
การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

 การมีส่วนร่วมของประชาชน ถือเป็นหลักการสากลที่อารยประเทศให้ความส าคัญ และเป็นประเด็น
หลักท่ีสังคมไทยให้ความสนใจเพื่อพัฒนาการเมืองเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมตามหลักการธรรม
มาภิบาลที่ภาครัฐจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ เพ่ือ
สร้างความโปร่งใสและเพ่ิมคุณภาพการตัดสินใจของภาครัฐให้ดีขึ้น และเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกๆ ฝ่าย 
 

 ในการบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาไทย พ.ศ.2540 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5)  พ.ศ.2545 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 จึงต่างให้ความส าคัญต่อการบริหารราชการ
อย่างโปร่งใส สุจริต เปิดเผยข้อมูล และการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย
สาธารณะ การตัดสินใจทางการเมือง รวมถึงการตรวจสอบ การใช้อ านาจรัฐในทุกระดับ 
 

 
 
 หลักการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาคราชการนั้น International Association for Public 
Participation ได้แบ่งระดับของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
 1. การให้ข้อมูลข่าวสาร ถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับต่ าที่สุด แต่เป็นระดับที่ส าคัญ
ที่สุด เพราะเป็นก้าวแรกของการที่ภาคราชการจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมในเรื่อง
ต่าง ๆ วิธีการให้ข้อมูลสามารถใช้ช่องทางต่าง ๆ เช่น เอกสารสิ่งพิมพ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเสื่อ
ต่าง ๆ การจัดนิทรรศการ จดหมายข่าว การจัดงานแถลงข่าว การติดประกาศ และการให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
เป็นต้น 
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 2. การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข้อเท็จจริง
และความคิดเห็นเพ่ือประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การรับฟังความคิดเห็น 
การส ารวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น 
 

 
 

3. การเกี่ยวข้อง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน หรือร่วมเสนอแนะทาง
ที่น าไปสู่การตัดสินใจ เพ่ือสร้างความม่ันใจให้ประชาชนว่าข้อมูลความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน
จะถูกน าไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพิจารณา
ประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การจัดตั้งคณะท างานเพ่ือเสนอแนะประเด็นนโยบาย เป็นต้น 
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 4. ความร่วมมือ เป็นการให้กลุ่มประชาชน ผู้แทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วม โดยเป็นหุ้นส่วนกับ
ภาครัฐ ในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ และมีการด าเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น คณะกรรมการที่มี
ฝ่ายประชาชนร่วมเป็นกรรมการ เป็นต้น 
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 5. การเสริมอ านาจแก่ประชาชน เป็นขั้นที่ให้บทบาทประชาชนในระดับสูงที่สุด โดยให้ประชาชน
เป็นผู้ตัดสินใจ เช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่างๆ โครงการกองทุนหมู่บ้านที่มอบอ านาจให้
ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจทั้งหมด เป็นต้น 
 

 
 

 การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอาจท าได้หลายระดับและหลายวิธี ซึ่งบางวิธีสามารถท าได้อย่าง
ง่ายๆ แต่บางวิธีก็ต้องใช้เวลา ขึ้นอยู่กับความต้องการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน ค่าใช้จ่ายและความ
จ าเป็นในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเรื่องละเอียดอ่อน จึง
ต้องมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชน การรับฟังความคิดเห็น การ
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา มีส่วนร่วม รวมทั้งพัฒนาทักษะและศักยภาพของข้าราชการทุกระดับควบคู่กัน
ไปด้วย 
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 จากหลักการและความจ าเป็นดังกล่าวท าให้การพัฒนาระบบราชการที่ผ่านมาได้รับการพัฒนา
กระบวนการบริหารราชการที่สนับสนุนการปรับกระบวนการท างานของส่วนราชการที่เปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึน หรือที่เรียกว่า “การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” 

 

 การส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ถือได้ว่าเป็นเงื่อนไข และเป็นกุญแจดอกส าคัญของ
ความส าเร็จของการพัฒนาระบบราชการให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและเอ้ือต่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน เพราะกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นปัจจัยส าคัญท่ีสนับสนุน และส่งเสริมให้ระบบ
ราชการมีพลังในการพัฒนาประเทศอย่างสร้างสรรค์ อันเป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนาราชการยุคใหม่ที่เป็น
ราชการระบบเปิด  
 

การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของภาคราชการที่มาจากทุกภาคส่วนของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชนท้องถิ่น จะช่วยท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความใกล้ชิดกับประชาชนได้รับ
ทราบความต้องการและปัญหาที่แท้จริง ลดความขัดแย้งและต่อต้าน ทั้งยังเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่
เสริมสร้างให้ประชาชน ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจในประเด็นสาธารณะ ซึ่งเป็นบทบาทที่หน่วยงานภาคราชการ
จะต้องด าเนินการให้เกิดขึ้น 
 

 
 

 อย่างไรก็ตาม การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนและเครือข่ายภาคประชา
สังคมทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นหุ้นส่วน จะประสบความส าเร็จหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับหน่วยงานราชการต่าง ๆ จะ
สนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนมากน้อยเพียงใด รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการความร่วมมือและ
การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในสังคมที่เป็นพันธมิตรของภาคราชการ ซึ่งถึงเวลาแล้วที่ภาคราชการจะต้องร่วมมือ
กันเปิดระบบราชการให้ประชาชนมีส่วนร่วม   เพ่ือท าให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เกิดการแบ่งสรร
ทรัพยากรอย่างยุติธรรม  และลดความขัดแย้งในสังคม และที่ส าคัญที่สุด คือ การสร้างกลไกของการพัฒนา
ระบบราชการที่ยั่งยืน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนนั่นเอง 
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หมายเลขโทรศัพท์ประธานสภาเทศบาล,รองประธานสภาฯและสมาชิกสภาเทศบาล 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ 
1 นายวสันต์ ยาแก้ว ประธานสภาเทศบาล 08-1882-1347 
2 นายเลอชา วงษ์สุวรรณ รองประธานสภาเทศบาล 08-1886-7470 
3 นางวิลัย กีตา สมาชิกสภาเทศบาล   เขต 1 08-5052-2475 
4 นายเปรมชนัน เขตร์วิทย์ สมาชิกสภาเทศบาล   เขต 1 08-9839-5908 
5 นางลัดดา ผ่องฉวี สมาชิกสภาเทศบาล   เขต 1 08-9960-5035 
6 นายปัญญา พนมวาสน์ สมาชิกสภาเทศบาล   เขต 1 08-0789-1741 
7 นายพิทักษ์ สุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล   เขต 2 08-1039-3227 
8 นายสมบัติ คมข า สมาชิกสภาเทศบาล   เขต 2 08-3626-2777 
9 นางสุปราณี เมฆพัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล   เขต 2 08-7315-2935 

10 นางนิตยา ช่อฟัก สมาชิกสภาเทศบาล   เขต 2 08-1530-7230 
11 นายประเสริฐศักดิ์ หมวกยอด สมาชิกสภาเทศบาล   เขต 2 08-9906-7119 

 

 
 

หมายเลขโทรศัพท์หัวหน้าส่วนการงาน 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล หัวหน้าส่วนการงาน ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ 

1 นางสาวพันธ์นิภา เมฆสินธุ์ ปลัดเทศบาลต าบลนครชุม 08-17073427 

2 นางสุชาดา รักเก้ือ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 08-6201-2643 

3 นายพรเทพ ศิลารักษ์ ผู้อ านวยการกองช่าง 08-1533-0915 

4 นายนิมิตร ณัฐวรพงศ์ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ  

5 นางนัยนา พะโยม ผู้อ านวยการกองคลัง 08-9640-6661 

6 นางสาวรัญชิดา   บุญภักดี รก.ผู้อ านวยการกองการศึกษา 08-3718-4229 

7 นายรักษ์พงษ์ พิรุณ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาล 1 08-6445-7041 

 
 
 
 
 



โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน ปี 2562 : เทศบาลต าบลนครชุม               โดยงานพัฒนาชุมชน ส านักปลัดเทศบาล  หน้า 7 
 

 ประธานกรรมการชมุชนและหมายเลขโทรศัพท ์
 
  

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ 
1 นางศิริลักษณ์ จันทร์ดวง ประธานชุมชนรักษ์แม่น้ าปิง 089-9607519 
2 นางพรรณพร บัวนาค ประธานชุมชนปากคลองใต้ 089-7040262 
3 นางสาวสุกัญญา เต็มทวี ประธานกรรมการชุมชนพัฒนาวิมล 089-2727725 
4 นางสาวลัดดา ผ่องฉวี ประธานกรรมการชุมชนปากคลองกลาง 089-9605035 
5 นางอุ่นเรือน คงสิบ ประธานชุมชนปากคลองกลางพัฒนา 065-7719738 
6 นายรุ่งอรุณ บุษย์ศรีเจริญ ประธานชุมชนปากคลองเหนือ 089-4372997 
7 นายปัญญา ศรีลารักษ์ ประธานชุมชนนครชุมพัฒนา 095-6341755 
8 นางสุนันทา อรุณวิง ประธานชุมชนเจ้าพ่อเสือ (คสม.) 063-5280219 
9 นายปรีชา ภู่ช านาญ ประธานกรรมการชุมชนนครชุมร่วมใจ 082-510-9688 

10 นายสุทัศน์ แหงมงาม ประธานชุมชนคลองสวนหมาก 089-4372776 
11 นายบุญยงค์ คงสิทธิ์ ประธานชุมชนประชาร่วมใจ 061-5451367 

 

 

 

  
 

 

 
 
 
 
 

นายสมรัก แขนสูงเนิน นายสุวิทย ์ปานพลอย นายบุญเชิด ดาราน้อย นางอรชร อังกฤษ นางทัศนีย์ ค าป๊ับ นายไพโรจน์ พนมวาสน์ 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท ์
1 นายสมรัก แขนสูงเนิน ก านันต าบลนครชุม 08-6849-4792 
2 นายสุวิทย์ ปานพลอย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านหัวยาง 08-9906-3939 
3 นายบุญเชิด ดาราน้อย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านปากคลองใต้ 06-4010-1444 
4 นางอรชร อังกฤษ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านปากคลองกลาง 08-6206-2422 
5 นางทัศนีย์ ค าปั๊บ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านนครชุม 08-1887-2933 
6 นายไพโรจน์ พนมวาสน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านสว่างอารมณ์ 08-7310-9323 

 

รายชื่อก านันและผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลต าบลนครชุม 
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ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โทรศัพท์มือถือ บ้านเลขท่ี หมู่ที่ 

1 นางศิริลักษณ์ จันทร์ดวง ประธานชุมชนรักษ์แม่น้ าปิง 089-9607519 59 2 

2 นางวิลัย กีตา รองประธาน 085-0522475 56/4 2 

3 นางรัศมี ต่วนชะเอม เลขานุการ 085-7197104 72/1 2 

4 นางเกษร พิรุณ ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ 086-0155707 108/1 2 

5 นางสาวลัดดา แสงอุทัย ฝ่ายการคลัง 087-2015526 59 2 

6 นางลัดดา บุญปรี ฝ่ายสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม 083-1677648 75/1 2 

7 ร.ต.อ.ส าราญ ยอดจันทร์ ฝ่ายการศึกษา  65/83 2 

8 ด.ต.ฉงน บุญปรี ที่ปรึกษาชุมชน 085-7295899 75 2 

9 นายจรัล วังนาค ที่ปรึกษาชุมชน 088-4288133 79/1 2 

10 นายมนัส พูลเขตรนคร ที่ปรึกษาชุมชน 086-3211343 255 2 

 
 
 
 
 
 
ล าดับ ชื่อ-สกุล บ้านเลขท่ี หมู่ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 

1 นางลัดดา        บุญปรี 75/1 2 0831677648 

2 นางวิลัย          กีตา 56/4 2 085-0522475 

3 นางรัศมีษ์       ต่วนชะเอม 72/2 2 0857197104 

4 น.ส.ทิพวรรณ    กิติแก้ว 87 2 055-798-157 

5 นางเกษร                 พิรุณ 108/1 2 0860155707 

 
 

รายชื่อคณะกรรมการชมุชนที่ 1 ชุมชนรักษ์แม่น  าปิง 

อาสาสมัครสาธารณสขุฯ (อสม.) ประจ าชุมชนที่ 1 ชุมชนรักษ์แม่น  าปิง 



โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน ปี 2562 : เทศบาลต าบลนครชุม               โดยงานพัฒนาชุมชน ส านักปลัดเทศบาล  หน้า 9 
 

 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง โทรศัพท์มือถือ บ้านเลขท่ี หมู่ที่ 

1 นางพรรณพร บัวนาค ประธานชุมชน 089-7040262 66/1 3 

2 นางมิตรชัยยา เมฆพัฒน์ รองประธาน 089-5682373 58 3 

3 นางพิณรดา รอดปานะ เลขานุการ 087-5733329 44/2 3 

4 นายสาคร บุญโชติ ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ 081-3792538 77/2 3 

5 นางดวงรัตน์ พยอม  ฝ่ายการคลัง 086-9324460 66 3 

6 นางน้ าทิพย์ ซินิซาโล ฝ่ายสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม 064-9421029 77/2 3 

7 นางเลขา ปิยะมัยคงเดช ฝ่ายการศึกษา 081-6884578 158 3 

8 นายประพันธ์ อินทรสูต ที่ปรึกษาชุมชน 087-5713937 225 3 

9 นายนิพิธ กลัดล้อม ที่ปรึกษาชุมชน 084-6181239 106/2 3 

10 นางสาวอาษา ภูมิรินทร์ ที่ปรึกษาชุมชน 089-7534041 44/7 3 

 
  

 
 
 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล บ้านเลขท่ี หมู่ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 
1 นางน้ าทิพย์  ซินิซาโล 77/2 3 064-9421029 
2 นางรัชนี   มีทรัพย์ 42 3 09-7043095 
3 นางบุญสังข์  เกษาพร 77 3 01-0466176 
4 นางสาวยุพิน    ศรีธรรมารักษ์ 61 3 081-4940590 
5 นางมิตรชัยยา   เมฆพัฒน์ 58 3 055-798153/085-7326159 
6 นางพรรณพร   บัวนาค 66/1 3 055-738710/089-7040262 
7 นางเลขา   ปิยะมัยคงเดช 158/8 3 081-6884578 
8 นายสาคร   บุญโชติ 77/2 3 081-3792538- 
9 นางสาวสมบูรณ์   กลวยทอง 174/9 3  

รายชื่อคณะกรรมการชมุชนที่ 2 ชุมชนปากคลองใต ้

อาสาสมัครสาธารณสขุฯ (อสม.) ประจ าชุมชนที่ 2 ชุมชนปากคลองใต ้
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ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โทรศัพท์มือถือ บ้านเลขที่ หมู่ที่ 

1 นางสาวสุกัญญา เต็มทวี ประธานชุมชน 089-2727725 161/1 3 

2 นางมาลี อินอ าไพ รองประธาน 099-3757059 231/2 3 

3 นางสาวจีราวรรณ หนูทอง เลขานุการ 083-1657911 202 3 

4 นายพรรษา จันทร์อุดม ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ 086-2009342 243/1 3 

5 นางสาวลัดดาวัลย์ ประชุมวงค์ ฝ่ายการคลัง 089-4367780 166 3 

6 นางปนัสตา เบ้าศิลป์ ฝ่ายสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม 083-2124719 148/3 3 

7 นายกฤษฎา เงินดี ฝ่ายการศึกษา 088-4293578 231/3 3 

8 นายอ านวย ผลบุญ ที่ปรึกษาชุมชน 089-4369654 182/2 3 

9 นายอุดม เรื่อศรีจันทร์ ทีป่รึกษาชุมชน 081-7279967 151/5 3 

10 นายใหญ่ พลชีพ ที่ปรึกษาชุมชน 089-2727725 161/1 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล บ้านเลขท่ี หมู่ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 
1 นางสาวสุกัญญา เต็มทวี 161/1 3  
2 นายกิตติวัฒน์ ข าทอง 154/4 3 080-5093805 
3 นางส ารวย นุ่มตูม 199 3 055-799556/01-6747293 
4 นางอัญชุลี รอดปานะ 49 3 055-738089 
5 นางสาวจีราวรรณ หนูทอง 202 3 083-1657911 
6 นางสาวสุทธิดา     ศรีเมือง 170/1 3  
7 นางมาลี อินอ าไพ 231/2 3 080-5187347 
8 นางวาสนา ชัยพรอุปถัมภ์ 154/4 3 086-4441229 
9 น.ส.ขวัญฤทัย จันทร์อุดม 243/1 3 088-1550240 

รายชื่อคณะกรรมการชมุชนที่ 3 ชุมชนพัฒนาวิมล 

อาสาสมัครสาธารณสขุฯ (อสม.) ประจ าชุมชนที่ 3 ชุมชนพัฒนาวิมล 
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ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โทรศัพท์มือถือ บ้านเลขท่ี หมู่ที่ 

1 น.ส.ลัดดา ผ่องฉวี ประธานชุมชน 086-2050035 29/1 4 

2 นางมาลัย ผ่องฉวี รองประธาน 082-1715992 29/5 4 

3 น.ส.ยุพา กรรณิกา เลขานุการ 086-8027258 24 4 

4 นายประจบ คงสมุทร ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ 086-1197391 29/5 4 

5 นางสาวสมพร เกตุน้อย ฝ่ายการคลัง 094-7604987 32/1 4 

6 น.ส.ต๋ิม ผ่องฉวี ฝ่ายสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม 08-10452190 14 4 

7 นายมีนา ประสาทพร ฝ่ายการศึกษา 09-31424224 13 4 

8 นางสมบูรณ์ คงสมุทร ที่ปรึกษาชุมชน 055-799366 32/3 4 

9 นายอ านาจ น้ าผึ้ง ที่ปรึกษาชุมชน 08-43672055 9/2 4 

10 นายวัลลภ ปานศิลา ที่ปรึกษาชุมชน 086-2115389 5 4 

 
 
 
 

 
 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล บ้านเลขท่ี หมู่ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 
1 นางพวงเพ็ญ   กันนุช 19/2 4 07-0106938 
2 นางวันดี ฉายวงค์ปัญญา 29 4 081-0403753 
3 นางนงลักษณ์ อินทวารี 4 4 055-799376 
4 นางมาลัย ผ่องฉวี 29/5 4 082-1715992 
5 นางติ๋ม ค าอินทร์ 14 4 081-0452190 
6 นางประกอบ มั่นศักดิ์ 12/6 4 086-0273230 
7 นางสาวนันธิญา ฉายวงษ์ปัญญา 29 4 082-7751270 
8 น.ส.ลัดดา ผ่องฉวี 29/1 4 086-2050035 

รายชื่อคณะกรรมการชมุชนที่ 4 ชุมชนปากคลองกลาง 

อาสาสมัครสาธารณสขุฯ (อสม.) ประจ าชุมชนที่ 4 ชุมชนปากคลองกลาง 
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ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โทรศัพท์มือถือ บ้านเลขท่ี หมู่ที่ 

1 นางอุ่นเรือน คงสิบ ประธานชุมชน 065-7719738 83/5 4 

2 นางสาลี่ จันเปรม รองประธาน 085-8756518 73/7 4 

3 นางอรชร อังกฤษ เลขานุการ 086-2062422 80/9 4 

4 นายชาญ สุขพรี ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ 086-4677672 75 4 

5 นางรัศมี ว่องธัญญการ ฝ่ายการคลัง 062-3832389 46/2 4 

6 นางพรชุดา แก้ววิเชียร ฝ่ายสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม 081-5966879 80/3 4 

7 นายเชาวฤทธิ์ ครุฑอินทร์ ฝ่ายการศึกษา 089-8570015 87/10 4 

8 นางสุปราณี เมฆพัฒน์ ที่ปรึกษาชุมชน 086-9386344 103 4 

9 นางเนาวรัตน์ จันทโรภาส ที่ปรึกษาชุมชน 083-9627877 69/11 4 

10 นายนันทชัย แก้วเชียร ที่ปรึกษาชุมชน 085-2673513 80/2 4 

 
        

 
 
 
 

 
 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล บ้านเลขท่ี หมู่ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 
1 นางสมหวัง   กัณฑะ 83/2 4 055-738295/01-0446541 
2 นางสาวภาวิดา        ครองวงษ์ 51 4  
3 นางอรชร อังกฤษ 80/8 4 055-738159/05-2602422 
4 นายเจตน์ บัวเกต ุ 83 4 081-0446541 
5 นางนิตยา                ค าใส 48/3 4  

รายชื่อคณะกรรมการชมุชนที่ 5 ชุมชนปากคลองกลางพัฒนา 

อาสาสมัครสาธารณสขุฯ (อสม.) ประจ าชุมชนที่ 5 ชุมชนปากคลองกลางพัฒนา 
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ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โทรศัพท์มือถือ บ้านเลขท่ี หมู่ที่ 

1 นายรุ่งอรุณ บุษย์ศรีเจริญ ประธานชุมชน 089-4372997 189 5 

2 นางออมสิน สุราภา รองประธาน 087-7354415 282/13 5 

3 นางสมปอง นาคชื่น เลขานุการ                   098-5289963  282/11 5 

4 นายจรินทร์ แก้วประสิทธิ์ ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ 087-7354415 280/1 5 

5 นางสาวจิราภรณ์ ยิ้มแย้ม ฝ่ายการคลัง 096-3414239 140 5 

6 นางลัดดาวัลย์ บุษย์ศรีเจริญ ฝ่ายสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม 094-6019718 189 5 

7 นางยุพิน จารุสิงห์ ฝ่ายการศึกษา 095-6397386 280/1 5 

8 นางสมใจ โพธิ์ศรี ที่ปรึกษาชุมชน 083-6261279 256/2 5 

9 นางทิพย์รัตน์ อินทร ที่ปรึกษาชุมชน 081-7070162 269 5 

10 นางแฉล้ม สร้อยสีทา ที่ปรึกษาชุมชน 089-5673089 80 5 

 
 
 
 
 
 

 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล บ้านเลขท่ี หมู่ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 
1 นางลัดดาวัลย์  บุษศรีเจริญ 181 5 055-799091/083-9588273 
2 นางออมสิน สุราภา 370/1 5 056-559220,081-7804737 
3 นายจรินทร์ แก้วประสิทธิ์ 280/3 5 055-708483/081-7804737 
4 นางอภิญญา บุษศรีเจริญ 180/2 5 085-0502934 
5 นางสมใจ โพธิ์ศรี 255 5 089-8600036 
6 นางสมศรี วังนาค 80/13 5 089-6427892 

รายชื่อคณะกรรมการชมุชนที่ 6 ชุมชนปากคลองเหนือ 

อาสาสมัครสาธารณสขุฯ (อสม.) ประจ าชุมชนที่ 6 ชุมชนปากคลองเหนือ 
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ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โทรศัพท์มือถือ บ้านเลขท่ี หมู่ที่ 

1 นายปัญญา ศรีลารักษ์ ประธานชุมชน 095-6341755 366/1 5 

2 นางวิภา สุขส าราญ รองประธาน 081-0463465 324/2 5 

3 นางสาวปิ่นหทัย วงศ์สุวรรณ เลขานุการ 091-8371168 399 5 

4 นางวิมาน ฝั้นยาวงค์ ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ 085-6050874 264/7 5 

5 นางลัดดา สีข า ฝ่ายการคลัง 062-9411149 265/5 5 

6 นางส่องหล้า ผดุงชาติ ฝ่ายสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม 084-8159746 397/7 5 

7 นางสาวน้ าฝน แสงอรุณ ฝ่ายการศึกษา 087-0490257 422/5 5 

8 นางสุรีรัตน์ กลัดกลีบ ที่ปรึกษาชุมชน 097-9791764 265/12 5 

9 นางสาวปริศนา บุหร่า ที่ปรึกษาชุมชน 062-5896726 398 5 

10 นางสาวสุนทรี สดุดี ที่ปรึกษาชุมชน 094-7304202 220/4 5 

 
 
 
 
 
 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล บ้านเลขท่ี หมู่ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 
1 นางวิภา   สุขส าราญ 324/2 5 081-0463465 
2 นางส่องหล้า ผดุงชาติ 397/725 5 084-8159746 
3 นางสาวปริศนา บุหร่า 398 5 062-5896726 
4 นางสาวศิราณี          นพพันธ์ 442/6 5  
5 นางสาวประทุม ศรีกรุษ 397/1 5 07-8415548 
6 นางสาวปิ่นหทัย วงศ์สุวรรณ 399 5 091-8371168 

รายชื่อคณะกรรมการชมุชนที่ 7 ชุมชนนครชุมพัฒนา 

อาสาสมัครสาธารณสขุฯ (อสม.) ประจ าชุมชนที่ 7 ชุมชนนครชุมพัฒนา 
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ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โทรศัพท์มือถือ บ้านเลขท่ี หมู่ที่ 

1 นางสุนันทา อรุณวิง ประธานชุมชน 0635280219 219/3 5 

2 นางอารีรักษ์ ชนะภัย รองประธาน 086-6113700 219/6 5 

3 นางสาววนาลัย ชนะภัย เลขานุการ 0966628211 219/6 5 

4 นางนิตยา คมข า ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ 0953408998 320/3 5 

5 นางบุญรัตน์ อุดมรัตนศิริชัย ฝ่ายการคลัง 0820565203 160 5 

6 นางเพชรา เกียรติเบญจกุล ฝ่ายสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม 096-4267621 130/4 5 

7 นายเสวก อรุณวิง ฝ่ายการศึกษา 081-3653771 219/3 5 

8 นายไพศาล สุขภิรมย์ ที่ปรึกษาชุมชน 0850495661 72 5 

9 นายวีราวุธ กรงทอง ที่ปรึกษาชุมชน  50 5 

10 นายชาติ มีชัย ที่ปรึกษาชุมชน 0818876001 82/2 5 

ล าดับ ชื่อ-สกุล บ้านเลขท่ี หมู่ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 
1 นางสุนันทา  อรุณวิง 219/3 5 081-3653771 
2 นายเสวก อรุณวิง 219/3 5 081-3653771 
3 นางสาววนาลัย ชนะภัย 219/6 5 088-2932195 
4 นางบุญรัตน์ อุดมรัตนศิริชัย 160 5 087-2119139 
5 นางอารีรักษ์ ชนะภัย 219/6 5 086-6113700 
6 นางชนันธร ศุภราทิตย์ 110 5 086-9352586 
7 นางพูนศรี พูกนาค 202 5 083-6216612 
8 นางเพชรา เกียรติเบญจกุล 130/4 5 096-4267621 

รายชื่อคณะกรรมการชมุชนที่ 8 ชุมชนเจ้าพ่อเสือ (คสม.) 

อาสาสมัครสาธารณสขุฯ (อสม.) ประจ าชุมชนที่ 8 ชุมชนเจ้าพอ่เสือ (คสม.) 
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รายชื่อคณะกรรมการชมุชนที่ 9 ชุมชนนครชุมร่วมใจ 
  

ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โทรศัพท์มือถือ บ้านเลขท่ี หมู่ที่ 

1 นายปรีชา ภู่ช านาญ ประธานกรรมการชุมชน 082-5109688 77/1 5 

2 นายสุวัฒน์ อรชร รองประธาน 0957256822 80/37 5 

3 นางญาดา สุขประสาท เลขานุการ 0897518898 428/6 5 

4 นายวิโรจน ์ มาลาเอ่ียม ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ 090229335 225/1 5 

5 นายมณเฑียร รัชตโชต ิ ฝ่ายการคลัง 0616843110 80/22 5 

6 นางราตรี ไชยวงค ์ ฝ่ายสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม 0877354480 379/6 5 

7 นายพชร ศุภราทิตย์ ฝ่ายการศึกษา 0894609969 110 5 

8 นางชนันธร ศุภราทิตย์ ที่ปรึกษาชุมชน 086-9352586 110 5 

9 นายทศพร มากกุญชร ที่ปรึกษาชุมชน 0819538298 80/24 5 

10 นางพิทยา อรชร ที่ปรึกษาชุมชน 0881649194 80/37 5 

 
 
 
 
 

 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล บ้านเลขท่ี หมู่ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 
1 นางนิตยา   ช่อฟัก  192/1 5 01-5307230 
2 นายธนวรรษ จารุเสนีย์ 631 5 055-738228/081-9727287 
3 นางราตรี ไชยวงค ์ 379/6 5 055-738688/07-2123383 
4 นายวิมล บัวบาน 374/1 5 06-6614172/087-7352955 
5 นางทัศนีย์ ค าปั๊บ 630 5 081-8872933 
6 นายสุทัศน์ อินท์นอย 188/1 5  
7 นางสาวกาญจนา เพ็งยิ้ม 79/6 5 083-9569528 

อาสาสมัครสาธารณสขุฯ (อสม.) ประจ าชุมชนที่ 9 ชุมชนนครชุมร่วมใจ 
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ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โทรศัพท์มือถือ บ้านเลขท่ี หมู่ที่ 

1 นายสุทัศน์ แหงมงาม ประธานชุมชน 089-4372776 84 6 

2 นายจรูญ ค าหอม รองประธาน 080-9287710 37/2 6 

3 นายไพศาล พุกนัด เลขานุการ  142 6 

4 นายเกรียงศักดิ์ พนมวาสน์ ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ 087-0209866 75/2 6 

5 นายสันชัย ค ามูล ฝ่ายการคลัง 093-0399664 256/2 6 

6 นายสังวาลย์ จันทคาม ฝ่ายสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม 084-8148421 211/1 6 

7 นายศุภชัย แหงมงาม ฝ่ายการศึกษา 089-4372776 84 6 

8 นางภาวนา สิงห์ส าราญ ที่ปรึกษาชุมชน 091-8417994 94/1 6 

9 นางอารีรัตน์ อินจันทร์ ที่ปรึกษาชุมชน 087-8493017 74/1 6 

10 นางฉวีวรรณ สุระวะดี ที่ปรึกษาชุมชน 099-4605426 199 6 

 
 

 
 
 
ล าดับ ชื่อ-สกุล บ้านเลขท่ี หมู่ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 

1 นายสุทัศน์ แหงมงาม 84 6 08-94372776 
2 นางอังคณา ใจดี 40/2 6 081-5332601 
3 นายจรูญ ค าหอม 37/2 6 081-9481371 
4 นางภาวนา สิงห์ส าราญ 94/1 6 080-5145529 
5 นายสังวาลย์ จันทะคาม 211/1 6 - 
6 นายสัญชัย ค ามูล 256/2 6 093-1427629 
7 นางสุกัญญา พันธุ์ยา 118 6 084-8162679 
8 นางทองอยู่     ตันหยง 121 6  
9 นายศุภชัย      แหงมงาม 84 6 089-4372776 

10 นายไพศาล     พุกนัด 142 6  

รายชื่อคณะกรรมการชมุชนที่ 10 ชุมชนคลองสวนหมาก 

อาสาสมัครสาธารณสขุฯ (อสม.) ประจ าชุมชนที่ 10 ชุมชนคลองสวนหมาก 
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ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง โทรศัพท์มือถือ บ้านเลขท่ี หมู่ที่ 

1 นายบุญยง คงสิทธิ์ ประธานชุมชน 061-5451367 200/18 6 

2 นางจันทนา สายทอง รองประธาน 091-2920791 18/4  

3 นายณรงค์ กุลบุตร เลขานุการ 082-5099428 184/1 6 

4 นายไพโรจน์             พนมวาสน์ ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ 00637509182 129 6 

5 นายกฤษฎา แสงเปี่ยม ฝ่ายการคลัง 0873098481 143 6 

6 นายจักรเพชร ศรีคุณ ฝ่ายสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม 0987732609 230 6 

7 นายสุวิทย์ จันทร์เปรม ฝ่ายการศึกษา 089-4369650 209/4 6 

8 นายส ารวย พันปี ที่ปรึกษาชุมชน 0869301282 218/3 6 

9 นางล าพร ชอบท า ที่ปรึกษาชุมชน 0869365780 34/2 6 

10 นายเสน่ห์ แดโอชา ที่ปรึกษาชุมชน 084-8207533 218/8 6 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล บ้านเลขท่ี หมู่ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 
1 นายเสน่ห์   แก้วข า 230/23 6 081-6058647 
2 น.ส.วาสนา สิงห์ใสย 32/6 6 085-0516034 
3 นายบุญยง คงสิทธิ์ 34/1 6 089-4613268 
4 นางสาวกัลญา   ยิ้มแป้น 230/2 6 088-8148085 
5 นางจิตรา แก้วข า 230/23 6 084-6185218 
6 นายณรงค์        กุลบุตร 184/1 6  

รายชื่อคณะกรรมการชมุชนที่ 11 ชุมชนประชาร่วมใจ 

อาสาสมัครสาธารณสขุฯ (อสม.) ประจ าชุมชนที่ 11 ชุมชนประชาร่วมใจ 
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ระเบียบเทศบาลต าบลนครชุม 
ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ.2551 

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

  เพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนครชุม ได้มีส่วนร่วมในการบริหาร พัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการพัฒนา ป้องกัน แก้ไขปัญหาทางโครงสร้างพ้ืนฐานเศรษฐกิจ สังคมการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
สอดคล้องกับวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อันจะเป็นการส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนกับเทศบาลฯ 
ในการจัดบริการสาธารณะ ตามอ านาจหน้าที่และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 5)  พ.ศ.2510   และมาตรา 50(9) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496     แก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 10) พ.ศ.2542   และความในข้อ 6 ก (5)  แห่งระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวี
ปฏิบัติงานเทศบาล  พ.ศ. 2496 ประกอบกับ       มาตรา16 (16) แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เทศบาลต าบลนครชุมจึงวางระเบียบ
เทศบาลต าบลนครชุม ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ดังต่อไปนี้ 
 
  ข้อ  1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบเทศบาลต าบลนครชุม ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน 
พ.ศ.2551” 
  ข้อ  2  ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ  3  ให้นายกเทศมนตรีต าบลนครชุม  หรือปลัดเทศบาล รักษาการตามระเบียบนี้ และมี
อ านาจก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
  ในกรณีเหตุจ าเป็น นายกเทศมนตรีต าบลนครชุม หรือปลัดเทศบาล อาจยกเว้นการปฏิบัติ
ตามความในระเบียบนี้เป็นกรณีได้ 
 

หมวด  1 
ข้อความทั่วไป 

  ข้อ  4  ในระเบียบนี้ 
   “เทศบาล”  หมายความถึง  เทศบาลต าบลนครชุม 
   “นายกเทศมนตรี”  หมายความถึง  นายกเทศมนตรีต าบลนครชุม 
   “กรรมการชุมชน”  หมายความถึง  บุคคลที่ได้รับเลือกตั้ง ตามระเบียบนี้และได้รับ
การแต่งตั้งจากเทศบาล 
   “คณะกรรมการชุมชน”  หมายความถึง  คณะบุคคลที่ได้รับเลือกตั้งจากประชาชน
ในชุมชนโดยเทศบาลประกาศแต่งตั้ง เพื่อบริหารงานภายในชุมชนที่อาศัย 
   “ที่ปรึกษากรรมการชุมชน”  หมายความถึง  บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจาก
กรรมการชุมชน 
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   “ชุมชน”  หมายความถึง  ชุมชนแออัด ชุมชนชานเมือง เคหะชุมชน หมู่บ้านจัดสรร 
และหรือชุมชนเมือง  ที่เทศบาลต าบลนครชุมหรือการเคหะแห่งชาติก าหนดขึ้น โดยท าเป็นประกาศเทศบาล
ต าบลนครชุม 
   “สมาชิกชุมชน”  หมายความถึง  ผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชน 
   “ผู้อ านวยการเลือกตั้ง”  หมายความถึง  ปลัดเทศบาลหรือผู้ที่ไดร้ับมอบหมายจากเทศบาล 
   “เจ้าหน้าท่ี”  หมายความถึง  ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งมอบหมายจากปลดัเทศบาลให้ปฏิบัติงานตาม
ระเบียบนี ้

หมวด  2 
การจัดตั งชุมชนย่อย 

  ข้อ  5  ให้แบ่งพ้ืนที่ภายในเขตเทศบาล ออกเป็นเขตชุมชน      ตามพ้ืนที่การจัดหมู่บ้านของ
เทศบาล และจัดตั้งชุมชนย่อยขึ้นในพ้ืนที่แต่ละเขต โดยตั้งชื่อชุมชนของแต่ละเขตท่ีจัดตั้งขึ้น ในชุมชนหนึ่งๆ 
ให้มีคณะกรรมการจากการเลือกตั้งของราษฎรที่อาศัยอยู่ภายในเขตชุมชนนั้นๆ 
  ข้อ  6  ในการประชุมเพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนในแต่ละครั้ง ให้นายกเทศมนตรีหรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเป็นประธานในที่ประชุม โดยมีปลัดเทศบาลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากปลัดเทศบาลเป็นผู้อ านวยการเลือกตั้ง       ท าหน้าที่ดูแลการเลือกตั้งให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและ
ถูกต้อง   ทั้งนี้เท่าที่ไม่ขัดต่อระเบียบและกฎหมาย 
  ข้อ  7  การรับสมัครคณะกรรมการชุมชน ให้สมัครในวันประชุมคณะกรรมการ ตามข้อ 6  
 

หมวด 3 
คณะกรรมการชุมชน 

  ข้อ  8  บุคคลดังต่อไปนี้  เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) เป็นผู้มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน(ทร.14) ของเทศบาลต าบลนครชุม 
(3) มีอายุตั้งแต่ 18  ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันเลือกตั้งหรือบรรลุนิติภาวะแล้ว 
(4) ต้องเป็นผู้มีความจงรักษ์ภักดีต่อชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
(5) เป็นผู้เลื่อมใสและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 
(6) ต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพสุจริต ไม่ประพฤติตนเป็นภัยต่อสังคมและเป็นผู้ที่          

ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกกรณี 
(7) ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาชุมชนได้ดี สามารถอุทิศเวลา

และเสียสละให้แก่ชุมชน 
(8) ต้องเป็นผู้มีพ้ืนความรู้ อ่านออกเขียนได้ 
(9) ต้องเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน 
(๑๐)ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี อยู่ในศีลธรรมและมีมนุษย์สัมพันธ์อันดี 
(11)ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของเทศบาลต าบลนครชุม 
(12) คณะกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่ง คราวละ 2 ปี 
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ข้อ  9   บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 
(1) อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ในปีปฏิทินที่มีการเลือกตั้ง  
(2) เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตชุมชน  โดยได้รับการรับรองจากนาย

ทะเบียนราษฎร์ หรือคณะกรรมการชุมชน 
(3) เป็นบุคคลที่ประกอบอาชีพสุจริต ไม่ประพฤติตนเป็นภัยต่อสังคม 

ข้อ  10 ให้คณะกรรมการชุมชน ประกอบด้วย กรรมการจ านวน 5–7 คน ในการก าหนด 
จ านวนกรรมการในแต่ละชุมชนให้พิจารณาตามความเหมาะสมจากขนาดและพ้ืนที่แต่ละชุมชนแต่ละกรณี 

ข้อ  11 คณะกรรมการชุมชนมีโครงสร้างดังต่อไปนี้ 
(1) ประธานคณะกรรมการ 
(2) รองประธานคณะกรรมการ 
(3) เลขานุการ 
(4) กรรมการฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย 
(5) กรรมการฝ่ายการคลัง 
(6) กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม 
(7) กรรมการฝ่ายการศึกษา 
ทั้งนี้  กรรมการคนหนึ่งอาจมีหน้าที่เป็นกรรมการมากกว่าหนึ่งฝ่ายก็ได้ 

  ข้อ  12 ให้มีพนักงานเทศบาล หรือบุคคลจากหน่วยงานราชการอ่ืน และบุคคลผู้มีความรู้
ความสามารถ ที่อาศัยอยู่ภายในเขตชุมชนเป็นที่ปรึกษา ของคณะกรรมการชุมชนตามที่แต่ละชุมชน
เห็นสมควร โดยได้รับการแต่งตั้งจากนายกเทศมนตรี 
  ข้อ  13 คณะกรรมการชุมชน ให้อยู่ในต าแหน่งได้คราวละสองปี เมื่อถึงคราวหมดวาระไป
แล้ว  อาจได้รับการเลือกตั้งอีกก็ได้ 
  ข้อ  14 กรรมการในคณะกรรมการชุมชนย่อมสิ้นสุดสภาพลงเมื่อ 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ตาย 
(3) ลาออก โดยยื่นใบลาออกต่อนายกเทศมนตรี 
(4) ย้ายออกไปนอกเขตพ้ืนที่ชุมชนเกิน  45   วัน 
(5) ขาดการประชุมคณะกรรมการ  3  ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
(6) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในชุมชนจ านวน 2 ใน 3 เข้าชื่อเสนอต่อนายกเทศมนตรีให้

ประธานกรรมการชุมชนพ้นจากต าแหน่ง      และนายกเทศมนตรีให้ความ
เห็นชอบ 

(7) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในชุมชนจ านวน 2 ใน 3 เข้าชื่อเสนอต่อประธานกรรมการ
ชุมชนให้กรรมการชุมชนพ้นจากต าแหน่ง และกรรมการชุมชนเกินกว่ากึ่งหนึ่ง
ของกรรมการชุมชนทั้งหมดมีมติเห็นชอบ 

(8) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวน 2 ใน 3 เข้าชื่อเสนอต่อนายกเทศมนตรี ให้กรรมการ
ชุมชนทั้งชุดพ้นจากต าแหน่ง และนายกเทศมนตรีเห็นชอบ 

(9) ในกรณีเกิดความขัดแย้งขึ้นในคณะกรรมการชุมชน จนไม่สามารถปฏิบัติงาน
ต่อไปได้ หรือปฏิบัติงานต่อไปอาจเกิดผลเสียหาย   ที่ปรึกษาคณะกรรมการ-
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ชุมชนเสนอต่อนายกเทศมนตรี ให้กรรมการชุมชนทั้งชุดพ้นจากต าแหน่ง และ
นายกเทศมนตรีให้ความเห็นชอบ 

(10) กรรมการชุมชนของคณะกรรมการนั้น ลงมติให้ออก เพราะเห็นว่ามีความไม่- 
      เหมาะสมในการปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ มติในข้อนี้ต้องมีคะแนนเสียง 
      ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด           ทั้งนีโ้ดยความเห็นชอบของ  
      นายกเทศมนตรี 
(11) นายกเทศมนตรีสั่งให้ออก โดยเห็นว่ามีความประพฤติไม่เหมาะสม ในการ 
      ปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ หรือในทางที่จะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ 
      ชุมชนนั้น 
(12) ต้องโทษจ าคุกฐานกระท าความผิดในคดีอาญา ยกเว้นการกระท าความผิด 
       ลหุโทษ หรือ กระท าผิดโดยความประมาท 

ข้อ  15  เมื่อกรรมการในคณะกรรมการชุมชนว่างลง ตามข้อ 14 ยกเว้นข้อ 14(1),14(8)  
และ 14(9) ให้คณะกรรมการชุมชนคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมจากคณะกรรมการชุมชนที่คงเหลืออยู่ หรือ
ราษฎรที่อาศัยอยู่ภายในเขตชุมชนนั้น เสนอต่อนายกเทศมนตรีเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง
ลง แต่ให้อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าก าหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน 
  ถ้ากรรมการว่างลงก่อนถึงก าหนดออกตามวาระไม่เกิน  3  เดือน  จะไม่คัดเลือกเสนอ
นายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลเพื่อแต่งตั้งขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่างนั้นก็ได้ ให้เป็นดุลยพินิจของ
นายกเทศมนตรีหรือปลัดเทศบาล 
  ข้อ  16  กรณีกรรมการชุมชนพ้นจากต าแหน่งตามข้อ  14(1) , 14(8) และ 14(9) ให้
เทศบาลจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนชุดใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน  45  วัน นบัแต่วันที่กรรมการชุด
เดิมพ้นจากต าแหน่ง 
 

หมวด  4 
การเลือกตั งประธานคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการชุมชน 

  ข้อ  17  ให้เทศบาลฯ ประกาศก าหนดวันประชุมสมาชิกชุมชน  เพ่ือให้มีการเลือกกรรมการ
ชุมชนทราบล่วงหน้าก่อนวันเลือกไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 
  การประกาศก าหนดวันประชุมสมาชิกชุมชน ตามวรรคแรก ให้เทศบาลฯ  ประกาศก าหนด 
วัน เวลา สถานที่ คุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมการชุมชน ผู้มีสิทธิเลือกกรรมการชุมชนและวิธีการ
เลือกตามระเบียบนี้ให้ประชาชนทราบ 
  ข้อ  18  วิธีการเลือกกรรมการชุมชน  
                               ใหผู้้มีสิทธิเลือกเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ    และไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็น
กรรมการชุมชน ต่อที่ประชุมและให้ผู้มีสิทธิเลือกรับรองการเสนอชื่อนั้นไม่น้อยกว่า 2 คน    หรือให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เป็นประธานชุมชน เพียงต าแหน่งเดียวและให้ประธาน
ชุมชนไปด าเนินการสรรหาคณะกรรมการเองก็ได้  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมชุมชน เมื่อท่ีประชุมส่วน
ใหญ่มีมติเลือกผู้ใดหรือก าหนดแนวทางการเลือกตั้งอย่างใดแล้ว  ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ได้รับเลือก และให้
เทศบาลฯ ตรวจสอบ หากเห็นว่ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามให้ประกาศแต่งตั้ง 
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  กรณีท่ีมีการเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการชุมชนมากกว่าจ านวนคณะกรรมการชุมชนที่ก าหนด 
ตามข้อ 10  และมีคะแนนได้รับเลือกเท่ากัน  ให้ใช้วิธีจับฉลากตามที่เทศบาลฯ ก าหนด และการลงคะแนน
เลือกตั้งให้ใช้การลงคะแนนโดยวิธีลับ 
  หากปรากฏต่อมาในภายหลังว่าผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการชุมชน ขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะต้องห้ามเป็นกรรมการชุมชน  ให้เทศบาลฯ ประกาศให้กรรมการชุมชนผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งและให้มี
การเลือกกรรมการชุมชนใหม่ตามวรรคแรกจนครบจ านวนคณะกรรมการชุมชน 
  ข้อ  19  ประธานคณะกรรมการชุมชน มาจากการเลือกกันเองของกรรมการชุมชน และให้
ประธานกรรมการชุมชนเลือก รองประธานฯ  เลขานุการ และกรรมการฝ่ายต่างๆ 

 

หมวด  5 
หน้าที่คณะกรรมการชุมชน 

  ข้อ  20  คณะกรรมการชุมชน  มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นผู้น าและเป็นแกนกลางในการพัฒนาชุมชน 
(2) แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในชุมชน 
(3) เสนอแผนงานและโครงการ เพ่ือขอความช่วยเหลือจากเทศบาล 
(4) สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีความส านึกในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยและร่วมกันในการพัฒนาชุมชนของตน 
(5) ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามตลอดจนสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้น

ในชุมชน 
(6) ด าเนินการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นตามที่เห็นสมควร โดยไม่ขัดต่อ

ระเบียบและกฎหมาย 
ข้อ  21  หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการในต าแหน่งต่างๆ  

21.1 ประธานกรรมการชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 
(1) เป็นประธานในการประชุม 
(2) ควบคุมการนับคะแนนเสียงและชี้ขาดในกรณีท่ีมีคะแนนเสียงเท่ากัน 
(3) ควบคุมและติดตามการด าเนินงานของกรรมการฝ่ายต่างๆ 
(4) เป็นตัวแทนกรรมการชุมชนในการติดต่อ ประสานงาน กับหน่วยราชการ 

องค์กรและหน่วยงานเอกชนต่างๆ 
(5) ท าหน้าที่ในการเป็นผู้น าพัฒนาชุมชน และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก

เทศบาล 
21.2 รองประธานกรรมการชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 

(1) ท าหน้าที่แทนประธานกรรมการชุมชน ในกรณีที่ประธานไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ 

(2) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานกรรมการชุมชนมอบหมาย 
21.3 เลขานุการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 

(1) ออกหนังสือเชิญประชุม 
(2) จัดระเบียบวาระการประชุมกรรมการชุมชนและจดบันทึกรายงานการ

ประชุมเสนอต่อที่ประชุม และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 



โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน ปี 2562 : เทศบาลต าบลนครชุม               โดยงานพัฒนาชุมชน ส านักปลัดเทศบาล  หน้า 24 
 

(3) ปฏิบัติงานสารบัญและจัดเก็บดูแลเอกสารของชุมชน 
(4) ประสานงานกับทุกๆ  ฝ่าย 
(5) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานกรรมการชุมชนมอบหมาย และงานอ่ืนทั่วไปที่

ไม่มีอยู่ในหน้าที่ของฝ่ายใด 
21.4  ฝ่ายป้องกันและการรักษาความสงบเรียบร้อย มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 

(1) บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขให้แก่ราษฎรในชุมชน 
(2) ดูแลชุมชนให้เป็นไปตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีและนโยบาย 

ของทางราชการ 
(3) ส่งเสริมให้ราษฎร มีความสนใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
(4) ส่งเสริมราษฎรมีความสนใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
(5) ส่งเสริมความสามัคคีของส่วนรวม 
(6) การดูแลรักษาสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกันใน

ชุมชน 
(7) เรื่องอ่ืนๆ  ที่คณะกรรมการชุมชนมอบหมาย 

21.5  ฝ่ายคลัง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
(1) ด าเนินการเกี่ยวกับการเงินของชุมชน 
(2) ดูแลเกี่ยวกับทะเบียนทรัพย์สินของชุมชนให้เรียบร้อย 
(3) เรื่องอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการชุมชนมอบหมาย 

21.6  ฝ่ายสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
(1) การรักษาพยาบาล 
(2) การสุขาภิบาล 
(3) การวางแผนครอบครัว 
(4) การป้องกันกันโรค 
(5) การรักษาสภาวะแวดล้อมของชุมชน และป้องกันอันตรายอันเกิดจาก

สภาวะแวดล้อมในชุมชน 
(6) การส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
(7) เรื่องอ่ืนๆ  
       ที่เก่ียวข้องกับงานสวัสดิการสังคม และที่คณะกรรมการชุมชนมอบหมาย 

21.7  ฝ่ายการศึกษา  มีหนา้ที่ความรับผิดชอบดังนี้ 
(1) การศึกษา 
(2) การลูกเสือ 
(3) กิจกรรมเด็ก  เยาวชน และประชาชนทั่วไป 
(4) กิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
(5) การกีฬา นันทนาการ การพักผ่อนหย่อนใจ 
(6) เรื่องอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการชุมชนมอบหมาย 
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หมวด  ๖ 

การด าเนินงานของคณะกรรมการชุมชน 
  ข้อ  22  ให้มีการประชุมคณะกรรมการชุมชนครั้งแรก ภายใน  15  วัน นับแต่การเลือกตั้ง
คณะกรรมการชุมชนแล้วเสร็จ เพ่ือเลือกประธานคณะกรรมการ รองประธานคณะกรรมการ และกรรมการ
ฝ่ายต่างๆ ตามข้อ  11 
  ข้อ  23  ให้ประธานกรรมการชุมชนที่ได้รับการเลือกตั้ง อยู่ในต าแหน่งได้คราวละสองปี เมื่อ
ถึงคราวออกตามวาระไปแล้ว อาจได้รับเลือกอีกได้ 
  ข้อ  24  การประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ต้องมีกรรมการมาร่วมประชุมก่ึงหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
  ข้อ  25  ให้มีการประชุมคณะกรรมการชุมชนอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง โดยให้เลขานุการ  
คณะกรรมการชุมชน ท าหน้าที่ออกหนังสือเชิญประชุมให้คณะกรรมการทราบก่อนวันประชุมอย่างน้อย  1  
วัน   เว้นแต่กรณีจ าเป็น หรือมีเหตุเร่งด่วนเชิญประชุมด้วยวาจาก็ได้ และการลงมติข้อปรึกษาในการประชุมนั้น 
ให้ถือเสียงข้างมาก และกรรมการคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้ามีจ านวนเสียงลงคะแนนเท่ากัน          
ให้ประธานออกเสียงเพ่ิมขึ้นได้อีกเสียงหนึ่ง        เป็นเสียงชี้ขาดในการประชุมให้ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
ชุมชนเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง 
  ข้อ  26  ให้คณะกรรมการชุมชน เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ และท าหน้าที่เป็น
ประธานในที่ประชุม ถ้าประธานคณะกรรมการไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธาน
คณะกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม และเมื่อประธานและรองประธานคณะกรรมการไม่อยู่ ให้กรรมการ
เลือกผู้อาวุโสหรือผู้เหมาะสม ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม 
  ข้อ  27  การประชุมของคณะกรรมการชุมชนให้กระท าโดยเปิดเผย 
  ข้อ  28  ในการประชุมทุกครั้ง ให้เลขานุการคณะกรรมการชุมชนท าหน้าที่จดรายงานการ
ประชุม  แล้วรายงานให้เทศบาลทราบโดยไม่ชักช้า 
 
                   ประกาศ  ณ  วันที่   25   เดือนธันวาคม   พ.ศ.2551 

                                
                                ลงชื่อ       วสันต์  มุนินทร 

(นายวสันต์  มุนินทร) 
 นายกเทศมนตรีต าบลนครชุม 
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ประกาศเทศบาลต าบลนครชุม 

เรื่อง   การจัดตั้งชุมชนย่อยในเขตเทศบาล (เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 2 
........................................ 

  ตามท่ีเทศบาลต าบลนครชุม  ได้ประกาศตั้งชุมชนย่อยในเขตเทศบาลต าบลนครชุม จ านวน 
10 ชุมชน ตามประกาศ ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2547 และการปรับลดพื้นที่ในส่วนของชุมชนปากคลองใต้และ
ชุมชนพัฒนาวิมล ตามประกาศเทศบาลต าบลนครชุม ลงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2552 เรื่อง การจัดตั้งชุมชน
ย่อยในเขตเทศบาล (เพ่ิมเติม) นั้น 
 

เนื่องจากที่ประชุมประชาคมชุมชนนครชุมร่วมใจ มีมติเห็นชอบให้มีการแบ่งย่อยชุมชนที่ 9 
ชุมชนนครชุมร่วมใจ ออกเป็น 2 ชุมชน  เพ่ือประสิทธิภาพในการดูแลและการให้บริการชุมชนที่ดี ครอบคลุม
อย่างทั่วถึงในทุกๆด้าน เทศบาลฯ จึงประกาศ เรื่องการจัดตั้งชุมชนย่อยในเขตเทศบาลฯ เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
เพ่ือการปรับลดพ้ืนที่ และจัดตั้งชุมชนใหม่เป็นชุมชนที่ 11  ดังนี้ 
             1. ชุมชนที่ 9  ชุมชนนครชุมร่วมใจ  
                          อาณาเขตพ้ืนที่บริเวณตั้งแต่ร้านอนันต์คาไบต์ (ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลเมือง
ก าแพงเพชร) ผ่านร้านบะหมี่แจ๋ว เข้าซอยดับเพลิงเก่า (บ้านฝั่งขวาของถนนทั้งหมด) บ้านนายธนาเดช                
บุญนพฉัตร หมู่บ้านดรุณารักษ์แลนด์และจรดฝั่งคลองสวนหมาก ณ สะพานวัดสว่างอารมณ์และซอยร่วมใจ 
ตั้งแต่ ปากทางเข้าซอยร่วมใจ ถึงบ้านพักคนงานกองการสาธารณสุขของเทศบาลต าบลนครชุม ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่
ของหมู่ที่ 5 และพ้ืนที่บริเวณต่อจากบ้านพักคนงานกองการสาธารณสุขฯ ของเทศบาลต าบลนครชุม ตั้งแต่
สะพานร่วมใจ ตลอดบริเวณรอบเกาะทั้งหมด มีพ้ืนที่อยู่ในหมู่ที่ ๖ ต าบลนครชุม 
        ปรับลดพ้ืนที่ ในส่วนของตั้งแต่สะพานร่วมใจ และบริเวณพ้ืนทีร่อบเกาะทั้งหมด ซึ่งอยู่
ในพ้ืนที่หมู่ที่ ๖ ต าบลนครชุม 

 2. ชุมชนที่ 11 ชุมชนประชาร่วมใจ      
        มีอาณาเขตพ้ืนที่ตั้งแต่สะพานร่วมใจ และบริเวณพ้ืนที่รอบเกาะทั้งหมด  ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่
หมู่ที่ ๖ ต าบลนครชุม 
 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  7    มีนาคม  พ.ศ. 2554 
                                
                               ลงชื่อ        วสันต์  มุนินทร 

(นายวสันต์  มุนินทร) 
 นายกเทศมนตรีต าบลนครชุม 
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ประกาศเทศบาลต าบลนครชุม 

เรื่อง การจัดตั้งชุมชนย่อยในเขตเทศบาล 
........................................ 

   ตามท่ี กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการจัดตั้งชุมชนย่อย           
ในพ้ืนที่ เทศบาลต าบลนครชุม ได้จัดตั้งชุมชนย่อย จ านวน 11 ชุมชน โดยแยกจากชุมชนที่มีจ านวนประชากร
หนาแน่นและมีสภาพพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน เพ่ือความสะดวกในการให้บริการด้านต่างๆอย่างทั่วถึง และครอบคลุม
ในทุกๆด้าน เทศบาลต าบลนครชุม จึงประกาศให้มีการจัดตั้งชุมชน ดังนี้ 

ชุมชนที่ 1 
ชุมชนรักษ์แม่น้ าปิง  (อาณาเขตบริเวณคงเดิม) คือพื้นที่หมู่ที่ 2 เฉพาะส่วนที่อยู่ในเขตเทศบาลต าบล

นครชุม ทั้งหมดคือ บริเวณพ้ืนที่ ตามถนนหัวยางนครชุม               

ฝั่งขวา ตั้งแต่บริเวณท่ีจะสร้างร้านอาหารกิตติโภชนา ร้านอาหารบ้านยาย บ้านนายจรัล             
วังนาค กระทั่งสิ้นสุดหมู่ที่ 2 

ฝั่งซ้ายบ้านนายสัญทัต อ่ึงเส็ง (บ้านเลขท่ี 249 หมู่ที่2 ต าบลนครชุม)หมู่บ้านทุ่งเศรษฐีวิลล่า 
บ้าน ด.ต.ฉงน บุญปรี   โรงน้ าแข็ง สิ้นสุด ณ บ้านนายอภิชัย เครือม้วน 

ชุมชนที่ 2 
ชุมชนปากคลองใต้ คือ พื้นที่หมู่ที่ 3 เฉพาะส่วนที่อยู่ในเขตเทศบาลต าบลนครชุม คือบริเวณพ้ืนที่ตาม

ถนนสาย 1078 (หัวยาง-นครชุม)  

ฝั่งขวา  ตั้งแต่บ้านนายเสงี่ยม รอดอนุ  วัดพระบรมธาตุ บริเวณบ้านเรือนสามแยกซอยชากัง
ราวตลอดแนวและสิ้นสุด ณ บ้านนายสมหมาย พยอม เลขที่ 66/1 หมู่ที่ 3 ต าบลนครชุม 

ฝั่งซ้าย โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม หมู่บ้านศรีพูนทรัพย์ หมู่บ้านนครชุมวิลเลจ ตามแนว
สันคูเมือง สิ้นสุด ณ ร้านแซบอีหลี 

แก้ไขเพ่ิมเติม ตามประกาศเทศบาลต าบลนครชุมเรื่องการจัดตั้งชุมชนย่อยในเขตเทศบาล
(เพ่ิมเติม) ประกาศลงวันที่ 21 เมษายน 2552 

ชุมชนที่ 3 
ชุมชนพัฒนาวิมล พื้นที่หมู่ที่ 3 ส่วนที่อยู่ในเขตเทศบาลต าบลนครชุม คือ บริเวณพ้ืนที่ตามถนนสาย 

1078 (หัวยาง-นครชุม)  

ฝั่งขวา ตั้งแต่พ้ืนที่บริเวณปากซอยชากังราวตั้งแต่บ้าน จ.ส.อ.มนัส นุชแม้น จนถึงบ้าน
อาจารย์อังศนา จันปรภาร 

ฝั่งซ้าย ตั้งแต่ปากทางเข้าซอยวิมลวัชราธรฝั่งขวาทั้งหมด กระทั่งถึงบ้านอาจารย์ สุธีวรรณ 
รัตนานุเคราะห์ และในซอยวิมลวัชราธร ตั้งแต่บ้าน นางวันเพ็ญ บุญญาสิทธิ์ บริเวณสถานีขนส่งก าแพงเพชร 
บริษัทวิริยะประกันภัย และพ้ืนที่ซอยบ้านนา 
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แก้ไขเพ่ิมเติม ตามประกาศเทศบาลต าบลนครชุม เรื่องการจัดตั้งชุมชนย่อยในเขตเทศบาล
(เพ่ิมเติม) ประกาศลงวันที่ 21 เมษายน 2552 

ชุมชนที่ 4 
ชุมชนปากคลองกลาง  อาณาเขต หมู่ที่ 4 ตามถนนเส้น 1078 (หัวยาง-นครชุม) คือ 

ฝั่งซ้าย ตั้งแต่บ้านอาจารย์พยงค์ สังฆสุบรรณ ถึงโรงเรียนอนุบาลเมืองก าแพงเพชร 
(บ้านนครชุม)และเข้าซอยส าราญจิตต์ ตลอดแนวจรดทางเข้าโรงเรียนเพ็ชรศึกษา(ฝั่งซ้ายมือทั้งหมด) ฟาร์มไก่
ถาวรสุขฟาร์มไทยแสง และฝั่งตรงข้ามในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 4 

ฝั่งขวา ตั้งแต่บ้านนายประเสริฐ แก้วแต้ม จรดคลองสวนหมาก ที่อ่านหนังสือพิมพ์  (บ้าน
นายอ านวย  แก้วหินลาย) จรดคลองสวนหมาก 

ชุมชนที่ 5 
ชุมชนปากคลองกลางพัฒนา อาณาเขตพ้ืนที่หมู่ที่ 4 ตั้งแต่ซอยที่อ่านหนังสือพิมพ์และซอยสุขาภิบาล 

คือ 

ฝั่งซ้าย ซอยส าราญจิตฝั่งขวาขึ้นไปตลอดแนวซอยจนถึงโรงเรียนอนุบาลเมืองก าแพงเพชร 

(บ้านนครชุม)  

ฝั่งขวา ซอยสุขาภิบาล (บ้านอาจารย์สุพจน์ ลูกอินทร์) ไปถึงร้านอนันต์คาร์ไบต์ (สิ้นสุด           
หมู่ที่ 4) 

ชุมชนที่ 6   
ชุมชนปากคลองเหนือ คืออาณาเขตพ้ืนที่หมู่ที่ 5  (ตั้งแต่บริเวณสะพานนครชุมติดคลองสวน-หมาก ) 

ปั๊มน้ ามันเอสโซ่ หมวดการทางนครชุม ถึง ซอย ถ.มอเตอร์ ตั้งแต่แนวถนนพหลโยธินจรดคลองสวนหมาก 

ชุมชนที่ 7   
ชุมชนนครชุมพัฒนา คืออาณาเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 5 ตั้งแต่ซอย ถ.มอเตอร์ เป็นต้นไป ซอยโรงฆ่าสัตว์ 

จนถึงปากทางเข้าบ้านใหม่สุวรรณภูมิ และสิ้นสุด ณ เขตเทศบาล 

ชุมชนที่ 8  
ชุมชนเจ้าพ่อเสือ(คสม.)คืออาณาเขตพ้ืนที่หมู่ที่ 5 ตั้งแต่โรงเรียนอนุบาลเมืองก าแพงเพชร(บ้านนคร

ชุม) ภายในบริเวณตลาดนครชุมทั้งหมด สัมพันธ์การแพทย์ ร้านจั๊วเจริญ สะพานข้ามคลองสวนหมาก (ติดกับ
บ้านนายสุรชัย วรเชษฐบัญชา) เลียบตามล าคลองสวนหมาก   ร้านทองไทยแสง บ้านนายวีราวุธ กรงทอง จรด
สะพานวัดสว่างอารมณ์ ศาลเจ้าพ่อเสือตลอดแนวกระทั่งมาถึงปากซอยร้านใจ(น้ าแข็งหลอด) 

ชุมชนที่ 9   
ชุมชนนครชุมร่วมใจ คืออาณาเขตพ้ืนที่หมู่ที่ 5 บริเวณตั้งแต่ร้านอนันต์คาไบต์  (ฝั่งตรงข้ามโรงเรียน

อนุบาลเมืองก าแพงเพชรบ้านนครชุม) ผ่านร้านบะหมี่แจ๋ว เข้าซอยดับเพลิงเก่า (บ้านฝั่งขวาของถนนทั้งหมด) 
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บ้านนายธนาเดช บุญนพฉัตร ซอยร่วมใจทั้งหมด หมู่บ้านดรุณารักษ์แลนด์ จรดฝั่งคลองสวนหมาก ณ สะพาน
วัดสว่างอารมณ์ 

แก้ไขเพ่ิมเติม อาณาเขตพ้ืนที่บริเวณตั้งแต่ร้านอนันต์คาไบต์ (ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลเมือง
ก าแพงเพชร) ผ่านร้านบะหมี่แจ๋ว เข้าซอยดับเพลิงเก่า (บ้านฝั่งขวาของถนนทั้งหมด) บ้านนายธนาเดช  บุญ
นพฉัตร หมู่บ้านดรุณารักษ์แลนด์และจรดฝั่งคลองสวนหมาก ณ สะพานวัดสว่างอารมณ์และซอยร่วมใจ ตั้งแต่ 
ปากทางเข้าซอยร่วมใจ ถึงบ้านพักคนงานกองการสาธารณสุขของเทศบาลต าบลนครชุม  ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ของ 
หมู่ที่ 5 และพ้ืนที่บริเวณต่อจากบ้านพักคนงานกองการสาธารณสุขฯ ของเทศบาลต าบลนครชุม ตั้งแต่สะพาน
ร่วมใจ ตลอดบริเวณรอบเกาะทั้งหมด มีพ้ืนที่อยู่ในหมู่ที่ ๖ ต าบลนครชุม ปรับลดพ้ืนที่ ในส่วนของตั้งแต่
สะพานร่วมใจ และบริเวณพ้ืนที่รอบเกาะทั้งหมด ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่ ๖ ต าบลนครชุม 

( แก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศเทศบาลต าบลนครชุมเรื่องการจัดตั้งชุมชนย่อยในเขตเทศบาล 
(เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 7  มีนาคม  พ.ศ. 2554) 

ชุมชนที่ 10  
ชุมชนคลองสวนหมาก พื้นที่หมู่ที่ 6 ที่อยู่ในเขตเทศบาล (บริเวณชุมชนเดิมทั้งหมด) รวมวัดสว่าง-

อารมณ์   ยกเว้นซอยร่วมใจ 
ชุมชนที่ 11  
ชุมชนประชาร่วมใจ  มีอาณาเขตพ้ืนที่ตั้งแต่สะพานร่วมใจ และบริเวณพ้ืนที่รอบเกาะทั้งหมด  ซึ่งอยู่

ในพ้ืนที่หมู่ที่ 6 ต าบลนครชุม 
( แก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศเทศบาลต าบลนครชุมเรื่องการจัดตั้งชุมชนย่อยในเขตเทศบาล 

(เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 7  มีนาคม  พ.ศ. 2554) 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  7  มีนาคม  พ.ศ. 2554 
 
 
                                           ลงชื่อ           วสันต์ มุนินทร 

(นายวสันต์   มุนินทร) 
นายกเทศมนตรีต าบลนครชุม 
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