒิ  จนัทร์ผ่องศรี ทอ้งถิ่นจงัหวดัระยอง 
9. นายปิยะ    ปิตุเตชะ  นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง 
10.  ดร.สรชาติ   สุวรรณพรหม อาจารยป์ระจ า สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์   มหาวิทยาลยัรังสิต  
11. นายนภดล   แกว้สุพฒัน์ นายกสมาคมองคก์ารบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย 
12.  นายสุรชยั  ปิตุเตชะ  ผูท้รงคุณวุฒิใน ก.อบต.จ.ระยอง 
13.  นายวิเชียร  สุขเกิด  ประธานชมรม อบต.ระยอง (นายก อบต.บางบุตร) 
14. นายทวีพงษ ์ หินค า  นายกเทศมนตรีต าบลสุเทพ  จ.เชียงใหม่ 

15.  นายภาณุพนัธ์ ปุญศิริ                     นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองละลอก จ.ระยอง 
16.  นายพยนต ์  เอี่ยมสะอาด นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลศีรษะจรเขน้อ้ย จ.สมุทรปราการ 
17.  นายทวีศกัดิ์     ศรีทองกิติกุล ประธานสมาพนัธ์ปลดัอบต. แห่งประเทศไทย 
18.  นายสถิตย ์ ฉัตรแกว้ชูไทย ผูอ้  านวยการศูนยส์ร้างเสริมศกัยภาพชีวิต 

 

2. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ ประกอบด้วย 
1.  นายธญัศกัดิ์    แสงศรีจนัทร์ ปลดั ทต.สุเทพ  จ.เชียงใหม่   ประธานกรรมการ 
2.  ส.อ.สมปอง แป้นโพธ์ิกลาง ปลดั อบต.สวนผึ้ง  จ.ราชบุรี    กรรมการ 
3.  นายไตรภพ บรรเทิงสุข ปลดั อบต.หนองละลอก  จ.ระยอง   กรรมการ 
4.  นายชวลิต  เนตินรเศรษฐ์ ปลดั ทต.โพธ์ิชยั จ.หนองคาย    กรรมการ  
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5.  นายณพล  ทศพรรณ  ปลดั อบต.ละงู  จ.สตูล   กรรมการ 
6.  นางอจัฉรา  ประจงกิจ นกับริหารงานคลงั  ทต.สุเทพ จ.เชียงใหม่   กรรมการ 
7.  นายมนสัพงศ ์ พรหมพิสิฐพงศ ์ ปลดั ทต.ป่าแดด  จ.เชียงใหม่   กรรมการ  
8.  นายกอ้งเกียรติ ก  าศิริพิมาน หวัหนา้ส่วนโยธา อบต.บางโปรง จ.สมุทรปราการ          กรรมการ 
9.  นายสิทธิชยั ค  าหอม  ปลดั อบต.ท่าขา้ม  จ.ชุมพร    กรรมการ 
10.  นายชยัพิชิต เยน็กลาง  ปลดั อบต.บา้นเกาะ จ.นครราชสีมา   กรรมการ 
11.  นางสาวมณฑา เจริญสุขสุวรรณ ปลดั อบต.บางรักนอ้ย จ.นนทบุรี  กรรมการ 
12.  นายพสักร ใยนอ้ย  ปลดั อบต.บึงบอน  จ.ปทุมธานี  กรรมการ 
13.  นายพิชิต  เจริญผล  ปลดั ทต.ตาดทอง จ.ยโสธร   กรรมการ 
14.  นายสมภพ สนองผนั  ปลดั อบต.โคกไทย จ.นครราชสีมา  กรรมการ 
15.  ว่าที่ร.ต.กฤตยชยญ ์ กลบัมาอนุรักษ ์ ปลดั อบต.หม่ืนไวย จ.นครราชสีมา  กรรมการ 
16.  นายวรรณศิลป์ จีระกาศ  ปลดั อบต.แม่ค า จ.เชียงราย   กรรมการ 
17.  นายธีร์ธวชั แกว้ช่วง  ปลดั อบต.ศีรษะจรเขน้อ้ย จ.สมุทรปราการ    กรรมการ/เลขานุการ 
 

 มีหน้าที่ ดังน้ี 
 

อ านวยการจดังานใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ใหค้  าปรึกษา ท าการซักซ้อม และเร่งรัดก ารปฏิบติัหนา้ที่ของ
คณะท างานแต่ละฝ่าย รวมทั้งแกไ้ขปัญหาอุปสรรคใดๆ อนัอาจเกิดจากการปฏิบติัหนา้ท่ีของแต่ละฝ่าย และงานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

3. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ ประกอบด้วย 
1.  ส.อ.สมปอง แป้นโพธ์ิกลาง ปลดั อบต.สวนผึ้ง  จ.ราชบุรี      ประธานกรรมการ 
2.  นายณพล  ทศพรรณ  ปลดั อบต.ละงู จ.สตูล     กรรมการ 
3.  นางพนาไพร คุม้สดวก  รกน.ผอ.กองสวสัดิการสังคม ทต.สุเทพ จ.เชียงใหม่   กรรมการ 
4.  ว่าที่ ร.ต.กฤตยชญ ์กลบัมาอนุรักษ ์ ปลดั อบต.หม่ืนไวย จ.นครราชสีมา   กรรมการ 
5.  นายกอ้งเกียรติ ก  าศิริพิมาน หน.ส่วนโยธา อบต.บางโปรง จ.สมุทรปราการ กรรมการ 

         6.  พ.จ.อ. ไสว   ศรีศกัดิ์ศิลป์ ปลดั อบต.ส่ีหม่ืน  จ.ราชบุรี   กรรมการ 
         7.  นายวิรัตน์   พึ่งโพธ์ิทอง ปลดั อบต.เบิกไพร จ. ราชบุรี  กรรมการ 
         8.  จ.อ. อรรถพร  โต๊ะเมือง  ปลดั ทต.บา้นฆอ้ง จ.ราชบุรี   กรรมการ 

         9.  ว่าที่ร.อ. สกล  พละเสน  ปลดั ทต.ดอนหวาย จ.นครราชสีมา  กรรมการ 
         10. ว่าที่ ร.ต. เดชา ประจุดทะเก ปลดั อบต.มะเริง จ.นครราชสีมา  กรรมการ 
      11. นางสาววิจิตรา นนัทค์  า  รองปลดั อบต.บึงค าพร้อย จ.ปทุมธานี  กรรมการ 
        12. นางสาวพนิดา ถีสูงเนิน  นกัพฒันาชุมชน อบต.ด่านนอก จ.นครราชสีมา กรรมการ 
      13. นางสาวสนอง ศรสูงเนิน จพง.จดัเกบ็รายได ้อบต.ท่าลาด จ.นครราชสีมา กรรมการ 
         14. นายส าราญ ศรีวงศเ์วช นกัพฒันาชุมชน  อบต.โคราช จ.นครราชสีมา กรรมการ 
         15. นายชยัพิชิต  เยน็กลาง  ปลดั อบต.บา้นเกาะ จ.นครราชสีมา          กรรมการ/เลขานุการ 
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มีหน้าที่ ดังน้ี 
 

จดัเตรียมค ากล่าวรายงานของ ประธานสมาคมฯ  และค ากล่าวเปิดของประธานในพิธี จดัเตรียมผูด้  าเนินรายการ 
จดัท าก  าหนดการ ประสานงานกบับุคคลท่ีไดเ้รียนเชิญมาเป็นประธานในพิธี   ซักซ้อม มอบเขม็เกียรติบตัร จดัร ะเบียบ
ขา้ราชการดีเด่นในการรับมอบเขม็ฯ  คดัเลือกตวัแทน ขา้ราชการดีเด่นกล่าวแสดงความรู้สึกในงานเลี้ยงและเป็นตวัแทนจบั
ฉลากของรางวลั 
 

4. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน ประกอบด้วย 
1.  นายธีร์ธวชั  แกว้ช่วง  ปลดั อบต.ศีรษะจรเขน้อ้ย จ.สมุทรปราการ   ประธานกรรมการ 
2.  ว่าที่ พ.ต.ประชานารถ   สารถี  ปลดั อบต.หนองจิก  จ.สระบุรี                 กรรมการ  
3. นายพยอม  เผ่ากนัทะ  ปลดั อบต.สันผีเส้ือ จ.เชียงใหม่              กรรมการ  
4.  นายสมพร  เอี่ยมสอาด รองปลดั อบต.ศีรษะจรเขน้อ้ย จ.สมุทรปราการ             กรรมการ  
5.  นางอมรรัตน์ จนัทร์เจริญ หวัหนา้ส านกัปลดั อบต.หนองละลอก จ.ระยอง               กรรมการ 
6. นางสาวสาลินี รีบุตร  จพง.ธุรการ อบต.ศีรษะจรเขน้อ้ย จ.สมุทรปราการ            กรรมการ 
7. นายสุรินทร์  แกว้ภู่  จนท.วิเคราะห์ฯ อบต.ศีรษะจรเขน้อ้ย จ.สมุทรปราการ    กรรมการ 
8. นายพิธาน  ปะเมธา                 นายช่างโยธา อบต.ศีรษะจรเขน้อ้ย จ.สมุทรปราการ        กรรมการ 

        9.  นางสาวจิตตรา สานนัท ์ ผช.จนท.บนัทึกขอ้มูล อบต.หนองละลอก จ.ระยอง         กรรมการ 
       10. นางสาวสุพรรณี ถานนัดี  พนกังานจา้งทัว่ไป  อบต.หนองละลอก จ.ระยอง             กรรมการ 
       11.  นางสาวอรสา เรืองภกัดี  พนกังานจา้งทัว่ไป  อบต.หนองละลอก จ.ระยอง             กรรมการ 
      12.  นางสาวปราณี สุวรรณพิทกัษ ์ ผช.จนท.การเงินและบญัชี อบต.หนองละลอก จ.ระยอง  กรรมการ 

                  13.  นางสาวขวญัดาว เปลี่ยนประเสริฐ     ผช.นกัพฒันาชุมชน  อบต.ศีรษะจรเขน้อ้ย จ.สมุทรปราการ           กรรมการ  
        14. นางสาววรรณา พุ่มเรือง       ผช.จพง.การเงินและบญัชี อบต.ศีรษะจรเขน้อ้ย จ.สมุทรปราการ   กรรมการ
        15. นางสาวจิรพรรณ  จนัแดง  ผช.บุคลากร อบต.ศีรษะจรเขน้อ้ย จ.สมุทรปราการ            กรรมการ/เลขานุการ 

 

มีหน้าที่ ดังน้ี 
 

จดัเตรียมเอกสารส าหรับผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา จดัเตรียมผูรั้บลงทะเบียน ประสาน ซักซ้อม ขั้นตอนในการรับ
ลงทะเบียน จดัเตรียมเอกสารในการรับลงทะเบียน และงานที่ไดรั้บมอบหมาย 

5. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ ประกอบด้วย 
1. นายวรรณศิลป์ จีระกาศ  ปลดั อบต.แม่ค า จ.เชียงราย           ประธานกรรมการ 
2. นายวีระชาติ วฒันะศิริขจร ปลดั ทต.ดอนหวัฬ่อ จ.ชลบุรี                                กรรมการ   
3.  นายมนสัพงศ ์ พรหมพิสิฐพงศ ์ ปลดั ทต.ป่าแดด  จ.เชียงใหม่   กรรมการ 
4.  นายเพ่ง  บวัหอม  ปลดั อบต.หนองปลาไหล จ.ชลบุรี    กรรมการ 

         5.  นายเพิ่มศกัดิ์    ยอดยาดี  ปลดั อบต.มาบยางพร  จ.ระยอง  กรรมการ 
6.  นายนิมิต    บูรพาสถิตย ์ ปลดั อบต.เชิงเนิน  จ.ระยอง     กรรมการ 

         7.  นางสาวพุทธินาถ   เนมียะวงศ ์ ปลดั ทต.น ้าคอก จ.ระยอง      กรรมการ 
         8. นางเสาวนีย ์  สุขลว้น  ปลดั ทต.พลา จ.ระยอง      กรรมการ 
         9. นางพชันิดา   แววเนรมิต ปลดั ทต.มาบข่าพฒันา จ.ระยอง     กรรมการ 
         10. นายฉัตรนุชยั สมบติัศรี  รองปลดั ทน.ระยอง จ.ระยอง  กรรมการ 
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         11. นายพนัธ์ศกัดิ์  ศรีธญัรัตน์ ปลดั ทต.สุนทรภู่ จ.ระยอง   กรรมการ 
         12. นายชยัสิทธ์ิ สุขโข  ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม ทต.สุนทรภู่ จ.ระยอง        กรรมการ 
      13. นางมรกต  บวัแตง  ผอ.กองสาธารณสุขฯ ทน.พระนครศรีอยธุยา จ.พระนครศรีอยธุยา  กรรมการ 
         14. นางวรรณดี วรรณแมน ปลดั ทต.พนมทวน  จ.กาญจนบุรี  กรรมการ 
         15.  นายพิชิต   เจริญผล  ปลดั ทต.ตาดทอง จ.ยโสธร    กรรมการ 

16. จ.ส.ต.ส าเนียง   บุญรัตน์  ปลดั อบต.หนองบวั จ.ระยอง   กรรมการ 
         17.  นายสุรินทร์   แสงทอง  ปลดั อบต.บางบุตร จ.ระยอง   กรรมการ 
         18. นายมานพ  ผาสุก  ปลดั อบต.ส านกัทอ้น จ.ระยอง  กรรมการ 
         19. นายสุริช   วงศเ์สง่ียม ปลดั อบต.ชากโดน จ.ระยอง   กรรมการ 

         20. นายนพรัตน์  ธนะศรี  ปลดั อบต.ทางเกวียน จ.ระยอง  กรรมการ 
         21. จ.อ.หิรัญเศรษฐ์   วงศบ์  ารุง  ปลดั อบต.แกลง จ.ระยอง   กรรมการ 
         22.  พ.จ.อ.วิชาญ  ยิม้เยื้อน  ปลดั อบต.วงัจนัทร์ จ.ระยอง   กรรมการ 

        23. นางสาววิจิตรา นนัทค์  า  รองปลดั อบต.บึงค าพร้อย จ.ปทุมธานี  กรรมการ 
      24. นางสาวมณฑา เจริญสุขสุวรรณ ปลดั อบต.บางรักนอ้ย จ.นนทบุรี         กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าที่ ดังน้ี 
 

ใหก้ารตอ้นรับผูท้ี่มาเป็นประธานในพิธี รวมถึงคณะผูติ้ดตาม และผูท้ี่เขา้ร่วมการสัมมนาใหไ้ดรั้บความสะดวก
ในการเขา้นัง่ตามจุดท่ีไดจ้ดัเตรียมไว ้และอ านวยการตอ้นรับใหแ้ก่คณะท างานฝ่ายตอ้นรับ วิทยากร และแขกวีไอพี               
ฝ่ายอ  านวยความสะดวกแก่ผูเ้ขา้รับการสัมมนา และฝ่ายประสานโรงแรมที่พกั และรถ รับ-ส่ง ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา และงานที่ไดรั้บ
มอบหมาย 

6. ฝ่ายวิชาการ ประกอบด้วย 
1. นายพสักร  ใยนอ้ย  ปลดั อบต.บึงบอน  จ.ปทุมธานี          ประธานกรรมการ 
2. นางสาวมณฑา เจริญสุขสุวรรณ ปลดั อบต.บางรักนอ้ย จ.นนทบุรี                    กรรมการ 
3. นางสาวเรวีญา   ขจิตเนติธรรม ปลดั ทต.ทบัมา จ.ระยอง     กรรมการ 

        4.  นางสาวมุกดา   แกว้ส่องแสง ปลดั อบต.ชากบก จ.ระยอง      กรรมการ 
         5. นางสุนทรี    แทว้ิรุฬห์  ปลดั อบต.พลงตาเอี่ยม จ.ระยอง     กรรมการ 
         6. นางสมร    จนัทมา  ปลดั อบต.บา้นแลง จ.ระยอง     กรรมการ 
         7. นางสายชล    ยรุวรรณ  ปลดั อบต.พงัราด จ.ระยอง      กรรมการ 
         8. นางกรวรรณ  มีผล  นกัวิชาการศึกษา อบต.กะเฉด จ.ระยอง  กรรมการ 
         9. นายวีระชาติ วฒันะศิริขจร ปลดั ทต.ดอนหวัฬ่อ จ.ชลบุรี     กรรมการ 

       10. นายพิพฒัน์ วรสิทธิด ารง ปลดั อบต.บงตนั จ.เชียงใหม่            กรรมการ/เลขานุการ 
 

มีหน้าที่ ดังน้ี 
 

จดัท าเอกสารทางวิชาการ พิมพรู์ปเล่ม เตรียมการตอบขอ้ซักถามในหวัขอ้การสัมมนา จดัท ากล่องรับค าถาม /
กล่องแสดงความคิดเห็น สรุปค าถาม-ค าตอบ ท าแบบประเมิ นผลการสัมมนา และสรุปผลการสัมมนา  น าเสนอประเดน็กบัท่ี
ประชุมและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง และงานที่ไดรั้บมอบหมาย   
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7. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 
1. นายชยัพิชิต  เยน็กลาง  ปลดั อบต.บา้นเกาะ จ.นครราชสีมา           ประธานกรรมการ 
2. นายไตรภพ  บรรเทิงสุข ปลดั อบต.หนองละลอก จ.ชลบุรี                 กรรมการ 

         3. นายเสรี  บุญวิสุทธิ ปลดั ทต.เนินพระ จ.ระยอง      กรรมการ 
         4. นายธานินทร์   อินทรเสนีย ์ ปลดั ทต.บา้นฉาง จ.ระยอง     กรรมการ 
         5. ส.ต.ต.อรรถวุฒิ   สมนึก  ปลดั ทต.เนินฆอ้ จ.ระยอง      กรรมการ  
         6. นายอิทธิพงษ ์  ช านาญ  ปลดั ทต.บา้นนา จ.ระยอง      กรรมการ 
         7. นายมนูญ   วิวรรณ  ปลดั อบต.นิคมพฒันา จ.ระยอง     กรรมการ 
         8. นายสมศกัดิ์    โมราศิลป์ ปลดั อบต.ป่ายบุใน จ.ระยอง     กรรมการ 
         9. นายอคัรสิทธ์ิ  จอมสืบ  ปลดั อบต.ชุมแสง จ.ระยอง     กรรมการ 
         10. นายอรรถพนัธ์   รักษพ์ลเมือง ปลดั อบต.ปลวกแดง จ.ระยอง     กรรมการ 
      11. นางสาวธนพรรณ นาคมะเริง ปลดั อบต.บา้นโพธ์ิ จ.นครราชสีมา  กรรมการ 
         12. นางสาวบุนณดา สมศรี  ปลดั อบต.พลกรัง จ.นครราชสีมา  กรรมการ 
                        13. นายกิตติเกษม   ช านิโกร  ปลดั ทต.มะขามคู่ จ.ระยอง   กรรมการ 
         14. พ.จ.อ.สาคร โพธ์ิค  า  ปลดั อบต.แสมสาร จ.ชลบุรี   กรรมการ 
         15. นายปิยวฒัน์ ธินะ  นวก.ศึกษา  ทต.สุเทพ จ.ชียงใหม่  กรรมการ 
         16. น.ส. ชญาดา ปรีชานุกูล นวก.ประชาสัมพนัธ์ ทต.สุเทพ จ.เชียงใหม่ กรรมการ 

17. นายพิพฒัน์ วรสิทธิด ารง ปลดั อบต.บงตนั จ.เชียงใหม่                      กรรมการ/ เลขานุการ 
18. นางสาววิภาณี หลีลว้น              ผช.จนท.ประชาสัมพนัธ์ อบต.หนองละลอก จ.ระยอง     กรรมการ/ผช.เลขานุการ
    

มีหน้าที่ ดังน้ี 
 

ประชาสัมพนัธ์โครงการจดัประชุมสัมมนาฯ แจง้เอกสารไปยงัผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา  แจง้ประสานข่าวส่ือมวลชน 
จดัท าป้ายประชาสัมพนัธ์หนา้งาน ท าป้ายโฆษณาทุกประเภท รวบรวมสไลดห์วัขอ้เร่ืองต่างๆ เพื่อฉายในงาน บนัทึกภาพการ
ประชุมสัมมนา  การจดัท าท าเนียบพนกังานส่วนต าบลดีเด่น  และงานที่ไดรั้บมอบหมาย 
 

8. ฝ่ายสิทธิประโยชน์  ประกอบด้วย 
1.นายสิทธิชยั  ค  าหอม  ปลดั อบต.ท่าขา้ม  จ.ชุมพร           ประธานกรรมการ 
2.  นายมนสัพงศ ์ พรหมพิสิฐพงศ ์ ปลดั ทต.ป่าแดด  จ.เชียงใหม่                      กรรมการ 
3.  นายวรรณศิลป์ จีระกาศ  ปลดั อบต.แม่ค า จ.เชียงราย                                     กรรมการ 
4.  นายชวลิต  เนตินรเศรษฐ์ ปลดั ทต.โพธ์ิชยั จ.หนองคาย        กรรมการ 

5. นายกอ้งเกียรติ ก  าศิริพิมาน หวัหนา้ส่วนโยธา อบต.บางโปรง จ.สมุทรปราการ     กรรมการ 
6. นายสุรินทร์  ทาเกิด  ปลดั อบต.สันทราย จ.เชียงใหม่       กรรมการ 
7. นางอญัชลี  ทองค า  จนท.วิเคราะห์ ทต.สุเทพ จ.เชียงใหม่             กรรมการ/เลขานุการ 

 

มีหน้าที่ ดังน้ี 
 

จดัท าผงัส าหรับใหเ้อกชนเช่าเพื่อแสดงสินคา้ รับจองพื้นท่ีแสดงสินคา้ ตลอดจนประสานงานดา้นอื่น ๆ ที่
เกี่ยวขอ้งและเป็นสิทธิประโยชน์ของสมาคม และสูจิบตัร 
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9. ฝ่ายการเงินและบัญชี  ประกอบด้วย 
1.  ส.อ.สมปอง แป้นโพธ์ิกลาง ปลดั อบต.สวนผึ้ง  จ.ราชบุรี                   ประธานกรรมการ 
2.   นางพนาไพร คุม้สดวก  รกน.ผอ.กองสวสัดิการสังคม ทต.สุเทพ จ.เชียงใหม่             กรรมการ 
3.  นางศิรินภา  รอดจิตร  นกัวิชาการคลงั ทต.สุเทพ จ.เชียงใหม่            กรรมการ 
4.   นางณัฐมน  โปกปัน  นกัวิชาการจดัเกบ็รายได ้ทต.สุเทพ จ.เชียงใหม่               กรรมการ   

         5.   นางสาวรุจาภา อรุณพรต      ผช.จนท.บนัทึกขอ้มูล อบต.หนองละลอก จ.ระยอง        กรรมการ 
        6.  นางสาวศิริวรรณ เสง่ียมงาม ผช.จนท.บนัทึกขอ้มูล อบต.หนองละลอก จ.ระยอง        กรรมการ 
        7.  นางสาวจนัธิรา ลน้เหลือ  ผช.จนท.บนัทึกขอ้มูล อบต.หนองละลอก จ.ระยอง        กรรมการ 
        8.  นางสาวภรรณี ศิลาวารินทร์ ผช.จนท.บนัทึกขอ้มูล อบต.หนองละลอก จ.ระยอง         กรรมการ 
        9.  นางสาวอรอนงค ์ บุญร่มเยน็ ผช.จนท.ศูนยเ์ยาวชน   อบต.หนองละลอก จ.ระยอง        กรรมการ 
        10. นางจุฑาพร เป็นสุข  จนท.วิเคราะห์ฯ  อบต.ชากบก  จ.ระยอง             กรรมการ 
        11. นายวรรณวิช ด่านสมคัร นกัวิชาการเกษตร อบต.ชากบก จ.ระยอง             กรรมการ 
        12. นางสาวมาลยั บรรเทิงสุข ผช.จนท.การเงินและบญัชี อบต.ชากบก จ.ระยอง           กรรมการ 
        13. นางสาวทญัญา สีลม  ผช.จนท.ธุรการ อบต.ชากบก จ.ระยอง                          กรรมการ 
        14. นายยทุธนา ไตรภพ  ผูช่้วยช่างส ารวจ อบต.ชากบก จ.ระยอง             กรรมการ 
        15. นางสาวพิมพล์กัษ ์    ชูแกว้  หวัหนา้ส่วนการคลงั  อบต.ตาขนั จ.ระยอง             กรรมการ 
        16. นางสาวเนาวรัตน์     ศรีจนัทร์  เจา้พนกังานธุรการ  อบต.ตาขนั จ.ระยอง             กรรมการ 
        17. นางสาวสุนนัทา อุทยัทอง  เจา้หนา้ที่พสัดุ  อบต.ตาขนั จ.ระยอง                         กรรมการ 
        18. นางสาวอุไรพร คชรินทร์  เจา้หนา้ที่ธุรการ อบต.ตาขนั จ.ระยอง                          กรรมการ 
        19.นางมนตศ์ิริ ไชยสุทธ์ิ  เจา้หนา้ที่บนัทึกขอ้มูล  อบต.ตาขนั จ.ระยอง             กรรมการ 
        20.นางสาวสุวรรณี  เหลืองอร่าม หวัหนา้ส่วนการคลงั อบต.ชากโดน จ.ระยอง             กรรมการ 
        21.นางสาวสุพิน ยงัลือ  นกัพฒันาชุมชน อบต.ชากโดน จ.ระยอง             กรรมการ 
        22. นางสาวสุชิรา สัตยซ่ื์อ  จพง.สาธารณสุขชุมชน อบต.ชากโดน จ.ระยอง             กรรมการ 
        23.นางสาววชัรินทร์    บุญให ้ ลูกจา้งประจ า  อบต.ชากโดน จ.ระยอง                            กรรมการ 
        24.นางสาวชลธิชา สุวรรณวิจิตร ผช.จนท.พสัดุ  อบต.ชากโดน จ.ระยอง                            กรรมการ 
        25. นางสาววิจิตรา นนัทค์  า  รองปลดั อบต.บึงค าพร้อย จ.ปทุมธานี              กรรมการ 
        26. นางกาญจนา  ศศานนท ์ จพง.ธุรการ ทต.สุเทพ  จ.เชียงใหม่                            กรรมการ 
        27.นางสุภาพร กระจ่างฉาย จพง.พฒันาชุมชน  ทต.สุเทพ จ.เชียงใหม่            กรรมการ 
       28. นางอญัชลี ทองค า  จนท.วิเคราะห์ ทต.สุเทพ จ.เชียงใหม่                           กรรมการ 
      29. นางสาวพชัรีวรรณ เจริญไชย  จพง.การเงินและบญัชี ทต.สุเทพ จ.เชียงใหม่            กรรมการ 

30.  นางอจัฉรา ประจงกิจ นกับริหารงานคลงั ทต.สุเทพ จ.เชียงใหม่         กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าที่ ดังน้ี 
 

จดัท าบญัชี รายรับ – รายจ่าย ควบคุมการใชจ่้ายเงิน เกบ็รักษาเงิน และแสดงบญัชี  รายรับ-รายจ่าย เม่ือเสร็จส้ิน
งานใหเ้ป็นไปอยา่งถูกตอ้งเรียบร้อย การแจกคูปอง 
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10. ฝ่ายจัดหาวัสดุอุปกรณ์  ประกอบการสัมมนา 
1. นายณพล  ทศพรรณ  ปลดั อบต.ละงู  จ.สตูล     ประธานกรรมการ 
2. นางสาวมณฑา เจริญสุขสุวรรณ ปลดั อบต.บางรักนอ้ย จ.นนทบุรี                    กรรมการ 
3. นายกอ้งเกียรติ ก  าศิริพิมาน       หวัหนา้ส่วนโยธา อบต.บางโปรง จ.สมุทรปราการ    กรรมการ 
4. นายณรงคฤ์ทธ์ิ   ประสิทธินาค ปลดั อบต.บา้นค่าย จ.ระยอง     กรรมการ 

         5. นายประมวล   จินตนา  ปลดั อบต.ช าฆอ้ จ.ระยอง      กรรมการ 
         6. นายอานนัท ์  ขนัส ารี  ปลดั อบต.นาตาขวญั จ.ระยอง     กรรมการ 
         7. นายเสรี    พนัธ์เจริญ ปลดั อบต.หนองไร่ จ.ระยอง     กรรมการ 
         8. นายอเนก    ยงัศิริ  ปลดั อบต.หนองตะพาน จ.ระยอง     กรรมการ 
         9. นายชาตรี    ชินชนะ  ปลดั อบต.ทุ่งควายกิน จ.ระยอง     กรรมการ 
         10. นายกฤษฎา   นาเมืองรักษ ์ บุคลากร อบต.กะเฉด จ.ระยอง     กรรมการ  
         11. นางสาวประพิมพภ์รณ์   ไตรรัตน์       ผช.จนท.บนัทึกขอ้มูล อบต.บางโปรง จ.สมุทรปราการ  กรรมการ/เลขานุการ
    

มีหน้าที่ ดังน้ี 
 

จดัหาของที่ระลึกแจกผูเ้ขา้สัมมนา ประธาน จดัหาของที่ระลึกส าหรับวิทยากร  จดัหาโล่ส าหรับผูท้ี่มีอุปการะคุณ  
จดัท าป้ายช่ือคณะท างาน จดัหาวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใชใ้นการประชุมสัมมนา   
 

11. ฝ่ายเตรียมของรางวัลและจับฉลาก 
1.นายสมภพ  สนองผนั  ปลดั อบต.โคกไทย จ.นครราชสีมา     ประธานกรรมการ 

        2. นายโยธิน    ศลีประเสริฐ ปลดั อบต.เขานอ้ย จ.ระยอง     กรรมการ 
        3. นายชญาณเกียรติ   ชมภูพาน  ปลดั อบต.แม่น ้าคู ้จ.ระยอง     กรรมการ 
        4. นายภาณุวฒัน์   เวชพนม  ปลดั อบต.คลองปูน จ.ระยอง    กรรมการ 

5.  นายปารินทร์   เรืองจนัทร์ ช่างโยธา อบต.กะเฉด จ.ระยอง  กรรมการ  
6.  นายศิริมงคล   อรัญวงศ ์                 จพง.ป้องกนัฯ อบต.หนองละลอก จ.ระยอง   กรรมการ  
7.  พ.จ.อ.ทินกร   จ  าวงศล์า  นกัพฒันาชุมชน อบต.กะเฉด จ.ระยอง  กรรมการ    
8.  จ.ส.อ.อ านาจ  สิงทยม                 จพง.ป้องกนัฯ อบต.หนองละลอก จ.ระยอง กรรมการ   
9.  จ.อ.ณัฐพงษ ์  แกว้เบี่ยง  เจา้หนา้ที่ธุรการ อบต.หนองละลอก จ.ระยอง กรรมการ 

                       10.ว่าที่ ร.ต.กฤตยชญ ์กลบัมาอนุรักษ ์ ปลดั อบต.หม่ืนไวย จ.นครราชสีมา        กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าที่ ดังน้ี 
 

จดัหาของรางวลัพิเศษ ส าหรับจากผูเ้ขา้ร่วมการสัมมนาที่จบัฉลากได ้จดัท าฉลากส าหรับจบัรางวลัและวาง
รูปแบบวิธีการจดัเอารางวลัพิเศษ 

 

12. ฝ่ายคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประสานและจัดหาที่พัก  ประกอบด้วย 
1. นายชวลิต  เนตินรเศรษฐ์ ปลดั ทต.โพธ์ิชยั จ.หนองคาย     ประธานกรรมการ 
2. นายไตรภพ  บรรเทิงสุข ปลดั อบต.หนองละลอก จ.ระยอง  กรรมการ 
3. นายวรรณศิลป์ จีระกาศ  ปลดั อบต.แม่ค า จ.เชียงราย   กรรมการ 
4. นางอญัชลี  ทองค า  จนท.วิเคราะห์ ทต.สุเทพ จ.เชียงใหม่  กรรมการ  

         5. จ.ส.อ.อมร   เวียนหาผล รองปลดั อบต.ตะพง  จ.ระยอง  กรรมการ  
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         6. ส.ต.ต.บุญเลิศ   วนัดี  ปลดั อบต.กะเฉด จ.ระยอง   กรรมการ 
         7. พ.จ.ท.พฒัชา   บุญพิทกัษ ์ ปลดั อบต.ตาขนั  จ.ระยอง   กรรมการ 
         8. นายพิจิตร    สุขส าราญ หวัหนา้ส่วนโยธา อบต.หนองละลอก จ.ระยอง กรรมการ 
         9. นายประทีป   ผวิขาว  เจา้หนา้ที่ธุรการ อบต.กะเฉด  จ.ระยอง  กรรมการ 
        10.นายบุญเลิศ   แคลว้กลาง ช่างโยธา อบต.หนองละลอก จ.ระยอง  กรรมการ 

        11. นายสุริช   วงศเ์สง่ียม ปลดั อบต.ชากโดน จ.ระยอง      กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าที่ ดังน้ี 
 

  จดัสถานที่ประชุมสัมมนา ภายใน/ภายนอก  สถานที่จอดรถ  ประสานที่พกัส าหรับส าหรับผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา 
สถานที่จอดรถ  จดัท าผงับริเวณงาน แผนที่ท่ีพกั ยมื- ส่ง/ขน-ยา้ย ส่ิงของวสัดุอุปกรณ์ในกา รจดัสถานที่  และงานที่ไดรั้บ
มอบหมาย 

13. คณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดงและประสานด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 
1.นายไตรภพ  บรรเทิงสุข ปลดั อบต.หนองละลอก  จ.ระยอง   ประธานกรรมการ 

         2.นายพิชิต    เจริญผล  ปลดั ทต.ตาดทอง จ.ยโสธร   กรรมการ 
         3. นางสาวมุกดา     แกว้ส่องแสง ปลดั อบต.ชากบก จ.ระยอง   กรรมการ 
         4. จ.ส.อ.อมร    เวียนหาผล รองปลดั อบต.ตะพง จ.ระยอง  กรรมการ 
         5. นายสมานมิตร   สุวรรณฉวี ปลดั อบต.วงัหวา้ จ.ระยอง   กรรมการ 
         6. นายมนูญ    วิวรรณ  ปลดั อบต.นิคมพฒันา จ.ระยอง  กรรมการ 
               7. นายธีรฉัตร  ไชโย  ปลดั ทต.แกลง-กะเฉด จ.ระยอง  กรรมการ 
         8. นางพชันิดา  ไชยหงส์สา ปลดั ทต.มาบข่าพฒันา จ.ระยอง     กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าที่ ดังน้ี 
 

จดัหาการแสดง และแนะน าสถานที่ท่องเที่ยว ใหข้อ้มูลเกี่ยวกบักา รเดินทาง จดัท ารถ รับ- ส่ง ส าหรับผูเ้ขา้ร่วม
สัมมนา และงานที่ไดรั้บมอบหมาย 

 

 14.  คณะกรรมการผู้รับผิดชอบการออกร้าน OTOP  
        1. นายไตรภพ  บรรเทิงสุข ปลดั อบต.หนองละลอก  จ.ระยอง   ประธานกรรมการ 
        2. ดร.สมเกียรต์ิ   จองจิตรมัน่ ปลดั อบต.ละหาร จ.ระยอง   กรรมการ 
        3. พ.จ.ท.พฒัชา   บุญพิทกัษ ์ ปลดั อบต. ตาขนั จ.ระยอง   กรรมการ 
        4. นายธานินทร์   อินทรเสนีย ์ ปลดั ทต. บา้นฉาง จ.ระยอง   กรรมการ 
        5 .นายอิทธิพงษ ์  ช านาญ  ปลดั ทต. บา้นนา จ.ระยอง    กรรมการ 
        6. จ.อ.หิรัญเศรษฐ์   วงศบ์  ารุง  ปลดั อบต. แกลง จ.ระยอง   กรรมการ 
        7. นางสุนทรีย ์  แทว้ิรุฬห์  ปลดั อบต. พลงตาเอี่ยม จ.ระยอง  กรรมการ 
        8. นายจีระชาติ   ศุกรกมล  ปลดั อบต. หว้ยทบัมอญ จ.ระยอง  กรรมการ 
        9. นายกิตติเกษม ช านิไกร  ปลดั ทต.มะขามคู่ จ.ระยอง       กรรมการ/เลขานุการ 
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มีหน้าที่ ดังน้ี 
 

          เป็นผูป้ระสานกบัผูร่้วมโครงการออกร้าน OTOP (ถนนคนเดิน)   ประสานกบัเทศบาลเมืองระยอง เร่ืองการปิด
ถนน   จดัท าแผ่นพบั ประชาสัมพนัธ์ แผนผงัร้านคา้ที่มาร่วมโครงการ กรณีมีปัญหาใหป้ระสานงานกบัทางสมาคมฯ เจา้หนา้ที่
ที่รับผิดชอบโครงการ กรณีมีค่าใชจ่้ายจ าเป็นใหแ้จง้กบัทางสมาคม    

 15. คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1. นายไตรภพ  บรรเทิงสุข ปลดั อบต.หนองละลอก  จ.ระยอง    ประธานกรรมการ 
        2. พ.จ.อ. พฒัชา บุญพิทกัษ ์ ปลดั อบต. ตาขนั จ.ระยอง   กรรมการ 
           3. นายสุริช  วงศเ์สง่ียม ปลดั อบต.ชากโดน จ.ระยอง   กรรมการ 

       4. นายกิตติเกษม ช านิไกร  ปลดั ทต.มะขามคู่ จ.ระยอง   กรรมการ 
       5. นายนิมิต  บูรพาสถิต ปลดั อบต.เชิงเนิน จ.ระยอง   กรรมการ 
       6. จ.ส.อ.อมร  เวียนหาผล รองปลดั อบต.ตะพง จ.ระยอง         กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าที่ ดังน้ี 
       ประสานงานกบัหน่วยงานราชการที่มีหนา้ที่รักษาความปลอดภยัของทางจงัหวดั เช่น ต ารวจ อส . และ
ประสานงานหน่วยงานรักษาความปลอดภยัของโรงแรมเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณงาน 

ทั้งน้ี ขอใหผู้ท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งทุก ท่าน ร่วมกนัปฏิบติัหนา้ที่ตามที่ไดรั้บมอบหมาย หากมีปัญหาในการ
ด าเนินงานใหร้ายงานใหฝ่้ายอ  านวยการ เพื่อท าแนวทางแกไ้ขทนัที 
 

ประกาศ ณ วนัที ่ 1  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 
 
 
 

(นายธญัศกัดิ์   แสงศรีจนัทร์) 
ปลดัเทศบาลต าบลสุเทพ จงัหวดัเชียงใหม่ 

นายกสมาคมขา้ราชการส่วนต าบลและเทศบาล 
  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


