
 
 
 
 

 
 

 
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

เรื่อง  สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล   
เทศบาลตำบลเมืองแกลง  

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

  ด้วยเทศบาลตำบลเมืองแกลง จะดำเนินการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือการ
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพ่ือให้เกิดกระบวนการโปร่งใสในการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และการดำเนินงานต่างๆ ของเทศบาลฯ และเพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 , หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่   
มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมระดับภาพรวม 
กำหนดให้เทศบาลตำบล ประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพ่ือร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับประโยชน์  
ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด 
วัน เวลา และสถานที่ โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้เข้าร่วมประชุมและทำการแจ้ง/ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน และให้ทำการปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผยรูปแบบในการจัดประชาคม
ท้องถิ่น เพ่ือเป็นการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือ 
การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนดรูปแบบการประชาคมท้องถิ่นและประกาศให้มี 
การประชุมท้องถิ่น นั้น 

  ทั้ งนี้  เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ดำเนินการคัดเลือกสัดส่ วนและกำหนดรูปแบบ 
การจัดประชาคมท้อถิ่น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิน่ระดับตำบล เทศบาลตำบล-
เมืองแกลง เพ่ือใช้ในการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (รายละเอียด-
ตามบัญชีรายชื่อสัดส่วนประชาคมฯ ที่แนบท้ายประกาศนี้) 

จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  4  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 
 
 
         (นายสันติชัย ตังสวานิช) 
              นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 
 
 
 
 



 
 

(เอกสารแนบท้ายประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล) 
 

 
สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล  

เทศบาลตำบลเมืองแกลง 
 

สัดส่วนประชาคมระดบัตำบล 
สัดส่วนที่กำหนดแล้ว 

(คน) 
จำนวน 
(คน) 

1. สมาชิกสภาเทศบาลตำบล  (ทุกคน) 1. นายเกรียงไกร กิตติไพศาสศิลป์ (ประธานสภาฯ) 
2. นายสมปอง งามเสงีย่ม (รองประธานสภาฯ) 
3. นายสาธิต หิรัญรักษ์ (สมาชกิสภาฯ) 
4. นายสุทธิ ตังสวานชิ (สมาชิกสภาฯ) 
5. นายเทิดศักดิ์ อัชรีวงศ์ไพศาล (สมาชิกสภาฯ) 
6. นายแก้วก้าว ถนอมวงศ์ (สมาชิกสภาฯ) 
7. นายลิขิต คมทา (สมาชิกสภาฯ) 
8. นางทัศนยี์ วิสุทธาธรรม (สมาชิกสภาฯ) 
9. นายศุภกร แสงพงษ์พิทยา (สมาชิกสภาฯ) 
10. นายสมศักดิ์ ตือติ่ง (สมาชกิสภาฯ) 
11. นายถนอม ยินดี (สมาชิกสภาฯ) 
12. นายสายัณห์ รุ่งเรือง (สมาชิกสภาฯ) 
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2. กำนัน/ผู้ใหญ่บา้น/ประธานชุมชน/หัวหน้า
สถานีอนามัย/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสง่เสริม
สุขภาพตำบล/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/
ผู้อำนวยการโรงเรียนของรัฐหรือเอกชน  
หรือหัวหน้าหน่วยงานการศึกษาอ่ืน  
ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในพืน้ที่  (5-10 คน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. นายอุดม ชำนาญศิลป์  
(ประธานชุมชนแหลมท่าตะเคียน) 
2. นายสมปอง งามเสงี่ยม 
(ประธานชุมชนหนองควายเขาหัก) 
3. นายอาชาพล สำนักวิชา 
(ประธานชุมชนโพธิ์ทอง) 
4. นายวินิจ  นามเสนาะ 
(ประธานชุมชนพลงช้างเผือก) 
5. นายอำนวย เสนาะ (ประธานชุมชนในยาง) 
6. นายบุญรอด ปองความดี  
(ประธานชุมชนแหลมยาง) 
7. นายลิขิต คมทา 
(ประธานชุมชนหนองแหวน) 
8. นางลัดดา  ตั้งสงบ 
(ประธานชุมชนสารนารถ) 
9. นางจำรสั เจริญกิจ 
(ประธานชุมชนดอนมะกอก) 
10. นายปรวีร์ วัฒนานุกิจ 
(ประธานชุมชนแกลงแกล้วกล้า) 
11. นายสุวิศิษฏ์  สนทราพรพล 
(ประธานชุมชนสุนทรโวหาร) 
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สัดส่วนประชาคมระดบัตำบล 
สัดส่วนที่กำหนดแล้ว 

(คน) 
จำนวน 
(คน) 

2. กำนัน/ผู้ใหญ่บา้น/ประธานชุมชน/หัวหน้า
สถานีอนามัย/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสง่เสริม
สุขภาพตำบล/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/
ผู้อำนวยการโรงเรียนของรัฐหรือเอกชน  
หรือหัวหน้าหน่วยงานการศึกษาอ่ืน  
ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในพืน้ที่  (5-10 คน) (ต่อ) 

12. นางทัศนีย์ วิสุทธาธรรม 
(ประธานชุมชนหนองแตงโม) 
13. นายธนนัท์ชยั เพชรพาณชิย์ 
(ประธานชุมชนมาบใหญ่) 
14. นายวัฒนา  วงศ์คง 
(ประธานชุมชนโพธิ์เงิน) 
15. นายสมศักดิ์ ตือติ่ง 
(ประธานชุมชนหนองกระโดง) 
16. นายสุรัตน์ รุ่งเรือง 
(ประธานชุมชนหมูบ่้านเอ้ืออาทรระยอง (วังหว้า)) 
17. นายแพทย์ภูษิต ทรัพยส์มพล 
(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกลง) 
18. นางสกาวรัตน์ โรจนวานิช 
(หัวหน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแกลง) 
18. นายประสงค์ สุวรรณโชต ิ
(ผู้อำนวยการโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา) 
19. นายสุทธิศักดิ์ แสงเพิ่ม 
(ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง) 
20. นายสาคร เจรญิกัลป ์
(ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม)  
21. นางสาวพัฒน์นรี ช่างเหล็ก 
(ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพลงชา้งเผือก) 
22. นางอัญชลี อิสสรารักษ ์
(ผู้อำนวยการโรงเรียนแกลง “วทิยสถาวร”) 
23. นางอรพิน รอว์ลี ่
(ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหลานรัก) 
24. นางสาวถวิล แสนกล้า 
(ผู้อำนวยการโรงเรียนรุ่งนภาพทิยา) 
 

 
 

3. หัวหน้าส่วนหรือตัวแทน  
ส่วนราชการ/ รัฐวิสาหกิจ  
ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในพืน้ที่ (3-5 คน) 

1. นายปฏิญญา ภู่พุ่ม 
(ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแกลง) 
2. นายกิตติ เพิ่มพูน 
(หัวหน้าไปรษณีย์อำเภอแกลง) 
3. ว่าที่ พ.ต.อ.ประติพัฒน์ ภูมล ี
(ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรแกลง) 
4. นายอัศวิน ศิริสวัสดิ ์
(ผู้จัดการ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ มหาชน    
สาขาแกลง)  
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สัดส่วนประชาคมระดบัตำบล 
สัดส่วนที่กำหนดแล้ว 

(คน) 
จำนวน 
(คน) 

4. คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุข   
(อสม.)/ สมาชิกอาสาป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)/ คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้าน/ กลุ่มอาชีพตา่ง  
ในพื้นที่เทศบาลตำบล (10-15 คน)  

1. นางพิมสิริ ตรงกลาง (อสม.) 
2. นางสาวมยุรี บุญชัยสทิธิ์ (อสม.) 
3. นางสาวดวงตา พน้เคราะห์ (อสม.) 
4. นายสมพงษ์ ยั่งยนื (อปพร.) 
5. นางแฉล้ม ศรีเมือง (อปพร.) 
6. นายอโนทยั ด่านปาน (อปพร.) 
7. นายสราวธุ เลิศประกิจศิลป์  
(กรรมการกองทุนชุมชนสุนทรโวหาร) 
8. นางเนาวรัตน์ ซื่อตรง 
(กรรมการกองทุนชุมชนแหลมทา่ตะเคียน) 
9. นายสมชาย จักรวาลนรสงิห์  
(กลุ่มชมรมร้านอาหารและเครื่องดื่ม) 
10. นายสุกฤษฏ์ นิรุตติศาสตร ์
(กลุ่มชมรมร้านอาหารและเครื่องดื่ม) 
11. นางอคิราภ์ จุลเจอื (ผู้ประกอบการแพ) 
12. นายอนุวัฒน์ กลุธนพงศ์ (ชมรมร้านทอง) 
13. นางดวงพร กลา้หาญ (การค้า) 
14. นางเอ็นดู เพชรพาณชิย์ (อสม.) 
15. นางรำพึง แสนแก้ว (อสม.) 
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รวมรายชื่อสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล 55 

 
สัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดบัตำบล  จำนวน  55  คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 50 = 28  คน (ก่ึงหนึ่งของผู้เขา้ร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น) 
 


