
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลท่าช้าง 
เรื่อง  สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

*********************** 

 เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าช้าง  เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมการบริหาร
ราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย  เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสั มฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธี การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
เทศบาลต าบลท่าช้าง  จึงประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2565   
หมู่ที่ 1  บ้าน ขาม  เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าช้าง  ดังนี้ 
   1.  นายอ านาจ  พรชัยเจริญพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าช้าง 
   2.  นายวิเชียร  พิณศิริ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าช้าง 
   3.  นายณัฐวุฒ ิ เดินสันเทียะ    ก านันต าบลท่าช้าง 
   4.  นางวิมลกาญจน์  สมพาน   ผู้ใหญ่บ้าน  
   5.  นางวันเพ็ญ  โพธิ์ชัย   ประธานชุมชนบ้านขาม 
   6.  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าช้าง 
   7.  ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนตาวิทย์ 
   8.  ผู้จัดการการไฟฟ้าอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  
   9.  นางสาวอุษณีย์  เข็มทิศ   สารวัตรก านัน 
 10.  นางวิมลกาญจน์  สมพาน   กรรมการชุมชน 
 11.  นางมาลา  กรีกลาง   กรรมการชุมชน 
 12.  นางลัดดา  ราสูงเนิน   อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
 13.  นางอัมพร  มนปาน   อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
 14.  น.ส.สุนันท์  เรียมลิว   กรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
 15.  นายอ าพล  ด่านสันเทียะ   กรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
 16.  นางผล  แมงกลาง   กลุ่มเกษตรกร 
 17.  นางบานเย็น  แดงจอง   กลุ่มสตรี 
 18.  นายสุวรรณ์  มาจันทร์   สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
 19. นายสังวร  ศรีชุ่ม    สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
 20.  นายกัมพล  ขุ้ยศร        สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง 
 21.  น.ส.เปลียว  ธารณะกลาง  สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง 
 22.  นายสมาน  จริงโพธิ ์  สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง 
 23.  นางพวงทอง  พิมพา  สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง 
 24.  น.ส.นกน้อย  บาลโพธิ์  สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง 
 25.  นายวโิรจน์  แววจะบก   สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง 

   



 

 กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น มีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ใน หมู่ที่ 1 บ้านขาม ไม่ได้ถูก
จัดตั้งเป็นกลุ่มสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2565  ก็สามารถเข้าร่วม
ประชุมประชาคมท้องถิ่นได้  และสามารถเสนอ  แสดงความคิดเห็น  มีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ ได้ทุก
ระดับหรือทุกกรณีที่ประชาคมท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

   ประกาศ  ณ  วันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ.2562 
 
 
 
      (นายราชัน   เศวตอมรกุล) 
       รองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทน 
              นายกเทศมนตรีต าบลท่าช้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลท่าช้าง 
เรื่อง  สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

*********************** 

 เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าช้าง  เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมการบริหาร
ราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย  เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
เทศบาลต าบลท่าช้าง  จึงประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2565   
หมู่ที่ 3  บ้านหนองหอย  เพื่อจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าช้าง  ดังนี้ 

   1.  นายณัฐพล  คล่องงูเหลือม  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าช้าง 
   2.  นางล าพึง  ยอดรัก   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าช้าง 
   3.  นายทะนงศักดิ์  เทากระโทก  ผู้ใหญ่บ้าน  
   4.  นายประจวบ  รัตนสิงห ์   ประธานชุมชนบ้านขาม 
   5.  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 
   6.  ผู้จัดการการไฟฟ้าอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
   7.  นางปราณี  ปรุใหม่   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
   8.  นายด ารง  ด้วงช้าง   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
   9.  นางบุญเรือน  ศรีบุโฮม   กรรมการชุมชน 
 10.  นางสุพร  เนียดกระโทก   กรรมการชุมชน 
 11.  นางส ารวย  บางหนู   อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
 12.  นางพิน  อ่อนโคกสูง   อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
 13.  นายน้อย  ไกรกลาง   กรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
 14.  นายชาติ  รัตนะ    กรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
 15.  นายมนตรี  จ าลองมุข   กลุ่มเกษตรกร 
 16.  นางปิ่น  จีนงูเหลือม   กลุ่มสตรี 
 17.  นางบุญเหลือ  ศรีสุภะ   สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
 18. นายเกตุ  นรารักษ์   สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
 20.  นายประมวล  แดนงูเหลือม      สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง

21.  นายพร้อม  ศักดาเดช   สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง
22.  น.ส.เจิม  มากคง   สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง 

 23.  นายมี  หนูทอง   สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง 
 24.  นางประมวล  เสร ี  สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง 
 25.  นางวิทย์  นามชะเกาะ  สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง 

  



 

 กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น มีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ใน หมู่ที่ 3 บ้านหนองหอย 
ไม่ได้ถูกจัดตั้งเป็นกลุ่มสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2565  ก็สามารถ
เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นได้  และสามารถเสนอ  แสดงความคิดเห็น  มีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ ได้
ทุกระดับหรือทุกกรณีที่ประชาคมท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

   ประกาศ  ณ  วันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ.2562 
 
 
 
      (นายราชัน   เศวตอมรกุล) 
       รองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทน 
              นายกเทศมนตรีต าบลท่าช้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลท่าช้าง 
เรื่อง  สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

*********************** 

 เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าช้าง  เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมการบริหาร
ราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย  เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
เทศบาลต าบลท่าช้าง  จึงประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2565   
หมู่ที่ 7  บ้านโนนสะเดา  เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าช้าง  ดังนี้ 

   1.  นายณัฐพล  คล่องงูเหลือม  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าช้าง 
   2.  นางล าพึง  ยอดรัก   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าช้าง 
   3.  น.ส.ไพลิน  คล่องงูเหลือม   ผู้ใหญ่บ้าน  
   4.  น.ส.ไพลิน  คล่องงูเหลือม   ประธานชุมชนบ้านขาม 
   5.  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 
   7.  ผู้จัดการการไฟฟ้าอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
   8.  นางนิตยา  แก้วเพ็ชร   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
   9.  นายสมมาตร  ใจบุญนอก   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 10.  นางสาวเฉลียว  คงควร   กรรมการชุมชน 
 11.  นางสาวเฉลียว  แมงกลาง   กรรมการชุมชน 
 12.  นางพิกุล  สิทธิเสือ   อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
 13.  นางสง่า  จ าลองมุข   อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
 14.  นางสุนีย์  จิตตหาญ   สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
 15.  นางเข็มทอง  รุ่งกูล   สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
 16.  นางสังวาล  ปลั่งกลาง   กรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
 17.  นางจอง  ทองสม   กรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
 16.  นายไชยยันต์  พูนปรุ   กลุ่มเกษตรกร 
 17.  นางพรณิภา  ฤาเดช   กลุ่มสตรี 
 18.  นางสาวรัฐชา  ทองสม   กุล่มหัตถกรรม 
 19.  นางบุญเชิด  ล้อมกลาง   กลุ่มแปรรูป 
 20.  นางสอิ้ง   ระวังญาต ิ   กลุ่มเย็บผ้า 
 21.  นางสมมาตร  พูนปรุ   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการนวดแผนโบราณ 
 22.  นายเสมอ  พูนปรุ   ปราชญ์หมู่บ้านด้านการเกษตร 
 23.  นายสมมาตร  ใจบุญนอก   อาสาพัฒนาชุมชน 
 24.  นางสงบ   เพ่ิมขุนทด    อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ 
 25.  นายเกรียงไกร  แก้วเพ็ชร   เยาวชน 



 

 26.  นางพวงเพ็ชร  หมั่นมา   หมอดิน 
 27.  นางอนงค์  จัดงูเหลือม   อาสาสมัครพิทักษ์ป่าชุมชน 
 28.  นายบุญพาด  จ าลองมุข   สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
 29.  นายสุภาพ  นาคกระโทก   สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
 30. นายบุญแทน  ดีงูเหลือม   สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
 31.  นายสุรรณ  รุ่งสูงเนิน       สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง 
 32.  นายประทิน  พัฒศรี   สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง 
 33.  นายไพรัช  สิทธิเสือ  สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง 
 34.  นางไสว  สงทา   สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง 
 35.  นายสมทรง  กิจจนศริ ิ  สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง 
 36.  นางหนูไม  คล่องงูเหลือม  สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง 

 กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น มีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ใน หมู่ที่ 7 บ้านโนนสะเดา 
ไม่ได้ถูกจัดตั้งเป็นกลุ่มสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2565  ก็สามารถ
เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นได้  และสามารถเสนอ  แสดงความคิดเห็น  มีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ ได้
ทุกระดับหรือทุกกรณีที่ประชาคมท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

   ประกาศ  ณ  วันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ.2562 

 
 
 
      (นายราชัน   เศวตอมรกุล) 
       รองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทน 
              นายกเทศมนตรีต าบลท่าช้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลท่าช้าง 
เรื่อง  สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

*********************** 

 เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าช้าง  เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมการบริหาร
ราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย  เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
เทศบาลต าบลท่าช้าง  จึงประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2564   
หมู่ที่ 9  บ้านช่องโค   เพื่อจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าช้าง  ดังนี้ 

   1.  นายอุทิศ  ศรีนาคา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าช้าง 
   2.  นางสายทอง  ด่านสันเทียะ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าช้าง 
   3.  นายอมร  เต็มสุข    ผู้ใหญ่บ้าน  
   4.  นางสมพร  ด้วงช้าง   ประธานชุมชนบ้านขาม 
   5.  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 
   7.  ผู้จัดการการไฟฟ้าอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
   8.  นายประกอบ  เจ๊กเหล็ก   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
   9.  นายสิทธิพร  เข็มคง   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 10.  นางสาวละออง   อินกลิ่น   กรรมการชุมชน 
 11.  นางน้ าฝน  นามณรงค์   กรรมการชุมชน 
 12.  นางเปลี่ยน  อินทร์ช้าง   อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
 13.  นางล าปราง  เข็มคง   อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
 14.  นายดม  นามณรงค์   กรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
 15.  นางสมพร  ปุริธรรมเม   กรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
 16.  นายสวง   พุทธรักษ์   กลุ่มเกษตรกร 
 17.  นางสมนึก  ชัยชูมินทร ์   กลุ่มสตรี 
 18.  นางแต้ม  ดวงจิตร   สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
 19. นางแตงอ่อน  ศรีนาคา   สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
 20.  นายถาวร  ด้วงช้าง       สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง 
 21.  นายมานิตย์  ฤาเดช   สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง 
 22.  นางนวม  นามณรงค์  สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง 
 23.  นายหอม  สุขกลาง  สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง 
 24.  นายสุเทพ  ณีระจันทร์  สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง 
 25.  นางทองมาก  ศรีนาคา  สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง 

  



 

 กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น มีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ใน หมู่ที่  9 บ้านช่องโค      
ไม่ได้ถูกจัดตั้งเป็นกลุ่มสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2565  ก็สามารถ
เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นได้  และสามารถเสนอ  แสดงความคิดเห็น  มีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ ได้
ทุกระดับหรือทุกกรณีที่ประชาคมท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

   ประกาศ  ณ  วันที่ 17  พฤษภาคม  พ.ศ.2562 
 
 
 
      (นายราชัน   เศวตอมรกุล) 
       รองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทน 
              นายกเทศมนตรีต าบลท่าช้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลท่าช้าง 
เรื่อง  สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

*********************** 

 เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าช้าง  เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมการบริหาร
ราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย  เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุ ขของประชาชน  โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
เทศบาลต าบลท่าช้าง  จึงประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2565   
หมู่ที่ 10  บ้านมะดัน   เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าช้าง  ดังนี้ 

   1.  นายอ านาจ  พรชัยเจริญพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าช้าง 
   2.  นายทองพุด  พลแสน   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าช้าง 
   3.  นางช าเรือง  สอนรอด   ผู้ใหญ่บ้าน  
   4.  น.ส.กชกร  ศิริเมฆา   ประธานชุมชนบ้านขาม 
   5.  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนมะดัน 
   7.  ผู้จัดการการไฟฟ้าอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
   8.  นายภาคภูมิ  นาวายนต์   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
   9.  นายศิราเมษฎ์  พงษ์อภิภูม ิ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 10.  นายรภสัสิทธิ์  ในเกาะ   กรรมการชุมชน 
 11.  นางศิวพร  หวงจริง   กรรมการชุมชน 
 12.  นางทองสุข  เขตเขว้า   อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
 13.  นางบุญส่ง  ศรีนาคา   อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
 14.  น.ส.นวลมณี  พาศรี   กรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
 15.  นางชนัญญา  แก้วมน   กรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
 16.  นายยงค์  หวังคุ้มกลาง   กลุ่มเกษตรกร 
 17.  นางปราณี  อาจอินทร์   กลุ่มสตรี 
 18.  นายยงค์  ขันงูเหลือม   สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
 19. นางดวงใจ  สุขะ    สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
 20.  นางทองเลี่ยม  นาวายนต์      สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง 
 21.  นางปราณี  มนปาน   สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง 
 22.  นายวีระ   หินพิมาย  สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง 
 23.  นางปราณี  แซ่ตัง  สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง 
 24.  นางประณีต  ม่วงพิกุลทอง สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง 
 25.  นางทวี  จงฤทธิ ์    สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง 
 

  



 

 กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น มีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ใน หมู่ที่ 10 บ้านมะดัน      
ไม่ได้ถูกจัดตั้งเป็นกลุ่มสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2565  ก็สามารถ
เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นได้  และสามารถเสนอ  แสดงความคิดเห็น  มีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ ได้
ทุกระดับหรือทุกกรณีที่ประชาคมท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

   ประกาศ  ณ  วันที่ 17  พฤษภาคม  พ.ศ.2562 
 
 
 
      (นายราชัน   เศวตอมรกุล) 
       รองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทน 
              นายกเทศมนตรีต าบลท่าช้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลท่าช้าง 
เรื่อง  สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

*********************** 

 เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าช้าง  เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมการบริหาร
ราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย  เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
เทศบาลต าบลท่าช้าง  จึงประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2565   
หมู่ที่ 11  บ้านหนองบัว   เพื่อจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าช้าง  ดังนี้ 

   1.  นายส ารวย  ปลั่งกลาง   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าช้าง 
   2.  นายมานะ  เรืองคง   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าช้าง 
   3.  นายวิโรจน์  หนูค ามะดัน   ผู้ใหญ่บ้าน  
   4.  นายอนันต์  รัตนศฤงค์                ประธานชุมชนบ้านขาม 
   5.  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนมะดัน 
   6.  ผู้จัดการการไฟฟ้าอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
   7.  นางกัญญา  รัตนศฤงค์   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
   8.  นายสมศักดิ์  มาลาศร ี   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
   9.  นายรว่ม  เรือนคง   กรรมการชุมชน 
 10.  นางบ าเพ็ญ  เรืองคง   กรรมการชุมชน 
 11.  นางทองเมี้ยน  เรือนคง   อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
 12.  นางสมหวัง  ปลั่งกลาง   อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
 13.  นางเยาวลักษณ์ คชลัย   กรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
 14.  น.ส.สิริมา  นาประจักษ์   กรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
 15.  นายบุญเสริม  กรวยสวสัดิ์  กลุ่มเกษตรกร 
 16.  นางสายทอง  เขียววิเศษ   กลุ่มสตรี 
 17.  นางสมจิต  จัดงูเหลือม   สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
 18. นายบุญเทียน  ศิริประภา   สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
 19.  นายผั้น  ผลผยุง       สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง 
 20.  นางแอ๋ว   มาลาศร ี   สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง 
 21.  นายถนัด  ปลั่งกลาง  สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง 
 22.  นางไปล่  กุยแก้ว   สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง 
 23.  นางทองค า  ศรีนาคา  สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง 
 24.  นายเสงี่ยม  มาลาศร ี  สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง 
 

  



 

 กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น มีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ใน หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัว      
ไม่ได้ถูกจัดตั้งเป็นกลุ่มสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2565  ก็สามารถ
เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นได้  และสามารถเสนอ  แสดงความคิดเห็น  มีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ ได้
ทุกระดบัหรือทุกกรณีท่ีประชาคมท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

   ประกาศ  ณ  วันที่ 17  พฤษภาคม  พ.ศ.2562 
 
 
 
      (นายราชัน   เศวตอมรกุล) 
       รองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทน 
              นายกเทศมนตรีต าบลท่าช้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลท่าช้าง 
เรื่อง  สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 

*********************** 

 เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าช้าง  เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมการบริหาร
ราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย  เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่ อภารกิจของรัฐและมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
เทศบาลต าบลท่าช้าง  จึงประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2565   
หมู่ที่ 13  บ้านท่าช้าง   เพื่อจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าช้าง  ดังนี้ 
   1.  นายสมัคร  อ่อนทองหลาง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าช้าง 
   2.  นายทองพุด  พลแสน   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าช้าง 
   3.  นายณัฐวุฒ ิ ด่านสันเทยีะ   ผู้ใหญ่บ้าน  
   4.  นายเสถียร  ออมไธสง   ประธานชุมชนบ้านขาม 
   5.  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนมะดัน 
   7.  ผู้จัดการการไฟฟ้าอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
   8.  นายรัตนะ  มีเนียม   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
   9.  นางอาภรณ์  สุพรรณกลาง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 10.  นางนิตยา  กาดกลางดอน   กรรมการชุมชน 
 11.  นางแสวง  เกตุอร่าม   กรรมการชุมชน 
 12.  นางปราณี  แก้ววิชิต   อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
 13.  นางละออง  ฤาเดช   อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
 14.  น.ส.นิตยา  มาทองหลาง   กรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
 15.  นางประกอบ  แก้วเพชร   กรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
 16.  นายบุญเลี้ยง  ข าโพธิ ์   กลุ่มเกษตรกร 
 17.  นางราตรี  เข็มเพ็ชร   กลุ่มสตรี 
 18.  นางสมพงษ ์ เดชสุภา   สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
 19. นายลบ  ตุเอ้ียง    สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
 20.  นายประยุทธ  ช่างทอง      สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง 
 21.  นางเปรมศรี  เซียงหนู   สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง 
 22.  นางดวงใจ  ชัยชนะกลาง  สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง 
 23.  นางสมชาติ  หมั่นค า  สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง 
 24.  นายประกอบ  สิงห์ทอง  สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง 
 25.  นางสมคิด  เบ้ามะโน  สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง 

  



 

 กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น มีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ใน หมู่ที่ 13 บ้านท่าช้าง      
ไม่ได้ถูกจัดตั้งเป็นกลุ่มสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2565  ก็สามารถ
เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นได้  และสามารถเสนอ  แสดงความคิดเห็น  มีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ ได้
ทุกระดับหรือทุกกรณีที่ประชาคมท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

   ประกาศ  ณ  วันที่ 17  พฤษภาคม  พ.ศ.2562 
 
 
 
      (นายราชัน   เศวตอมรกุล) 
       รองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทน 
              นายกเทศมนตรีต าบลท่าช้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลท่าช้าง 
เรื่อง  สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

*********************** 

 เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าช้าง  เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมการบริหาร
ราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย  เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
เทศบาลต าบลท่าช้าง  จึงประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2565   
หมู่ที่ 14  บ้านตลาดท่าช้าง   เพื่อจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าช้าง  ดังนี้ 

   1.  นางธนพร  กฤตนันทิพัฒน์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าช้าง 
   2.  นายวิเชียร  พิณศิริ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าช้าง 
   3.  นายอดุลย์  พรหมมีชัย   ผู้ใหญ่บ้าน  
   4.  นางสมเขียน  อินทรผลสุข  ประธานชุมชนบ้านขาม 
   5.  หวัหน้าศูนย์แพทย์ชุมชน 11 เฉลิมพระเกียรติ 
   6.  ผู้จัดการการไฟฟ้าอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
   7.  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 
   8.  นางธารทิพย์  สบสุข   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
   9.  นายอัครเดช  พฤกษาการ   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 10.  นางธารทิพย์  สบสุข   แพทย์ประจ าต าบล 
 11.  นางสาวเปี่ยมจิต  แจ่มเรือน  กรรมการชุมชน 
 12.  นางสาวภสันี  คงกลาง     กรรมการชุมชน 
 13.  นางสมพร  ปลั่งกลาง   อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
 14.  น.ส.แม้นมาศ  ญวนแม   อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
 15.  นางเพ็ชรน้อย  ศิริมาศรังษี  กรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
 16.  นางเซียมเส็ง  แก้วมน   กรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
 17.  นางพรทิพย์  ปานมน   กลุ่มเกษตรกร 
 18.  น.ส.สมหวัง  แซ่ลี้   กลุ่มสตรี 
 19.  นางละมุล  ธรรมศิริ   สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
 20. นางอ้ม  ศิริชัย   สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
 21.  นางทวี  สุขจรัส       สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง 
 22.  นายสมศักดิ์  สุ่มอินทร ์  สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง 
 23.  นางสมพร  เรืองกลาง  สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง 
 24.  นางสายใจ  สบสุข  สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง 
 25.  นางเฉลียว  มงคลชาต ิ  สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง 
 26.  นายไพฑูรย์  พัฒนาพารา  สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง 
 



 

 กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น มีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ใน หมู่ที่ 14 บ้านตลาดท่าช้าง      
ไม่ได้ถูกจัดตั้งเป็นกลุ่มสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2565  ก็สามารถ
เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นได้  และสามารถเสนอ  แสดงความคิดเห็น  มีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ ได้
ทุกระดับหรือทุกกรณีที่ประชาคมท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ.2562 
 
 
 
      (นายราชัน   เศวตอมรกุล) 
       รองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทน 
              นายกเทศมนตรีต าบลท่าช้าง 
 
 
 


