
 
 
 
 

ค าสั่งเทศบาลต าบลกุดไห 
ที่  ๒๒๕ / ๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานโครงการคุณธรรม จริยธรรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

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

  ด้วยเทศบาลต าบลกุดไห  ได้จัดท าโครงการคุณธรรม จริยธรรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑   เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกุดไห  พนักงานเทศบาล  
พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  ให้มีจิตส านึกที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่และน าหลักปฏิบัติที่จ าเป็น
ต่อการปฏิบัติงาน   ซึงสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ที่ตั้งไว้  จึงขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้ 

  ฝ่ายอ านวยการ 
                     ๑. นายเสงีย่ม       ท้าวพิมพ์ นายกเทศมนตรี   ประธานกรรมการ 
  ๒. นายสุพล        เผ่ามงคล         รองนายกเทศมนตรี   กรรมการ 
  ๓. นายราเชนท์    เติมทานาม  รองนายกเทศมนตรี   กรรมการ 
  ๔. นายอุดร    ตุพิลา           เลขานุการนายกเทศมนตรี            กรรมการ 
  ๕. นายประทัก     ข่วงทิพย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี   กรรมการ 
                   ๖. นายปรีดา    สุวรรณพรม       ปลัดเทศบาลต าบลกุดไห                       กรรมการ 
  ๗. นายธีระศักดิ์   ศรีนัครินทร์ รองปลัด                        กรรมการ 
  ๘. นายอุทิศ   ถันชมนาง ผู้อ านวยการกองช่าง   กรรมการ 
 
  มีหน้าที ่ อ านวยความสะดวกในการจัดงานตามโครงการฯ 

ฝ่ายด าเนินการจัดโครงการฯ  
  ๑. นายปัญญาณัฏฐ์   ปาตู หัวหน้าส านักปลัด   ประธานกรรมการ 

๒. นายอุทิศ  ถันชมนาง      ผู้อ านวยการกองช่าง   กรรมการ 
๓. นายศรฤทธิ์  ดาบพลอ่อน หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ   กรรมการ 
๔. นางชนิตา  รัตนวงศ์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสวัสดกิารสังคม กรรมการ 
๕. นางสาวมนธิดา  ตุพิลา           นักวชิาการศึกษา                                กรรมการ 
๖. นายศิริพล  คูณหอม         นักจัดการงานทั่วไป            กรรมการ  

  ๗.  นายพิพัฒน์ วิภาคะ         นักวิชาการเกษตร      กรรมการ 
  ๘.  นางณลุมล  โถแก้วเขียว     นักวิชาการสุขาภิบาล   กรรมการ 

๒/๙.นายโสภณ…. 
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๙. นายโสภณ         ดีบุก           นายช่างโยธา          กรรมการ 

  ๑๐.นางสาวสาลินี    ข่วงทิพย์  นักประชาสัมพันธ์                   กรรมการ 
  ๑๑.นายมนัสชัย       ศรีมุกดา นักพัฒนาชุมชน                    กรรมการ 
  ๑๒.นางนริสรา        นาคะอินทร์  ผู้อ านวยการกองคลัง                    กรรมการ 
                     ๑๓.นางสาวพรลภัส  ทิพย์ค ามี    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน      กรรมการและเลขานุการ 

๑๔.นายศักดิ์สิทธิ์     ทิพย์ค ามี     ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล       ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
     

มีหน้าที ่   ประสานงานคณะกรรมการแต่ละฝ่ายในการจัดโครงการฯ  และแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดข้ึน  
 พร้อมรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ       

  ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ 
๑. นายสังวาลย ์    ไพค านาม นักการภารโรง      ประธานกรรมการ 

  ๒. นายชาญณรงค์  ไพค านาม พนักงานขับรถยนต์     กรรมการ 
  ๓. นายสุพิศาล      ข่วงทิพย์ พนักงานประจ ารถดับเพลิง    กรรมการ 
  ๔. นายอนุชิต        ข่วงทิพย์       คนสวน                                             กรรมการ 
 

มีหน้าที ่  จัดเตรียมสถานที่ส าหรับการจัดโครงการฯ  ทั้งในห้องประชุมเทศบาลต าบลกุดไห 
  และวัดเทพวิสุทธาราม      

  ฝ่ายปฏิคม 
  ๑. นางละเวียน         ริก าแง         แม่บ้าน                ประธานกรรมการ
  ๒. นางสาวกมลรัตน์   แสนประสิทธิ์       แม่บ้าน                 กรรมการ 
  ๓. นางสาวเอมมิกา    ตุพิลา         ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ(กองการศึกษาฯ)  กรรมการ 
  ๔. นางสาวพรทิพย์    อินธิแสง         ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (กองช่าง)     กรรมการ 
                     ๕. นางวนา             ผิวนิล                ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน               กรรมการ 
  ๖. นางรัตนา            ไกยะสา             ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์เทคโนโลยีฯ  กรรมการ 
  ๗. นางสาวแคทลียา   โพธิสาระ         ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ                      กรรมการ 
 

มีหน้าที ่   ดูแลและต้อนรับวิทยากร  รวมถึงผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทุกท่าน  ในการเตรียมอาหาร
อาหารว่างและเครื่องดื่ม   ในระหว่างที่ฝึกอบรมจนกว่าจะสิ้นสุดระยะการฝึกอบรม 
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  ฝ่ายติดตามและประเมินผล 
  ๑.  นางสาววาสนา  จารย์สูงเนิน     นักวิชาการตรวจสอบภายใน      ประธานกรรมการ 

๒.  น.ส.วรรณณภา   อามาตย์ทอง  นักวิชาการเงินและบัญชี                       กรรมการ 
๓.  นางสาวปิติมา    ข่วงทิพย์         เจ้าพนักงานธุรการ(กองคลัง)             กรรมการ 
๔ . นางจุไรรัตน์       อินนันต๊ะ        เจ้าพนักงานธุรการ(ส านักปลัด)              กรรมการ 
๕.  นายธนาธิป    ดาบพ์พิมพ์ศรี      นักทรัพยากรบุคคล                            กรรมการ       
 
มีหน้าที ่    ประเมินผลการด าเนินตามโครงการฯ    โดยจัดท าแบบสอบถามแล้วแจกจ่ายให้ 

ผู้เข้าร่วมโครงการฯกรอกแบบสอบถาม  พร้อมเก็บรวบรวมแบบสอบถาม  สรุปผลและรายงานให้นายกเทศมนตรี
ต าบลกุดไหทราบต่อไป    

  ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าการด าเนินการจะแล้วเสร็จ 

 

สั่ง  ณ วันที่  ๓  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

             (ลงชื่อ)  
        (นายเสงี่ยม   ท้าวพิมพ์) 
                นายกเทศมนตรีต าบลกุดไห 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


