
 
 

 

ค าสั่งจังหวัดสุรินทร์ 
ที่  ๑๐๑๕  / ๒๕๕๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนงาน “มหกรรม ๑๐ ปี กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
            จังหวัดสุรินทร์ เฉลมิพระเกียรติ” 

………………….……………………….. 
  ตามท่ีจังหวัดสุรินทร์ได้จัดท าโครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
จังหวัดสุรินทร์  เพ่ือเป็นการส่งเสริมกระตุ้นให้สมาชิกกองทุนและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
และหน่วยงานภาคีต่างๆ ได้เล็งเห็นความส าคัญในกิจกรรมที่เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมากขึ้น โดย
ก าหนดให้กองทุนหมู่บ้านจัดนิทรรศการ ผลการด าเนินงาน และส่งผลงานเข้าประกวดในด้านการบริหารจัดการ
กองทุนหมู่บ้านดีเด่นตามกรอบกิจกรรมที่ก าหนด  นั้น 
  เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จังหวัดสุรินทร์จึงแต่งตั้ง
คณะท างานขับเคลื่อนงาน “มหกรรม ๑๐ ปี กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ เฉลิมพระเกียรติ” ดังนี้ 

  คณะท างานอ านวยการขับเคลื่อนงาน “มหกรรม ๑๐ ปี กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัด
สุรินทร์ เฉลิมพระเกียรติ” ประกอบด้วย   
                 ๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ (ด้านเศรษฐกิจ)          ประธานคณะท างาน 
  ๒. อัยการจังหวัดสุรินทร์        คณะท างาน 
  ๓. ปลัดจังหวัดสุรินทร์        คณะท างาน 
  ๔. คลังจังหวัดสุรินทร์        คณะท างาน 
  ๕. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์       คณะท างาน 
  ๖. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์    คณะท างาน 
  ๗. เกษตรจังหวัดสุรินทร์        คณะท างาน 
  ๘. ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์        คณะท างาน 
      ๙. ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์       คณะท างาน 
  ๑๐. ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์คณะท างาน 
  ๑๑. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทยจ ากัด (มหาชน )สาขาสุรินทร์    คณะท างาน 
  ๑๒. ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาสุรินทร์     คณะท างาน        
  ๑๓. ผู้อ านวยการส านักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสุรินทร์ คณะท างาน 
  ๑๔. รศ.บุญยัง  หมั่นดี   (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเรียนรู้และการจัดการความรู้) คณะท างาน 
  ๑๕.ดร.สุทธิศักดิ์ แก้วแกมจันทร์ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาอาชีพและวิสาหกิจชุมชน) คณะท างาน 
  ๑๖. นายวิทยา  หมั่นเทศมัน (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินชุมชน)      คณะท างาน 

 ๑๗. นายทัศนัย พิริยาสัยสันติ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบูรณาการและเครือข่ายชุมชน) คณะท างาน 
  ๑๘. นายคมสัน  เลือดสกุล  (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสวัสดิการชุมชน)      คณะท างาน 
  ๑๙.นายสมบูรณ์ การินทร์  (ผู้แทนเครือขา่ยกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด) คณะท างาน 
  ๒๐. นายพูน  เสาทอง  (ผู้แทนเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด)  คณะท างาน 

/๒๑. นายค าแหง... 
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  ๒๑.นายค าแหง ปรากฏรัตน์(ผู้แทนเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด) คณะท างาน 
  ๒๒. นายเฟื่อง เปรื่องวิชา (ผู้แทนเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด)   คณะท างาน 
  ๒๓. พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์       คณะท างาน 
  ๒๔. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน      คณะท างานและเลขานุการ 
        ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์  
  ๒๕. นักวิชาการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบงานกองทุนหมู่บ้าน คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
        ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ 

 ๒๖. พนักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้าน                   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
         ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๗ 

 ให้มีหน้าที่  
  ๑. ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน พร้อมหลักเกณฑ์การคัดเลือก 
  ๒. จัดท าแผนปฏิบัติการในการด าเนินงานตามโครงการ 
  ๓. อ านวยการและประสานงาน บูรณาการแผนและงบประมาณของส่วนราชการ ภาคเอกชน 
ภาคประชาชนและ ภาคประชาสังคมท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างพลังขับเคลื่อนงาน “มหกรรม ๑๐ ปี กองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง จังหวัดสุรินทร์ เฉลิมพระเกียรติ”   
  ๔. อ านวยการ ประสาน เร่งรัด ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
  ๕. สั่งการ มอบหมายงาน หรือด าเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 คณะท างานคัดเลือกและคัดสรรกิจกรรมระดับเขตพื้นที่   
   เขตที่ ๑ ประกอบด้วยอ าเภอจอมพระ, สนม, ท่าตูม,รัตนบุรี,ชุมพลบุรี และโนนนารายณ์ 
  ๑. คลังจังหวัดสุรินทร์                        ประธานคณะท างาน                                   
                     ๒.  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด               คณะท างาน 
  ๓.  ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์       คณะท างาน 
 ๔. ผู้อ านวยการส านักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสุรินทร์       คณะท างาน 
 ๕. นายเฟื่อง เปรื่องวิชา  (ผู้แทนเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด)   คณะท างาน 
 ๖. นายคมสัน  เลือดสกุล             คณะท างานและเลขานุการ  
  ๗. นางสาวกัลยาณี ยืนยง  พนักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้าน คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

  เขตที่ ๒ ประกอบด้วยอ าเภอเมืองสุรินทร์, ศีขรภูมิ, ส าโรงทาบ, เขวาสินรินทร์ และศรีณรงค์ 
๑. ดร.สุทธิศักดิ์  แก้วแกมจนัทร์ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาอาชพีและวิสาหกิจชุมชน)  ประธานคณะท างาน  
๒. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทยจ ากัด (มหาชน )สาขาสุรินทร์       คณะท างาน 

  ๓. เกษตรจังหวัดสุรินทร์            คณะท างาน 
  ๔. นายวิทยา  หมั่นเทศมัน (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินชุมชน)       คณะท างาน 

๕. นายสมบูรณ์ การินทร์    (ผู้แทนเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด)     คณะท างาน 
๖. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน                       คณะท างานและเลขานุการ 

      ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร ์
  ๗. นางสุขใจ จินดาพล นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ    คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
      ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ 
 

/เขตที่ ๓... 
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 เขตที่ ๓ ประกอบด้วยอ าเภอปราสาท, สังขะ, ล าดวน, บัวเชด, กาบเชิง และพนมดงรัก 
                     ๑. รศ.บุญยัง  หมั่นดี  (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเรียนรู้และการจัดการความรู้)      ประธานคณะท างาน  
 ๒. ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาสุรินทร์        คณะท างาน        
 ๓. ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์   คณะท างาน
 ๔. นายพูน  เสาทอง  (ผู้แทนเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด)       คณะท างาน 
 ๕. นายค าแหง  ปรากฏรัตน์  (ผู้แทนเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด)   คณะท างาน 
  ๖. นางเพ็ญศรี โพธิ์เงิน  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ     คณะท างานและเลขานุการ 
          ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์  
 ๗. นางสาวสมลักษณ์ ลวดเงิน พนักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้าน  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ให้มีหน้าที่ 
  ๑. จัดท าทะเบียน/ข้อมูล และจัดท าแผนปฏิบัติการในการด าเนินงานตามโครงการฯ ในระดับเขตพ้ืนที ่
  ๒. อ านวยการ ประสาน เร่งรัด ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องระดับเขตพ้ืนที่ 
  ๓. พิจารณาคัดเลือกกองทุนหมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการดีเด่นระดับเขตพ้ืนที่ /ระดับจังหวัด 
  ๔. รายงานผลการคัดเลือก ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนงาน “มหกรรม ๑๐ ปี กองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง จังหวัดสุรินทร์ เฉลิมพระเกียรติ”   
   ๕. ด าเนินการด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 คณะท างานประชาสัมพันธ์   
  ๑. ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์       ประธานคณะท างาน 
    ๒. ผู้อ านวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์   คณะท างาน 
   ๓. ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดสุรินทร์       คณะท างาน 
   ๔. ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุรินทร์       คณะท างาน 
   ๕. ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์     คณะท างาน 
            ๖. หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน        คณะท างานและเลขานุการ 
            ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ 
                  ๗. พนักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้าน                       คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ  
       ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๗ 

 ให้มีหน้าที่ 
  ๑. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/หลักเกณฑ์การคัดเลือกให้ภาครฐั ประชาชนทัว่ไปได้ทราบในวงกว้าง 
  ๒. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

  ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

          สั่ง   ณ   วันที่     ๖  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 
 


