
 
 
 
 
 

ค าสั่งอ าเภอศิลาลาด 
ที่ 43/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองศิลาลาด และพระพุทธศิลาลาดมงคล  
ครั้งที่ 1/2564 

................................................... 

  ด้วยคณะสงฆ์อ าเภอศิลาลาด อ าเภอศิลาลาด ส่วนราชการอ าเภอศิลาลาด สภาวัฒนธรรม
อ าเภอศิลาลาด ฯลฯ ได้ก าหนดจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองศิลาลาด และพระพุทธศิลาลาดมงคล ในวันที่     
11 – 12 เมษายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  1. เพ่ือจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองศิลาลาด และสักการะบูชาพระพุทธศิลาลาดมงคล 
  2. เพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งอ าเภอศิลาลาดครบรอบ 24 ปี  
  3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวส าหรับประชาชนชาวอ าเภอศิลาลาด และนักท่องเที่ยวภายนอก 
  4. เพ่ือส่งเสริมวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม สืบสานประเพณีดั่ งเดิม รักษามรดกทางภูมิปัญญา
ของชุมชน 

  ดังนั้น เพ่ือให้การจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อ าเภอศิลาลาด จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพ่ือรับผิดชอบการจัดงาน ดังนี้ 

  1. คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย 
      1. พระครูสิริบุญกิจ       เจ้าคณะอ าเภอศิลาลาด 
      2. พระครูสุต  สีลากร      เจ้าคณะต าบลกุง เขต 1 
      3. พระครูสุภัทรธรรมโสภณ    เจ้าคณะต าบลกุง เขต 2 

     4. เจ้าอธิการจรัน อนังคโน    เจ้าคณะต าบลคลีกลิ้ง 
      5. นางผ่องศรี  แซ่จึง   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ เขต 8 

     6. นายปวีณ  แซ่จึง       อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ เขต 8 
     7. นายจรูณ  สาลีวัน     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  
      เขตอ าเภอศิลาลาด 
 2. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ ประกอบด้วย 

      ๑. นายอ าเภอศิลาลาด           ประธานกรรมการ 
      ๒. ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรศิลาลาด      รองประธานกรรมการ 

      ๓. พัฒนาการอ าเภอศิลาลาด             กรรมการ 
      4. ปศุสัตว์อ าเภอศิลาลาด             กรรมการ 
      5. เกษตรอ าเภอศิลาลาด             กรรมการ 

     6. ท้องถิ่นอ าเภอศิลาลาด             กรรมการ 
     7. ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบฯ อ าเภอศิลาลาด         กรรมการ 
     8. สาธารณสุขอ าเภอศิลาลาด             กรรมการ 
     9. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศิลาลาด            กรรมการ 
     10. หัวหน้าชุดปฏิบัติการโครงการส่งเสริมศิลปาชีพฯ อ าเภอศิลาลาด        กรรมการ 
     11. สัสดีอ าเภอศิลาลาด             กรรมการ 
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     12. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ทุกแห่ง           กรรมการ 
     13. ผู้บริหารสถานศึกษา ทุกแห่ง            กรรมการ 
     14. ปลัดอ าเภอศิลาลาด ทุกคน            กรรมการ 
     15. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอราษีไศล          กรรมการ 
     16. ผู้จัดการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาย่อยศิลาลาด   กรรมการ 
     17. เจ้าหน้าทีพ่ลศึกษาประจ าอ าเภอศิลาลาด            กรรมการ 
     18. ก านัน ทุกต าบล              กรรมการ 

      19. ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง           กรรมการและเลขานุการ 
      20. ประธานสภาวัฒนธรรมอ าเภอศิลาลาด     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      21. ปลัดอ าเภองานส านักงาน                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  มีหน้าที่ 

      1. แต่งตั้ งคณะท างาน ก าหนดการประชุม ปรึกษา รูปแบบวิธีการจัดงานสมโภช
ศาลหลักเมืองศิลาลาด และพระพุทธศิลาลาดมงคล ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
      2. จัดหาแหล่งงบประมาณในการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองศิลาลาด และพระพุทธ      
ศิลาลาดมงคล 
      3. ด าเนินการอ่ืนๆ ที่เหมาะสม  
  3. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่จัดงานสมโภชศาลหลักเมืองศิลาลาด และพระพุทธ       
ศิลาลาดมงคล ประกอบด้วย 
      ๑. ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง  ประธานกรรมการ 
      2. ปลัดอ าเภอศิลาลาด ทุกคน      กรรมการ 
      3. สมาชิกกองร้อย อส.อ.ศิลาลาด ที่ 24 ทุกนาย    กรรมการ 
      4. เจ้าหน้าที่ปกครอง ทุกคน      กรรมการ 
      5. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย ทุกคน   กรรมการ 
      6. ลูกจ้างโครงการพัฒนาต าบลแบบบูรณาการ ทุกคน   กรรมการ 
      7. ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง            กรรมการและเลขานุการ 
      8. เสมียนตราอ าเภอศิลาลาด           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ     
  หน้าที่ 

1. ท าความสะอาดอาคารสถานที่ และบริเวณโดยรอบให้สวยงาม 
 2. จัดหาเต็นท์พร้อมติดตั้งและประดับตกแต่ง จัดหาโต๊ะ เก้าอ้ี และวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น
ในการด าเนินงานให้เพียงพอ 
 3. จัดเตรียมห้องน้ า หรือรถสุขาเคลื่อนที่ให้เพียงพอต่อการบริการ 
 4. จัดเตรียมรถยนต์ รถบรรทุกน้ าให้พร้อมใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
 5. ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการจัดเตรียมเครื่องไฟฟ้าส ารอง หากเกิดกรณีฉุกเฉิน 
 6. ประสานการจัดสถานที่ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมกับคณะท างานงานที่
รับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ 
     7. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่ประธานคณะกรรมการฝ่ายอ านวยการมอบหมาย  
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  4. คณะกรรมการฝ่ายพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองศิลาลาด พิธีสักการะและสรงน้ าพระพุทธ
ศิลาลาดมงคล พิธีสงฆ์น้ าพระสงฆ์ และพิธีรดน้ าขอพรหัวหน้าส่วนราชการ/ประชาชนทั่วไป ประกอบด้วย 
      1. นายสุพิช  แดงบุญเรือง  ประธานสภาวัฒนธรรมอ าเภอศิลาลาด        ประธานกรรมการ 
      2. นายวรินทร  นาห่อมวรกุล       รองประธานกรรมการ
      3. นายสมบูรณ์  นิยม        รองประธานกรรมการ
      4. นายจักรพันธ์  เลาะหะนะ           กรรมการ
      5. นายบุญเสาร์  ค าผาย           กรรมการ
      6. นายสมหมาย  เศษบุญ           กรรมการ
      7. นายประดิษฐ์  ค าสุทธี           กรรมการ
      8. นายชลธาร  ศิริโสตร ์            กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้าที่ 

      1. จัดสถานที่ในการประกอบพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองศิลาลาด พิธีสักการะและสรงน้ า 
พระพุทธศิลาลาดมงคล 
      2. นิมนต์พระสงฆ์ ที่ร่วมในการท าพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองศิลาลาด พิธีสักการะและสรง
น้ าพระพุทธศิลาลาดมงคล 
      3. จัดเตรียมเครื่องบวงสรวง เครื่องประกอบพิธีบวงสรวง และเครื่องประกอบพิธีสักการะ
และสรงน้ าพระพุทธศิลาลาดมงคล พิธีสรงน้ าพระสงฆ์ 
      4. เชิญพราหมณ์พิธีมาประกอบพิธีบวงสรวง 
      5. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่ประธานคณะกรรมการฝ่ายอ านวยการมอบหมาย 

  5. คณะกรรมการพิธีเปิดป้ายอ าเภอศิลาลาด “อ าเภอคุณธรรม” ประกอบด้วย 
      1. นายมหินทร  เทพิน  เกษตรอ าเภอศิลาลาด         ประธานกรรมการ 
      2. นายเขมชาติ  หลาวทอง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    กรรมการ
      3. นายสิทธิชัย  สุดสังข์    นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    กรรมการ
      4. นางสาวพัชรินทร์  ศรีเนตร  เจ้าหน้าที่ธุรการ       กรรมการ
      5. นางสาวกรรณิการ์  สีนาทนาวา        กรรมการ
      6. นางสาวศิริจรรยา  เหลาสาร         กรรมการ
      7. นางสาววิภาดา  นึกแจง้         กรรมการ
      8. สมาชิกกองร้อย อส.อ.ศิลาลาด ที่ 24 ทุกนาย       กรรมการ 
      9. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย ทุกคน      กรรมการ 
      10. นางสาวมลฤดี  แสงใส          กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้าที่ 

      1. จัดสถานที่ในการประกอบพิธีเปิดป้ายอ าเภอศิลาลาด “อ าเภอคุณธรรม” 
      2. นิมนต์พระสงฆ์ จ านวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ 
      3. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่ประธานคณะกรรมการฝ่ายอ านวยการมอบหมาย 
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  6. คณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดง TO BE NUMBER ONE ประกอบด้วย 
      1. นางพิณยา  ทองขอน  ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
         ที่ 17 ศิลาลาด/ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโจดม่วง 
                 ประธานกรรมการ 
      2. นายอนุชา  ปัญญานนท์  ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาลาดวิทยา         กรรมการ
      3. นายสัมพันธ์  ไทยสรวง   ผู้อ านวยการโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร      กรรมการ
      4. นายทองเปรม ศรีโพนทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกิ้ง      กรรมการ
      5. นายพิชชวัฒน์ แสวงดี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุงขาม      กรรมการ
      6. นางระวีวรรณ สังรวมใจ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ – นาดี     กรรมการ
      7. นายจรรยาวรรธน์  เจตนริศฐกานต์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ  กรรมการ
      8. นายวิชัย โพธิ์ศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง           กรรมการและเลขานุการ 
      9. นางสุคนธ์ทิพย์  นรสาร  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  มีหน้าที่ 
      1. ก าหนดรายละเอียดในการแสดงของชมรม TO BE NUMBER ONE แต่ละโรงเรียน
      2. จัดเวที หรือสิ่งอ านวยความสะดวกด้านต่างๆ ที่ใช้ในการแสดง 
      3. ประสานแต่ละโรงเรียนมาท าการแสดง  
      4. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่ประธานคณะกรรมการฝ่ายอ านวยการมอบหมาย 
  7. คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและการละเล่นพื้นบ้านแบบโบราณ 
ประกอบด้วย 
      1. นายกิตติพงษ์  สอดศรี  ปศุสัตว์อ าเภอศิลาลาด       ประธานกรรมการ 
      2. ร.ท. จัตตุวัฒน ์ บุตรดี  สัสดีอ าเภอศิลาลาด             กรรมการ 
      3. ร.ท. ประสิทธิ์  จันทรประทักษ์ หน.ชุดปฏิบัติการโครงการส่งเสริมศิลปาชีพฯ กรรมการ 
      4. นายส าราญ  มหาทอง  ท้องถิ่นอ าเภอศิลาลาด        กรรมการ
      5. นายจักริน  ศรีภูมาตย์  ลูกจ้างบันทึกข้อมูลยาเสพติด        กรรมการ
      6. นายเพิ่มศักดิ์  สิงห์เทพ  ครู กศน.          กรรมการ 
      8. เจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอศิลาลาด ทุกคน        กรรมการ
      8. นายสาคร  ศรีศลิป์  เจ้าหน้าที่พลศึกษาอ าเภอศิลาลาด         กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที่   
      1. ด าเนินการก าหนดรายละเอียด วิธีจัดการแข่งขัน กีฬาพ้ืนบ้าน/การละเล่นพ้ืนบ้านแบบ
โบราณ จัดหาพิธีกร และกรรมการการตัดสินเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน   
      2. จัดหารางวัล/ถ้วยรางวัล หรือใบประกาศ เพ่ือมอบให้กับผู้ชนะในแต่ละประเภทการ
แข่งขัน 
      3. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่ประธานคณะกรรมการฝ่ายอ านวยการมอบหมาย 
  8. คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมแต่งชุดไทยใส่บาตรข้าวเหนียว ณ ริมล าน้ าเสียว 
ประกอบด้วย 
      1. นายอมร  ธุษาวัน  พัฒนาการอ าเภอศิลาลาด         ประธานกรรมการ 
      2. นางพรพรรณ  พรมทา           กรรมการ
      3. ก านัน ทุกต าบล            กรรมการ
      4. ผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) ทุกคน          กรรมการ
      5. นางวสุรัตน์  สีใสค า  นกัวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ       กรรมการ 

/ 6. นางสาวพรศิริ… 
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      6. นางสาวพรศิริ  สุทธิสนธิ์  ลูกจ้างกองทุนฯ         กรรมการ
      7. นายธนาวุฒิ  ปิยะวงษ์  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที่   
      1. ก าหนดรูปแบบ วิธีการ รายละเอียดการจัดกิจกรรมฯ 
      2. ประสานงานกับพระสงฆ์ท่ีจะร่วมกิจกรรม 
      3. จัดสถานที่ เวที หรืออ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรม 
      4. ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ให้มีผู้ร่วมกิจกรรมจ านวนมาก หรือเชิญชวนกลุ่มพลังมวลชน 
กลุ่ม องค์กรต่างๆ ร่วมกิจกรรม        
      5. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่ประธานคณะกรรมการฝ่ายอ านวยการมอบหมาย 

  9. คณะกรรมการฝ่ายการจัดกิจกรรมแสดงเต้นประกอบเพลงผู้สูงอายุ ณ ริมล าน้ าเสียว 
ประกอบด้วย 
      1. นายอุทิศ  พิทักษา  สาธารณสุขอ าเภอศิลาลาด      ประธานกรรมการ 
      2. นพ. ธนา  คลองงาม  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศิลาลาด      กรรมการ 
      3. นายไสว  สาสังข์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุง           กรรมการ 
      4. นายนิพนธ์  ศรีดี  ผอ.รพ.สต.หนองบัวดง        กรรมการ 
      5. นายจิราคม  สิงห์ค า ผอ.รพ.สต.กุง         กรรมการ 
      6. นายธนวัฒน์  มัธรุัตน์  ผอ.รพ.สต.โจดม่วง        กรรมการ 
      7. นายอดุลย์  การะเกษ ผอ.รพ.สต.เดื่อ                  กรรมการ 
      8. นายสืบตระกูล  โคตรอาษา ผอ.รพ.สต.คลีกลิ้ง       กรรมการ 
      9. นางสุคนธ์ทิพย์  นรสาร  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ        กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้าที่ 

      1. ก าหนดรายละเอียดในการแสดงของชมรมผูสูงอายุ 
      2. จัดเวที หรือสิ่งอ านวยความสะดวกด้านต่างๆ ที่ใช้ในการแสดง 
      3. ประสานการแสดงของชมรมผู้สูงอายุแต่ละแห่งเพ่ือร่วมแสดง  
      4. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่ประธานคณะกรรมการฝ่ายอ านวยการมอบหมาย 

  10. คณะกรรมการฝ่ายการจัดสถานที่ พิธีขอขมาพระแม่คงคา พิธีรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ      
ณ ริมล าน้ าเสียว ประกอบด้วย 
      1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุง             ประธานกรรมการ 
      2. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุง ทั้ง 2 ท่าน  รองประธานกรรมการ 
      3. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุง         กรรมการ
      4. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลีกลิ้ง        กรรมการ 
      5. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง        กรรมการ 
      6. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง        กรรมการ 
      7. ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลทั้ง 4 แห่ง     กรรมการ 
      8. ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลกงุ 
                กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 

 
/ มีหน้าที่... 
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  มีหน้าที่ 
      1. จัดเตรียมสถานที่/เวที ประดับตกแต่งสถานที่ในการจัดพิธีฯ ณ บริเวณริมล าน้ าเสียว 
      2. จัดเตรียมล าดับพิธีการหรืออ่ืนๆ ที่ใช้ในการด าเนินการจัดพิธีฯ 
      3. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่ประธานคณะกรรมการฝ่ายอ านวยการมอบหมาย 

  11. คณะกรรมการฝ่ายการจัดกิจกรรมตีคลีไฟ ประกอบด้วย 
      1. นายมหินทร  เทพิน  เกษตรอ าเภอศิลาลาด               ประธานกรรมการ 
      2. นายไพร  กมล              กรรมการ 
      3. นายประมวล  จันทรารัม                 กรรมการ 
      4. นายอุดร  รับมณี              กรรมการ 
      5. นายสกล  กตะศิลา              กรรมการ 
      6. นายสมาน  ทองสุข              กรรมการ 
      7. นายสุริยันต์  กลม                       กรรมการ 
      8. นายไสว  นาห่อม                       กรรมการ 
      9. นายบุญทัน  นิยมวงศ์             กรรมการ 
      10. นายศรีสะอาด  ทองสุทธิ์             กรรมการ 
      11. นายหยาด  พรบุญ                      กรรมการ 
      12. นายวิมาล  ทองกลม           กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้าที่ 
      1. ก าหนดรายละเอียด วิธีการ รูปแบบ การตีคลีไฟ 
      2. จัดเตรียมสถานที่ในการแสดง พร้อมทั้งด าเนินการจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ      
ที่เป็นองค์ประกอบที่ใช้ในการแสดงตีคลีไฟ 
      3. ประสานงานกับบุคคลต่างๆ ที่ร่วมแสดงการตีคลีไฟ 
      4. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่ประธานคณะกรรมการฝ่ายอ านวยการมอบหมาย 

  12. คณะกรรมการฝ่ายการจัดกิจกรรม “ร่วมใจสามัคคีศิลาลาด” 
      1. นายวสันต์ ระดมเล็ก ปลัดอ าเภอ หน. กลุ่มงานบริหารงานปกครอง  ประธานกรรมการ 
      2. หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ            กรรมการ 
      3. ปลัดอ าเภอศิลาลาด ทุกคน                 กรรมการ 
      4. ผู้บริหารสถานศึกษา  ทุกแห่ง           กรรมการ 
      5. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ทุกแห่ง        กรรมการ 
      6. ปลัดอ าเภอศิลาลาด ทุกคน              กรรมการ 
      7. ก านัน ทุกต าบล                        กรรมการ 
      8. ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน                       กรรมการ 
      9. เจ้าหน้าที่ปกครอง ทุกคน              กรรมการ 
      10. นางฐิติพรรณ  เอ็นดู  เสมียนตราอ าเภอสิลาลาด        กรรมการและเลขานุการ 
      11. นางสาวอรอุมา พัฒพินิจ เจ้าหน้าที่ปกครอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   

 

 
/ มีหน้าที่... 
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  มีหน้าที่ 
      1. ก าหนดรายละเอียด วิธีการ รูปแบบ การจัดงาน  
      2. ประสานงานให้ส่วนราชการทุกส่วนราชการ หน่วยงาน สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน ร่วมสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม หรืออ่ืนในการจัด 
      3. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่ประธานคณะกรรมการฝ่ายอ านวยการมอบหมาย 
  13. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร ประกอบด้วย 

 1. ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรศิลาลาด     ประธานกรรมการ 
 2. ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง           รองประธานกรรมการ 
 3. เจ้าหน้าที่ต ารวจที่ได้รับมอบหมาย       กรรมการ 
 4. สมาชิก อส.อ.ศิลาลาด ทุกนาย       กรรมการ 
 5. ผู้ชว่ยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ทุกนาย       กรรมการ 
 6. สมาชิก อปพร./ชรบ.ต าบลกุง                 กรรมการ  
 7. รองสารวัตรป้องกันและปราบปราม        กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
 1. รักษาความสงบเรียบร้อยและอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาร่วมงาน 
 2. จัดระเบียบการจราจร ผู้มาร่วมงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 3. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่ประธานคณะกรรมการฝ่ายอ านวยการมอบหมาย 

14. คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ การเงินและบัญชี ประกอบด้วย 
        1. นายอุทิศ พิทักษา สาธารณสุขอ าเภอศิลาลาด       ประธานกรรมการ 
        2. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุง         กรรมการ
        3. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลีกลิ้ง        กรรมการ 
        4. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง        กรรมการ 
        5. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง        กรรมการ 
        6. ผู้อ านวยการกองคลังองค์การบริการส่วนต าบลโจดม่วง      กรรมการ 
        7. ผู้อ านวยการกองคลังองค์การบริการส่วนต าบลคลีกลิ้ง      กรรมการ 
        8. ผู้อ านวยการกองคลังองค์การบริการส่วนต าบลหนองบัวดง      กรรมการ 
        9. ผู้อ านวยการกองคลังองค์การบริการส่วนต าบลกุง        กรรมการและเลขานุการ 
       10. เสมียนตราอ าเภอศิลาลาด      กรรมการและเลขานุการร่วม 
       11. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลกุง ที่ได้รับมอบหมาย 
         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
       12. นางสาวอรอุมา  พัฒพินิจ  เจ้าหน้าที่ปกครอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
  1. จัดตั้ง/โอนงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนต าบลตั้ง 4 แห่ง เพื่อใช้ในการจัดงาน 
  2. ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุฯ 
  3. พิจารณาจัดสรรและเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่คณะท างานฝ่ายต่างๆ 
  4. จัดท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย เสนอประธานกรรมการอ านวยการ 
  5. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่ประธานคณะกรรมการฝ่ายอ านวยการมอบหมาย 

  15. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 
       ๑. ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง    ประธานกรรมการ 
       ๒. หัวหน้าสว่นราชการ ทุกส่วนราชการ       กรรมการ 
 / ๓. นายกองค์

... 
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       ๓. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ทุกแห่ง      กรรมการ
       ๔. ผู้บริหารสถานศึกษา ทุกแห่ง       กรรมการ  
       ๕. ก านัน ทุกต าบล         กรรมการ 
       ๖. ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน        กรรมการ 
       ๗. ปลัดอ าเภองานส านักงาน         กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
 1. ก าหนดแผนการประชาสัมพันธ์ เพ่ือเชิญชวนประชาชนในอ าเภอ หรืออ าเภอข้างเคียง

ให้มาเที่ยวชมงาน รวมถึงประสานสื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ 
 2. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่ประธานคณะกรรมการฝ่ายอ านวยการมอบหมาย 

  16. คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการจัดงาน ประกอบด้วย 

       1. นางพัชรีวรรณ สีมาขันธ์  ผู้อ านวยการ กศน. อ าเภอสิลาลาด ประธานกรรมการ 
       2. นางสาวฐณัชญ์พร นาห่อม  ครู กศน.        รองประธานกรรมการ 
       3. นางสาวทิพทิวา ไชยปัญญา ครูอาสาสมัครฯ    กรรมการ 
       4. นายเพิ่มศักดิ์ สิงห์เทพ  ครู กศน.ต าบล    กรรมการ 
       5. นางสาวอายุวรรณ มาลัย  ครู กศน.ต าบล    กรรมการ 
       6. นางสาวชญาน์นันท์ สวีิสุทธิ์ ครู กศน.ต าบล    กรรมการ 
       7. นายประสารพงศ์ วิลัย  ครู กศน.ต าบล    กรรมการ 
       8. นายภมรพงศ์ ศักดาวัฒนไพศาล นักเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 
       9. นางสาวณัฏฐ์ณิชา ทองขอน ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.)  กรรมการ 
       10. นางสาววชิุดา อุ่นค า  ครูผู้สอนคนพิการ    กรรมการ 
       11. นางสาวสุภาวดี ไชยหงส์  บรรณารักษ์    กรรมการ 
       12. นางสาวล าไพ ศรีโสภา  พนักงานบริการ    กรรมการ 
       13. นายเอกวิทย์  สุรโคตร  ครูผู้ช่วย      กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้าที่ 
      1. ก าหนดรายละเอียด วิธีการ รูปแบบ การประมวลผล/ประเมินผลการจัดงาน  
      2. ประมวลผล/ประเมินผลการจัดงานให้ประธานคณะกรรมการฝ่ายอ านวยการทราบ 
      3. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่ประธานคณะกรรมการฝ่ายอ านวยการมอบหมาย 

ให้บุคคลที่ได้การแต่งตั้งเป็นกรรมการรับผิดชอบฝ่ายต่างๆ และหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ตามค าสั่งนี้ พิจารณาด าเนินการและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย         
และอนุญาตให้หน่วยงานราชการ พิจารณาแต่งตั้งบุคลากรในสังกัดรับผิดชอบงานเพ่ิมเติมได้ตามความ
เหมาะสม และหากมีปัญหาขัดข้องประการใด ให้รีบรายงานฝ่ายอ านวยการทราบโดนด่วน เพ่ือจะได้พิจารณา
หาทางแก้ไขต่อไป 

  ทัง้นี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
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