
 
   

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก ้
เรื่อง  สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

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

เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  เกิดกระบวนการมี              
ส่วนร่วม การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
และมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น                          
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  จึงประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2562 หมู่ที่ 2 บ้านหนองตะไก้  เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
ดังนี้ 

1. นายธงชัย  จ าปาโพธิ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก ้
2. นายชาญชัย  ดอนกระโทก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก ้ 
3. นายชัยโรจน์  โรจน์ศฤงคาร  ผู้ใหญ่บ้าน 
4. นายธีระวุฒิ  ประดิษฐ์แท่น      ผอ.รพ.สต.หนองตะไก้ 
5. นายศักดา  บาลศิริ     ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม 
6. นางวราภรณ์  หงษาชาติไทย   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
7. นายวิลัย  หงษาชาติไทย       ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
8. นายบุปผา  ตุ่นกระโทก  ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน   
9. นางสมจิตร  วัฒนากลาง     อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน   
10.  นางขวัญเรือน  ควบพิมาย           อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
11.  นายประจวบ  สุขเกษม  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
12. นายอ านาจ  ลุนอุบล  คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
13. นางสมร  มณีข า   คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
14. นางรัตติกาล  ลาดนอก  กลุ่มเกษตรกร 
15. นางส าราญ  จงฟุ้งกลาง  กลุ่มเกษตรกร 
16. นางสวง  น้ าเพ็ชร   กลุ่มเกษตรกร 
17. นายเติม  อย่างบุญ   กลุ่มเกษตรกร 
18. นายสมาน  สีกะสังข์   กลุ่มเกษตรกร 
19. นางบาง  วัฒนากลาง  ปราชญ์หมู่บ้าน 
20. นางสมหวัง  แสงทิศ   ปราชญ์หมู่บ้าน 
21. นางน้อย  กระจ่างโพธิ์  อาสาพัฒนาชุมชน 
22. นายสุภัทร  เหลือสืบชาติ  อาสาพัฒนาชุมชน 
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23. นายชูศักดิ์  จ าปาโพธิ์  อาสาพัฒนาชุมชน 
24. นางสุชาดา  ไพรงาม  เยาวชน 
25. นางสาวพรรษา  มณีข า  เยาวชน 
26. นางสาวกุหลาบ  กลิ้งกระโทก สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
27. นายเอียง  ป้ายงูเหลือม  สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
28. นางสาวแสงจันทร์  กระจ่างโพธิ์ 

(สัดส่วนจ านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
29. นางสาววนิดา  ทองวงษ์ 

(สัดส่วนจ านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
30. นางสมหวัง  ชื่นนอก 

(สัดส่วนจ านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
31. นางประหยัด  กระจ่างโพธิ์ 

(สัดส่วนจ านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
32. นางสมพิศ  โกฎค้างพลู 

(สัดส่วนจ านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
33. นางสุคนธ์  วัชรประทีป 

(สัดส่วนจ านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
34. นางสมหวัง  มารศรี 

(สัดส่วนจ านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
35. นางสว่าง  ทิพย์คูนอก 

(สัดส่วนจ านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
36. นายคล้าย  จันทร์ศิริสุข 

(สัดส่วนจ านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
37. นายสวาท  ศิรินอก 

(สัดส่วนจ านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
38. นายศุภนิตย์  ควบพิมาย 

(สัดส่วนจ านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
39. นางสม  บาตรโพธิ์ 

(สัดส่วนจ านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
40. นางเจียม  ป่วงกระโทก 

(สัดส่วนจ านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
41. นางปุ๊ก  ข่วนกระโทก 

(สัดส่วนจ านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
42. นางสมจิตร  ทิศกระโทก 

(สัดส่วนจ านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
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43. นางส ารวย  จ าปาโพธิ์ 
(สัดส่วนจ านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

44. นางรมย์ฤดี  จิตพิมาย 
(สัดส่วนจ านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

45. นางกุหลาบ  หมื่นศักดิ์ 
(สัดส่วนจ านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

46. นายบัว  ชุดพิมาย 
(สัดส่วนจ านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

47. นางกฤตยา  แก้วมณี 
(สัดส่วนจ านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

48. นายสง่า  แสนมะดัน 
(สัดส่วนจ านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

49. นายสุทิน  นาดี 
(สัดส่วนจ านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

50. นายหงวน  โอ่งกลาง 
(สัดส่วนจ านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

51. นายทองหล่อ  หมายเชยกลาง 
(สัดส่วนจ านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

52. นายเขียว  หน่อกระโทก 
(สัดส่วนจ านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

53. นางประทิพย์  มากด ี
(สัดส่วนจ านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

54. นางแสงจันทร์  จินดาอิน 
(สัดส่วนจ านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

55. นางเจือ  เที่ยงกระโทก 
(สัดส่วนจ านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

56. นายชวน  กิ่งไทรกลาง 
(สัดส่วนจ านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

57. นางสาย  ถากกระโทก                              
(สัดส่วนจ านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

58. นางฉลวย  มากโพธิ์ 
(สัดส่วนจ านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

59. นางไข  วิเศษแก้ว 
(สัดส่วนจ านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

60. นายวีรชัย  ขันติวงษ์ 
(สัดส่วนจ านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
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61. นางกานดา  เจริญสุข 
(สัดส่วนจ านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

62. นางล าพึง  มณีชื่น 
(สัดส่วนจ านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

63. นางใจ  นาคกระโทก 
(สัดส่วนจ านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

64. นายวิชัย  ชัยศรี 
(สัดส่วนจ านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

65. นายสามารถ  กลั่นกลาง 
(สัดส่วนจ านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

66. นางสุวิภา  ชิดกระโทก 
(สัดส่วนจ านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

67. นางจรัช  ด่านกระโทก 
(สัดส่วนจ านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

68. นายสุนิตย์  พิมกระโทก 
(สัดส่วนจ านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

69. นายเขียว  เจนพนัสนันท์ 
(สัดส่วนจ านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

70. นางสมหมาย  แสนทอง 
(สัดส่วนจ านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
  

 กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ใน หมู่ที่ 2 บ้านหนองตะไก้ 
ไม่ได้ถูกจัดตั้งเป็นกลุ่มสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ก็สามารถเข้าร่วม
ประชุมประชาคมท้องถิ่นได้ และสามารถเสนอแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆได้ทุกระดับ
หรือทุกกรณีท่ีประชาชนท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่นหรือพัฒนาท้องถิ่น 
    

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

     ประกาศ ณ วันที่   14  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2562 
 
                 
 
 
 

                                                             (นายสุรทิน  วัชรประทีป) 
                                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

 
 

 

 

 ร่าง/พิมพ์………………………..……
ตรวจ…………………………………….            
ปลัด อบต……………………….…….. 



 
 
 
 

บัญชีรายช่ือสัดส่วนการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2 บ้านหนองตะไก้ 

 

สัดส่วนที่ต้องก าหนด รายช่ือ จ านวน  
(คน) 

(1) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ในหมู่บ้านนั้นทุกคน 

1. นายธงชัย  จ าปาโพธิ์         ส.อบต. หมู่ที่  2 
2. นายชาญชัย  ดอนกระโทก    ส.อบต. หมู่ที่  2   

2  

(๒) ผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านนั้น นายชัยโรจน์  โรจน์ศฤงคาร       ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 
 

1  

(๓) หัวหน้าสถานีอนามัย/ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลที่มีหน่วยงาน
ตั้งอยู่ในหมู่บ้านนั้นทุกคน  

นายธีระวุฒิ  ประดิษฐ์แท่น     ผอ.รพ.สต.หนองตะไก้  1 

(๔) ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน 
หรือหัวหน้าหน่วยการศึกษาอ่ืนๆ ที่มี
หน่วยงานตั้งอยู่ในหมู่บ้านนั้นทุกคน  

นายศักดา  บาลศิริ   ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม 1 

(๕) หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในหมู่บ้าน
นั้นตามจ านวนที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เห็นสมควร *นอกจาก (3) (4) 

- ไม่มี  - 

(๖) คัดเลือกจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร
ก านัน แพทย์ประจ าต าบลในหมู่บ้าน 
จ านวน 2 คน  

1. นางวราภรณ์  หงษาชาติไทย  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
2. นายวิลัย  หงษาชาติไทย       ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
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(๗) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านนั้น (อสม.) จ านวน 2 คน 

1. นายบุปผา  ตุ่นกระโทก    ประธาน อสม.  
2. นางสมจิตร  วัฒนากลาง   อสม. 
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(๘) คัดเลือกจากสมาชิกอาสาป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.) ในหมู่บ้านนั้น 
จ านวน 2 คน 

1. นางขวัญเรือน  ควบพิมาย  อปพร.  
2. นายประจวบ  สุขเกษม      อปพร. 
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(๙) คัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านในหมู่บ้านนั้น จ านวน 2 คน 

1. นายอ านาจ  ลุนอุบล   คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
2. นางสมร  มณีข า        คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
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(๑๐) คัดเลือกจากกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น 
กลุ่มเกษตรกร/เกษตรก้าวหน้า/กลุ่มสตรี/
กลุ่มหัตถกรรม/กลุ่มแปรรูป เป็นต้น  
ในหมู่บ้านนั้น จ านวน 5 คน 

1. นางรัตติกาล  ลาดนอก         กลุ่มเกษตรกร    
2. นางส าราญ  จงฟุ้งกลาง        กลุ่มเกษตรกร    
3. นางสวง  น้ าเพ็ชร               กลุ่มเกษตรกร 
4. นายเติม  อย่างบุญ              กลุ่มเกษตรกร 
5. นายสมาน สีกะสังข์             กลุ่มเกษตรกร 
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(๑๑) คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์
หมู่บ้านในหมู่บ้านนั้น จ านวน 2 คน 

1. นายบาง  วัฒนากลาง     ปราชญ์หมู่บ้าน 
2. นางสมหวัง  แสงทิศ       ปราชญ์หมู่บ้าน 
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สัดส่วนที่ต้องก าหนด รายช่ือ จ านวน  

(คน) 
(๑๒) คัดเลือกจากอาสาพัฒนาชุมชน 
อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน      
หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอ่ืนๆ ในหมู่บ้าน 
จ านวน 5 คน  
 

1. นางน้อย  กระจ่างโพธิ์      อาสาพัฒนาชุมชน  
2. นายสุภัทร  เหลือสืบชาติ   อาสาพัฒนาชุมชน  
3. นายชูศักดิ์  จ าปาโพธิ์       อาสาพัฒนาชุมชน  
4. นางสาวสุชาดา  ไพรงาม   เยาวชน   
5. นางสาวพรรษา  มณีข า    เยาวชน  
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(๑๓) คัดเลือกจากชมรมผู้สูงอายุในหมู่บ้าน
นั้น จ านวน 2 คน 

1. นางสาวกุหลาบ  กลิ้งกระโทก        สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
2. นายเอียง  ป้ายงูเหลือม               สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
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๑๔) คัดเลือกจากองค์กรทางธุรกิจ/ชมรม
ธุรกิจการค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การ
ท่องเที่ยวในหมู่บ้านนั้น จ านวน 2 คน 

- ไม่มี  - 

(๑๕) คัดเลือกจากสื่อมวลชน จ านวน 1 คน - ไม่มี  - 
(๑๖) ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด  

- ไม่มี  - 

(๑7) คัดเลือกจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืนๆ 
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลได้ก าหนดขึ้น
เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนรวมในพ้ืนที่มาก
ที่สุด จ านวนคนจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ของประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในหมู่บ้านนั้น 
หรือจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
ตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้านนั้น 
(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)  

- จ านวนตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
(422 ครัวเรือน)  
1. นางสาวแสงจันทร์  กระจ่างโพธิ์   ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
2. นางสาววนิดา  ทองวงษ์         ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
3. นางสมหวัง  ชื่นนอก             ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
4. นางประหยัด  กระจ่างโพธิ์      ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
5. นางสมพิศ  โกฎค้างพลู          ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
6. นางสุคนธ์  วัชรประทีป          ตวัแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
7. นางสมหวัง  มารศรี              ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
8. นางสว่าง  ทิพย์คูนอก           ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
9. นายคล้าย  จันทร์ศิริสุข         ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
10. นายสวาท  ศิรินอก            ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
11. นายศุภนิตย์  ควบพิมาย      ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
12. นางสม  บาตรโพธิ์             ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
13. นางเจียม  ป่วงกระโทก       ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
14. นางปุ๊ก  ข่วนกระโทก         ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
15. นางสมจิตร  ทิศกระโทก      ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
16. นางส ารวย  จ าปาโพธิ์         ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
17. นางรมย์ฤดี  จิตพิมาย         ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
18. นางกุหลาบ  หมื่นศักดิ์        ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
19. นายบัว  ชุดพิมาย              ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
20. นางกฤตยา  แก้วมณี           ตวัแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
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สัดส่วนที่ต้องก าหนด รายช่ือ จ านวน  

(คน) 
 21. นายสง่า  แสนมะดัน         ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 

22. นายสุทิน  นาดี               ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
23. นายหงวน  โอ่งกลาง        ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
24. นายทองหล่อ  หมายเชยกลาง   ตัวแทนครัวเรือนในหมูบ่า้น 
25. นายเขียว  หน่อกระโทก     ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
26. นางประทิพย์  มากดี         ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
27. นางแสงจันทร์  จินดาอิน    ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
28. นางเจือ  เที่ยงกระโทก       ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
29. นายชวน  กิ่งไทรกลาง        ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
30. นางสาย  ถากกระโทก        ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
31. นางฉลวย  มากโพธิ์           ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
32. นางไข  วิเศษแก้ว             ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
33. นายวีรชัย  ขันติวงษ์          ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
34. นางกานดา  เจริญสุข         ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
35. นางล าพึง  มณีชื่น             ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
36. นางใจ  นาคกระโทก          ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
37. นายวิชัย  ชัยศรี                ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
38. นายสามารถ  กลั่นกลาง      ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
39. นางสุวิภา  ชิดกระโทก        ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
40. นางจรัช  ด่านกระโทก        ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
41. นายสุนิตย์  พิมกระโทก       ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
42. นายเขียว  เจนพนัสนันท์      ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
43. นางสมหมาย  แสนทอง       ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 

  

รวมสัดส่วนระดับหมู่บ้าน 70 
 
 

- สัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมระดับหมู่บ้าน จ านวน  70  คน  
- ผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ  ๖๐ = 42  คน  
- สรุปผู้เข้าร่วมประชุมตามสัดส่วนที่ก าหนดจะต้องไม่น้อยกว่า 42 คน 
 

 


