
 
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลไร่เก่า 
เรื่อง  สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ชุมชนวัดศาลาลัย 
 
 

  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 
2559 ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นของเทศบาลต าบลให้
ใช้รูปแบบการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
    

  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลไร่เก่า เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมการบริหาร
ราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมายเกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลไร่เก่า
จึงประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ชุมชนวัดศาลาลัย เพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลไร่เก่า ดังนี้ 
  1. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไร่เก่า จ านวน 6 คน 
  2. ประธานชุมชน/ผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 2 คน 
  3. หัวหน้าสถานีอนามัย/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชน จ านวน 1 คน 
  4. ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชนหรือหัวหน้าหน่วยการศึกษาอ่ืนๆ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่
ในชุมชน จ านวน 1 คน  
  5. หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจที่มีหน่วยงานตั้งอยู่นอกจากข้อ 3 และข้อ 4 
แห่งละ 1 คน 
  6. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/สารวัตรก านัน/แพทย์ประจ าต าบล/คณะกรรมการชุมชน จ านวน 2 คน 
  7. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าชุมชน (อสม.) จ านวน 2 คน 
  8. สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จ านวน 2 คน 
  9. คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน จ านวน 2 คน 
  10. กลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร/เกษตรก้าวหน้า/กลุ่มสตรี/กลุ่มหัตถกรรม/กลุ่มแปร
รูป ในชุมชน จ านวน 2 คน 
  11. ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ชุมชน จ านวน 2 คน 
  12. อาสาพัฒนาชุมชน/อาสาสมัครประชาสงเคราะห์/เยาวชน/หมอดิน/กลุ่มพลังทางสังคม
อ่ืนๆ ในชุมชน จ านวน 5 คน 
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  13. ผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุ จ านวน 2 คน 
  14. องค์กรทางธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว  ในชุมชน 
จ านวน 2 คน  
  15. สื่อมวลชน 1 คน 
  16. ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด  
  17. บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืนๆ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง
หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือน (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) 
 

  กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น มีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในชุมชนวัดศาลาลัย แต่
ไม่ได้ถูกจัดตั้งเป็นกลุ่มสัดส่วนประชาคมระดับชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ก็สามารถเข้าร่วมประชุม
ประชาคมท้องถิ่นได้ และสามารถเสนอ แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ได้ทุกระดับหรือทุก
กรณีท่ีประชาคมท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
 

        ประกาศ  ณ  วันที่  15  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559 
 

 
 

(นายสุชาติ  สุกิจปาณีนิจ) 
นายกเทศมนตรีต าบลไร่เก่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลไร่เก่า 
เรื่อง  สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ชุมชนบ้านศาลาลัย 
 
 

  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 
2559 ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นของเทศบาลต าบลให้
ใช้รูปแบบการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
    

  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลไร่เก่า เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมการบริหาร
ราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมายเกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลไร่เก่า
จึงประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ชุมชนบ้านศาลาลัย เพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลไร่เก่า ดังนี้ 
  1. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไร่เก่า จ านวน 6 คน 
  2. ประธานชุมชน/ผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 2 คน 
  3. หัวหน้าสถานีอนามัย/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชน จ านวน 1 คน 
  4. ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชนหรือหัวหน้าหน่วยการศึกษาอ่ืนๆ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่
ในชุมชน จ านวน 1 คน  
  5. หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจที่มีหน่วยงานตั้งอยู่นอกจากข้อ 3 และข้อ 4 
แห่งละ 1 คน 
  6. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/สารวัตรก านัน/แพทย์ประจ าต าบล/คณะกรรมการชุมชน จ านวน 2 คน 
  7. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าชุมชน (อสม.) จ านวน 2 คน 
  8. สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จ านวน 2 คน 
  9. คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน จ านวน 2 คน 
  10. กลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร/เกษตรก้าวหน้า/กลุ่มสตรี/กลุ่มหัตถกรรม/กลุ่มแปร
รูป ในชุมชน จ านวน 2 คน 
  11. ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ชุมชน จ านวน 2 คน 
  12. อาสาพัฒนาชุมชน/อาสาสมัครประชาสงเคราะห์/เยาวชน/หมอดิน/กลุ่มพลังทางสังคม
อ่ืนๆ ในชุมชน จ านวน 5 คน 
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  13. ผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุ จ านวน 2 คน 
  14. องค์กรทางธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว  ในชุมชน 
จ านวน 2 คน  
  15. สื่อมวลชน 1 คน 
  16. ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด  
  17. บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืนๆ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง
หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือน (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) 
 

  กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น มีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในชุมชนบ้านศาลาลัย แต่
ไม่ได้ถูกจัดตั้งเป็นกลุ่มสัดส่วนประชาคมระดับชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ก็สามารถเข้าร่วมประชุม
ประชาคมท้องถิ่นได้ และสามารถเสนอ แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ได้ทุกระดับหรือทุก
กรณีท่ีประชาคมท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
 

        ประกาศ  ณ  วันที่  15  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559 
 

 
 

(นายสุชาติ  สุกิจปาณีนิจ) 
นายกเทศมนตรีต าบลไร่เก่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลไร่เก่า 
เรื่อง  สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ชุมชนบ้านตาลเจ็ดยอด 
 
 

  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 
2559 ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นของเทศบาลต าบลให้
ใช้รูปแบบการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
    

  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลไร่เก่า เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมการบริหาร
ราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมายเกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิ ธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลไร่เก่า
จึงประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ชุมชนบ้านตาลเจ็ดยอด เพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลไร่เก่า ดังนี้ 
  1. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไร่เก่า จ านวน 6 คน 
  2. ประธานชุมชน/ผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 2 คน 
  3. หัวหน้าสถานีอนามัย/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชน จ านวน 1 คน 
  4. ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชนหรือหัวหน้าหน่วยการศึกษาอ่ืนๆ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่
ในชุมชน จ านวน 1 คน  
  5. หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจที่มีหน่วยงานตั้งอยู่นอกจากข้อ 3 และข้อ 4 
แห่งละ 1 คน 
  6. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/สารวัตรก านัน/แพทย์ประจ าต าบล/คณะกรรมการชุมชน จ านวน 2 คน 
  7. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าชุมชน (อสม.) จ านวน 2 คน 
  8. สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จ านวน 2 คน 
  9. คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน จ านวน 2 คน 
  10. กลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร/เกษตรก้าวหน้า/กลุ่มสตรี/กลุ่มหัตถกรรม/กลุ่มแปร
รูป ในชุมชน จ านวน 2 คน 
  11. ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ชุมชน จ านวน 2 คน 
  12. อาสาพัฒนาชุมชน/อาสาสมัครประชาสงเคราะห์/เยาวชน/หมอดิน/กลุ่มพลังทางสังคม
อ่ืนๆ ในชุมชน จ านวน 5 คน 
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  13. ผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุ จ านวน 2 คน 
  14. องค์กรทางธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว ในชุมชน 
จ านวน 2 คน  
  15. สื่อมวลชน 1 คน 
  16. ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด  
  17. บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืนๆ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง
หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือน (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) 
 

  กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น มีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในชุมชนบ้านตาลเจ็ดยอด 
แต่ไม่ได้ถูกจัดตั้งเป็นกลุ่มสัดส่วนประชาคมระดับชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ก็สามารถเข้าร่วม
ประชุมประชาคมท้องถิ่นได้ และสามารถเสนอ แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ได้ทุกระดับ
หรือทุกกรณีท่ีประชาคมท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
 

        ประกาศ  ณ  วันที่  15  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559 
 

 
 

(นายสุชาติ  สุกิจปาณีนิจ) 
นายกเทศมนตรีต าบลไร่เก่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลไร่เก่า 
เรื่อง  สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ชุมชนศาลเจ้าปุ่นเท่ากง 
 
 

  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 
2559 ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นของเทศบาลต าบลให้
ใช้รูปแบบการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
    

  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลไร่เก่า เกิดกระบวนการมีส่วนร่ วมการบริหาร
ราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมายเกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลไร่เก่า
จึงประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ชุมชนศาลเจ้าปุ่นเท่ากง เพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลไร่เก่า ดังนี้ 
  1. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไร่เก่า จ านวน 6 คน 
  2. ประธานชุมชน/ผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 2 คน 
  3. หัวหน้าสถานีอนามัย/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชน จ านวน 1 คน 
  4. ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชนหรือหัวหน้าหน่วยการศึกษาอ่ืนๆ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่
ในชุมชน จ านวน 1 คน  
  5. หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจที่มีหน่วยงานตั้งอยู่นอกจากข้อ 3 และข้อ 4 
แห่งละ 1 คน 
  6. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/สารวัตรก านัน/แพทย์ประจ าต าบล/คณะกรรมการชุมชน จ านวน 2 คน 
  7. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าชุมชน (อสม.) จ านวน 2 คน 
  8. สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จ านวน 2 คน 
  9. คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน จ านวน 2 คน 
  10. กลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร/เกษตรก้าวหน้า/กลุ่มสตรี/กลุ่มหัตถกรรม/กลุ่มแปร
รูป ในชุมชน จ านวน 2 คน 
  11. ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ชุมชน จ านวน 2 คน 
  12. อาสาพัฒนาชุมชน/อาสาสมัครประชาสงเคราะห์/เยาวชน/หมอดิน/กลุ่มพลังทางสังคม
อ่ืนๆ ในชุมชน จ านวน 5 คน 
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  13. ผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุ จ านวน 2 คน 
  14. องค์กรทางธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว  ในชุมชน 
จ านวน 2 คน  
  15. สื่อมวลชน 1 คน 
  16. ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด  
  17. บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืนๆ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง
หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือน (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) 
 

  กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น มีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในชุมชนศาลเจ้าปุ่นเท่ากง 
แต่ไม่ได้ถูกจัดตั้งเป็นกลุ่มสัดส่วนประชาคมระดับชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ก็สามารถเข้าร่วม
ประชุมประชาคมท้องถิ่นได้ และสามารถเสนอ แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ได้ทุกระดับ
หรือทุกกรณีท่ีประชาคมท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
 

        ประกาศ  ณ  วันที่  15  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559 
 

 
 

(นายสุชาติ  สุกิจปาณีนิจ) 
นายกเทศมนตรีต าบลไร่เก่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลไร่เก่า 
เรื่อง  สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ชุมชนกระทุ่มโพรง 
 
 

  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 
2559 ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นของเทศบาลต าบลให้
ใช้รูปแบบการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
    

  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลไร่เก่า เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมการบริหาร
ราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมายเกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลไร่เก่า
จึงประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ชุมชนกระทุ่มโพรง เพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลไร่เก่า ดังนี้ 
  1. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไร่เก่า จ านวน 6 คน 
  2. ประธานชุมชน/ผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 2 คน 
  3. หัวหน้าสถานีอนามัย/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชน จ านวน 1 คน 
  4. ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชนหรือหัวหน้าหน่วยการศึกษาอ่ืนๆ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่
ในชุมชน จ านวน 1 คน  
  5. หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจที่มีหน่วยงานตั้งอยู่นอกจากข้อ 3 และข้อ 4 
แห่งละ 1 คน 
  6. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/สารวัตรก านัน/แพทย์ประจ าต าบล/คณะกรรมการชุมชน จ านวน 2 คน 
  7. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าชุมชน (อสม.) จ านวน 2 คน 
  8. สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จ านวน 2 คน 
  9. คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน จ านวน 2 คน 
  10. กลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร/เกษตรก้าวหน้า/กลุ่มสตรี/กลุ่มหัตถกรรม/กลุ่มแปร
รูป ในชุมชน จ านวน 2 คน 
  11. ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ชุมชน จ านวน 2 คน 
  12. อาสาพัฒนาชุมชน/อาสาสมัครประชาสงเคราะห์/เยาวชน/หมอดิน/กลุ่มพลังทางสังคม
อ่ืนๆ ในชุมชน จ านวน 5 คน 
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  13. ผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุ จ านวน 2 คน 
  14. องค์กรทางธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว  ในชุมชน 
จ านวน 2 คน  
  15. สื่อมวลชน 1 คน 
  16. ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด  
  17. บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืนๆ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง
หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือน (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) 
 

  กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น มีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในชุมชนกระทุ่มโพรง แต่
ไม่ได้ถูกจัดตั้งเป็นกลุ่มสัดส่วนประชาคมระดับชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ก็สามารถเข้าร่วมประชุม
ประชาคมท้องถิ่นได้ และสามารถเสนอ แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ได้ทุกระดับหรือทุก
กรณีท่ีประชาคมท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
 

        ประกาศ  ณ  วันที ่ 15  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559 
 

 
 

(นายสุชาติ  สุกิจปาณีนิจ) 
นายกเทศมนตรีต าบลไร่เก่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลไร่เก่า 
เรื่อง  สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ชุมชนสายกลาง 
 
 

  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 
2559 ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นของเทศบาลต าบลให้
ใช้รูปแบบการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
    

  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลไร่เก่า เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมการบริหาร
ราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมายเกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลไร่เก่า
จึงประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ชุมชนสายกลาง เพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลไร่เก่า ดังนี้ 
  1. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไร่เก่า จ านวน 6 คน 
  2. ประธานชุมชน/ผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 2 คน 
  3. หัวหน้าสถานีอนามัย/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชน จ านวน 1 คน 
  4. ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชนหรือหัวหน้าหน่วยการศึกษาอ่ืนๆ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่
ในชุมชน จ านวน 1 คน  
  5. หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจที่มีหน่วยงานตั้งอยู่นอกจากข้อ 3 และข้อ 4 
แห่งละ 1 คน 
  6. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/สารวัตรก านัน/แพทย์ประจ าต าบล/คณะกรรมการชุมชน จ านวน 2 คน 
  7. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าชุมชน (อสม.) จ านวน 2 คน 
  8. สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จ านวน 2 คน 
  9. คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน จ านวน 2 คน 
  10. กลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร/เกษตรก้าวหน้า/กลุ่มสตรี/กลุ่มหัตถกรรม/กลุ่มแปร
รูป ในชุมชน จ านวน 2 คน 
  11. ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ชุมชน จ านวน 2 คน 
  12. อาสาพัฒนาชุมชน/อาสาสมัครประชาสงเคราะห์/เยาวชน/หมอดิน/กลุ่มพลังทางสังคม
อ่ืนๆ ในชุมชน จ านวน 5 คน 
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  13. ผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุ จ านวน 2 คน 
  14. องค์กรทางธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว ในชุมชน 
จ านวน 2 คน  
  15. สื่อมวลชน 1 คน 
  16. ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด  
  17. บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืนๆ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง
หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือน (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) 
 

  กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น มีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในชุมชนสายกลาง แต่ไม่ได้
ถูกจัดตั้งเป็นกลุ่มสัดส่วนประชาคมระดับชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ก็สามารถเข้าร่วมประชุม
ประชาคมท้องถิ่นได้ และสามารถเสนอ แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ได้ทุกระดับหรือทุก
กรณีท่ีประชาคมท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
 

        ประกาศ  ณ  วันที่  15  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559 
 

 
 

(นายสุชาติ  สุกิจปาณีนิจ) 
นายกเทศมนตรีต าบลไร่เก่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลไร่เก่า 
เรื่อง  สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ชุมชนบ้านสามร้อยยอด 
 
 

  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 
2559 ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นของเทศบาลต าบลให้
ใช้รูปแบบการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
    

  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลไร่เก่า เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมการบริหาร
ราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมายเกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลไร่เก่า
จึงประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ชุมชนบ้านสามร้อยยอด เพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลไร่เก่า ดังนี้ 
  1. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไร่เก่า จ านวน 6 คน 
  2. ประธานชุมชน/ผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 2 คน 
  3. หัวหน้าสถานีอนามัย/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชน จ านวน 1 คน 
  4. ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชนหรือหัวหน้าหน่วยการศึกษาอ่ืนๆ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่
ในชุมชน จ านวน 1 คน  
  5. หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจที่มีหน่วยงานตั้งอยู่นอกจากข้อ 3 และข้อ 4 
แห่งละ 1 คน 
  6. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/สารวัตรก านัน/แพทย์ประจ าต าบล/คณะกรรมการชุมชน จ านวน 2 คน 
  7. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าชุมชน (อสม.) จ านวน 2 คน 
  8. สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จ านวน 2 คน 
  9. คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน จ านวน 2 คน 
  10. กลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร/เกษตรก้าวหน้า/กลุ่มสตรี/กลุ่มหัตถกรรม/กลุ่มแปร
รูป ในชุมชน จ านวน 2 คน 
  11. ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ชุมชน จ านวน 2 คน 
  12. อาสาพัฒนาชุมชน/อาสาสมัครประชาสงเคราะห์/เยาวชน/หมอดิน/กลุ่มพลังทางสังคม
อ่ืนๆ ในชุมชน จ านวน 5 คน 
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  13. ผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุ จ านวน 2 คน 
  14. องค์กรทางธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว  ในชุมชน 
จ านวน 2 คน  
  15. สื่อมวลชน 1 คน 
  16. ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด  
  17. บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืนๆ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง
หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือน (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) 
 

  กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น มีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในชุมชนบ้านสามร้อยยอด 
แต่ไม่ได้ถูกจัดตั้งเป็นกลุ่มสัดส่วนประชาคมระดับชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ก็สามารถเข้าร่วม
ประชุมประชาคมท้องถิ่นได้ และสามารถเสนอ แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ได้ทุกระดับ
หรือทกุกรณีท่ีประชาคมท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
 

        ประกาศ  ณ  วันที่  15  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559 
 

 
 

(นายสุชาติ  สุกิจปาณีนิจ) 
นายกเทศมนตรีต าบลไร่เก่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลไร่เก่า 
เรื่อง  สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ชุมชนบ้านห้วยขม้ิน 
 
 

  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 
2559 ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นของเทศบาลต าบลให้
ใช้รูปแบบการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
    

  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลไร่เก่า เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมการบริหาร
ราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมายเกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลไร่เ ก่า
จึงประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ชุมชนบ้านห้วยขมิ้น เพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลไร่เก่า ดังนี้ 
  1. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไร่เก่า จ านวน 6 คน 
  2. ประธานชุมชน/ผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 2 คน 
  3. หัวหน้าสถานีอนามัย/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชน จ านวน 1 คน 
  4. ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชนหรือหัวหน้าหน่วยการศึกษาอ่ืนๆ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่
ในชุมชน จ านวน 1 คน  
  5. หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจที่มีหน่วยงานตั้งอยู่นอกจากข้อ 3 และข้อ 4 
แห่งละ 1 คน 
  6. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/สารวัตรก านัน/แพทย์ประจ าต าบล/คณะกรรมการชุมชน จ านวน 2 คน 
  7. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าชุมชน (อสม.) จ านวน 2 คน 
  8. สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จ านวน 2 คน 
  9. คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน จ านวน 2 คน 
  10. กลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร/เกษตรก้าวหน้า/กลุ่มสตรี/กลุ่มหัตถกรรม/กลุ่มแปร
รูป ในชุมชน จ านวน 2 คน 
  11. ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ชุมชน จ านวน 2 คน 
  12. อาสาพัฒนาชุมชน/อาสาสมัครประชาสงเคราะห์/เยาวชน/หมอดิน/กลุ่มพลังทางสังคม
อ่ืนๆ ในชุมชน จ านวน 5 คน 
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  13. ผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุ จ านวน 2 คน 
  14. องค์กรทางธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว  ในชุมชน 
จ านวน 2 คน  
  15. สื่อมวลชน 1 คน 
  16. ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด  
  17. บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืนๆ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง
หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือน (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) 
 

  กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น มีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในชุมชนบ้านห้วยขมิ้น แต่
ไม่ได้ถูกจัดตั้งเป็นกลุ่มสัดส่วนประชาคมระดับชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ก็สามารถเข้าร่วมประชุม
ประชาคมท้องถิ่นได้ และสามารถเสนอ แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ได้ทุกระดับหรือทุก
กรณีท่ีประชาคมท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
 

        ประกาศ  ณ  วันที่  15  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559 
 

 
 

(นายสุชาติ  สุกิจปาณีนิจ) 
นายกเทศมนตรีต าบลไร่เก่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลไร่เก่า 
เรื่อง  สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ชุมชนตลาดไร่ใหม่ 
 
 

  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 
2559 ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นของเทศบาลต าบลให้
ใช้รูปแบบการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
    

  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลไร่เก่า เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมการบริหาร
ราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมายเกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลไร่เก่า
จึงประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ชุมชนตลาดไร่ใหม่  เพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลไร่เก่า ดังนี้ 
  1. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไร่เก่า จ านวน 6 คน 
  2. ประธานชุมชน/ผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 2 คน 
  3. หัวหน้าสถานีอนามัย/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชน จ านวน 1 คน 
  4. ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชนหรือหัวหน้าหน่วยการศึกษาอ่ืนๆ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่
ในชุมชน จ านวน 1 คน  
  5. หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจที่มีหน่วยงานตั้งอยู่นอกจากข้อ 3 และข้อ 4 
แห่งละ 1 คน 
  6. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/สารวัตรก านัน/แพทย์ประจ าต าบล/คณะกรรมการชุมชน จ านวน 2 คน 
  7. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าชุมชน (อสม.) จ านวน 2 คน 
  8. สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จ านวน 2 คน 
  9. คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน จ านวน 2 คน 
  10. กลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร/เกษตรก้าวหน้า/กลุ่มสตรี/กลุ่มหัตถกรรม/กลุ่มแปร
รูป ในชุมชน จ านวน 2 คน 
  11. ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ชุมชน จ านวน 2 คน 
  12. อาสาพัฒนาชุมชน/อาสาสมัครประชาสงเคราะห์/เยาวชน/หมอดิน/กลุ่มพลังทางสังคม
อ่ืนๆ ในชุมชน จ านวน 5 คน 
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-2- 
 
  13. ผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุ จ านวน 2 คน 
  14. องค์กรทางธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว  ในชุมชน 
จ านวน 2 คน  
  15. สื่อมวลชน 1 คน 
  16. ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด  
  17. บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืนๆ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง
หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือน (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) 
 

  กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น มีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในชุมชนตลาดไร่ใหม่ แต่
ไม่ได้ถูกจัดตั้งเป็นกลุ่มสัดส่วนประชาคมระดับชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ก็สามารถเข้าร่วมประชุม
ประชาคมท้องถิ่นได้ และสามารถเสนอ แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ได้ทุกระดับหรือทุก
กรณีท่ีประชาคมท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
 

        ประกาศ  ณ  วันที่  15  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559 
 

 
 

(นายสุชาติ  สุกิจปาณีนิจ) 
นายกเทศมนตรีต าบลไร่เก่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลไร่เก่า 
เรื่อง  สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ชุมชนตลาดไร่เก่า 
 
 

  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 
2559 ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นของเทศบาลต าบลให้
ใช้รูปแบบการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
    

  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลไร่เก่า เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมการบริหาร
ราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมายเกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลไร่เก่า
จึงประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ชุมชนตลาดไร่เก่า เพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลไร่เก่า ดังนี้ 
  1. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลไร่เก่า จ านวน 6 คน 
  2. ประธานชุมชน/ผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 2 คน 
  3. หัวหน้าสถานีอนามัย/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชน จ านวน 1 คน 
  4. ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชนหรือหัวหน้าหน่วยการศึกษาอ่ืนๆ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่
ในชุมชน จ านวน 1 คน  
  5. หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจที่มีหน่วยงานตั้งอยู่นอกจากข้อ 3 และข้อ 4 
แห่งละ 1 คน 
  6. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/สารวัตรก านัน/แพทย์ประจ าต าบล/คณะกรรมการชุมชน จ านวน 2 คน 
  7. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าชุมชน (อสม.) จ านวน 2 คน 
  8. สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จ านวน 2 คน 
  9. คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน จ านวน 2 คน 
  10. กลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร/เกษตรก้าวหน้า/กลุ่มสตรี/กลุ่มหัตถกรรม/กลุ่มแปร
รูป ในชุมชน จ านวน 2 คน 
  11. ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ชุมชน จ านวน 2 คน 
  12. อาสาพัฒนาชุมชน/อาสาสมัครประชาสงเคราะห์/เยาวชน/หมอดิน/กลุ่มพลังทางสังคม
อ่ืนๆ ในชุมชน จ านวน 5 คน 
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  13. ผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุ จ านวน 2 คน 
  14. องค์กรทางธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว  ในชุมชน 
จ านวน 2 คน  
  15. สื่อมวลชน 1 คน 
  16. ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด  
  17. บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืนๆ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง
หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือน (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) 
 

  กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น มีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในชุมชนตลาดไร่เก่า แต่
ไม่ได้ถูกจัดตั้งเป็นกลุ่มสัดส่วนประชาคมระดับชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ก็สามารถเข้าร่วมประชุม
ประชาคมท้องถิ่นได้ และสามารถเสนอ แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ได้ทุกระดับหรือทุก
กรณีท่ีประชาคมท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
 

        ประกาศ  ณ  วันที่  15  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559 
 

 
 

(นายสุชาติ  สุกิจปาณีนิจ) 
นายกเทศมนตรีต าบลไร่เก่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


