
 
   

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก ้
เรื่อง  สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

เพ่ือให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้เกิดกระบวนการ                                   
มีส่วนร่วม การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ
รัฐ และมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้  จึงประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ                          
พ.ศ. 2563 หมู่ที่ 7 บ้านแสงทอง  เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ดังนี้ 

 

                       1. นายสมพงษ์  ชัยโคตร        รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ 
                       2. นายสิรภพ  ดอนกระโทก             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ 
                       3. นายรัฐพล  พิกุลทอง                  ผู้ใหญ่บ้าน 
                       4. นางบญุชุม  หวังหว่างกลาง          ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
                       5. นางสาวณัฐชาวีร์  รัตนศิริบุญญา    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
                       6. นางปราณี  เติมกระโทก              อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 

7. นางมะลิ  ร่มรุกข์         อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 
8. นายอนันต์  ศรีบุตร         อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
9. นายสมพร  ดีหลาย         อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
10. นางสาวพนมเทียน ทิตตะวรางกูล  คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
11. นายกิตติชาติ  ซาวัน        คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
12. นางแฉล้ม  อ่องพิมาย        กลุ่มอาชีพ      
13. นางธนาภา  เขียวอ่อน        กลุ่มอาชีพ      
14. นางประทวน  จนัสนิทศรี        กลุ่มอาชีพ      
15. นางเขียว  ดอนกระโทก        กลุ่มอาชีพ      
16. นางพะยอม  กุยแก้ว        กลุ่มอาชีพ     
17. นายประสงค์  สำราญเพ็ชร        ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์หมู่บ้าน 
18. นายสมาน  เดชพละ        ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์หมู่บ้าน 
19. นายชาญชัย  รัตนยงค์        อาสาพัฒนาชุมชน 
20. นายวิชัย  ช่วยพันธ์          อาสาพัฒนาชุมชน 
21. นายทองสุข  บุญเกิด        อาสาพัฒนาชุมชน 
22. นายกิตติพงศ์  มีหมู่         เยาวชน 
23. นางสาวปาริฉัตร  ศรีนอก        เยาวชน 
24. นางคำ  เนื่องกระโทก        สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
25. นายประทีป  สัญจร        สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 

/26.นาง... 
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26. นายวรพล  ชมโคกสูง 
(สัดส่วนจำนวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจำนวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
27. นางสาวฉวีวรรณ  แสนทอง 
(สัดส่วนจำนวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจำนวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
28. นางปทิตตา  ประกอบบัว 
(สัดส่วนจำนวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจำนวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
29. นางระเบียบ  สียางนอก 
(สัดส่วนจำนวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจำนวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
30. นางเติม  อย่างบุญ 
(สัดส่วนจำนวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจำนวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
31. นางบัวลอย  ขาวนอก 
(สัดส่วนจำนวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจำนวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
32. นางสำเภา  สนิทบุญ 
(สัดส่วนจำนวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจำนวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
33. นางรุ้ง  แขวงกลาง 
(สัดส่วนจำนวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจำนวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
34. นางลำพู  ปานกระโทก 
(สัดส่วนจำนวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจำนวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
35. นางแสวง  ด่านนอก 
(สัดส่วนจำนวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจำนวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
36. นางสำเนียง  ชมโคกสูง 
(สัดส่วนจำนวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจำนวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
37. นางอรุณ  แคมไธสง 
(สัดส่วนจำนวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจำนวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
38. นางแดง  มีหมู่ 
(สัดส่วนจำนวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจำนวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
39. นายหาญ  เกษนอก 
(สัดส่วนจำนวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจำนวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
40. นายหมั่น  สีกะสัง 
(สัดส่วนจำนวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจำนวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
41. นายประเสริฐ  คุณพระ 
(สัดส่วนจำนวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจำนวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
42. นายสมาน  นาด ี
(สัดส่วนจำนวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจำนวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
43. นายไกรวิชพงศ์  นิยมการ 
(สัดส่วนจำนวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจำนวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
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44. นางแม้น  พรมการ 
(สัดส่วนจำนวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจำนวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
45. นางสาวบำเพ็ญ  ประชันกลาง 
(สัดส่วนจำนวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจำนวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
46. นายโพธิ์  หงษาชาติไทย 
(สัดส่วนจำนวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจำนวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
47. นายมงคล  หยั่งบุญ 
(สัดส่วนจำนวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจำนวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
48. นางสำรวย  กมลจิตร 
(สัดส่วนจำนวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจำนวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
49. นายธนากร  การรุ่งเรือง 
(สัดส่วนจำนวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจำนวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
50. นางอำพร  สุขสำราญ 
(สัดส่วนจำนวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจำนวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
51. นางรำไพ  จีนโน 
(สัดส่วนจำนวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจำนวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
52. นางปลอด  งอกโพธิ์ 
(สัดส่วนจำนวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจำนวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
53. นายภูตะวัน  ตุ่นกลาง 
(สัดส่วนจำนวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจำนวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
54. นางแม้น  ปราสาทสูง 
(สัดส่วนจำนวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจำนวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
 

 กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในหมู่ที่ 7 บ้านแสงทอง 
ไม่ได้ถูกจัดตั้งเป็นกลุ่มสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ก็สามารถเข้าร่วม
ประชุมประชาคมท้องถิ่นได้ และสามารถเสนอแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง  ๆ ได้ทุกระดับ
หรือทุกกรณีท่ีประชาชนท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่นหรือพัฒนาท้องถิ่น 
    

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

       ประกาศ ณ วันที่  17   เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
 
       
 
 
 

                                                          (นายสุรทิน  วัชรประทีป) 
                                           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ 

 
 

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



 

บัญชีรายช่ือสัดส่วนการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 7 บ้านแสงทอง 

 

สัดส่วนที่ต้องกำหนด รายช่ือ จำนวน  
(คน) 

(1) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ในหมู่บ้านนั้นทุกคน 

1. นายสมพงษ์  ชัยโคตร   รองประธานสภา อบต. 
2. นายสิรภพ  ดอนกระโทก   ส.อบต. หมู่ที่ 7  
 

2 

(๒) ผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านนั้น นายรัฐพล  พิกุลทอง  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 
 

1  

(๓) หัวหน้าสถานีอนามัย/ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่มีหน่วยงาน
ตั้งอยู่ในหมู่บ้านนั้นทุกคน 

- ไม่มี - 

(๔) ผู้อำนวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน 
หรือหัวหน้าหน่วยการศึกษาอ่ืนๆ ที่มี
หน่วยงานตั้งอยู่ในหมู่บ้านนั้นทุกคน 

- ไม่มี - 

(๕) หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในหมู่บ้าน
นั้นตามจำนวนที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เห็นสมควร *นอกจาก (3) (4) 

- ไม่มี - 

(๖) คัดเลือกจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร
กำนัน แพทย์ประจำตำบลในหมู่บ้าน 
จำนวน 2 คน 

1. นางบุญชุม  หวังหว่างกลาง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 
2. นางสาวณัฐชาวีร์  รัตนศิริบุญญา  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 
 

2 

(๗) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้านนั้น (อสม.) จำนวน 2 คน 

1. นางปราณี  เติมกระโทก  อสม. 
2. นางมะลิ  ร่มรุกข์          อสม. 

2 

(๘) คัดเลือกจากสมาชิกอาสาป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.) ในหมู่บ้านนั้น 
จำนวน 2 คน 

1. นายอนันต์  ศรีบุตร  อปพร. 
2. นายสมพร  ดีหลาย  อปพร.  

- 

(๙) คัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านในหมู่บ้านนั้น จำนวน 2 คน 

1. น.ส. พนมเทียน  ทิตตะวรางกูล  คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
2. นายกิตติชาติ  ซาวัน               คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 

2 

(๑๐) คัดเลือกจากกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น 
กลุ่มเกษตรกร/เกษตรก้าวหน้า/กลุ่มสตรี/
กลุ่มหัตถกรรม/กลุ่มแปรรูป เป็นต้น  
ในหมู่บ้านนั้น จำนวน 5 คน 

1. นางแฉล้ม  อ่องพิมาย        กลุ่มอาชีพ      
2. นางธนาภา  เขียวอ่อน       กลุ่มอาชีพ 
3. นางประทวน  จนัสนิทศร ี   กลุ่มอาชีพ      
4. นางเขียว  ดอนกระโทก      กลุ่มอาชีพ      
5. นางพะยอม  กุยแก้ว          กลุ่มอาชีพ     

5 

(๑๑) คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์
หมู่บ้านในหมู่บ้านนั้น จำนวน 2 คน 

1. นายประสงค์  สำราญเพ็ชร  ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์หมู่บ้าน 
2. นายสมาน  เดชพละ          ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์หมู่บ้าน 

2 

(๑๒) คัดเลือกจากอาสาพัฒนาชุมชน 
อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน 
หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอ่ืนๆ          
ในหมู่บ้าน จำนวน 5 คน 
 

1. นายชาญชัย  รัตนยงค์       อาสาพัฒนาชุมชน 
2. นายวิชัย  ช่วยพันธ์           อาสาพัฒนาชุมชน 
3. นายทองสุข  บุญเกิด         อาสาพัฒนาชุมชน  
4. นายกิตติพงศ์  มีหมู่          เยาวชน 
5. นางสาวปาริฉัตร  ศรีนอก   เยาวชน 
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สัดส่วนที่ต้องกำหนด รายช่ือ จำนวน  
(คน) 

(๑๓) คัดเลือกจากชมรมผู้สูงอายุในหมู่บ้าน
นั้น จำนวน 2 คน 

1. นางคำ  เนื่องกระโทก   สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
2. นายประทีป  สัญจร     สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 

2 

๑๔) คัดเลือกจากองค์กรทางธุรกิจ/ชมรม
ธุรกิจการค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การ
ท่องเที่ยวในหมู่บ้านนั้น จำนวน 2 คน 

- ไม่มี - 

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

- ไม่มี - 

(๑7) คัดเลือกจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืน ๆ
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลได้กำหนดขึ้น
เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนรวมในพ้ืนที่มาก
ที่สุดจำนวนคนจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ5
ของประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในหมู่บ้านนั้น
หรือจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ10ของตัวแทน
จำนวนครัวเรือนในหมู่บ้านนั้น 
(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)  

- จำนวนตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้านไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
(290 ครัวเรือน) 
1. นายวรพล  ชมโคกสูง        ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
2. นางสาวฉวีวรรณ  แสนทอง  ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
3. นางปทิตตา  ประกอบบัว    ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
4. นางระเบียบ  สียางนอก      ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
5. นางเติม  อย่างบุญ            ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
6. นางบัวลอย  ขาวนอก        ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
7. นางสำเภา  สนิทบุญ          ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
8. นางรุ้ง  แขวงกลาง            ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
9. นางลำพู  ปานกระโทก       ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
10. นางแสวง  ด่านนอก        ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
11. นางสำเนียง  ชมโคกสูง    ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
12. นางอรุณ  แคมไธสง        ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
13. นางแดง  มีหมู่              ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
14. นายหาญ  เกษนอก        ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
15. นายหมั่น  สีกะสัง          ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
16. นายประเสริฐ  คุณพระ    ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
17. นายสมาน  นาดี             ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
18. นายไกรวิชพงศ์  นิยมการ  ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
19. นางแม้น  พรมการ          ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
20. น.ส.บำเพ็ญ  ประชันกลาง  ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
21. นางโพธิ์  หงษาชาติไทย    ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
22. นายมงคล  หยั่งบุญ         ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
23. นางสำรวย  กมลจิตร       ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
24. นายธนากร  การรุ่งเรือง   ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
25. นางอำพร  สุขสำราญ      ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
26. นางรำไพ  จีนโน            ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
27. นางปลอด  งอกโพธิ์        ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
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สัดส่วนที่ต้องกำหนด รายช่ือ จำนวน  
(คน) 

 28. นายภูตะวัน  ตุ่นกลาง         ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
29. นางแม้น  ปราสาทสูง          ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
 

 

รวมสัดส่วนระดับหมู่บ้าน 54 
 
- สัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมระดับหมู่บ้าน จำนวน 54 คน 
- ผู้เข้าร่วมประชุมร้อยละ ๖๐ = 33 คน 
- สรุปผู้เข้าร่วมประชุมตามสัดส่วนที่กำหนดจะต้องไม่น้อยกว่า 33 คน 
 

 


