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ประกาศเทศบาลต าบลแม่อาย 
เรื่อง  สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับต าบล 

------------------------------------------ 

เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแม่อาย เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมการบริหารราชการ
เพ่ือบรรลุเป้าหมายเกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า
ในเชิงภารกิจของรัฐเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและค านึงถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลแม่อาย  จึงประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับต าบล 
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแม่อาย  ดังนี้ 

 (1)  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่อายทุกท่าน ( 12  คน)  

 (2) ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้อ านวยการโรงพยาบาล/ผู้อ านวยโรงพยาบาลการส่งเสริมสุขภาพต าบล/ผู้อ านวยการ
โรงเรียนของรัฐหรือเอกชน  หัวหน้าหน่วยการศึกษา ๆ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในพื้นท่ี 
  13. นายบรรจง  ค าภีระ  ก านันต าบลมะลิกา หมู่ที่ 2 ต าบลมะลิกา 

14. นายไตรรัตน์  เที่ยงออน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  7   ต าบลแม่อาย  
15. นายดวงแก้ว  เมืองปา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  3   ต าบลแม่อาย   
16. นายประสิทธิ์  ชัยมณี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่   4  ต าบลแม่อาย   
17. นายรัชชานนท์  ผาสุก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่   5  ต าบลแม่อาย   
18. นายสง่า  วงค์ษา  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่   7  ต าบลมะลิกา   
19. นายณรงค์  ปัญญากุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  10   ต าบลมะลิกา   
20. นายคเชนทร์  มาวงค์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่   5    ต าบลมะลิกา   
21. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่อาย 
22. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านใหม่ปู่แช่ 
23. ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 
24. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนชัย 
25. ผู้อ านวยการโรงเรียนสันป่าเหียว 
26. ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่อายวิทยาคม 
27. ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 

 (๓) หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในพื้นท่ี 
28. ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรแม่อาย 
29. ผู้จัดการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สาขาแม่อาย) 
30 ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย (สาขาแม่อาย) 
31. พัฒนาการอ าเภอแม่อาย 
31. เกษตรอ าเภอแมอ่าย 
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(4) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) / สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) /คณะกรรมการกองทุน

ชุมชน / กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในพื้นที่เทศบาลต าบลแม่อาย 
  32. นางศรีนวล  สุยะเขต  รองประธานอาสามัครสาธารณสุขมูลฐานต าบลแม่อาย 

33. นางจันทร์ฟอง  ชัยสุภา ประธานอาสามัครสาธารณสุขมูลฐานต าบลมะลิกา 
34  นายนิรันน์  พญาค า  ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลต าบลแม่อาย 
35. นายบุญทา  แสนค าชื่น ประธานกองทุนหมู่บ้านต าบลแม่อาย 
36. นางจิรา  มะลิแก  ประธาน กองทุนหมู่บ้าน ต าบลมะลิกา 
37. นายอ้าย  น าผง  ผู้แทนกลุ่มอาชีพชาวนา 
38. นายบุญช่วย  ยอดแสง ผู้แทนกลุ่มอาชีพชาวนา  
39. นายแก้ว  ดวงแสง  ผู้แทน กลุ่มอาชีพ จักสาน 
40. นายวุฒิไกร  การินทร์บุตร ผู้แทนกลุ่มอาชีพเลี้ยงผึ้ง 
41. นางนิ่มอนงค์  คุณหลวง ผู้แทนกลุ่มอาชีพส่งเสริมเพาะปลูกกัญชา  
42. นายบัณฑิต  ปัตตะโชติ ผู้แทนกลุ่มอาชีพร้านอาหาร 
43. นายศิริชัย เวชโกศล  ผู้แทนกลุ่มอาชีพร้านค้า 
44. ด.ต. สมบูรณ์  ช านาญ ผู้แทนกลุ่มอาชีพตลาดสด 
45. นายศราวุฒิ  สิงห์ผาสุก ผู้แทนกลุ่มอาชีพการท่องเที่ยว 
46. นางประกาย  ชุ่มใจ  ผู้แทนกลุ่มอาชีพร้านค้าแผงลอย 
 

กรณีผู้เข้าร่วมประชาคมท้องถิ่นที่มีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ชุมชนนั้น  ไม่ได้ถูกจัดตั้งเป็น
กลุ่มสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น  ก็สามารถเข้าร่วมประชาคมท้องถิ่นได้  และสามารถเสนอความคิดเห็นมีส่วนร่วมใน
กระบวนการต่าง ๆ ได้  ทุกกรณีที่ประชาคมท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น  ต้องมีจ านวนผู้เข้าประชาคมท้องถิ่น  ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นที่ก าหนด  ทั้งนี้ให้
นับรวมถึงจ านวนผู้ที่มาเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นท้ังหมด 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  20   เดอืน  มิถุนายน  พ.ศ.  2565 

 

 
(นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ) 

นายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย 
 

 

 

 



 

 

  

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    ส านักปลัดเทศบาล    งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

ที่  ชม  53401/     ลงวันที่      มิถุนายน  2565 

เรื่อง   การประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับต าบล 
 

 

เรียน  นายกเทศมนตรีต าบลแมอ่าย 
 

  เรื่องเดิม 

ตามหนังสือจังหวัดเชยีงใหม ่ที่ ชม 0023.3 /ว 41299  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2563  เรื่อง 

แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566-2570)  นั้น 
 

ข้อเท็จจริง 

1. กระทรวงมหาดไทย  ได้ก าหนดแนวทางการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  เพื่อให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการเพื่อสร้างกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นในการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  และก าหนดแนวทางในส่วนของรูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อใช้ในการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น และให้ผู้บริหารท้องถิ่นก าหนดรูปแบบการประชา

คมท้องถิ่นและประกาศให้มีการประชุมประชาคมท้องถิ่น ดังนี้ 

เทศบาลต าบล  ประกอบด้วย 

       (1)  สมาชิกสภาเทศบาล  (ทุกคน) 

       (2) ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ประธานชุมชน/หัวหน้าสถานีอนามัย/ผู้อ านวยการโรงพยาบาล/

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐหรือเอกชน  หัวหน้าหน่วยการศึกษา ๆ 

ที่มหีน่วยงานตั้งอยู่ในพื้นที ่   จ านวน  10-15  คน 

       (๓) หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในพื้นที่ จ านวน 5-10 คน 

       (4) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) / สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป

พร.) /คณะกรรมการกองทุนชุมชน / กลุ่มอาชีพตา่ง ๆ ในพืน้ที่เทศบาลต าบลแมอ่าย  จ านวน 15-20 คน 
 

2.  งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  ฝา่ยอ านวยการ  ได้ด าเนินการจัดท าสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น

เทศบาลต าบลแม่อาย  ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม 0023.3 /ว 41299  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2563  

เรื่อง แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566-2570)  เรียบร้อยแล้ว 
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ข้อพิจารณา 

1. จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   

2. หากเห็นชอบ โปดรลงนามประกาศเทศบาลต าบลแม่อาย เรื่อง  สัดส่วนประชาคมท้องถิ่น

ระดับต าบลที่เสนอมาพร้อมนี้ 

 

 

            (นายพิเชียร  ทาแกง) 

    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 

 

 

        (นางสาววิสุลัดดา   ทรายค า) 

        หัวหนา้ฝา่ยอ านวยการ 

 
 


