
(เอกสารแนบท�ายประกาศสัดส�วนการประชุมประชาคมชุมชนระดับตําบล) 
 
 

สัดส�วนการประชุมประชาคมชุมชนตําบล 
เทศบาลตําบลเมืองแกลง 

 
สัดส�วนที่ต�องกําหนด สัดส�วนที่กําหนดแล�ว จํานวน (คน) 

(๑) สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุกคน - สมาชิกสภาเทศบาลทุกคน   
๑. นายปรวีร�   วัฒนานุกิจ 
๒. นายธนันท�ชัย  เพชรพาณิชย� 
๓. นางจํารัส  เจริญกิจ 
๔. นายสมปอง  งามเสงี่ยม 
๕. นายอุทัย  วงศ�สุบิน 
๖. นายถนอม  ยินดี 
๗. นายศุภกร  แสงพงษ�พิทยา 
๘. นายจตุรงค�  วงศ�โภคิน 
๙. นายชยาภรณ�  อดทน 
๑๐. นายชัชชัย  อังคณากุลชัย 
๑๑. นายสุรสีห�  ขัณฑะวีระมงคล 
๑๒. นายแก:วก:าว  ถนอมวงศ� 

๑๒ 

(๒) ท:องถิ่นอําเภอในอําเภอที่เทศบาลตําบลตั้งอยู>ในเขตอําเภอนั้น - ท:องถิ่นอําเภอแกลง 
๑. นายบุญรอด  บรรจง 

๑ 

(๓) ปลัดอําเภอประจําตําบลหรือปลัดอําเภอผู:ประสานงานตําบล  ชุมชน หรือ อปท.นั้นๆ - ปลัดอําเภอแกลง 
๑. นายบัญญัติ  เศียรเขียว 

๑ 



-๒- 
 

สัดส�วนที่ต�องกําหนด สัดส�วนที่กําหนดแล�ว จํานวน (คน) 
(๔) คัดเลือกจากประธานชุมชนในเขตเทศบาลตําบล จํานวน  ๒  คน คัดเลือกจากผู:ใหญ>บ:านในเขต
เทศบาลตําบล  จํานวน  ๒  คน 

- ประธานชุมชนในเขตเทศบาลตําบล 
(ประธานชุมชนแหลมยาง) 
๑. นายบุญรอด  ปองความดี 
(ประธานชุมชนพลงช:างเผือก)   
๒. นางไทรงาม  คงคางาม 

๒ 

(๕) คัดเลือกจากหัวหน:าสถานีอนามัย/ผู:อํานวยการโรงพยาบาลส>งเสริมสุขภาพตําบล  ผู:อํานวยการ
โรงพยาบาลที่มีหน>วยงานตั้งอยู>ในเขตเทศบาลตําบล  จํานวน  ๓  คน 

- ผู:อํานวยการโรงพยาบาลแกลง 
๑. นายสานนท�  สังข�ภาพันธ� 
- หัวหน:าศูนย�บริการสาธารณสุขฯ 
2. นางลัดดาวัลย�  เทียนดี 
- หัวหน:าสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแกลง 
3. นายทิวัฒน�  รัตนเกตุ 

3 

(๖) คัดเลือกจากผู:อานวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน หรือหัวหน:าหน>วยการศึกษาอื่นๆ ที่มีหน>วยงาน
ตั้งอยู>ในเขตเทศบาลตําบล  จํานวน  ๓  คน 

- ผู:อํานวยการโรงเรียนวัดพลงช:างเผือก 
๑. นายกิจจา  จันทร�ดี 
- ผู:อํานวยการโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 
2. นางสมพร  ตันเงิน 
- ผู:อํานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 
3. นายสุทธิศักดิ์   แสงเพิ่ม 

3 

(๗) คัดเลือกจากหัวหน:าส>วนหรือตัวแทนราชการ /รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน>วยงานตั้งอยู>ในเขตเทศบาลตําบล  
จํานวน  ๓  คน  *นอกจาก (๕) (๖) 

- ผู:กํากับสถานีตํารวจภูธรแกลง 
๑. พ.ต.อ.จตุวัฒน�  กิ่งบัวหลวง 
- พัฒนากรอําเภอแกลง 
2. นายวิวิต  ใจดี 
- ผู:อํานวยการ กศน.อ.แกลง 
3. นายสะโอฐ   สุภาเสพ 

3 



-๓- 
 

สัดส�วนที่ต�องกําหนด สัดส�วนที่กําหนดแล�ว จํานวน (คน) 
(๘) คัดเลือกจากกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตําบล จํานวน ๒ คน คัดเลือกจากผู:ช>วยผู:ใหญ>บ:าน 
สารวัตรกํานัน แพทย�ประจําตําบลในเขตเทศบาลตําบล จํานวน ๒ คน 

- กรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตําบล 
(กรรมการชุมชนมาบใหญ>) 
๑. นางเอ็นดู  เพชรพาณิชย� 
(กรรมการชุมชนหนองแหวน) 
๒. นางรําพึง  แสนแก:ว 

๒ 

(๙) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําชุมชน (อสม) ในเขตเทศบาลตําบล  จํานวน  ๒ คน - อสม. ในเขตเทศบาลตําบล 
๑. นางพวงรัตน�  ทองเจิม 
๒. นางปรานอม  รัตนวิจิตร 

๒ 

(๑๐) คัดเลือกจากสมาชิกอาสาปLองกันภัยฝNายพลเรือน (อปพร.) ในเขตเทศบาลตําบล     จํานวน ๒ คน - อปพร. ในเขตเทศบาลตําบล 
๑. นายสมพงษ�  ยั่งยืน 
๒. นางแฉล:ม ศรีเมือง 

๒ 

(๑๑) คัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมืองในเขตเทศบาลตําบล จํานวน  ๒  คน - กรรมการกองทุนในเขตเทศบาลตําบล 
(กรรมการกองทุนชุมชนหนองแตงโม) 
1.นางทัศนีย�  วิสุทธาธรรม 
(กรรมการกองทุนชุมชนสุนทรโวหาร) 
๒. นายสราวุธ  เลิศประกิจศิลปQ 

๒ 



-๔- 
 

สัดส�วนที่ต�องกําหนด สัดส�วนที่กําหนดแล�ว จํานวน (คน) 
(๑๒) คัดเลือกจากกลุ>มอาชีพต>างๆ เช>น กลุ>ม เกษตรกร /เกษตรก:าวหน:า /กลุ>มสตรี กลุ>ม 
หัตถกรรม กลุ>มแปรรูป เปRนต:น ในเขตเทศบาลตําบล จํานวน ๕ คน 

- กลุ>มอาชีพต>างๆ 
(กลุ>มชมรมร:านอาหารและเครื่องดื่ม)  
๑. คุณสุนทรีย�  โตวิวัธ 
๒. คุณแก:ว  อุฬารวิริโย 
๓. คุณสมชาย  จักวาลนรสิงห� 
๔. คุณสุกฤษฏ�  นิรุตติศาสตร� 
๕. คุณธารทิพย�  โตวิวัธ 

๕ 

(๑๓) คัดเลือกจากผู:ทรงคุณวุฒิ /ปราชญ�ชุมชน ในเขตเทศบาลตําบล จํานวน ๒ คน - ผู:ทรงคุณวุฒิ / ปราชญ�ชุมชน 
๑. นายกุลไหว ไชยวงศ�รุ>งเรือง (สุนทรโวหาร) 
๒. นายปราโมทย� ปVWมสมสกุล (หนองกระโดง) 

๒ 

(๑๔) คัดเลือกจากอาสาพัฒนาชุมชน  อาสาสมัครประชาสงเคราะห� เยาวชน หมอดิน กลุ>มพลังทางสังคม
อื่นๆ ในเขตเทศบาลตําบล ๕ คน 
 

- เยาวชน 
๑. นางสาวพรพรรณ  แซ>ตั๋น 
๒. นายณัฐพงษ�  จ:อยบรรจง 
๓. นางสาวปณิธาน  สุวรรณโชติ 
๔. นางสาวณัฐนันท�  หอมเกษร 
๕. นางสาวธมนวรรณ  สามารถ 
 

๕ 

(๑๕) คัดเลือกจากชมรมผู:สูงอายุในเขตเทศบาลตําบล จํานวน ๒ คน - ชมรมผู:สูงอายุ 
๑. นางชูจิตร  จุลเจือ 
๒. คุณปรารภ  ประมวล 

๒ 



-๕- 
 

สัดส�วนที่ต�องกําหนด สัดส�วนที่กําหนดแล�ว จํานวน (คน) 
(๑๖) คัดเลือกจากองค�กรทางธุรกิจ /ชมรมธุรกิจ /การค:า /การลงทุนอุตสาหกรรม /การ 
ท>องเที่ยว ในเขตเทศบาลตําบล จํานวน  ๔ คน 

- องค�กรทางธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/ร:านค:า 
(ชมรมร:านทอง) 
๑. นายอนุวัฒน�  กุลธนพงศ� 
๒. นายสรวิศ  เพิ่มสุวรรณ 
๓. นางอคิราภ�  จุลเจือ (ผู:ประกอบการแพ) 
๔. นางดวงพร  กล:าหาญ (การค:า) 

๔ 

(๑๗) คัดเลือกจากสื่อมวลชน ในเขตเทศบาลตําบล จํานวน ๑ คน 1. นายโนชญ�  ชาญด:วยกิจ 1 

(๑๘) ประธานหอการค:าจังหวัดระยอง 1. นางอนุชิดา ชินศิรประภา 1 
(๑๙) คัดเลือกจากบุคคลหรือกลุ>มบุคคลอื่นๆ ตามที่เทศบาลตําบล ได:กําหนดขึ้นเพื่อให:เกิด 
กระบวนการมีส>วนร>วมในพื้นที่มากที่สุด จํานวนคนจะต:องไม>น:อยกว>า ร:อยละ ๒ ของ 
ประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในเทศบาลตําบลนั้น หรือจะต:องไม>น:อยกว>าร:อยละ ๕ ของตัวแทน 
จํานวนครัวเรือนในเทศบาลตําบลนั้น (เลือกอย>างใดอย>างหนึ่ง) 

- จํานวนประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง  
๑3,458 คน  
(คํานวณร:อยละ 2) 
=13,458 * 2% = 269.16 
 

270 

รวมสัดส�วนระดับตําบล 323 
 
 
 

  สัดส>วนผู:เข:าร>วมประชุมระดับตําบล  จํานวน  323  คน 
  ผู:เข:าร>วมประชุม  ร:อยละ ๖๐  =  194  คน 
  ผู:เข:าร>วมประชุม  ร:อยละ 2๐  =  65  คน 

 
หมายเหตุ  การประชุมประชาคมท:องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท:องถิ่นสี่ปe ครั้งแรก ให:ใช:สัดส>วนร:อยละ 60 กรณีสัดส>วนร:อยละ 60 ไม>ได:  
ให:ใช:สัดส>วนร:อยละ 59.99 – 20 ได: แต>ต:องบันทึกเหตุผลความจําเปRนไว:ในรายงานการประชุมอย>างชัดเจน 

 


