
 
 
 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลง้ิวรำย 
ที่  ๓๓๐/๒๕๕๗ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนโครงกำรใส่ใจวัยเก๋ำ...กับเรำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลงิ้วรำย   
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

.............................................................. 
 ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วราย ได้ก าหนดจัดท าโครงการใส่ใจวัยเก๋า...กับเราองค์การบริหาร
ส่วนต าบลงิ้วราย  เพ่ือกระตุ้นและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเห็นความส าคัญของการรวมกลุ่มและการเข้าร่วม
กิจกรรมและเพ่ือเป็นการสร้างขวัญ และก าลังใจให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพ่ือ
ด ารงอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า  โดยก าหนดจักโครงการพร้อมจ่ายเบี้ยยังชีพในแต่ละเดือน  ณ อาคาร
อเนกประสงค์หมู่ที่ ๓ ต าบลงิ้วราย อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม นั้น 

 เพ่ือให้การด าเนินงานตามโครงการฯ  ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามวัตถุประส งค์  
จึงขอแต่งตั้งคณะท างานโครงการใส่ใจวัยเก๋า...กับเราองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วราย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๘  ประกอบด้วยรายชื่อและต าแหน่ง  ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
 ๑.๑ นายสมัชชา   ทองสิมา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วราย 
 ๑.๒ นายไพโรจน์  ศรีมูล  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วราย 
 ๑.๓ นางเสวย  เกษลาม  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วราย 
 ๑.๔ นางวรนุช  ทองสิมา  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วราย 
 ๑.๕ นายสุรพล  ทองสิมา  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วราย 
 ๑.๖ นางณัฐณิชา อนุกูลเวช ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วราย 
 ๑.๗ นางสาวสิริมา  คุ้มสืบสาย หัวหน้าส านักปลัด 
 ๑.๘ นางอารีรัตน์   จันทร์แสง  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 ๑.๙ นายพัฒนพงษ์  นาตรีชน หัวหน้าส่วนโยธา 
 ๑.๑๐ นายกิตติ   ดอกนาค นักพัฒนาชุมชน 

ท ำหน้ำที่   ประชุมวางแผน จัดท าโครงการและก าหนดการ ประสานงานและอ านวยการจัดโครงการให้ฝ่าย
ต่างๆ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานแก่
คณะท างานฝ่ายต่างๆ  ให้เกิดประสิทธิภาพและตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
 
 

/๒. คณะกรรมการ…. 



-๒- 
 

๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยกิจกรรมและพิธีกำร 
 ๒.๑ นางณัฐณิชา  อนุกูลเวช  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วราย 
 ๒.๒ นางสาวสิริมา    คุ้มสืบสาย  หัวหน้าส านักปลัด 
 ๒.๓ นายกิตติ   ดอกนาค   นักพัฒนาชุมชน 
 ๒.๔ นางสาววันเพ็ญ   มูลชื่นพันธ์  เจ้าพนักงานธุรการ 
 ๒.๕ นางสาวอรัญญา แก้วศรี  นักวิชาการเงินและบัญชี 

ท ำหน้ำที ่  ก าหนดรูปแบบกิจกรรม และพิธีการ ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
 
๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์  
 ๓.๑ นางสาววันเพ็ญ   มูลชื่นพันธ์  เจ้าพนักงานธุรการ 
 ๓.๒ นางสาวน้ าผึ้ง   เที่ยงพูนวงศ ์  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
 ๓.๓ นางสาวจิราวรรณ   พวงสุดรัก คนงานทั่วไป 
 ๓.๔ นางสาวสัณห์สินี  คชศิลา  คนงานทั่วไป 

ท ำหน้ำที่   ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ให้ข้อมูลและ
รายละเอียดโครงการ  รับโทรศัพท์ตอบข้อสักถามข้อสงสัย(ทางหมายเลข 034-299958)  
 
๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยลงทะเบียน 
 ๔.๑ นางวรนุช  ทองสิมา   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วราย 
 ๔.๒ นางสาวสุรวดี   สวัสดิพงษ ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
 ๔.๓ นางสาวจิราวรรณ   พวงสุดรัก คนงานทั่วไป 

ท ำหน้ำที ่  จัดท ารายชื่อผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ  
 
๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม 
 ๕.๑ นางเสวย  เกษลาม   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วราย 
 ๕.๒ นางสาวฐานิยา  คงวิจิตร  นักวิชาการเงินและบัญชี 
 ๕.๓ นางสาวอรุณี  คล่องรักสัตย์  คนงานทั่วไป 
 ๕.๔ นางสาวเพ็ญศรี  พุกประสงค์  นักการ 
 ๕.๕ นางสาวกิ่งแก้ว  ปานกลิ่นพุฒ  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บุคลากร 

ท ำหน้ำที ่  ก าหนดรูปแบบการจัดอาหาร  รายการอาหาร  จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มในโครงการ 
 
 

/๒. คณะกรรมการ…. 



-๓- 
 
๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่ ยำนพำหนะ และโสตทัศนูปกรณ์ 
 ๖.๑ นายไพโรจน์  ศรีมูล   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วราย 
 ๖.๒ นายพัฒนพงษ์  นาตรีชน  หัวหน้าส่วนโยธา 
 ๖.๓ นายกิตติ   ดอกนาค   นักพัฒนาชุมชน 
 ๖.๔ นายอรรถพล  เสืองามเอ่ียม  พนักงานขับรถยนต์ 
 ๖.๕ นายสรายุทธ  คุณวนิช  พนักงานขับรถยนต์ 
 ๖.๖ นายประศาสน์  เที่ยงสมพงษ์  คนงานทั่วไป 
 ๖.๗ นายพรชัย เพียนโป้ย  คนงานทั่วไป 
 ๖.๘ นายวิชา ผานาค   คนงานทั่วไป 
 ๖.๙ นายก าพล เทศนาบูรณ์  คนงานทั่วไป 
 ๖.๑๐ นายนวน นิติพันธ์   คนงานประจ ารถขยะ 
 ๖.๑๑ นายปรีชา เอ้ียงอารี  คนงานประจ ารถขยะ 
 ๖.๑๒ นายพรชัย เทศนาบูรณ์  พนักงานจดมาตรวัดน้ า 

ท ำหน้ำที่   จัดเตรียมสถานที่  อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  และยานพาหนะ อ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
 
๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 
 ๗.๑ นางณัฐณิชา  อนุกูลเวช ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วราย 
 ๗.๒ นางสาวสิริมา   คุ้มสืบสาย  หัวหน้าส านักปลัด 
 ๗.๓ นายกิตติ   ดอกนาค   นักพัฒนาชุมชน 
 ๗.๔ นางสาวน้ าผึ้ง   เที่ยงพูนวงศ ์  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 

ท ำหน้ำที ่  ประเมินผลการด าเนินกิจกรรมโครงการ 
  
 โดยให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่  ที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด  
 
  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
   สั่ง  ณ  วันที่  ๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
                                                              (นายสมัชชา  ทองสิมา) 
                                                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วราย 
 


