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ประกาศเทศบาลต าบลเชียรใหญ่ 
เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับต าบล 

เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ของเทศบาลต าบลเชียรใหญ่ เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม 
การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายเกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ และ     
มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
เทศบาลต าบลเชียรใหญ่ จึงประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถ่ินระดับต าบล เพื่อจัดท า แผนพัฒนาท้องถ่ิน      
ของเทศบาลต าบลเชียรใหญ่ ดังนี้ 

 สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
1. นายพิชัย  โปณะทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียรใหญ่ เขต 1 
2. นายสมยศ  ช่วยนาเขต สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียรใหญ่ เขต 1 
3. นายศักดา  โททอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียรใหญ่ เขต 1 
4. นายบุญยวัฒน์  คงสถาพรกุล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียรใหญ่ เขต 1 
5. นายเนติพัฒน์  คงสถาพรกุล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียรใหญ่ เขต 1 
6. นายวรเชษฐ์  นุ่นตา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียรใหญ่ เขต 1 
7. นายสมศักดิ์  ดีรอด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียรใหญ่ เขต 2 
8. นายโกยิน  ชูเพ็ชร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียรใหญ่ เขต 2 
9. นางเสงี่ยม  คงนวล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียรใหญ่ เขต 2 
10. นายวิชาญ  พรหมดวง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียรใหญ่ เขต 2 
11. นางสาวสุมนทา  แดงบรรจง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียรใหญ่ เขต 2 
12. นายประภัสสร  แก้วหัวไทร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียรใหญ่ เขต 2 

 ก านัน 
1. นายนิกะรุทธ์ิ  ประพันธ์ ก านันต าบลเชียรใหญ่ 
2. นายสมจิน  ลอยลม ก านันต าบลท่าขนาน 

 ผู้ใหญ่บ้าน 
1. นายวุฒิชัย  ชูเพ็ชร์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.ท้องล าเจียก 

 ประธานชุมชน 
1. นางสารีย์  ขาววงศ์ ประธานชุมชนท้องล าเจียก 
2. นางเตือนใจ  เจริญราษฎร์ ประธานชุมชนท่าขนาน 
3. นางสาวรวิษฎา  อักษรวงศ์ ประธานชุมชนตลาดออก 
4. นายจรูญ  บุษบงกรด ประธานชุมชนตลาดตก 

  

/หัวหน้าสถานี... 
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 หัวหน้าสถานีอนามัย/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล 
1. นายธรรมนูญ ชามทอง สาธารณสุขอ าเภอเชียรใหญ่ 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐหรือเอกชน หรือหัวหน้าหน่วยการศึกษาอ่ืน ๆ 
1. นายมนูญ  ชัยเสนะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางพระ 
2. ว่าที่ ร.ต.หญิงมัทนิตา คงช่วย ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลจิรเศรษฐ์ 

 หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
1. นายจารุพัฒน์  หนูนคง ปลัดอ าเภอเชียรใหญ่ 
2. นางสาวอภิชาติ พิบูลย์ พัฒนาการอ าเภอเชียรใหญ่ 
3. พ.ต.อ.สิชา พูลวงษ์ ผู้ก ากับสถานีต ารวจภูธรเชียรใหญ่ 
4. นายพงศกฎ พงศ์เพ็ชร์ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียรใหญ่ 
5. นางสาวธิดารัตน์  รักขนาม ผู้จัดการธนาคารออมสิน 

 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
1. นางภัทรธิดา  แก้วหัวไทร อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
2. นางจิราพร  ขอนแก้ว อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
3. นางสาวสมฤดี  มะลิชู อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
4. นางจ านงค์  เปียพรัด อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
5. นางเตือนใจ  สุขศรีเมือง อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
6. นางสาวอุไร  รอดสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
7. นางวาสนา  ช่วยนาเขตร อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
8. นางอุบลรัตน์  สุระเสน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

 สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
1. นางสาวละออ  จิตรแก้ว สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
2. นางประยูร  รัตนรัตน์ สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

 คณะกรรมการพัฒนาสตรี 
1. นางเฉลิมศรี  เรืองรอด คณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชนเทศบาลต าบลเชียรใหญ ่
2. นางเสาวนีย์  พิเชียรโสภณ คณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชนเทศบาลต าบลเชียรใหญ ่
3. นางสาวศศิธร  ปิ่นทองพันธ์ คณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชนเทศบาลต าบลเชียรใหญ ่
4. นางฉายา  ช่วยนาเขตร คณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชนเทศบาลต าบลเชียรใหญ ่

 กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในพ้ืนท่ี 
1. นางวรรดี  นุ่นตา กลุ่มค้าขาย 
2. นางสาวจิราวรรณ   คงสวัสดิ ์ กลุ่มค้าขาย  
3. นางสาวประนอม  ภาษี กลุ่มหัตถกรรม 
4. นางฐิตานันท์  ทองอุ่น ข้าราชการเกษียณ/ธุรกิจส่วนตัว 

/กรณี... 
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กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถ่ินมีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ ในเขตเทศบาลต าบล 
เชียรใหญ่ไม่ได้ถูกจัดตั้งเป็นกลุ่มสัดส่วนประชาคมท้องถ่ินระดับต าบล ก็สามารถเข้าร่วมประชุมประชาคม
ท้องถ่ินได้ และสามารถเสนอ แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ ได้  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  1  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2564 
 
 
 

(นายสุกิต  ประสพสุข) 
นายกเทศมนตรีต าบลเชียรใหญ ่

 
 


