
 
   

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก ้
เรื่อง  สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   

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

เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  เกิดกระบวนการมี              
ส่วนร่วม การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
และมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น                          
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  จึงประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2559 หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะไก้  เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
ดังนี้ 

 

1. นายสุรพงษ์  ดื่มพุทรา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก ้
2. นางส ารวย  เลือดกระโทก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก ้ 
3. นายสุรชาติ  สืบสีสุข  ผู้ใหญ่บ้าน 
4. นายสังวาลย์  ดอนกระโทก      ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
5. นายแจ่ม  ดอนกระโทก  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
6. นางชูใจ  พิมานเจริญสุข      ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน   
7. นางสนั่น  แซสันเทียะ  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน   
8. นางเนาวรัตน์  ทูลกลาง  คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
9. นางละเอียด  สีกระสัง  คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
10. นายอัน  สีกระสัง   กลุ่มเกษตรกร 
11. นายชวน  บุญชุมแสง  กลุ่มเกษตรกร 
12. นายไหม  เกรียงกระโทก  กลุ่มเกษตรกร 
13. นางประชุม  บุญบุตร  กลุ่มเกษตรกร 
14. นายสมพร  ทศน้อย   กลุ่มเกษตรกร 
15. นายสงบ  สนั่นไพร   ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์หมู่บ้าน   
16. นายสิงโต  ฟุ้งพิมาย   ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์หมู่บ้าน   
17. นางสาวรุ่งนภา  ดอนกระโทก    อาสาพัฒนาชุมชน 
18. นายปรีชา  สิทธิเทศ   อาสาพัฒนาชุมชน 
19. นายสมชาย  ช่วยพันธ์  อาสาพัฒนาชุมชน 
20. นางสาวจิราภา  ประชันกลาง เยาวชน 
21. นางสาวกัญญารัตน์  เสริมวิเศษ เยาวชน 
22. นายแสง  กู้พิมาย   สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
23. นายพรชัย  เฟ่ืองวงค์  สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 

 
/24.นาง... 
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24. นางอุไร  ศักดิ์พิธพรชัย 

(สัดส่วนจ านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
25. นางสาวอิงจิตร  ค้อมกระโทก 

(สัดส่วนจ านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
  26.นางมะลิ  ตากกระโทก 

(สัดส่วนจ านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
                     27.นางดารา  ขวัญดี 

(สัดส่วนจ านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
  28.นางส าราญ  ขมสันเทียะ 

(สัดส่วนจ านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
  29.นางอนงค์  โรงกลาง 

(สัดส่วนจ านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
  30.นายสมจิตร  ไทยกลาง 

(สัดส่วนจ านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
  31.นางสาวมณี  ประกอบผล 

(สัดส่วนจ านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
  32.นางส ารอง  ธงชัยสุรสิทธิ์ 

(สัดส่วนจ านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
  33.นางชั้น  ประกอบผล 
   (สัดส่วนจ านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

  34.นางศศิธร  บัวพิมาย 
   (สัดส่วนจ านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

  35.นางอัญชัญ  เพ่ิมพูนพิศ 
   (สัดส่วนจ านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

  36.นางมัฌชิมา  เสนนอก 
   (สัดส่วนจ านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

                     37.นางนุชรี  โปรยเงิน 
     (สัดส่วนจ านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
  38.นายเทียนชัย  สุขส าราญ 

(สัดส่วนจ านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
                     39.นางส าลี  บุญชุมแสง 

(สัดส่วนจ านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
                     40.นายแน่น  จ าปีกลาง 

(สัดส่วนจ านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
  41.นายผัน  ด่านกระโทก 

                        (สัดส่วนจ านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
                      
 

                   /กรณี... 



 
-3- 

 
 กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ใน หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะไก้ 
ไม่ได้ถูกจัดตั้งเป็นกลุ่มสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ก็สามารถเข้าร่วม
ประชุมประชาคมท้องถิ่นได้ และสามารถเสนอแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆได้ทุกระดับ
หรือทุกกรณีท่ีประชาชนท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่นหรือพัฒนาท้องถิ่น 
    

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

     ประกาศ ณ วันที่  3  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 
 
                 
 
 
 

                                                             (นายสุรทิน  วัชรประทีป) 
                                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 

บัญชีรายช่ือสัดส่วนการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะไก้ 

 

สัดส่วนที่ต้องก าหนด รายช่ือ จ านวน  
(คน) 

(1) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ในหมู่บ้านนั้นทุกคน 

1. นายสุรพงษ์  ดื่มพุทรา         ส.อบต. หมู่ที่  1 
2. นางส ารวย   เลือดกระโทก    ส.อบต. หมู่ที่  1   

2  

(๒) ผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านนั้น นายสุรชาติ  สืบสีสุข  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 
 

1  

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

- ไม่มี  - 

(๔) ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน 
หรือหัวหน้าหน่วยการศึกษาอ่ืนๆ ที่มี
หน่วยงานตั้งอยู่ในหมู่บ้านนั้นทุกคน  

- ไม่มี  - 

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

- ไม่มี  - 

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

1. นายสังวาล  ดอนกระโทก  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 
2. นายแจ่ม  ดอนกระโทก     ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 
  

2 

(๗) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านนั้น (อสม.) จ านวน 2 คน 

1. นางชูใจ  พิมานเจริญสุข   ประธาน อสม.  
2. นางสนั่น  แซสันเทียะ      อสม. 

2 

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

- ไม่มี  - 

(๙) คัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านในหมู่บ้านนั้น จ านวน 2 คน 

1. นางเนาวรัตน์  ทูลกลาง   คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
2. นางละเอียด  สีกะสัง       คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 

2 

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

1. นายผัน  สีกระสัง           กลุ่มเกษตรกร 
2. นายชวน  บุญชุมแสง      กลุ่มเกษตรกร          
3. นายไหม  เกรียงกระโทก  กลุ่มเกษตรกร 
4. นางประชุม  บุญบุตร      กลุ่มเกษตรกร 
5. นายสมพร  ทศน้อย        กลุ่มเกษตรกร  

5 

(๑๑) คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์
หมู่บ้านในหมู่บ้านนั้น จ านวน 2 คน 

1. นายสงบ  สนั่นไพร        ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์หมู่บ้าน  
2. นายสิงห์โต  ฟุ้งพิมาย     ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์หมู่บ้าน 

2 

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

1. นางสาวรุ่งนภา  ดอนกระโทก  อาสาพัฒนาชุมชน 
2. นายปรีชา  สิทธิเทศ             อาสาพัฒนาชุมชน 
3. นายสมชาย  ชว่ยพันธ์           อาสาพัฒนาชุมชน 
4. นางสาวจิราภา  ประชันกลาง        เยาวชน 
5. นางสาวกัญญารัตน์  เสริมวิเศษ      เยาวชน 

5 
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สัดส่วนที่ต้องก าหนด รายช่ือ จ านวน  

(คน) 
(๑๓) คัดเลือกจากชมรมผู้สูงอายุในหมู่บ้าน
นั้น จ านวน 2 คน 

1. นายแสง  กู้พิมาย        สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
2. นายพรชัย  เฟ่ืองวงค์    สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 

2 

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 
(178 ครัวเรือน)  
1. นางอุไร  ศักดิ์พิธพรชัย          ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
2. นางสาวอิงจิตร  ค้อมกระโทก  ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
3. นางมะลิ  ตากกระโทก          ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
4. นางดารา  ขวัญดี                ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
5. นางส าราญ  ขมสันเทียะ        ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
6. นางอนงค์  โรงกลาง             ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
7. นายสมจิตร  ไทยกลาง          ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
8. นางสาวมณี  ประกอบผล       ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
9. นางส ารอง  ธงชัยสุรสิทธิ์        ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
10. นางชั้น  ประกอบผล           ตวัแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
11. นางศศิธร  บัวพิมาย           ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
12. นางอัญชัญ  เพ่ิมพูนพิศ       ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
13. นางมัฌชิมา  เสนนอก         ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
14. นางนุชรี  โปรยเงิน             ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
15. นายเทียนชัย  สุขส าราญ      ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
16. นางส าลี  บุญชุมแสง           ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
17. นายแน่น  จ าปีกลาง           ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
18. นายผัน  ด่านกระโทก         ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
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- สัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมระดับหมู่บ้าน จ านวน  41  คน  
- ผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ  ๖๐ = 25 คน  
- สรุปผู้เข้าร่วมประชุมตามสัดส่วนที่ก าหนดจะต้องไม่น้อยกว่า 25 คน 
 

 

 


