ประกาศเทศบาลตาบลเทพสถิต
เรื่อง กาหนดสัดส่วนประชาคมระดับตาบล
*************************
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๓.๒ ในการ
จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ซึ่งกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคัดเลือกสัดส่วนการประชุมประชาคมระดับตาบล
เพื่อให้บุคคลหรือครัวเรือนที่อยู่ในชุมชนทุกชุมชนในเขตเทศบาลตาบลเทพสถิต ได้ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปรึกษาหารือ เพื่อแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบล ซึ่งเทศบาลตาบลมีหน้าที่จัดให้มีการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตาบล ทั้งนี้
เทศบาลตาบลเทพสถิต ได้ดาเนินการคัดเลือกสัดส่วนการประชุมประชาคมตาบลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เพื่อให้การประชุมประชาคมตาบลของเทศบาลตาบลเทพสถิต เป็นไปตามระเบี ยบ/หนังสือสั่งการ เกิด
กระบวนการมีส่วนร่วม การบริหารราชการบรรลุเป้าหมาย มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน จึงขอประกาศสัดส่วนการประชุมประชาคมระดับตาบลให้ประชาชนได้รับทราบ
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑

(นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์)
นายกเทศมนตรีตาบลเทพสถิต

บัญชีสัดส่วนการประชุมประชาคมระดับตาบล
เทศบาลตาบลเทพสถิต
สัดส่วนระดับตาบล

รายชื่อ/ตาแหน่ง

จานวน (คน)

(๑) สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทุกคน

๑. นายไพบูรณ์ ชยวัศชุติพงศ์
๒. นางรังสิยา แทนทรัพย์
๓. นายอดิเรก กรองแก้ว
๔. นายประเสริฐ ชัยศร
๕. นายชัชวาล พุฒพันธ์
๖. นายมงคล ตัญชัยวิทยากาญน์
๗. นายสันติ ทองแก้ว
๘. นายพัชรพล วชิระพานิชกุล
๙. นายบุญอยู่ รอดพะดี
๑๐. นายภราดร สุคันโท
๑๑. นายอรัญ แควภูเขียว

๑๑

(๒) ท้องถิ่นอาเภอ ในอาเภอที่เทศบาลตาบลตั้งอยู่ในเขต
อาเภอนั้น
(๓) ปลัดอาเภอประจาตาบล หรือ ปลัดอาเภอผู้
ประสานงานตาบล ชุมชน หรือ อปท.นั้นๆ

๑. นายศุภสิทธิ์ ทะคา

๑

๑.นายคมสัน รองเมือง

๑

(๔) คัดเลือกจากประธานชุมชนในเขตเทศบาลตาบล
จานวน ๒ คน คัดเลือกจากผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล
ตาบล จานวน ๒ คน

๑. นายเรืองฤทธิ์ รอดพะดี
๒. นายโสธร แจ่มแจ้ง
๓. นายมังกร ชาติเผือก
๔. นายมนัส รักกระโทก
๑. นายแพทย์กฤษฎา ศิริภูมิ
(ผู้อานวยการโรงพยาบาลเทพสถิต)

๔

(๕) คัดเลือกจากหัวหน้าสถานีอนามัย/ผู้อานวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล/ผู้อานวยการ
โรงพยาบาลที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตาบล
จานวน ๓ คน

๑

(๖) คัดเลือกจากผู้อานวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน หรือ ๑. ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
หัวหน้าของหน่วยการศึกษาอื่นๆ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ใน ๒. ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยเกตุ
เขตเทศบาลตาบลเทพสถิต จานวน ๓ คน
๓. ผูอ้ านวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา

๓

(๗) คัดเลือกจากหัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/
รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตาบลเทพ
สถิต จานวน ๓ คน **นอกจาก (๕) (๖)

๓

๑. ผู้อานวยการโรงเรียนมงคลศึกษา
๒. ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหานคร
อาเซียน
๓. ผู้จัดการไฟฟ้าอาเภอเทพสถิต

สัดส่วนระดับตาบล

รายชื่อ/ตาแหน่ง

จานวน (คน)

(๘) คัดเลือกจากกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตาบลเทพ
สถิต จานวน ๒ คน คัดเลือกจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร
กานัน แพทย์ประจาตาบลในเขตเทศบาลตาบล
จานวน ๒ คน

๑. นางไพรวัลย์ ทับขุนทด
๒. นางราตรี พนมพร
๓. นางสุรีพร พุธต้น
๔. นายทองคา สนทองหลาง

๔

(๙) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจาชุมชน
(อสม.) ในเขตเทศบาลตาบลจานวน ๒ คน

๑. นายทศพล สุวรรณทร
๒. นายณรงค์ศักดิ์ ทองชานาญ

๒

(๑๐) คัดเลือกจากสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อ.ป.พ.ร.) ในเขตเทศบาลตาบล จานวน ๒ คน

๑. นายเฉลิม นางงาม
๒. นายลือศักดิ์ ใจดี

๒

(๑๑) คัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุนชุมชน ในเขต
เทศบาลตาบล
จานวน ๒ คน
(๑๒) คัดเลือกจากกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร/
เกษตรก้าวหน้า/กลุ่มสตรี กลุ่มหัตถกรรม กลุ่มแปรรูป
เป็นต้น ในเขตเทศบาลจานวน ๕ คน

๑. นายสกล ธนสัตยาวิบูล
๒. นางสาวพเยาว์ จงร่างกลาง

๒

๑. นางประดับใจ พูนทาทอง
๒. นางเพชรา วัดกระโทก
๓. นางนันทกา ทับพุ่ม
๔. นางเจียมจิตต์ เสาวคนธ์
๕. นางบังอร สิงชัย
๑. นายบุญเลิศ แจ่มศิลา
๒. นายวอง มะลิวัลย์

๕

๑.นายไพรวัลย์ แคนติ
๒. นางปราณี งับสันเทียะ
๓. นางอุษา คาหอม
๔. นายบุญเหลือ ยิ้มสงบ
๕. นางสาวกนกกร สระโวหาร
๑. นายพัน พันศรี
๒. นางปราณี มะลิวัลย์

๕

ไม่มี

-

ไม่มี

-

ไม่มี

-

(๑๓) คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ชุมชน ในเขต
เทศบาลตาบล จานวน ๒ คน
(๑๔) คัดเลือกจากอาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัคร
ประชาสงเคราะห์ เยาวชนหมอดิน กลุ่มพลังทางสังคม
อื่นๆ ในเขตเทศบาลตาบล จานวน ๕ คน

(๑๕) คัดเลือกจากชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบล
จานวน ๒ คน
(๑๖) คัดเลือกจากองค์กรทางธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การค้า/
การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว ในเขตเทศบาล
ตาบล .จานวน ๔ คน
(๑๗) คัดเลือกจากสื่อมวลชน ในเขตเทศบาลตาบล
จานวน ๑ คน
(๑๘) ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด

๒

๒

สัดส่วนระดับตาบล

รายชื่อ/ตาแหน่ง

(๑๙) คัดเลือกจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นๆ ตามที่
ประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ เดือน กรกฎาคม
เทศบาลตาบลได้กาหนดขึ้นเพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วน พ.ศ.๒๕๖๑ จานวน ๒,๙๙๙ คน
ร่วมในพื้นที่ มากที่สุด จานวนคนจะต้องไม่น้อยกว่าร้อย (๒,๙๙๙ *๒/๑๐๐ = ๕๙ คน)
ละ ๒ ของประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตาบล
นั้น หรือจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของตัวแทนจานวน
ครัวเรือนในเทศบาลตาบลนั้น (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
รวมสัดส่วนการประชุมประชาคมระดับตาบล

จานวน (คน)
๕๙

๑๑๐

