
(เอกสารแนบท้ายประกาศสัดส่วนการประชุมประชาคมระดับต าบล) 
 

 
สัดส่วนการประชุมประชาคมระดับต าบล 

เทศบาลต าบลเหมืองจี ้
สัดส่วนที่ต้องก าหนด สัดส่วนที่ก าหนดแล้ว จ านวน (คน) 

(๑) สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุกคน - สมาชิกสภาเทศบาลทุกคน   
๑. นายจ ารัส  กันทะวัง 
๒. นายนิรันดร  จิตรา 
๓. นายประสิทธิ์  กิติวงค์ 
๔. นายอ านวย  จันทร์มาทอง 
๕. นายรุ่งอรุณ  อุ่นนันกาศ 
๖. นางศรีเรือน  มาละแซม 
๗. นายศรีธน  ดวงแก้ว 
๘. นายทองเหรียญ  ธุรี 
๙. นายประเสริฐ  นันทะ 
๑๐. นางเพชรรัตน์  ชัชวาล 
๑๑. นายจิรเดช  กมลธง 
๑๒. นางอุตสาห์  ยุปาระมี 

๑๒ 

(๒) ท้องถิ่นอ าเภอในอ าเภอที่เทศบาลต าบลตั้งอยู่ในเขตอ าเภอนั้น - ท้องถิ่นอ าเภอเมืองล าพูน 
๑. นายอภิวัฒน์  สิทธิ์ใหญ ่

๑ 

(๓) ปลัดอ าเภอประจ าต าบลหรือปลัดอ าเภอผู้ประสานงานต าบล  ชุมชน หรือ อปท.นั้นๆ - ปลัดอ าเภอเมืองล าพูน 
๑. ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์  พงษ์อมรพรหม 

๑ 



-๒- 
 

สัดส่วนที่ต้องก าหนด สัดส่วนที่ก าหนดแล้ว จ านวน (คน) 
(๔) คัดเลือกจากประธานชุมชนในเขตเทศบาลต าบล จ านวน  ๒  คน คัดเลือกจากผู้ใหญ่บ้านในเขต
เทศบาลต าบล  จ านวน  ๒  คน 

- ประธานชุมชนในเขตเทศบาลต าบล 
๑.  นายสมนึก  ด ารงมณี 
๒.  นายบรรยง  หิรัญรัตน ์

๒ 

- ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลต าบล 
๑.  นางประนอม  วังธิยอง 
๒.  นางพิกุล  อูทอง 

๒ 

(๕) คัดเลือกจากหัวหน้าสถานีอนามัย/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต าบล  จ านวน  2  คน 

- ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
๑. นางแสงจันทร์  จิโนเป็ง 
๒. นางสาวอ าไพ  จีสัน 

๒ 

(๖) คัดเลือกจากผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน หรือหัวหน้าหน่วยการศึกษาอ่ืนๆ ที่มีหน่วยงาน
ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต าบล  จ านวน  ๕  คน 

- ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐ 
๑. ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนเหมืองจี้ 
๒. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยส้ม 
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดกู่เส้า 
๔. ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดต้นโชค 
๕. ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดป่าตึงเชตวัน  

๕ 

(๗) คัดเลือกจากหัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ /รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต าบล  
จ านวน  ๓  คน  *นอกจาก (๕) (๖) 

สถานีต ารวจภูธรเหมืองจี้ 
๑. ผู้ก ากับสสถานีต ารวจภูธรเหมืองจี้ 
 

๑ 

(๘) คัดเลือกจากกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลต าบล จ านวน ๒ คน คัดเลือกจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
สารวัตรก านัน แพทย์ประจ าต าบลในเขตเทศบาลต าบล จ านวน ๒ คน 

- กรรมการชุมชนในเขตเทศบาลต าบล 
๑.นายค าจันทร์  ใจค าธรรม 
๒.นายพิสันต์  ปลูกปัญญา 

๒ 

- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลต าบล 
๑. นายกฤตย์ชานนท์  อุ่นใจธนการณ์ 
๒. นายชัชวาล  ญานะเหล็ก 

๒ 



-๓- 
 

สัดส่วนที่ต้องก าหนด สัดส่วนที่ก าหนดแล้ว จ านวน (คน) 
(๙) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจาชุมชน (อสม.) ในเขตเทศบาลต าบล  จ านวน ๒ คน - อสม. ในเขตเทศบาลต าบล 

๑. นางสายฝน  ริยะกาศ 
๒. นายสมพร  สิทธิตัน 

๒ 

(๑๐) คัดเลือกจากสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในเขตเทศบาลต าบล        จ านวน ๒ คน - อปพร. ในเขตเทศบาลต าบล 
๑.               - 
๒.               - 

๒ 

(๑๑) คัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมืองในเขตเทศบาลต าบล จ านวน  ๒  คน - กรรมการกองทุนในเขตเทศบาลต าบล 
๑.นายมนัส  พรหมณะ 
๒.นายเฉลิม  ผสม 

๒ 

(๑๒) คัดเลือกจากกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่ม เกษตรกร /เกษตรก้าวหน้า /กลุ่มสตรี กลุ่ม 
หัตถกรรม กลุ่มแปรรูป เป็นต้น ในเขตเทศบาลต าบล จ านวน ๕ คน 

- กลุ่มอาชีพต่างๆ  
๑.นางเดือนดาเรศ  ไชยแก้ว 
๒.นายหลี  จี้ฟู 
๓.นายบุญธรรม  ไชยกาศ 
๔.นายทวี  ลังกาพินธุ์ 
๕.นางนิลวรรณ  ศรีวิชัย 

๕ 

(๑๓) คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ /ปราชญ์ชุมชน ในเขตเทศบาลต าบล จ านวน ๒ คน - ผู้ทรงคุณวุฒิ / ปราชญ์ชุมชน 
๑.นายอินทอน  จันทร์ใหม่ 
๒.นายประพันธ์  โพธิพฤกษ์ 

๒ 



-๔- 
 

สัดส่วนที่ต้องก าหนด สัดส่วนที่ก าหนดแล้ว จ านวน (คน) 
(๑๔) คัดเลือกจากอาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคม
อ่ืนๆ ในเขตเทศบาลต าบล ๕ คน 

- อาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัคร
ประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลัง
ทางสังคมอ่ืนๆ 
๑. นายสังวร  เสนาวารี 
๒. นายครองคิด  อะคะปัน 
๓. นายสัญชาติ  จี้รัตน ์
๔. นางมุกดา  พิชัยพงศ์ 
๕. นางสาวมณี  กันทะวัง 

๕ 

(๑๕) คัดเลือกจากชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบล จ านวน ๒ คน - ชุมรมผู้สูงอายุ 
๑.นายจ านง  ฉางข้าวชัย 
๒.นายอนันต์  จินดาพรม 

๒ 

(๑๖) คัดเลือกจากองค์กรทางธุรกิจ /ชมรมธุรกิจ /การค้า /การลงทุนอุตสาหกรรม /การ 
ท่องเที่ยว ในเขตเทศบาลต าบล จ านวน  ๔ คน 

- องค์กรทางธุรกิจ/ชุมรมธุรกิจ/ร้านค้า 
๑.นายบรรทม  แทนกาศ 
๒.นายโกวิท  อะคะปัน 
๓.นางวันทนา  สุยะวารี 
๔.นางปราณี  ปะมะสอน 

๔ 

(๑๗) คัดเลือกจากสื่อมวลชน ในเขตเทศบาลต าบล จ านวน ๑ คน - ไม่มี - 

(๑๘) ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด  -ไม่มี - 



-5- 
 

สัดส่วนที่ต้องก าหนด สัดส่วนที่ก าหนดแล้ว จ านวน (คน) 
(๑๙) คัดเลือกจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืนๆ ตามที่เทศบาลต าบล ได้ก าหนดขึ้นเพ่ือให้เกิด 
กระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่มากที่สุด จ านวนคนจะต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒ ของ 
ประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในเทศบาลต าบลนั้น หรือจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของตัวแทน 
จ านวนครัวเรือนในเทศบาลต าบลนั้น (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) 

- ครัวเรือน (๓,815) ๑๙1 

รวมสัดส่วนระดับต าบล ๒๕๓ 
 

 
 
 

********************************** 


