ประกาศเทศบาลตาบลลวงเหนือ
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายคุ้มครองเด็กตาบลลวงเหนือ
ด้วยปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาเกี่ยวกับเด็ก นับวันมีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น สาเหตุ
สาคัญประการหนึ่งเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงทาให้ครอบครั วไม่มีเวลาในการ
ดูแลเอาใจใส่เลี้ยงดูบุตรหลานอย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น ปัญหาเด็กถูกกระทาความ
รุนแรง เด็กถูกทอดทิ้ง ถูกแสวงหาประโยชน์ ติดยาเสพติด รวมถึงเด็กมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น การ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว จาเป็นต้องสร้างความร่วมมือของเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม โดยเฉพาะใน
ระดับชุมชนซึ่งเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุด ที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลเด็กในพื้นที่ ให้ได้รับการ
คุ้มครองอย่างเหมาะสม
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การเครื อ ข่ า ยคุ้ ม ครองเด็ ก ต าบลลวงเหนื อ เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิดการประสานการดาเนินงานร่วมกันของเครือข่ายระดับพื้นที่ตาบลลวง
เหนือ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายคุ้มครองเด็กตาบลลวงเหนือ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
ที่ปรึกษา ประกอบด้วย
1. พระครูโสภณ กิตติคุณ
เจ้าคณะตาบลและเจ้าอาวาสวัดใหม่ชลประทานชูชาติ
2. นายดวงแก้ว สะอาดล้วน นายกเทศมนตรีตาบลลวงเหนือ
3. นายสุพจน์ กาวิชัย
กานันตาบลลวงเหนือ
4. นายนิพนธ์ ดิชวงศ์
ปลัดเทศบาลตาบลลวงเหนือ
ให้ มี ห น้ า ที่ ใ ห้ ค าปรึ ก ษา แนะน าแก่ ค ณะกรรมการ ในด้ า นวิ ช าการ กฎหมาย และ
งบประมาณหรือข้อคิดเห็นอื่น ตามที่เห็นสมควร อันเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการเครือข่ายคุ้มครองเด็ก
ตาบลลวงเหนือ
คณะกรรมการเครือข่ายคุ้มครองเด็กตาบลลวงเหนือ
1. นายวิรัตน์
บุญเรืองยา
ประธาน
2. นายสมยศ
บุญเย็น
รองประธาน
3. นายยุทธนา
สุดาคา
รองประธาน
4. นายสังวรณ์
ธรรมวงค์
กรรมการ
5. ร.ต.ท. อนันต์
สุนันต๊ะ
กรรมการ
6. นางสุพิศ
สมบูรณ์
กรรมการ
7. นายประสิทธิ์
บัวมะลิ
กรรมการ
8. นายรุ่งโรจน์
บัวแก้วเกิด
กรรมการ
9. นายวรวิทย์
เครื่องนันตา
กรรมการ
10. นายณฐบดี
บัวเย็น
กรรมการ
11. นายวรพงศ์
บุญศรี
กรรมการ
12. นายมณเฑียร
บุญช้างเผือก
กรรมการ
13. นายณรงค์
พรมละอองวัน
กรรมการ
14. นายเอนก
ไทยวงศ์
กรรมการ

15. นายประทีป
ยอดทองขาว
กรรมการ
16. นายสง่า
ชัยชนะ
กรรมการ
17. นายอาคม
บุญแสงมี
กรรมการ
18. นายโชคชัย
ทัพผดุง
กรรมการ
19. นายปรัชญา
บุญชัยอาจ
กรรมการ
20. นายพุทธภณ
ปัญจะไชยา
กรรมการ
21. นายก่อเกียรติ
คาราพิช
กรรมการ
22. นายอรุณ
ชะดาถา
กรรมการ
23. นางสุภัทรา
เทพธรณี
กรรมการ
24. นางพรรษา
บัวแก้วเกิด
กรรมการ
25. นางลาจวน
บุญเย็น
กรรมการ
26. นายทวี
มั่งมาก
กรรมการ
27. น.ส.บัวแก้ว
ขันธจิตร
กรรมการ
28. นางจันทร์เพ็ญ
จันทร์เกิด
กรรมการ
29. นางต่อมแก้ว
บุญโคตร
กรรมการ
30. นางศรีเรือน
ไทยย้อย
กรรมการ
31. นางศิริพันธ์
บัวระวงค์
กรรมการ
32. นางคมคาย
ปิ่นนาค
กรรมการ
33. นางอัมพร
กันธรรม
กรรมการ
34. นายสิทธิชล
ใจโต
กรรมการ
35. นางเพ็ญ
คาราชา
กรรมการ
36. นางศุภัคชญา
พุ่มปัญญา
กรรมการ
37. นางฟองจันทร์
ธิธรรมมา
กรรมการ
38. นายสมหวัง
ดวงปัน
กรรมการ
39. นางนันท์นภัสร์
จันภักษานนท์
กรรมการ
40. นางสาวศิวาพร
สิริลักษณ์มงคล
กรรมการ
41. นางสาวสายสุดา สอนศิริ
เลขานุการ
42. นางสาวกมลพรรณ จักรแก้ว
ผู้ช่วยเลขานุการ
โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ คุ้มครอง ปกป้อง และให้การช่วยเหลือเด็ก
ในชุ ม ชนรวมถึ ง การจั ด บริ ก ารในพื้ น ที่ การประสาน ส่ ง ต่ อ ช่ ว ยเหลื อ ไปยั ง หน่ ว ยงานต่ า งๆ โดยมี
คณะกรรมการรับผิดชอบแบ่งเป็น 4 ฝ่าย ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการฝ่ายอานวยการและบริหาร
1. นายวิรัตน์
บุญเรืองยา
ผู้ประสานงาน
2. นายยุทธนา
สุดาคา
ผู้ประสานงาน
3. นายสมยศ
บุญเย็น
4. นายสง่า
ชัยชนะ
5. นายประสิทธิ์
บัวมะลิ
6. นางสุพิศ
สมบูรณ์
7. นายอาคม
บุญแสงมี
8. นายประทีป
ยอดทองขาว
9. นายอเนก
ไทยวงศ์
10. นายมงคล
เผือกมัน

โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. ประสานงานแต่ละฝ่าย เมื่อการดาเนินงานสาเร็จลุล่วง
2. ประสานเครือข่ายพันธมิตร เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
3. ร่วมประชุมวางแผน นโยบายในการจัดกิจกรรม
4. ส่งเสริมการพัฒนาความรู้
5. ติดตามประเมินผล
2. คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมและนันทนาการ
1. นายณฐบดี
บัวเย็น
ผู้ประสานงาน
2. นายโชคชัย
ทัพผดุง
3. นายรุ่งโรจน์
บัวแก้วเกิด
4. นายปรัชญา
บุญชัยอาจ
5. นายวรวิทย์
เครื่องนันตา
6. นายพุทธภณ
ปัญจะไชยา
7. นางสาวกมลพรรณ
จักรแก้ว
8. นายจิระเดช
บัวแก้ว
9. นายวรพงศ์
บุญศรี
โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. จัดฝึกอบรมเด็กและเยาวชน
2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
3. จัดทีมวิทยากรและฝึกอบรม
4. สรุป ประเมินผล(การฝึกอบรม)
5. จัดหากลุ่มเป้าหมาย จัดการสถานที่ อาคารและอาหาร
3. คณะกรรมการฝ่ายข้อมูล
1. นางสุภัทรา
เทพธรณี
ผู้ประสานงาน
2. นายมณเฑียร
บุญช้างเผือก
3. นางพรรษา
บัวแก้วเกิด
4. นางลาจวน
บุญเย็น
5. นายทวี
มั่งมาก
6. น.ส.บัวแก้ว
ขันธจิตร
7. นางจันทร์เพ็ญ
จันทร์เกิด
8. นางต่อมแก้ว
บุญโคตร
9. นางศรีเรือน
ไทยย้อย
10. นางศิรพิ ันธ์
บัวระวงค์
โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. จัดเก็บข้อมูลเด็กและเยาวชน
2. รวบรวมข้อมูลและคัดแยก
3. วิเคราะห์ข้อมูล
4. นาเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. คณะกรรมการฝ่ายช่วยเหลือรายกรณี
1. นางฟองจันทร์
ธิธรรมมา
ผู้ประสานงาน

2. นางคมคาย
ปิ่นนาค
3. นางอัมพร
กันธรรม
4. นายณรงค์
พรมละอองวัน
5. นายสิทธิชล
ใจโต
6. นางเพ็ญ
คาราชา
7. นางศุภัคชญา
พุ่มปัญญา
8. ร.ต.ท. อนันต์
สุนันต๊ะ
9. นายสมหวัง
ดวงปัน
โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. สืบค้นข้อมูล ข้อเท็จจริง
2. คัดกรองพิจารณาให้ความช่วยเหลือ นาเสนอที่ประชุม
3. เมื่อได้รับแจ้งเหตุ ให้รีบดาเนินการช่วยเหลือ
4. ติดตามรายกรณีที่ช่วยเหลือเป็นระยะๆ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

(นายดวงแก้ว สะอาดล้วน)
นายกเทศมนตรีตาบลลวงเหนือ

ประกาศเทศบาลตาบลลวงเหนือ
เรื่อง แต่งตั้งเครือข่ายคุ้มครองเด็กตาบลลวงเหนือ
ด้วยปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาเกี่ยวกับเด็ก นับวันมีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น สาเหตุ
สาคัญประการหนึ่งเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงทาให้ครอบครัวไม่มีเวลาในการ
ดูแลเอาใจใส่เลี้ยงดูบุตรหลานอย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น ปัญหาเด็กถูกกระทาความ
รุนแรง เด็กถูกทอดทิ้ง ถูกแสวงหาประโยชน์ ติดยาเสพติด รวมถึงเด็กมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น การ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว จาเป็นต้องสร้างความร่วมมือของเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม โดยเฉพาะใน
ระดับชุมชนซึ่งเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุด ที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลเด็กในพื้นที่ ให้ได้รับการ
คุ้มครองอย่างเหมาะสม
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การเครื อ ข่ า ยคุ้ ม ครองเด็ ก ต าบลลวงเหนื อ เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิดการประสานการดาเนินงานร่วมกันของเครือข่ายระดับพื้นที่ตาบลลวง
เหนือ จึงขอแต่งตั้งเครือข่ายคุ้มครองเด็ก ซึ่งใช้ชื่อกลุ่มว่า “เครือข่ายคุ้มครองเด็กตาบลลวงเหนือ ” โดยมี
เป้าหมาย และพันธกิจดังต่อไปนี้
เป้าหมายเครือข่ายคุ้มครองเด็กตาบลลวงเหนือ
คณะกรรมการคุ้มครองเด็กตาบลลวงเหนือ พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ให้เป็นผู้นาที่ดี
มีวิสัยทัศน์ที่สร้างสรรค์ และสามารถอยู่ร่วมกันในชุมชนอย่างมีความสุข
พันธกิจเครือข่ายคุ้มครองเด็กตาบลลวงเหนือ
1. จัดกิจ กรรมที่มาจากความต้องการ และการมีส่วนร่วมของเด็ก และเยาวชนในพื้นที่
ตาบลลวงเหนือ
2. คณะกรรมการให้ ค าปรึ ก ษา ดู แ ล และช่ ว ยเหลื อ เด็ ก ในชุ ม ชนอย่ า งทั่ ว ถึ ง
และเท่าเทียมกัน
3. มีการระดมทรัพยากร เพื่อให้มีกิจกรรม และบริการอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2558

(นายดวงแก้ว สะอาดล้วน)
นายกเทศมนตรีตาบลลวงเหนือ

