
คณะกรรมการพัฒนาฯ และประชาคมท้องถิ่น 
เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา  ความต้องการ 

เพ่ือพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 
และจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 เทศบาลต าบลทุ่งหลวง 

ผู้มาประชุม 
 1.นายนรเศรษฐ์  เรืองพยุงศักดิ์  นายกเทศมนตรีฯ   ประธาน 
 2.นายสุชิน  จักรเพชร  รองนายกเทศมนตรี  กรรมการ 
 2.นายประสิทธิ์ เกิดทรัพย์  รองนายกเทศมนตรี  กรรมการ 
 3.นายสุเทพ  ทองรื่น  สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 
 4.นายธนพล  ภักดีศรีสันติกุล  สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 
 5.นายศักดิ์  สุโขประสพชัย  สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 
 6.นายอุบล  แช่มช้อย  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 7.นายฉลวย  คเชนทรค าแหง  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 8.นายสมศักดิ์  ธิบดี  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 9.นายชัยนาท  หมื่นศรี  ผอ.โรงเรียนบ้านหนองไผ่  กรรมการ 
 10.นายพศิาล  ปฤษณารุณ  ผอ.วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ กรรมการ 
 11.นางนงนุช  อภินันท์อวยพร  ผอ.รพ.ส่งเสริมสุขภาพทุ่งหลวง กรรมการ 
 12.นายพศิาล  ปฤษณารุณ  ผอ.วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ กรรมการ 
 13.นายวิชัย  ผู้ช่วยเนียม  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12  กรรมการ 
 14.นายประวี  พรามเล็ก  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14  กรรมการ 
 15.นายสมยศ  องอาจ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15  กรรมการ 
 16.นายวิทยา วงค์ศรีแก้ว  ปลัดเทศบาลฯ   กรมการ/เลขานุการ 
 17.นายศุภโชค  อินทรเรือง  รองปลัดเทศบาลฯ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 18.นายเฉลิมเกียรติ  หล้าค า  หัวหน้าส านักปลัดฯ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 19.นายชาญณรงค์ แสงทิพย์  ผู้อ านวยการกองช่าง  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 20.นางสาวสุภิสรา  บุญนพ  รก.ผู้อ านวยการกองคลัง  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 21.นายธานินทร์ วิรุฬท์ภูติ  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 22.นางสาวดวงนภา  ค าภา  หัวหน้าฝ่ายปกครอง  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 23.นางสาวปิยนุช  ทองสุข  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 
 24.นายศิริด ารง  สมิงนรา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.นายบุญธรรม  ชูผล  สมาชิกสภาจังหวัดราชบุรี  ตัวแทนประชาคม 
 2.นายสมศักดิ์   ต าหนิงาม  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1  ตัวแทนประชาคม 
 3.นายยุทธนา  ธนมาก  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3  ตัวแทนประชาคม 
 4.นางธนพร    เรืองพยุงศักดิ์  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4  ตัวแทนประชาคม 
 5.นายธีรนันท์  ยอดมี  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6  ตัวแทนประชาคม
 6.นายไฉน   จอมเผือก  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7  ตัวแทนประชาคม
  



 7.นายประยุทธิ์  สุขศิร ิ  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8  ตัวแทนประชาคม 
 8.นายวันชัย   เหี้ยมหาญ  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9  ตัวแทนประชาคม 
 9.นายไพรัช เอ่ียมทอง  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10  ตัวแทนประชาคม 
 10.นายสมาน  รุ่งจ ารัส  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11  ตัวแทนประชาคม 
 11.นางจรูญ    เภิกโสภณ  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13  ตัวแทนประชาคม 
 12.นายปฐม   เอ้ือนยศ  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 16  ตัวแทนประชาคม 
 13.นางสาวอ าไพ  พงศ์พา  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1  ตัวแทนประชาคม 
 14.นายสุทัศน์  แม่นหมาย    กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2  ตัวแทนประชาคม 
 15.นางศิริลักษณ์  บุญเดช  กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2  ตัวแทนประชาคม 
 16.นายช านาญ  ชัยมงคล   กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3  ตัวแทนประชาคม 
 17.นายสมชาย  แสงชุ่ม  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5  ตัวแทนประชาคม 
 18.นายณัฐวัฒน์  วงกลม  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5  ตัวแทนประชาคม 
 19.นายพยงค์  ลอยลม  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6  ตัวแทนประชาคม 
 20.นายอภิชาต  อบเชย  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7  ตัวแทนประชาคม 
 21.นายประกอบ  ชวดค า  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตัวแทนประชาคม 
 22.นายอ านวย  เสือเฒ่า  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตัวแทนประชาคม 
 23.นางลัดดา  สรรเสริญ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตัวแทนประชาคม 
 24.นายลิ้ม  มงคลสัจจา  กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตัวแทนประชาคม 
 25.นายสนั่น  ขุนเดช  กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ตัวแทนประชาคม 
 26.นายปัญญา  ประกอบบุญ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14 ตัวแทนประชาคม 
 27.นายส่วน  ปานกลัด  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15 ตัวแทนประชาคม 
 28.นางสาวสุชาดา  เอ้ือนยศ   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 16 ตัวแทนประชาคม 
 29.นายสาธิต  ผูกน้อย  หัวหน้าฝ่ายการโยธา   
 30.ส.ต.วีรภัทร์  เทพสุธา  วิศวกรโยธา 
 31.นายเจษฎายุทธ เดชโชตวิศิาล  นายช่างโยธา 
 32.นายนรินทร์  ทับทรวง   ช่างไฟฟ้า 
 33.นางณฐัภัทร  ปฏิมากรสกุล  นักพัฒนาชุมชน 
 34.จ.ส.อ.มุก  สกุลไทย  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
 35.พ.อ.อ.เครือเพชร  เชิงฉลาด  เจ้าพนักงานธุรการ 
 36.นายวิทวัส  ยังกองแก้ว  นักวิชาการสาธารณสุข 
 37.นางสาวสาธิกา  บ าเพ็ญพงษ์  นักวิชาการศึกษา 
 38.นายจิรายุ  ชัยมงคล  ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
 39.นางรัชนีพร  คงเพ็ชร  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
 40.นางสาวรุ่งทิพย์  พานิชเกษตร  สนับสนุนงานพัฒนาชุมชน 
 41.นางสาวณัฐมน  นุ่มเนียม  สนับสนุนงานพัฒนาชุมชน 
 42.นางสาวศิริพร  มากเมือง  สนับสนุนงานวิเคราะห์ 
 43.นายเวโรจน ์   องค์อาจ  สนับสนุนงานวิเคราะห์ 
 
 
 
 



รูปภาพแสดงการมีส่วนร่วมประชาคมท้องถิ่น ประจ าปี 2564 
 

 

 

 





















 
 


