
 
   

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก ้
เรื่อง  สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

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

เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  เกิดกระบวนการมี              
ส่วนร่วม การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
และมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น                          
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  จึงประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2561 หมู่ที่ 9 บ้านสวรรค์วารี  เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
ดังนี้ 

 

1. นายพัน  หาญสงคราม         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
2. นายวัชระ  มูลกระโทก                สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  
3. นายจ าลอง  สอดก าปัง              ผู้ใหญ่บ้าน 
4. นางสมทรง  แฝงด่านกลาง           ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
5. นายนนท์  ศิลาเงิน             ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
6. นางสุนิสา  หาญสงคราม             ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
7. นางก าไล  ถ้ าจัตุรัส          อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
8. นางวิเชียร  มูลกระโทก  คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
9. นางก าไล  หาญสงคราม  คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
10. นางสมบูรณ์  สมสมัย           กลุ่มอาชีพ      
11. นางประหยัด  ผันกระโทก  กลุ่มอาชีพ      
12. นางจันทนา  พะยอมใหม่  กลุ่มอาชีพ      
13. นางสมศรี  ร่วมสุข     กลุ่มอาชีพ      
14. นางวรรณา  เดชพละ  กลุ่มอาชีพ     
15. นางนุชนารถ  อ่วมงาม         ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์หมู่บ้าน 
16. นายสุทัศน์  หาญสงคราม    ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์หมู่บ้าน 
17. นางฉันทนา  สรสิทธิ์  อาสาพัฒนาชุมชน 
18. นางสมพิศ  จ่าโนนสูง   อาสาพัฒนาชุมชน 
19. นายสุทธิพงษ์  พิมพ์ปรุ    อาสาพัฒนาชุมชน 
20. นายนพดล  สงมะดัน  อาสาพัฒนาชุมชน 
21. นายอนันต์  จันทร์อ่อน  อาสาพัฒนาชุมชน  
22. นางเช้า  เพ็ชรก์ลัน่   สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
23. นางจ านงค์  ปราบกระโทก  สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 

 
/24.นาง... 
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24. นางแม้น  ประจิตร       
(สัดส่วนจ านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
25. นางสุกัญญา  แปะหมื่นไวย์         
(สัดส่วนจ านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
26. นางสุชาดา  มีทิพย์              
(สัดส่วนจ านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
27. นางสมศรี  วัดพิมาย          
(สัดส่วนจ านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
28. นางสาวนิตยา  จันสด            
(สัดส่วนจ านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
29. นางบุญเทียม  นอสูงเนิน             
(สัดส่วนจ านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
30. นายนิกร  ฤาชา            
(สัดส่วนจ านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
31. นายสมาน  โตโคกสูง               
(สัดส่วนจ านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
32. นางสุภัค  สายหมื่นไวย์                  
(สัดส่วนจ านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
33. นายก้วง  แก้วระวัง           
(สัดส่วนจ านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
 

 กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ใน หมู่ที่ 9 บ้านสวรรค์วารี 
ไม่ได้ถูกจัดตั้งเป็นกลุ่มสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก็สามารถเข้าร่วม
ประชุมประชาคมท้องถิ่นได้ และสามารถเสนอแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆได้ทุกระดับ
หรือทุกกรณีท่ีประชาชนท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่นหรือพัฒนาท้องถิ่น 
    

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

     ประกาศ ณ วันที่  10 เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2561 
 
                 
 
 
 

                                                             (นายสุรทิน  วัชรประทีป) 
                                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

 

 

 

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



 

บัญชีรายช่ือสัดส่วนการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 9 บ้านสวรรค์วารี 

 

สัดส่วนที่ต้องก าหนด รายช่ือ จ านวน  
(คน) 

(1) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ในหมู่บ้านนั้นทุกคน 

1. นายพัน  หาญสงคราม           ส.อบต. หมู่ที่  9 
2. นายวัชระ  มูลกระโทก          ส.อบต. หมู่ที่  9   

2  

(๒) ผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านนั้น นายจ าลอง  สอดก าปัง                 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 
 

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. นางสมทรง  แฝงด่านกลาง     ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 
2. นายนนท์  ศิลาเงิน              ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 
  

2 

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

1. นางสุนิสา  หาญสงคราม     ประธาน อสม.  
2. นางก าไล  ถ้ าจัตุรัส            อสม. 

2 

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

- ไม่มี  - 

(๙) คัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านในหมู่บ้านนั้น จ านวน 2 คน 

1. นางวิเชียร  มูลกระโทก     คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
2. นางก าไล  หาญสงคราม    คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 

2 

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

1. นางสมบูรณ์  สมสมัย             กลุ่มอาชีพ      
2. นางประหยัด  ผันกระโทก       กลุ่มอาชีพ      
3. นางจันทนา  พะยอมใหม่        กลุ่มอาชีพ                
4. นางสมศรี  ร่วมสุข                กลุ่มอาชีพ      
5. นางวรรณา  เดชพละ             กลุ่มอาชีพ     

5 

(๑๑) คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์
หมู่บ้านในหมู่บ้านนั้น จ านวน 2 คน 

1. นางนุชนารถ  อ่วมงาม           ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์หมู่บ้าน 
2. นายสุทัศน์  หาญสงคราม       ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์หมู่บ้าน 

2 

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

1. นางฉันทนา  สรสิทธิ์              อาสาพัฒนาชุมชน 
2. นางสมพิศ  จ่าโนนสูง            อาสาพัฒนาชุมชน  
3. นายสุทธิพงษ์  พิมพ์ปรุ          อาสาพัฒนาชุมชน  
4. นายนพดล  สงมะดัน            อาสาพัฒนาชุมชน 
5. นายอนันต์  จันทร์อ่อน          อาสาพัฒนาชุมชน 

5 
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สัดส่วนที่ต้องก าหนด รายช่ือ จ านวน  
(คน) 

(๑๓) คัดเลือกจากชมรมผู้สูงอายุในหมู่บ้าน
นั้น จ านวน 2 คน 

1. นางเช้า  เพ็ชร์กลั่น            สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
2. นางจ านง  ปราบกระโทก     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 
(91 ครัวเรือน)  
1. นางแม้น  ประจิตร             ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
2. นางสุกัญญา  แปะหมื่นไวย์   ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
3. นางสุชาดา  มีทิพย์             ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
4. นางสมศรี  วัดพิมาย            ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
5. นางสาวนิตยา  จันสด          ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
6. นางบุญเทียม  นอสูงเนิน      ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
7. นายนิกร  ฤาชา                 ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
8. นายสมาน  โตโคกสูง           ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
9. นางสุภัค  สายหมื่นไวย์        ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
10. นายก้วง  แก้วระวัง           ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 
 

10 

รวมสัดส่วนระดับหมู่บ้าน 33 
 
- สัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมระดับหมู่บ้าน จ านวน  33  คน  
- ผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ  ๖๐ = 20 คน  
- สรุปผู้เข้าร่วมประชุมตามสัดส่วนที่ก าหนดจะต้องไม่น้อยกว่า  20  คน 
 

 


