
 
 
 
 
 

ค าสั่งอ าเภอศิลาลาด 
ที่ 71/2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแห่พระธาตุประกาศธรรม สักการะและสรงน้ าพระพุทธศิลาลาดมงคล 
ประจ าปี 2565 

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

  ด้วยคณะสงฆ์อ าเภอศิลาลาด อ าเภอศิลาลาด ส่วนราชการอ าเภอศิลาลาด สภาวัฒนธรรม
อ าเภอศิลาลาด ฯลฯ ได้ก าหนดจัดงานแห่พระธาตุประกาศธรรม สักการะและสรงน้ าพระพุทธศิลาลาดมงคล 
ประจ าปี 2565 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 เมษายน 2565  

  ดังนั้น เพ่ือให้การจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อ าเภอศิลาลาด จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพ่ือรับผิดชอบการจัดงานฯ ดังนี้ 

  1. คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย 
      1. พระครูสิริบุญกิจ       เจ้าคณะอ าเภอศิลาลาด 
      2. พระปลัดจรัน อนังคโน    รองเจ้าคณะอ าเภอศิลาลาด 
      3. พระครูสุต  สีลากร      เจ้าคณะต าบลกุง  
      4. พระครูสุภัทรธรรมโสภณ    เจ้าคณะต าบลหนองบัวดง 
      5. พระครูขันติธรรมาภิบาล    เจ้าคณะต าบลโจดม่วง 
      6. นางผ่องศรี  แซ่จึง   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ เขต 8 
      7. นายปวีณ  แซ่จึง       อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ เขต 8 

     8. 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 
     12. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ทุกแห่ง           กรรมการ 
     13. ผู้บริหารสถานศึกษา ทุกแห่ง            กรรมการ 
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     14. ปลัดอ าเภอศิลาลาด ทุกคน            กรรมการ 
     15. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอราษีไศล          กรรมการ 
     16. ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 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 
      22. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุง       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  มีหน้าที่ 

      1. แต่งตั้งคณะท างาน ก าหนดการประชุม ปรึกษา รูปแบบวิธีการจัดงานฯ ให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
      2. จัดหาแหล่งงบประมาณในการจัดงานฯ เพ่ือสนับสนุนคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ในการจัด
งาน 
      3. ด าเนินการอ่ืนๆ ที่เหมาะสม  
  3. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่จัดงานแห่พระธาตุประกาศธรรม สักการะและสรงน้ าพระ
พุทธศิลาลาดมงคล และสงฆ์น้ าพระสงฆ์ 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  
 
 
 
          / 4. คณะกรรมการ… 



- 3 – 
 

  4. คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมแต่งชุดไทยใส่บาตรข้าวเหนียว ณ ริมล าน้ าเสียว
ประกอบด้วย 
      1. พัฒนาการอ าเภอศิลาลาด            ประธานกรรมการ 
      2. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุง      รองประธานกรรมการ
      3. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุง ทั้ง 2 ท่าน         กรรมการ 
      4. ประธานสภาวัฒนธรรมอ าเภอศิลาลาด          กรรมการ 
      5. วัฒนธรรมต าบล ทุกต าบล            กรรมการ  
      6. ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลกุง ทุกคน       กรรมการ 
      7. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุง            กรรมการและเลขานุการ 
          8. ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลกงุ   
            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      9. ข้าราชการกองการศึกษาศาสนา วัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลกงุ   
             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  มีหน้าที่ 
      1. ก าหนดรูปแบบ วิธีการ รายละเอียดการจัดกิจกรรมฯ พร้อมทั้งจัดเตรียมสถานที่ในการ
จัดกิจกรรมบริเวณล าน้ าเสียวให้สวยงาน 
      2. ประสานงานกับพระสงฆ์ท่ีจะร่วมกิจกรรม 
      3. จัดสถานที่ในการจัดกิจกรรมบริเวณล าน้ าเสียวให้สวยงาน หรืออ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดกิจกรรม 
      4. ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ให้มีผู้ร่วมกิจกรรมจ านวนมาก หรือเชิญชวนกลุ่มพลังมวลชน 
กลุ่ม องค์กรต่างๆ ร่วมกิจกรรม        

      5. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่ประธานคณะกรรมการฝ่ายอ านวยการมอบหมาย   

  4. คณะกรรมการฝ่ายการจัดกิจกรรมพิธีรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 
      1. ท้องถิ่นอ าเภอศิลาลาด          ประธานกรรมการ 
      3. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทั้ง 4 แห่ง       รองประธานกรรมการ 
      2. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทัง้ 4 แห่ง        กรรมการ 
      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 
      9. ข้าราชการกองการศึกษาศาสนา วัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลกงุ   
             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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  มีหน้าที่ 
      1. จัดเตรียมสถานที่/เวที ประดับตกแต่งสถานที่ในการจัดพิธีฯ ณ บริเวณสวนพุทธศิลาลาด
มงคลเฉลิมพระเกียรติ 
      2. จัดเตรียมล าดับพิธีการหรืออ่ืนๆ ที่ใช้ในการด าเนินการจัดพิธีฯ 
      3. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่ประธานคณะกรรมการฝ่ายอ านวยการมอบหมาย 
  5. 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 
6. คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ การเงินและบัญชี ประกอบด้วย 

        1. นายศุภรัชต์  ผาธรรม 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. พิจารณาจัดสรรและเบิกจ่ายงบประมาณให้แกค่ณะท างานฝ่ายต่างๆ 
  4. จัดท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย เสนอประธานกรรมการอ านวยการ 
  5. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่ประธานคณะกรรมการฝ่ายอ านวยการมอบหมาย 
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  7. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 
       ๑. ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง    ประธานกรรมการ 
       ๒. หัวหน้าสว่นราชการ ทุกส่วนราชการ       กรรมการ 
       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. คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล ประกอบด้วย 
 1. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศิลาลาด      ประธานกรรมการ 
 2. สาธารณสุขอ าเภอศิลาลาด                 กรรมการ      
 3. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกุง    กรรมการ    
 4. เจ้าหน้าที่พยาบาลที่ได้รับมอบหมาย                กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
     1. ตรวจคัดกรอง ผู้ร่วมงานตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ผู้ร่วมงาน 
     2. ให้ความช่วยเหลือ ปฐมพยาบาล ผู้เข้าร่วมงาน 
     3. จัดเตรียมรถฉุกเฉินเพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฐมพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน 
     4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
17. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร ประกอบด้วย 

 1. ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง  ประธานกรรมการ 
 2. ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝ่ายความม่ันคง     กรรมการ 
 3. นายสุพิช  แดงบุญเรือง           กรรมการ 
 4. นายธนาวุฒ ิ ปิยะวงษ์  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ       กรรมการ 
 5. นายวีระพงศ์  ค านึง  ปลัดอ าเภอ              กรรมการและเลขานุการ 
 6. นายกฤตภาส  ญะเมืองมอญ  พนักงานราชการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
  1. จัดล าดับพิธีการในการจัดงานสมโภชฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  2. มอบหมายผู้ท าหน้าที่ให้รับผิดชอบตามล าดับพิธีการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  3. แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามล าดับพิธีการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  4. ประสานงานกับฝ่ายด าเนินการต่างๆ เพ่ือให้งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามีที่ได้รับมอบหมาย 
 
         / 6. คณะกรรมการ... 
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  6. คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการจัดงาน ประกอบด้วย 

       1. นางพัชรีวรรณ สีมาขันธ์  ผู้อ านวยการ กศน. อ าเภอศิลาลาด 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. นายพิพัฒพงศ์ บุญเย็น  ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.)  กรรมการ 
       10. นางสาววชิุดา อุ่นค า  ครูผู้สอนคนพิการ    กรรมการ 
       11. นางสาวสุภาวดี ไชยหงส์  บรรณารักษ์    กรรมการ 
       12. นางสาวล าไพ ศรีโสภา  พนักงานบริการ    กรรมการ 
       13. นายเอกวิทย์  สุระโคตร  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
หาทางแก้ไขตอ่ไป 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

       สั่ง ณ วันที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 

 

 
 นายกองตรี 
     (ไตรรัตน์  เครือบุดดีมหาโชค) 
      นายอ าเภอศิลาลาด 

 
 
 


