
 
 

 
ประกาศองค์การบรหิารสว่นต าบลวังทอง 

เรื่อง  สดัสว่นประชาคมท้องถิน่ขององค์การบรหิารสว่นต าบลวงัทอง 
..................................................................................................................  

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ.2548 ถึงแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ตามหนังสือ ด่วนที่สุด  ที่มท 0810.3/ว37467 ลงวันที่ 14 
ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ซึ่งได้
ก าหนดรูปแบบการประชาคมท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องสร้างกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จึง
ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง ดังนี้ 
  1. นายณัฐติพงษ์  วันทวี  ประธานประชาคมต าบล 
  2. นายจรูญ  ดอกไม ้  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง 
  3. นางอัมพร  ศรีละหาญ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง 
  4. นายโสภา  ปัญญาวงศ ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง 
  5. นายชลอ  โชคอุทร  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง 
  6. นายยงยุทธ  ไพสิทธิ์  สมาชิกสภา อบต.วังทอง หมู่ที่ 1 
  7. นายสุวรรณ์  จันทาไทย สมาชิกสภา อบต.วังทอง หมู่ที่ 1 
  8. นายสมัย  โพธิ์ทอง  สมาชิกสภา อบต.วังทอง หมู่ที่ 2 
  9. นางสุรินทร์  เลื่อนเพชร สมาชิกสภา อบต.วังทอง หมู่ที่ 2 
  10. นายล้อม  ประณีตพลกรัง สมาชิกสภา อบต.วังทอง หมู่ที่ 3 
  11. นายนิกร  คชสารทอง สมาชิกสภา อบต.วังทอง หมู่ที่ 3 
  12. นายประสิทธิ์ สาระวงศ์ สมาชิกสภา อบต.วังทอง หมู่ที่ 4 
  13. นายคมสัน  เคืองสาร สมาชิกสภา อบต.วังทอง หมู่ที่ 4 
  14. นายสง่า  มณีแก้ว  สมาชิกสภา อบต.วังทอง หมู่ที่ 5  
  15. นายส าเริง  บุตรทอง สมาชิกสภา อบต.วังทอง หมู่ที่ 5 
  16. นายรณชัย  กัญญา  สมาชิกสภา อบต.วังทอง หมู่ที่ 6 
  17. นายสงวน  ทองธรรมรัตน์ สมาชิกสภา อบต.วังทอง หมู่ที่ 6 
  18. นายนายร่วม ก้อนค้างพลู สมาชิกสภา อบต.วังทอง หมู่ที่ 7 
  19. นางพัชนี  ฤาชา  สมาชิกสภา อบต.วังทอง หมู่ที่ 7 
  20. นายธงชัย  เบ้าวรรณ สมาชิกสภา อบต.วังทอง หมู่ที่ 8 
  21. นางสาวอาลัย มีเพชร  สมาชิกสภา อบต.วังทอง หมู่ที่ 9 
  22. นายวัชรินทร์ หารศรี  สมาชิกสภา อบต.วังทอง หมู่ที่ 9 
  23. นายอัมพร  ประดับทอง สมาชิกสภา อบต.วังทอง หมู่ที่ 10 
  24. นางสมรัก  ทองเสนา สมาชิกสภา อบต.วังทอง หมู่ที่ 11 
  25. นายจีระศักดิ์ จ าปาทอง สมาชิกสภา อบต.วังทอง หมู่ที่ 12 
  26. นายทองหยอด มังคุด  สมาชิกสภา อบต.วังทอง หมู่ที่ 12 
  27. นายบุญเลิศ  สังวร  สมาชิกสภา อบต.วังทอง หมู่ที่ 13 
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  28. นายทวี  พันธ์ศรี  ก านันต าบลวังทอง 
  29. นางสงเมือง  บดนอก  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 
  30. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านนาระยะ 
  31. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองตะเคียน 
  32. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา 
  33. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า 
  34. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยร่วม 
  35. ผู้อ านวยการโรงเรียนสหประชาสรร 
  36. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเจาเหนือ 
  37. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านซับชมพู 
  38. ผู้แทนสถานีต ารวจภูธรภกัดีชุมพล(ประจ าจุดตรวจต าบลวังทอง) 
  39. นางสมศรี  มิ่งสวาย  ประธานอสม. หมู่ที่ 4 
  40. นางสายยนต์ ปัญญาวงศ์ ประธานอสม. หมู่ที่ 8 
  41. นางดาวัลย์  จิ๋วเภา  ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 
  42. นายประจวบ สาระวงค์ ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 
  43. นายคม  ศรีเมืองช้าง ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 
  44. นายบวร  นามโคตรศรี ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  หมู่ที่ 8 
  45. นายโกวิทย ์  ต่ายเมือง ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 
  46. นายพาน  เลื่อนเพชร ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 
  47. นายสมหมาย เสนานุช  อปพร. หมู่ที่ 11 
  48. นายสาคร  นามโคตรศรี อปพร. หมู่ที่ 8 
   

- กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในหมู่บ้านชุมชนนั้น ไม่ได้ถูก
จัดตั้งเป็นกลุ่มสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ก็สามารถเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นได้ และสามารถเสนอแสดงความ
คิดเห็น มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆได้ ทุกกรณีที่ประชาคมท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

- ในการประชุมประชาคมท้องถิ่นต้องมีจ านวนผู้เข้าร่วมประชาคมท้องถิ่นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นทั้งหมด ทั้งนี้ให้นับรวมถึงจ านวนผู้ที่เข้าร่วมประชาคมท้องถิ่นทั้งหมด 

- ในกรณีการประชุมประชาคมท้องถิ่นมีจ านวนผู้เข้าร่วมประชาคมท้องถิ่นไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นก าหนดรูปแบบการประชาคมท้องถิ่นตามจ านวนที่มีจริงและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และจัดให้มีการประชุมประชาคมในครั้งถัดไป 

 
ประกาศ ณ วันที่   10    เดอืนมีนาคม  พ.ศ.2564 
 
     
     

(นายณัฐติพงษ์  วันทวี) 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง 

 
   



  
   
 

 


