
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 
เรื่อง  สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 

 

********************* 
  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมการ
บริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและมีประสิทธิภาพ 
เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  และเพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบการจัด
ประชุมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 
0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม จึงขอประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น
ระดับหมู่บ้านทุกหมู่บ้านต าบลหาดขาม ดังนี้ 

 1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในหมู่บ้านนั้นทุกคน 
 2. ผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านนั้น 

3. หัวหน้าสถานีอนามัย /ผู้อ านวยการโรงพยาบาล/ส่งเสริมสุขภาพต าบล/ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในหมู่บ้านนั้น ทุกคน  

 4. ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน หรือหัวหน้าหน่วยการศึกษาอ่ืน ๆ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ใน   
  หมู่บ้าน ทุกคน 

 5. หน่วยงานราชการหรือตัวแทนส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในหมู่บ้าน 
 6. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน และแพทย์ประจ าต าบล    จ านวน    2   คน  
  ในหมู่บ้าน 
 7. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ประจ าหมู่บ้าน  จ านวน    2   คน 
 8. สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในหมู่บ้าน   จ านวน    2   คน 
 9. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ในหมู่บ้าน    จ านวน    2   คน 
 10. กลุ่มอาชีพต่างๆ ในหมู่บ้าน      จ านวน    5   คน   
 11. ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์หมู่บ้าน ในหมู่บ้าน    จ านวน    2   คน  
 12. อาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน  จ านวน    5   คน 
    กลุ่มพลังทางสังคมอ่ืน ๆ ในหมู่บ้าน    
 13. ชมรมผู้สูงอายุ ในหมู่บ้าน       จ านวน    2   คน 
 14. องค์ทางธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว  จ านวน    2   คน   

               ในหมู่บ้าน 
 15. สื่อมวลชนในหมู่บ้าน         จ านวน    1   คน

 16. ประธานหอการค้าจังหวัด/ประธานอุตสาหกรรมจังหวัด    จ านวน    1   คน 
 
 
 



- ๒ - 
 

  
 17. บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืน ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในหมู่บ้านนั้น 

หรือจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้านนั้น (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)  

  กรณี  ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ไม่ได้ถูก
จัดตั้งเป็นกลุ่มสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ก็สามารถเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้านได้  
และสามารถเสนอ แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ได้ทุกระดับ หรือทุกกรณีที่ประชาคมท้องถิ่น
ประชุมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 

 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
        
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕6๒ 
 

                 
 

     (นายบุญรอด  เขียวเพชร) 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 
 

 
 

สัดส่วนที่ต้องก าหนด สัดส่วนที่ก าหนดแล้ว จ านวน (คน) 
(๑) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในหมู่บ้านนั้นทุกคน ๑. นายเสนาะ  แห้งสอาด ๑ 

(๒) ผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านนั้น 
 

๑. นายพงศกร  คงเพชร ๑ 

(๓) หัวหน้าสถานีอนามัย/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลที่มีหน่วยงาน
ตั้งอยู่ในหมู่บ้านนั้นทุกคน 

๑. นายสมเดช  พันคง ๑ 

(๔) ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน  หรือ หัวหน้าหน่วยการศึกษาอ่ืนๆ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในหมู่บ้านนั้นทุกคน ๑. นายเอกลักษ์  คีรีนิล ๑ 

(๕) หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในหมู่บ้านนั้นตามจ านวนที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เห็นสมควร  *นอกจาก (๓)  (๔) 
 

-ไม่มี 
 

- 

(๖) คัดเลือกจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สารวัตรก านัน  แพทย์ประจ าต าบลในหมู่บ้าน  จ านวน  ๒  คน ๑. นายสุชาติ  จิตมั่น 
๒. นายสุรพงศ์  แดงโชติ 

๒ 

(๗) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านนั้น อสม.  จ านวน  ๒  คน 
 

๑. นายพนม  นุชนิ้มย่อง 
๒. นางสาวรจนา  บุญเกิด 

๒ 

 
สัดส่วน... 

 

 
สัดส่วนประชาคมหมู่ที่ ๑ บ้านหนองเกด 

 



-๒- 
 

สัดส่วนที่ต้องก าหนด สัดส่วนที่ก าหนดแล้ว จ านวน (คน) 
(๘) คัดเลือกจากสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  ในหมู่บ้านนั้น  จ านวน  ๒  คน ๑. นายหนูพร  อ้วนผิว 

๒. นายฉัตรชัย  ผลอุดม  
๒ 

(๙) คัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านนั้น  ในหมู่บ้านนั้น  จ านวน  ๒  คน ๑. นางนิรมล  แย้มกลัด 
๒. นายเชิดชัย  เสืองาม 

๒ 

(๑๐) คัดเลือกจากกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร/เกษตรก้าวหน้า/กลุ่มสตรี/กลุ่มหัตถกรรม/กลุ่มแปรรูป เป็น
ต้น ในหมู่บ้านนั้น  จ านวน  ๕  คน 

๑. นางบุญมี  แซ่ดัน 
๒. นางชูชีพ  แต้ลี ้
๓. นางเรียม  บัวจีน 
๔. นายบุญสืบ  ภาคอุทัย 
๕. นายเสรี  กองเพชรน้อย 

๕ 

(๑๑) คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์หมู่บ้าน ในหมู่บ้านนั้น  จ านวน  ๒  คน ๑. นายประดับ  เรืองอร่าม 
๒. นางส ารวย  ยอดสร้อย 

๒ 

(๑๒) คัดเลือกจากอาสาพัฒนาชุมชน  อาสาสมัครประชาสงเคราะห์  เยาวชน  หมอดิน  กลุ่มพลังทางสังคมอ่ืนๆ ใน
หมู่บ้านนั้น  จ านวน  ๕  คน 

๑. นายช านาญ  เสืองาม 
๒. นายบุญลือ  ภาคอุทัย 
๓. นางส าอางค์  รัตนกุล 
๔. นายเพลิน  คงเพชร 
๕. นายสมเดช  บัวปั้น 

๕ 

(๑๓) คัดเลือกจากชมรมผู้สูงอายุ ในหมู่บ้านนั้น  จ านวน  ๒  คน ๑. นางเอ้ือน  เสืองาม 
๒. นางฐิติรัตน์  ภูบดีพีระวัฒน์ 

๒ 

 
สัดส่วน... 

 



-๓- 
 
 

สัดส่วนที่ต้องก าหนด สัดส่วนที่ก าหนดแล้ว จ านวน (คน) 
(๑๔) คัดเลือกจากองค์กรทางธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยวในหมู่บ้าน  จ านวน  
๒  คน 

๑. ร้านกาแฟ.คอม 
๒. สหกรณ์เครดิตยูเนียน 

๒ 

(๑๕) คัดเลือกจากสื่อมวลชน ๑ คน - ไม่มี 
 

- 

(๑๖) ประธานหอการค้าจังหวัด  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด - ไม่มี - 

(๑๗) คัดเลือกจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืนๆ  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลได้ก าหนดขึ้นเพ่ือให้เกิดกระบวนการ
มีส่วนร่วมในพ้ืนที่มากท่ีสุด จ านวนคนจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในหมู่บ้านนั้น 
หรือจะต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐ ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้านนั้น (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) 

- ครัวเรือน (๒๖๓) ๒๖ 

รวมสัดส่วนประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน  (หมู่ที่ ๑  บ้านหนองเกด) ๕๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีรายช่ือ... 
 

บัญชีรายช่ือสัดส่วนครัวเรือน  ๒๖  คน  
(หมู่ที ่๑  บ้านหนองเกด) 

 



-๔- 
 

บัญชีรายช่ือสัดส่วนครัวเรือน  ๒๖  คน  
(หมู่ที ่๑  บ้านหนองเกด) 

 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ล าดับที่ ชื่อ – สกุล 

๑ นางสาววิมล  พูลประเสิฐ ๑๔ นางกัญญารัตน์  ทอยิ่งยง 
๒ นายหน่ า  แซ่ลี้ ๑๕ นางดวงฤดี  เลือดแดง 
๓ นางประนอม อรรถวุฒิกุล ๑๖ นางสาวสุภัตรา  อรรถวุฒิกุล 
๔ นางสาวนงค์คราญ สาขันธ์ ๑๗ นายศิริ  คณหมิ่น 
๕ นายช านาญ  ยังดี ๑๘ นางสาวไพลิน  พรามทอง 
๖ นายชัยประเสริฐ  เที่ยงธรรม ๑๙ นางสาวสิริพร  บัวจีน 
๗ นางสมจิต นาคน้อย ๒๐ นางสาวธนธรน์  อัสแสง 
๘ นายนิธิพรรณ  ยิ้มใย ๒๑ นางสาวทิราพร  บัวจีน 
๙ นางกัลยา ธีรภัทรศรสกุล ๒๒ นายศุภมงคล แดงโชติ 

๑๐ นายประดับ  เรืองอร่าม ๒๓ นางสิ่น พุดเทศ 
๑๑ นายมานพ  นุชยิ้มย่อง ๒๔ นายพรชัย  แสงสิงห์ 
๑๒ นางขวัญทนา บุญประกอบพร ๒๕ นางทองเพียร  แซ่อุย 
๑๓ นายบุญรอด  หอมวงษ์ ๒๖ นางสาวสุพรรษา  ยอดสร้อย 

 
  
 



 
 

หมายเหตุ  :     สัดส่วนประชุมประชาคมหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๑  บ้านหนองเกด  จ านวน   ๕๔   คน 
  ผู้เข้าร่วมประชุม  ร้อยละ  ๖๐  =   ๓๒  คน 
  ผู้เข้าร่วมประชุม  ร้อยละ  ๒๐  =   ๑๑  คน 
  ผู้เข้าร่วมประชุม  ร้อยละ    ๕  =     ๓  คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
 
 
 

สัดส่วนที่ต้องก าหนด สัดส่วนที่ก าหนดแล้ว จ านวน (คน) 
(๑) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในหมู่บ้านนั้นทุกคน ๑. นายจินดา  โนร ี

๒. นายประทีป  ทัศน์แก้ว 
๒ 

(๒) ผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านนั้น 
 

๑. นายอเนก  ศุกระศร ๑ 

(๓) หัวหน้าสถานีอนามัย/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลที่มีหน่วยงาน
ตั้งอยู่ในหมู่บ้านนั้นทุกคน 

๑. นางทิพยา  เถาแตงอ่อน ๑ 

(๔) ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน  หรือ หัวหน้าหน่วยการศึกษาอ่ืนๆ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในหมู่บ้านนั้นทุกคน ๑. นางทิพมล  อยู่เหมาะ ๑ 

(๕) หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในหมู่บ้านนั้นตามจ านวนที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เห็นสมควร  *นอกจาก (๓)  (๔) 
 

๑. กศน.ต าบล ๑ 

(๖) คัดเลือกจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สารวัตรก านัน  แพทย์ประจ าต าบลในหมู่บ้าน  จ านวน  ๒  คน ๑. นายถวิล  มีศักดิ์ 
๒. นายสุภาพ  เกลี้ยงกลม 

๒ 

(๗) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านนั้น อสม.  จ านวน  ๒  คน 
 

๑. นางสาวโคมทอง  โพธิ์ทอง 
๒. นางสาวเพลินพิศ  เกลี้ยงกลม 

๒ 

 
สัดส่วน... 

 
สัดส่วนประชาคมหมู่ที่ ๒ บ้านไร่บน 

 



-๒- 
 

สัดส่วนที่ต้องก าหนด สัดส่วนที่ก าหนดแล้ว จ านวน (คน) 
(๘) คัดเลือกจากสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  ในหมู่บ้านนั้น  จ านวน  ๒  คน ๑. นายสนิท  หนองมีทรัพย์ 

๒. นายอ านวย  มีศักดิ์ 
๒ 

(๙) คัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านนั้น  ในหมู่บ้านนั้น  จ านวน  ๒  คน ๑. นางสาวสุภาพร แป้งหอม 
๒. นายดิเรก  แขกฮู้ 

๒ 

(๑๐) คัดเลือกจากกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุม่เกษตรกร/เกษตรก้าวหน้า/กลุ่มสตรี/กลุ่มหัตถกรรม/กลุ่มแปรรูป เป็น
ต้น ในหมู่บ้านนั้น  จ านวน  ๕  คน 

๑. นางบุญจริง  แป้งหอม 
๒. นางอริสรา  เหลือน้อย 
๓. นางสมจิตร  แสงจันทร์ 
๔. นายอภิสิทธิ์ ชาติเอกชัย 
๕. นายสมใจ  แสงจันทร์ 

๕ 

(๑๑) คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์หมู่บ้าน ในหมู่บ้านนั้น  จ านวน  ๒  คน ๑. นายสมปอง  สร้อยทอง 
๒. นายรัก  ศุกระศร 

 ๒ 

(๑๒) คัดเลือกจากอาสาพัฒนาชุมชน  อาสาสมัครประชาสงเคราะห์  เยาวชน  หมอดิน  กลุ่มพลังทางสังคมอ่ืนๆ ใน
หมู่บ้านนั้น  จ านวน  ๕  คน 

๑. นายส าลี  โพธิ์มณี 
๒. นายอดุล  แช่มช้อย 
๓. นายเผชิญ  มีศักดิ์ 
๔. นายเยื้อน  สวัสดิ์ศร ี
๕. นาบุญช่วย  สวัสดิ์ศร ี

๕ 

 
 
 
 

สัดส่วน... 
 



-๓- 
 

สัดส่วนที่ต้องก าหนด สัดส่วนที่ก าหนดแล้ว จ านวน (คน) 
(๑๓) คัดเลือกจากชมรมผู้สูงอายุ ในหมู่บ้านนั้น  จ านวน  ๒  คน ๑. นางพเยาว์  ศรีสายชล 

๒. นายแพว   ลาภเกิด 
๒ 

(๑๔) คัดเลือกจากองค์กรทางธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยวในหมู่บ้าน  จ านวน  
๒  คน 

๑. นางอโนทัย  ค ามา 
๒. บริษัท วัดวิไล จ ากัด (น้ าดื่มตังค์) 

๒ 

(๑๕) คัดเลือกจากสื่อมวลชน ๑ คน - ไม่มี - 

(๑๖) ประธานหอการค้าจังหวัด  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด - ไม่มี - 

(๑๗) คัดเลือกจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืนๆ  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลได้ก าหนดขึ้นเพ่ือให้เกิดกระบวนการ
มีส่วนร่วมในพ้ืนที่มากท่ีสุด จ านวนคนจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในหมู่บ้านนั้น 
หรือจะต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐ ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้านนั้น (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) 

- ครัวเรือน (๔๒๙) ๔๓ 

รวมสัดส่วนประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน  (หมู่ที่ ๒  บ้านไร่บน) ๗๓ 

 
 
 
 
 
 
 

บัญชีรายช่ือ... 
 

บัญชีรายช่ือสัดส่วนครัวเรือน  ๔๓  คน  
(หมู่ที ่๒  บ้านไร่บน) 

 



-๔- 
 

บัญชีรายช่ือสัดส่วนครัวเรือน ๔๓  คน  
(หมู่ที ่๒  บ้านไร่บน) 

 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ล าดับที่ ชื่อ – สกุล 

๑ นางสุทิน  บุญมี ๑๖ นายจันทร์  สุขใส ๓๑ นายภิญโญ  สุขใส 
๒ นางบุญเรือน รัตนบันดาล ๑๗ นางอาบ ภูล้าย้า ๓๒ นางป่วน สองเมือง 
๓ นางสาวนฤทัย  แพลงรัตน์ ๑๘ นายแกะ ค ามา ๓๓ นางเฮง หญ้ากล้ากจิเจริญ 
๔ นายแสวง  แก้วประดิษฐ์ ๑๙ นายทด  เอมโอษฐ์ ๓๔ นายแท้  ทับเนียบ 
๕ นางสาวสมหมาย  บุตรจง ๒๐ นางหวั่น  เที่ยงธรรม ๓๕ นางพวน  หิรัญ 
๖ นางประนอม บุตรวง ๒๑ นางสาวอิฐทพร  แก้วประดิษฐ์ ๓๖ นายเฉลา  ศุกระศร 
๗ นางสาวรสสุคนธ์ เกลี้ยงกลม ๒๒ นายวิศรุท  ชาญณรงค์ ๓๗ นางเงิน  แก้วเม้า 
๘ นางอ้อย  ล าดวน ๒๓ นางศรีไพ  แสงจันทร์ ๓๘ นางจุไรรัตน์ ภักดีบุรี 
๙ นางสาวสมจิตร  ภูทอง ๒๔ นายชิ่ว  ป้อมสิงห์ ๓๙ นายรุ่ง  อาจณรงค์ 

๑๐ นายกริม  หงษ์ทอง ๒๕ นางสาวปรียา  มีศักดิ์ ๔๐ นายปิ่น  โพธิ์ทอง 
๑๑ นางตุ๊กตา  บัวแก้ว ๒๖ นางอุทยั ล ายอง ๔๑ นายปรีชา  ขวัญเรือน 
๑๒ นางอุบล  เที่ยวธรรม ๒๗ นางผิน  แย้งสวัสดิ์ ๔๒ นางสมบัติ นบประดับ 
๑๓ นางยุพา  แก้วเม้า ๒๘ นายทม  โพธิ์ทอง ๔๓ นายสมพล  เพ็งเพียร 
๑๔ นางโป้ง  โพธิ์ทอง ๒๙ นายสงบ  หาดทราย   
๑๕ นายชัยณรงค์  กลิ่นเมือง ๓๐ นางจามจุรี  มีศักดิ์   

 
 
 
 



หมายเหตุ  :     สัดส่วนประชุมประชาคมหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๒  บ้านไร่บน    จ านวน   ๗๓    คน 
  ผู้เข้าร่วมประชุม  ร้อยละ  ๖๐  =   ๔๔  คน 
  ผู้เข้าร่วมประชุม  ร้อยละ  ๒๐  =   ๑๕  คน 
  ผู้เข้าร่วมประชุม  ร้อยละ    ๕  =     ๔  คน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  
 
 
 

สัดส่วนที่ต้องก าหนด สัดส่วนที่ก าหนดแล้ว จ านวน (คน) 
(๑) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในหมู่บ้านนั้นทุกคน ๑. นางนิด  อิ่มโอฐ 

๒. นายวันชัย  บุญเกิด 
๒ 

(๒) ผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านนั้น 
 

๑. นายเทิดศักดิ์  อิ่มโอฐ ๑ 

(๓) หัวหน้าสถานีอนามัย/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลที่มีหน่วยงาน
ตั้งอยู่ในหมู่บ้านนั้นทุกคน 

๑. นางทิพยา  เถาแตงอ่อน ๑ 

(๔) ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน  หรือ หัวหน้าหน่วยการศึกษาอ่ืนๆ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในหมู่บ้านนั้นทุกคน ๑. นายอ านวย  คงถอด ๑ 

(๕) หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในหมู่บ้านนั้นตามจ านวนที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เห็นสมควร  *นอกจาก (๓)  (๔) 
 

- ไม่มี - - 

(๖) คัดเลือกจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สารวัตรก านัน  แพทย์ประจ าต าบลในหมู่บ้าน  จ านวน  ๒  คน ๑. นางสาวชลิดา  อัสแสง  
๒. นายวินัย  บุญเกิด 

๒ 

(๗) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านนั้น อสม.  จ านวน  ๒  คน 
 

๑. นางสาวพิกุล  พลีไพล 
๒. นางสาวจินดา  เสียงทอง 

๒ 

สัดส่วน... 
 

 
สัดส่วนประชาคมหมู่ที่ ๓ บ้านหาดขาม 

 



-๒- 
 

สัดส่วนที่ต้องก าหนด สัดส่วนที่ก าหนดแล้ว จ านวน (คน) 
(๘) คัดเลือกจากสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  ในหมู่บ้านนั้น  จ านวน  ๒  คน ๑. นางมนัส  พลีไพล 

๒. นายสิน  ปรางงาม 
๒ 

(๙) คัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านนั้น  ในหมู่บ้านนั้น  จ านวน  ๒  คน ๑. นางตุ้ม  วอนยิน 
๒. นายเพิ่มพล  อัสแสง 

๒ 

(๑๐) คัดเลือกจากกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร/เกษตรก้าวหน้า/กลุ่มสตรี/กลุ่มหัตถกรรม/กลุ่มแปรรูป เป็น
ต้น ในหมู่บ้านนั้น  จ านวน  ๕  คน 

๑. นางสาวอัญชลี  อัสแสง 
๒. นางพัชราภรณ์  อัสแสง 
๓. นางประภาศรี  วอนยิน 
๔. นางสมพิศ  ศรีอัมพร 
๕. นางวรรณา  วอนยิน 

๕ 

(๑๑) คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์หมู่บ้าน ในหมู่บ้านนั้น  จ านวน  ๒  คน ๑. นายธง  วอนยิน 
๒. นายมนัส  พลีไพล 

๒ 

(๑๒) คัดเลือกจากอาสาพัฒนาชุมชน  อาสาสมัครประชาสงเคราะห์  เยาวชน  หมอดิน  กลุ่มพลังทางสังคมอ่ืนๆ  
ในหมู่บ้านนั้น  จ านวน  ๕  คน 

๑. นายส าราญ  อินคล้าย 
๒. นายมาโนช  พลีไพล 
๓. นายสิน  ปรางงาม 
๔. นายจิตร  อินคล้าย 
๕. นายเอ้ือ  วอนยิน 

๕ 

(๑๓) คัดเลือกจากชมรมผู้สูงอายุ ในหมู่บ้านนั้น  จ านวน  ๒  คน ๑. นายเสน่ห์  อิ่มโอฐ 
๒. นางเจียม  ตองสวัสดิ์ 

๒ 

 
 

สัดส่วน... 
 



-๓- 
 

สัดส่วนที่ต้องก าหนด สัดส่วนที่ก าหนดแล้ว จ านวน (คน) 
(๑๔) คัดเลือกจากองค์กรทางธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยวในหมู่บ้าน   
จ านวน  ๒  คน 

๑. นางจ าเนียร  อมาตยกุล 
๒. นางบังอร  เทียนโชติ 

๒ 

(๑๕) คัดเลือกจากสื่อมวลชน ๑ คน - ไม่มี  - 

(๑๖) ประธานหอการค้าจังหวัด  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด - ไม่มี - 

(๑๗) คัดเลือกจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืนๆ  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลได้ก าหนดขึ้นเพ่ือให้เกิดกระบวนการ
มีส่วนร่วมในพ้ืนที่มากท่ีสุด จ านวนคนจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในหมู่บ้านนั้น 
หรือจะต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐ ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้านนั้น (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) 

ครัวเรือน (๓๔๙) ๓๕ 

รวมสัดส่วนประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน  (หมู่ที่ ๓ บ้านหาดขาม) ๖๔ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
บัญชีรายช่ือ... 

 

บัญชีรายช่ือสัดส่วนครัวเรือน  ๓๕  คน  
(หมู่ที ่๓ บ้านหาดขาม) 

 



-๔- 
 

บัญชีรายช่ือสัดส่วนครัวเรือน  ๓๕  คน  
(หมู่ที ่๓ บ้านหาดขาม) 

 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ล าดับที่ ชื่อ – สกุล 

๑ นางสาวเล็กฟ้า  แซ่อุ้น ๑๓ นางวารุณี  เอมโอฐ ๒๕ นางล ายอง  อมัยภักดี 
๒ นางนิลยา  เกิดทอง ๑๔ นางภัทรลดา  บุญประเสริฐ ๒๖ นางร่วม  ทองแก้ว 
๓ นายบุญน า  แซ่ตัน ๑๕ นางลั่นทม  เชิดชาย ๒๗ นางสาวสุภัชชา  แซ่พู 
๔ นางล าไย  หวังกิจ ๑๖ นางสมควร  แพใหญ่ ๒๘ นางสาวสัญญา  กรุงทวี 
๕ นางสาววิไลวรรณ  พรหมจารีย์ ๑๕ นายสมชาย  ใจซื่อ ๒๙ นางศิริรัตน์  โพธิ์ทอง 
๖ นายสมปอง  แตงอ่อน ๑๘ นางสาวเครือจันด์  อ่อนน้อม   ๓๐ นายเจษฎา  สัตย์ซื่อ 
๗ นายฉลวย  แซ่ดั่น ๑๙ นายบุญเรือง  อินคล้าย ๓๑ นายเสงี่ยว  อินพวง 
๘ นางสาวอนงค์  กองแก้ว ๒๐ นางเฉลียว  อัสแสง ๓๒ นางเยาวมาลย์  ศรีมุข 
๙ นายสาคร  ยังเดิม ๒๑ นายไพร  เกาะกลาง ๓๓ นางประไพร  ตองสวัสดิ์ 

๑๐ นางพรทิพย์  บุญเกิด ๒๒ นางสาวอ้อมใจ  หิรัญ ๓๔ นายสุคนธ์ ตะพดทอง 
๑๑ นายตั้ง  แซ่ตัน ๒๓ นางสาวสัญญา  กรุงทวี ๓๕ นางพรพรรณ  สัตย์ซื่อ 
๑๒ นางวันเพ็ญ  ทองบุญตาด ๒๔ นายสายัณ  ช้างสาร   

 
 



หมายเหตุ  :     สัดส่วนประชุมประชาคมหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๓  บ้านหาดขาม จ านวน  ๖๔   คน 
  ผู้เข้าร่วมประชุม  ร้อยละ  ๖๐  =   ๓๘  คน  
  ผู้เข้าร่วมประชุม  ร้อยละ  ๒๐  =   ๑๓  คน 
  ผู้เข้าร่วมประชุม  ร้อยละ    ๕  =     ๓  คน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  
 
 
 

สัดส่วนที่ต้องก าหนด สัดส่วนที่ก าหนดแล้ว จ านวน (คน) 

(๑) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในหมู่บ้านนั้นทุกคน ๑. นางสมใจ  คงเมือง 
๒. นางอัญชุลี  ศรีม่วง 

๒ 

(๒) ผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านนั้น 
 

๑. นายทวี  แก้วกุย ๑ 

(๓) หัวหน้าสถานีอนามัย/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลที่มีหน่วยงาน
ตั้งอยู่ในหมู่บ้านนั้นทุกคน 

๑. นางธัญวรัตม์  เชยชิด ๑ 

(๔) ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน  หรือ หัวหน้าหน่วยการศึกษาอ่ืนๆ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในหมู่บ้านนั้นทุกคน ๑. นางสาวสิริกร  บุญเที่ยง ๑ 

(๕) หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในหมู่บ้านนั้นตามจ านวนที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เห็นสมควร  *นอกจาก (๓)  (๔) 
 

- ไม่มี - 

(๖) คัดเลือกจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สารวัตรก านัน  แพทย์ประจ าต าบลในหมู่บ้าน  จ านวน  ๒  คน ๑. นายสุทัศน์  อังคุตรานนท์ 
๒. นายวิรัช  จันทร์แจ้ง 

๒ 

(๗) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านนั้น อสม.  จ านวน  ๒  คน 
 

๑. นางสาวดุษฎี  พุ่มประเสริฐ 
๒. นางสาวชลลดา  บัวทอง 

๒ 

 
 

สัดส่วน... 
 

 
สัดส่วนการประชุมประชาคมหมู่ที่ ๔ บ้านโป่งกะสัง 

 



-๒- 
 

สัดส่วนที่ต้องก าหนด สัดส่วนที่ก าหนดแล้ว จ านวน (คน) 

(๘) คัดเลือกจากสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  ในหมู่บ้านนั้น  จ านวน  ๒  คน ๑. นายเทพมงคล สุขสวัสดิ์ 
๒. นายบุญเลิศ  น้ าใจสุข 

๑ 

(๙) คัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านนั้น  ในหมู่บ้านนั้น  จ านวน  ๒  คน ๑. นางประพาภรณ์  รุ่งเนย 
๒. นางวรารัตน์  ชูแก้ว 

๒ 

(๑๐) คัดเลือกจากกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร/เกษตรก้าวหน้า/กลุ่มสตรี/กลุ่มหัตถกรรม/กลุ่มแปรรูป เป็น
ต้น ในหมู่บ้านนั้น  จ านวน  ๕  คน 

๑. นายฉลอง  อัดแสง 
๒. นายชวน แก้วกุย 
๓. นายปอด พูลสมบัติ 
๔. นางวัชาภรณ์ แก้วกุย 
๕. นางสิริพรรณ หนาจันทร์ 

๕ 

(๑๑) คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์หมู่บ้าน ในหมู่บ้านนั้น  จ านวน  ๒  คน - ไม่มี - - 

(๑๒) คัดเลือกจากอาสาพัฒนาชุมชน  อาสาสมัครประชาสงเคราะห์  เยาวชน  หมอดิน  กลุ่มพลังทางสังคมอ่ืนๆ  
ในหมู่บ้านนั้น  จ านวน  ๕  คน 

- ไม่มี - - 

(๑๓) คัดเลือกจากชมรมผู้สูงอายุ ในหมู่บ้านนั้น  จ านวน  ๒  คน ๑. นายแย้  น้อยเมือง 
๒. นายวิน ชูแก้ว 

๒ 

(๑๔) คัดเลือกจากองค์กรทางธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยวในหมู่บ้าน   
จ านวน  ๒  คน 

- ไม่มี - - 

 
 

สัดส่วน... 



 
-๓- 

 

สัดส่วนที่ต้องก าหนด สัดส่วนที่ก าหนดแล้ว จ านวน (คน) 

(๑๕) คัดเลือกจากสื่อมวลชน ๑ คน - ไม่มี - 

(๑๖) ประธานหอการค้าจังหวัด  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด - ไม่มี - 

(๑๗) คัดเลือกจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืนๆ  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลได้ก าหนดขึ้นเพ่ือให้เกิดกระบวนการ
มีส่วนร่วมในพ้ืนที่มากท่ีสุด จ านวนคนจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในหมู่บ้านนั้น 
หรือจะต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐ ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้านนั้น (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) 

- ครัวเรือน (๔๑๕) ๔๒ 

รวมสัดส่วนประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน  (หมู่ที่ ๔  บ้านโป่งกะสัง) ๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บัญชีรายช่ือ... 
 

บัญชีรายช่ือสัดส่วนครัวเรือน  ๔๒  คน  
(หมู่ที ่๔  บ้านโป่งกะสงั) 

 



-๔- 
 

บัญชีรายช่ือสัดส่วนครัวเรือน  ๔๒  คน  
(หมู่ที ่๔  บ้านโป่งกะสงั) 

 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ล าดับที่ ชื่อ – สกุล 

๑ นางสุทิณญา  จันทวี ๑๕ นางสาวศิริพรรณ  หนาจันทร์ ๒๙ นายสุวัตร  กุณสัตย์ 
๒ นายสมชาย  เจริญพงษ์ ๑๖ นายอรัญ  ขวัญเมือง ๓๐ นางพิกุล  เพชรอักษร 
๓ นายช านาญ  กลิ่นเมือง ๑๗ นายสุระพงษ์  กลิ่นเมือง ๓๑ นายบุญเชิด  มีอ่ิม 
๔ นายปัญญา พรหมจารีย์ ๑๘ นางสมลักษณ์  พันจ าลอง ๓๒ นางปราณี  ผ่องแผ้ว 
๕ นางเฉลิมชน ชูแก้ว ๑๙ นางบุญมาก  กล่อมจิตต์ ๓๓ นางสาวสุพรรณี  นามก่ิง 
๖ นายธีรวุฒิ  พันแจ่ม ๒๐ นายคณตุฆ์ จันดาห์ ๓๔ นางสาวจรรยพร  จันทร์แจ้ง 
๗ นายพนม  บัวทอง ๒๑ นางหลอม  ศรีวิสุทธินันท์ ๓๕ นายสมชาย  ชุ่มขาว 
๘ นายสุพจน์  บุญมา ๒๒ นายฐานะ  ล้วนเล็ก ๓๖ นางชุติมา  ดับเทวี 
๙ นางสาววรารัตน์  แก้วกุย ๒๓ นายยอด บูรณาภา ๓๗ นางสาวสมจิตร  สร้อยดอกไม้ 

๑๐ นายสาคร  พันแจ่ม ๒๔ นางฉอ้อน ศรีรัตนะ ๓๘ นางส าเนา  เกิดพุ่ม 
๑๑ นางต๋อย  หล้าต๋า ๒๕ นางสาวชมัยพร  พุ่มทอง ๓๙ นายสุทิน  กองอาษา 
๑๒ นายองอาจ   ศรีรัตนะ ๒๖ นางประเทือง  แสงนิล ๔๐ นางฉวีวรรณ  แย้มทอง 
๑๓ นางวรรณา วัฒนากร ๒๗ นางบุญศรี  พลอยงาม ๔๑ นายบุญคง  โพธิ์ทอง 
๑๔ นางสาววัราภรณ์  แก้วกุย ๒๘ นางเพียร  คงกะเรียน ๔๒ นายพด  อ่อนน้ าเที่ยง 

 



หมายเหตุ  :     สัดส่วนประชุมประชาคมหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๔  บ้านโป่งกะสัง   จ านวน   ๖๑  คน 
  ผู้เข้าร่วมประชุม  ร้อยละ  ๖๐  =   ๓๗  คน 
  ผู้เข้าร่วมประชุม  ร้อยละ  ๒๐  =   ๑๒  คน 
  ผู้เข้าร่วมประชุม  ร้อยละ    ๕  =     ๒  คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
 
 
 

สัดส่วนที่ต้องก าหนด สัดส่วนที่ก าหนดแล้ว จ านวน (คน) 
(๑) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในหมู่บ้านนั้นทุกคน ๑. นายยัง เทพเต็ม 

 
๑ 

(๒) ผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านนั้น 
 

๑. นายไพบูลย์  เชยชิด ๑ 

(๓) หัวหน้าสถานีอนามัย/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลที่มีหน่วยงาน
ตั้งอยู่ในหมู่บ้านนั้นทุกคน 

๑. นางธัญวรัตม์  เชยชิด ๑ 

(๔) ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน  หรือ หัวหน้าหน่วยการศึกษาอ่ืนๆ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในหมู่บ้านนั้นทุกคน ๑. นายประสาน ประติเพนัง ๑ 

(๕) หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/รฐัวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในหมู่บ้านนั้นตามจ านวนที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เห็นสมควร  *นอกจาก (๓)  (๔) 
 

- ไม่มี - 

(๖) คัดเลือกจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สารวัตรก านัน  แพทย์ประจ าต าบลในหมู่บ้าน  จ านวน  ๒  คน ๑. นายบุญยงค์  เกิดพร้อม 
๒. นายสมเจตน์  ล้อมวงษ ์

๒ 

(๗) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านนั้น อสม.  จ านวน  ๒  คน 
 

๑. นางเพียงเพ็ญ  จับใจ 
๒. นางเฉลียว  พวงรัตน์ 

๒ 

สัดส่วน... 
 

 
สัดส่วนประชาคมหมู่ที่ ๕ บ้านยางชุม 

 



-๒- 
สัดส่วนที่ต้องก าหนด สัดส่วนที่ก าหนดแล้ว จ านวน (คน) 

(๘) คัดเลือกจากสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  ในหมู่บ้านนั้น  จ านวน  ๒  คน - ไม่มี - 

(๙) คัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านนั้น  ในหมู่บ้านนั้น  จ านวน  ๒  คน ๑. นายภิภพ  แก้วประดิษฐ์ 
๒. นางล าไพ  เดชเพชร 

๒ 

(๑๐) คัดเลือกจากกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร/เกษตรก้าวหน้า/กลุ่มสตรี/กลุ่มหัตถกรรม/กลุ่มแปรรูป  
เป็นต้น ในหมู่บ้านนั้น  จ านวน  ๕  คน 

๑. นางเอ้ือนจิต  เขียวเพชร 
๒. นางบัวขาว  ขินทะวัน 
๓. นายสุชาติ  เย็นใส 
๔. นางจันทร์  กองค าสุข 
๕. นายณัฐพล  ลิ่มม่ัน 

๕ 

(๑๑) คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์หมู่บ้าน ในหมู่บ้านนั้น  จ านวน  ๒  คน ๑. นางมะปราง  แจ้งประจักษ์ 
๒. นายเลื่อน  ลาภร 

๒ 

(๑๒) คัดเลือกจากอาสาพัฒนาชุมชน  อาสาสมัครประชาสงเคราะห์  เยาวชน  หมอดิน  กลุ่มพลังทางสังคมอ่ืนๆ  
ในหมู่บ้านนั้น  จ านวน  ๕  คน 

๑. นายจรัญ  บ่อน้อย 
๒. นายสมชาย  เย็นใส 
๓. นางสาวไพรินทร์  โคกค า 
๔. นางสาวจิตวารี  ล้อมวงษ์ 
๕. นายสง่า  มินส าโรง 

๕ 

(๑๓) คัดเลือกจากชมรมผู้สูงอายุ ในหมู่บ้านนั้น  จ านวน  ๒  คน ๑. นางแหวว  เขียวเพชร 
๒. นางประสิทธิ์  เชยชิด 

๒ 

(๑๔) คัดเลือกจากองค์กรทางธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยวในหมู่บ้าน   
จ านวน  ๒  คน 

๑. นายเฮง  เที่ยงตรง ๑ 

(๑๕) คัดเลือกจากสื่อมวลชน ๑ คน - ไม่มี - 
(๑๖) ประธานหอการค้าจังหวัด  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด - ไม่มี - 

สัดส่วน... 



-๓- 
 

สัดส่วนที่ต้องก าหนด สัดส่วนที่ก าหนดแล้ว จ านวน (คน) 

(๑๗) คัดเลือกจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืนๆ  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลได้ก าหนดขึ้นเพ่ือให้เกิดกระบวนการ
มีส่วนร่วมในพ้ืนที่มากท่ีสุด จ านวนคนจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในหมู่บ้านนั้น 
หรือจะต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐ ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้านนั้น (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) 

- ครัวเรือน (๒๑๐) ๒๑ 

รวมสัดส่วนประชมุประชาคมระดับหมู่บ้าน  (หมู่ที่ ๕  บ้านยางชุม) ๔๖ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

.../บัญชีรายช่ือ.. 
 

บัญชีรายช่ือสัดส่วนครัวเรือน  ๒๑  คน  
(หมู่ที ่๕  บ้านยางชุม) 

 



- ๔ - 
 
 

บัญชีรายช่ือสัดส่วนครัวเรือน  ๒๑  คน  
(หมู่ที ่๕  บ้านยางชุม) 

 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ล าดับที่ ชื่อ – สกุล 

๑ นางซ่อนกลิ่น  บ ารุงเพ็ชร ๑๑ นางอัมพร  เดชเพชร 
๒ นายวราพงษ์  หาดี ๑๒ นายประภา  วงศ์เณร 
๓ นางอ าไพ  โพธิ์ทอง ๑๓ นางวันเพ็ญ  ทันวิมา 
๔ นางเสงี่ยม  อนุชาต ๑๔ นางแสงค า  เอมโอด 
๕ นายเสี่ยม  ศรีเมือง ๑๕ นางสายพิณ  พวงโฉม 
๖ นางตุ้ม  โคกค า ๑๖ นางเพียงจันทร์  อุทัยทอง 
๗ นางปทุม  ถนอมเล็ก ๑๗ นางสาวขนิษฐา  เอมกมล 
๘ นางมณีวงศ์  บุญเกิด ๑๘ นางร าเพย  ใจชื่น 
๙ นางมนี  เกิดพร้อม ๑๙ นายวิชาญ  ขนะชัยศรี 

๑๐ นางสาวดวงพร  เอมโอฐ ๒๐ นางสังวาล  เทพเต็ม 
  ๒๑ นางสกุณา  หาดี 



 
หมายเหตุ  :     สัดส่วนประชุมประชาคมหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๕  บ้านยางชุม   จ านวน   ๔๖   คน 

  ผู้เข้าร่วมประชุม  ร้อยละ  ๖๐  =    ๒๘  คน 
  ผู้เข้าร่วมประชุม  ร้อยละ  ๒๐  =      ๙  คน 
  ผู้เข้าร่วมประชุม  ร้อยละ    ๕  =      ๒  คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  
 
 
 

สัดส่วนที่ต้องก าหนด สัดส่วนที่ก าหนดแล้ว จ านวน (คน) 
(๑) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในหมู่บ้านนั้นทุกคน ๑. นางนุชรินทร์  ชูชื่น 

๒. นายอนุทัย  แพรเขียว 
๒ 

(๒) ผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านนั้น 
 

๑. นายอรุณชัย  สมมิตร ๑ 

(๓) หัวหน้าสถานีอนามัย/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลที่มีหน่วยงาน
ตั้งอยู่ในหมู่บ้านนั้นทุกคน 

๑. นางธัญวรัตม์  เชยชิด ๑ 

(๔) ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน  หรือ หัวหน้าหน่วยการศึกษาอ่ืนๆ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในหมู่บ้านนั้นทุกคน ๑. นางสาวสิริมา  ทองใบ  
(ผอ.ร.ร.ดีมากาเร็ตฟุลเลอร์) 

๑ 

(๕) หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในหมู่บ้านนั้นตามจ านวนที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เห็นสมควร  *นอกจาก (๓)  (๔) 
 

๑. ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรบ้านยางชุม 
๒. กศน.ต าบล 

๒ 

(๖) คัดเลือกจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สารวัตรก านัน  แพทย์ประจ าต าบลในหมู่บ้าน  จ านวน  ๒  คน ๑. นายสุรินทร์  เกาะเกตุ 
๒. นายโสรส  สมมิตร 
 

๒ 

 
 

สัดส่วน... 

 
สัดส่วนประชาคมหมู่ที่ ๖ บ้านยางชุมเหนือ 

 



-๒- 
สัดส่วนที่ต้องก าหนด สัดส่วนที่ก าหนดแล้ว จ านวน (คน) 

(๗) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านนั้น อสม.  จ านวน  ๒  คน 
 

๑. นางประชุม  ทองสุข 
๒. นางบุญธรรม  จวนแจ้ง 

๒ 

(๘) คัดเลือกจากสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  ในหมู่บ้านนั้น  จ านวน  ๒  คน ๑. นายไสว  เกาะเกตุ 
๒. นายสรวิชญ์  อรรณพวลี 

๒ 

(๙) คัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านนั้น  ในหมู่บ้านนั้น  จ านวน  ๒  คน ๑. นางสาวสกุณา  ช่วงสม 
๒. นางบังอร  รสดี 

๒ 

(๑๐) คัดเลือกจากกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร/เกษตรก้าวหน้า/กลุ่มสตรี/กลุ่มหัตถกรรม/กลุ่มแปรรูป เป็น
ต้น ในหมู่บ้านนั้น  จ านวน  ๕  คน 

๑. นางดอกแก้ว  เที่ยงตรง 
๒. นางวัชรา  คัมภิรานนท์ 
๓. นางสุภาพร  นาคเทศ 
๔. นางสกุณา  ช่างสม 
๕. นางสาวหทัยรัตน์  บุญเกิด 

๕ 

(๑๑) คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์หมู่บ้าน ในหมู่บ้านนั้น  จ านวน  ๒  คน ๑. นายเอี้ยว  เดชเพชร 
๒. นางมะเฟือง  แสงทอง 

๒ 

(๑๒) คัดเลือกจากอาสาพัฒนาชุมชน  อาสาสมัครประชาสงเคราะห์  เยาวชน  หมอดิน  กลุ่มพลังทางสังคมอ่ืนๆ ใน
หมู่บ้านนั้น  จ านวน  ๕  คน 

๑. นายบุญส่ง  เขียวเพชร 
๒. นายอดุลย์  สังคโยค 
๓. นายประจวบ  แจ่มแจ้ง 
๔. นายสิน  เมสัมฤทธิ์ 
๕. นางธง  คงทอง 

๕ 

(๑๓) คัดเลือกจากชมรมผู้สูงอายุ ในหมู่บ้านนั้น  จ านวน  ๒  คน ๑. นางมะปราง  แจ้งประจักษ์ 
๒. นางละออง สร้อยจ าปา 

๒ 

 
สัดส่วน... 



-๓- 
 

สัดส่วนที่ต้องก าหนด สัดส่วนที่ก าหนดแล้ว จ านวน (คน) 
(๑๔) คัดเลือกจากองค์กรทางธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยวในหมู่บ้าน  จ านวน  
๒  คน 

๑. ร้านสมพงษ์พานิช 
๒. ร้านเอ๊ะซาลอน 

๒ 

(๑๕) คัดเลือกจากสื่อมวลชน ๑ คน - ไม่มี - 

(๑๖) ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด - ไม่มี - 

(๑๗) คัดเลือกจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืนๆ  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลได้ก าหนดขึ้นเพ่ือให้เกิดกระบวนการ
มีส่วนร่วมในพ้ืนที่มากท่ีสุด จ านวนคนจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในหมู่บ้านนั้น 
หรือจะต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐ ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้านนั้น (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) 

- ครัวเรือน (๕๔๙) 
 

๕๕ 

รวมสัดส่วนประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน  (หมู่ที่ ๖  บ้านยางชุมเหนือ) ๘๖ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

บัญชีรายช่ือ... 
 

บัญชีรายช่ือสัดส่วนครัวเรือน ๕๕  คน  
(หมู่ที ่ ๖  บ้านยางชุมเหนือ) 

 



-๔- 
 

บัญชีรายช่ือสัดส่วนครัวเรือน ๕๕  คน  
(หมู่ที ่๖  บ้านยางชุมเหนือ) 

 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ล าดับที่ ชื่อ – สกุล 

๑ นายประทิว  งามยัง ๑๕ นายพานทอง ศิริ ๓๐ นายวีระพรรณ  ม้วนอ่ า ๔๔ นางประไพ  เกาะเกตุ 
๒ นายสมปอง  แห้งสะอาด ๑๖ นายมาโนช  ดวงล้อมจันทร์ ๓๑ นางสาวพรรณี  หุ่นแจงาม ๔๕ นางสาวชลธิชา  บัววรรณ 
๓ นางสาวชลธิชา  บัววรรณ ๑๗ นางอุไรพร  ศิริพันทะ ๒๑ นางจรัญญา  เยี่ยมเปลี่ยน ๔๖ นายสุนันท์  แซ่ตั้ง 
๔ นางละออง พันธ์ใย ๑๘ นายสุทิน  เสือใหญ่ ๓๓ นางอุทัย  ภาคอุทัย ๔๗ นางประสิทธิ์  เขียวเพชร 
๕ นางสาวธัญญาลักษณ์  คงงาม ๑๙ นางบุษราภรณ์  ใจมั่น ๓๔ นางสารภี  แพรเขียว ๔๘ นางร าพึง  คีรีศรี 
๖ นางพิมพ์ใจ  วัดเพ็ชร ๒๑ นางแม้น บุรณะโท ๓๕ นางวิลาวัลย์  รวดเรว็ ๔๙ นายสมชาย  ใจริน 
๗ นางสาวธัญญาลักษณ์ คงงาม ๒๒ นายทรงวุฒิ  บัววรรณ ๓๖ นางรัชนก  คีรีนิล ๕๐ นางสาวอนงค์  ไก่แก้ว 
๘ นายล าดวน เกชลาม ๒๓ นางสาวปทุม ศรัทธามั่น ๓๗ นายมินิจ  เหี้ยมหาญ ๕๑ นางผวน  เขียวเพชร 
๙ นางจันทนา  สมสีลา ๒๔ นางสาวปวีณา  คีรีนิล ๓๘ นายไสว เกาะเกตุ ๕๒ นางมุกข์ดา  ไชยกิจ 

๑๐ นางบุง  นาคเทศ ๒๕ นายคุณภัทร  คีรีนิล ๓๙ นางส าลี  เกตุสุวรรณ ๕๓ นางอารีย์ ไทรทองค า 
๑๑ นางช าเลือง  ทองมณโฑ ๒๖ นางทองศรี  ผุดเผือก ๔๐ นายเหี่ยง หุ่นแจงาม ๕๔ นางสาวปณิดา  วัดเพ็ชร 
๑๒ นางดวงสว่าง ศรสงคราม ๒๗ นางจ านง ค์ วาดวงษ์ ๔๑ นางบังอร  แจ่มแจ้ง ๕๕ นางหลิน คีรีศรี 
๑๓ นายภาราดร  สายน้ าเขียว ๒๘ นางอุทัย  สมมิตร ๔๒ นางสมปอง  เขียวเพชร   
๑๔ นางสุมาลี สว่าง ๒๙ นายส ารวย  กระต่ายทอง ๔๓ นางสีวิลัย  บุญเหลือ   



 
หมายเหตุ  :     สัดส่วนประชุมประชาคมหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๖  บ้านยางชุมเหนือ  จ านวน   ๘๖   คน 

  ผู้เข้าร่วมประชุม  ร้อยละ  ๖๐  =    ๕๒  คน 
  ผู้เข้าร่วมประชุม  ร้อยละ  ๒๐  =    ๑๗  คน 
  ผู้เข้าร่วมประชุม  ร้อยละ    ๕  =      ๔  คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

  
 
 
 

สัดส่วนที่ต้องก าหนด สัดส่วนที่ก าหนดแล้ว จ านวน (คน) 
(๑) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในหมู่บ้านนั้นทุกคน ๑. นายยุทธนา  ค ากลั่น 

๒. นายบุญชาญ  อ่อนมั่นคง 
๒ 

(๒) ผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านนั้น 
 

๑. นายนิติพัฒน์  แน่นแคว้น ๑ 

(๓) หัวหน้าสถานีอนามัย/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลที่มีหน่วยงาน
ตั้งอยู่ในหมู่บ้านนั้นทุกคน 

๑. นายสมพร  จันทร์ชูกลิ่น ๑ 

(๔) ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน  หรือ หัวหน้าหน่วยการศึกษาอ่ืนๆ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในหมู่บ้านนั้นทุกคน ๑. นางดวงเดือน  คชกฤษ ๑ 

(๕) หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในหมู่บ้านนั้นตามจ านวนที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เห็นสมควร  *นอกจาก (๓)  (๔) 
 

๑. หน่วยงานชุดประสานงานตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

๑ 

(๖) คัดเลือกจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สารวัตรก านัน  แพทย์ประจ าต าบลในหมู่บ้าน  จ านวน  ๒  คน ๑. นางสาวอารีย์  คงมั่น 
๒. นางสาวไอญดา  โชติอมร 
 

๒ 

 
 
 

สัดส่วน... 

 
สัดส่วนประชาคมหมู่ที่ ๗  บ้านรวมไทย 

 



-๒- 
สัดส่วนที่ต้องก าหนด สัดส่วนที่ก าหนดแล้ว จ านวน (คน) 

(๗) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านนั้น อสม.  จ านวน  ๒  คน 
 

๑. นายประจวบ  พังทา 
๒. นางสาวพรพิมล  จันทร 

๒ 

(๘) คัดเลือกจากสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  ในหมู่บ้านนั้น  จ านวน  ๒  คน ๑. นายพิเชษฐ์  มณีวงศ์ 
๒. นายมานพ  เอมโอด 

๒ 

(๙) คัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านนั้น  ในหมู่บ้านนั้น  จ านวน  ๒  คน ๑. นายสุเทพ  ตนสาลี 
๒. นายถวิล  ครุฑเผือก 

๒ 

(๑๐) คัดเลือกจากกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร/เกษตรก้าวหน้า/กลุ่มสตรี/กลุ่มหัตถกรรม/กลุ่มแปรรูป เป็น
ต้น ในหมู่บ้านนั้น  จ านวน  ๕  คน 

๑. นางสาวจิราวรรณ  เกิดทรัพย์ 
๒. นางเล็ก  กลิ่นหอม 
๓. นางสาวอรพิน  ทองโชติ 
๔. นางสุนันทา  วังแข 
๕. นายเล็ก  พลายมณี 

๕ 

(๑๑) คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์หมู่บ้าน ในหมู่บ้านนั้น  จ านวน  ๒  คน ๑. นายทวีศักดิ์  ชูศิริ 
๒. นายสุเทพ  ใหญ่อินทร์ 

๒ 

(๑๒) คัดเลือกจากอาสาพัฒนาชุมชน  อาสาสมัครประชาสงเคราะห์  เยาวชน  หมอดิน  กลุ่มพลังทางสังคมอ่ืนๆ ใน
หมู่บ้านนั้น  จ านวน  ๕  คน 

๑. นางวิไล  แซ่ลิ้ม 
๒. นางนงค์เยาว์  จุ้ยยิ้ม 
๓. นายพิเชษฐ์  มณีวงศ์ 
๔. นายวินัย  หมวกเมือง 
๕. นางสาวประภา  สุพร 

๕ 

(๑๓) คัดเลือกจากชมรมผู้สูงอายุ ในหมู่บ้านนั้น  จ านวน  ๒  คน ๑. นางอ้อน  สาหร่าย 
๒. นางหลิน  ทองสุข 

๒ 

 
สัดส่วน... 



-๓- 
 

สัดส่วนที่ต้องก าหนด สัดส่วนที่ก าหนดแล้ว จ านวน (คน) 
(๑๔) คัดเลือกจากองค์กรทางธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยวในหมู่บ้าน  จ านวน  
๒  คน 

- ไม่มี - 

(๑๕) คัดเลือกจากสื่อมวลชน ๑ คน ๑.นายพันธุ์พงษ์  โพธิ์จินดา ๑ 

(๑๖) ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด - ไม่มี - 

(๑๗) คัดเลือกจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืนๆ  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลได้ก าหนดขึ้นเพ่ือให้เกิดกระบวนการ
มีส่วนร่วมในพ้ืนที่มากท่ีสุด จ านวนคนจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในหมู่บ้านนั้น 
หรือจะต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐ ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้านนั้น (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) 

- ครัวเรือน (๗๓๕) 
 

๗๔ 

รวมสัดส่วนประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน  (หมู่ที่ ๗  บ้านรวมไทย) ๑๐๓ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

บัญชีรายช่ือ... 
 

บัญชีรายช่ือสัดส่วนครัวเรือน ๗๔  คน  
(หมู่ที ่ ๗  บ้านรวมไทย) 

 



-๔- 
 

บัญชีรายช่ือสัดส่วนครัวเรือน ๗๔  คน  
(หมู่ที ่๗  บ้านรวมไทย) 

 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ล าดับที่ ชื่อ – สกุล 

๑ นายประยม  ยิ้มใหญ่ ๒๐ นายสมโภช  พรมสะอาด ๓๙ นางอ้อย เมฆอากาศ ๕๘ นางกมลพรรณ  หมื่นราช 
๒ นายวิรัตน์  เฮงนิรันดร์ ๒๑ นายมนัส  แสงเดือน ๔๐ นายอุทัย  แดงโชติ ๕๙ นางนวพร  เร่งรีบ 
๓ นางหยวน  แยกผิวผ่อง ๒๒ นางสุวรรณี  ปลื้มจิตร์ ๔๑ นางบุญเรือน  อนทปัทม์ ๖๐ นางวิไล  แซ่ลิ้ม 
๔ นายชาญ  ปรีเปรมดิ์ ๒๓ นางเย็น  ค ากลั่น ๔๒ นางวิภาพร  สิงหากุล ๖๑ นายบุญล่อง  ไหมพูล 
๕ นางสายใจ  ศรีชัยชนะ ๒๔ นายอรนพ  ใจบุญ ๔๓ นางอโณทัย  กฤษณะรุ่งเรือง ๖๒ นางแสงเดือน  วัดเพ็ชร 
๖ นายคเณย์  เกิดวิชัย ๒๕ นายสังวร  ชินช ู ๔๔ นางชูศรี  แก้วไซรเทียน ๖๓ นางอวยพร  ขันธ์ทอง 
๗ นางจันทนา  แสงสาด ๒๖ นางสาวณัฎฐณิชา  ม่วงทอง ๔๕ นางสาวสมใจ  คองสอน ๖๔ นางเจียก  มาตรเกตุ 
๘ นางสาวนิภา  กล่ ามณี ๒๗ นางสาวสุวรรณา  มากมูล ๔๖ นายพล  พันออด ๖๕ นางสาวนุชจรีย์  วังสระ 
๙ นางปรางค์  มูลมาก ๒๘ นางประครอง  เกตุเถื่อน ๔๗ นายมารศรี  งามสอาด ๖๖ นางสุพร  รอดแสน 

๑๐ นายสมบัติ  สาหร่าย ๒๙ นายชอบ ชูชื่น ๔๘ นางบุญชู  นนไพบูลย์ ๖๗ นายกิตติพงค์  แซ่จิว 
๑๑ นางสาวอ้อมเดือน  ผ่องอรุณ ๓๐ นายส าราญ  ดอกลอย ๔๙ นางสาวพิมพกานต์  นาคทอง ๖๘ นางเล็ก  กลิ่นหอม 
๑๒ นายวิภพ  งามสอาด ๓๑ นางวาสนา  บุญทิวนาค ๕๐ นายอรรถโกวิท  ไร่นาดี ๖๙ นางทองใส  มาลีย์ 
๑๓ นางส าลี  ทองสุข ๓๒ นายสืบ  นิลดี ๕๑ นางปราณี  เชื้อชาติ ๗๐ นางดอน  อินประสิทธิ์ 
๑๔ นางสวน  จามจุรี ๓๓ นางสะอ้ิง  เกตุงาม ๕๒ นายซุ่ม  เงินยวง ๗๑ นายเวียน  ยอดสร้อย 
๑๕ นายประยูร  บุญอบรม ๓๔ นางพัชรี  ชื่นอารมณ์ ๕๓ นางอัจฉรา  เชื้อชาติ ๗๒ นายสมพร  อุดมศิลป์ 
๑๖ นายอ็อด  ขุนวิจิตร ๓๕ นางอาภาภรณ์  บุญเกิด ๕๔ นายประสิทธิ์  จิตอ าพันธ์ ๗๓ นางเริงรมย์  อ่ าส าอาง 
๑๗ นางสาวมาลัย  เอมโอด ๓๖ นางล ายอง  หนองมีทรัพย์ ๕๕ นายสมคิด  ครุฑเผือก ๗๔ นายบุญเกิด  จามจุรี 
๑๘ นางแต๋ว  ล้อมวงศ์ ๓๗ นางปราณี  แจ่มแจ้ง ๕๖ นายเจือง  ใจเพชร   
๑๙ นางสาวบุญสม  เผือกทอง ๓๘ นางสวาท  เกิดพร้อม ๕๗ นางสาวกาญจนา  แจงสวัสดิ์   



 
 

หมายเหตุ  :     สัดส่วนประชุมประชาคมหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๗  บ้านรวมไทย  จ านวน   ๑๐๓   คน 
  ผู้เข้าร่วมประชุม  ร้อยละ  ๖๐  =     ๖๒ คน 
  ผู้เข้าร่วมประชุม  ร้อยละ  ๒๐  =     ๒๒ คน 
  ผู้เข้าร่วมประชุม  ร้อยละ    ๕  =      ๖  คน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  
 
 

 
 

สัดส่วนที่ต้องก าหนด สัดส่วนที่ก าหนดแล้ว จ านวน (คน) 
(๑) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในหมู่บ้านนั้นทุกคน ๑. นายสมชาย พุ่มโลก 

๒. นายสายจิตต์  เขียวประดับ 
๒ 

(๒) ผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านนั้น 
 

๑. นายภราดร  ศรีสวสัดิ์ ๑ 

(๓) หัวหน้าสถานีอนามัย/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลที่มีหน่วยงาน
ตั้งอยู่ในหมู่บ้านนั้นทุกคน 

๑. นายสมพร  จันทร์ชูกลิ่น ๑ 

(๔) ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน  หรือ หัวหน้าหน่วยการศึกษาอ่ืนๆ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในหมู่บ้านนั้นทุกคน - ไม่มี - 

(๕) หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในหมู่บ้านนั้นตามจ านวนที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เห็นสมควร  *นอกจาก (๓)  (๔) 
 

- ไม่มี - 

(๖) คัดเลือกจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สารวัตรก านัน  แพทย์ประจ าต าบลในหมู่บ้าน  จ านวน  ๒  คน ๑. นางสาวพรปวีณ์  นกเกิด 
๒. นางสาวลลิตา  ป้องสิงห์ 

๒ 

(๗) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านนั้น อสม.  จ านวน  ๒  คน 
 

๑. นางจ าเรียง  ประค าทอง 
๒. นางอารมณ์  ประค าทอง 

๒ 

 
 

สัดส่วน... 

 
สัดส่วนประชาคมหมู่ที่ ๘  บ้านพุบอน 

 



-๒- 
 

สัดส่วนที่ต้องก าหนด สัดส่วนที่ก าหนดแล้ว จ านวน (คน) 
(๘) คัดเลือกจากสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  ในหมู่บ้านนั้น  จ านวน  ๒  คน ๑. นายสมชาย  ตรีวงษ ์ ๑ 

(๙) คัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านนั้น  ในหมู่บ้านนั้น  จ านวน  ๒  คน ๑. นายสุนทร  ประค าทอง 
๒. นางผ่อง จับใจ 

๒ 

(๑๐) คัดเลือกจากกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร/เกษตรก้าวหน้า/กลุ่มสตรี/กลุ่มหัตถกรรม/กลุ่มแปรรูป เป็น
ต้น ในหมู่บ้านนั้น  จ านวน  ๕  คน 

๑. นายก าไล  พลอยมณี 
๒. นางสาวกฤษณา  แดงโชติ 
๓. นายประสิทธิ์  ป้องสิงห์ 
๔. นางสาวภวรรณตรี  จับใจ 
๕. นายสมคิด  ประค าทอง 

๕ 

(๑๑) คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์หมู่บ้าน ในหมู่บ้านนั้น  จ านวน  ๒  คน ๑. นายณรงค์  จับใจ 
๒. นายเล้ง  ประค าทอง 

๒ 

(๑๒) คัดเลือกจากอาสาพัฒนาชุมชน  อาสาสมัครประชาสงเคราะห์  เยาวชน  หมอดิน  กลุ่มพลังทางสังคมอ่ืนๆ ใน
หมู่บ้านนั้น  จ านวน  ๕  คน 

๑. นางจันทร์ทรา  ก าจัดพง 
๒. นางบาง วัสสา 
๓. นายพุทชงค์  แก้วพิบูลย์ 
๔. นายสมภักดี  บุญเกิด 
๕. นายทองเจิด  พิทักษ์ชลทรัพย์ 

๕ 

(๑๓) คัดเลือกจากชมรมผู้สูงอายุ ในหมู่บ้านนั้น  จ านวน  ๒  คน ๑. นางอารีย์  จันทร์เนย 
๒. นายสนั่น  สุขอยู่ 

๒ 

 
 

สัดส่วน... 



-๓- 
 

สัดส่วนที่ต้องก าหนด สัดส่วนที่ก าหนดแล้ว จ านวน (คน) 
(๑๔) คัดเลือกจากองค์กรทางธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยวในหมู่บ้าน  จ านวน  
๒  คน 

- ไม่มี - 

(๑๕) คัดเลือกจากสื่อมวลชน ๑ คน - ไม่มี 
 

- 

(๑๖) ประธานหอการค้าจังหวัด  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด - ไม่มี - 

(๑๗) คัดเลือกจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืนๆ  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลได้ก าหนดขึ้นเพ่ือให้เกิดกระบวนการ
มีส่วนร่วมในพ้ืนที่มากท่ีสุด จ านวนคนจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในหมู่บ้านนั้น 
หรือจะต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐ ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้านนั้น (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) 

- ครัวเรือน (๖๑) ๖ 

รวมสัดส่วนประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน  (หมู่ที ่๘  บ้านพุบอน) ๓๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีรายช่ือ... 
 
 

บัญชีรายช่ือสัดส่วนครัวเรือน  ๖  คน  
(หมู่ที ่๘  บ้านพุบอน) 

 



-๔- 
 

บัญชีรายช่ือสัดส่วนครัวเรือน  ๖  คน  
(หมู่ที ่๘  บ้านพุบอน) 

 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล 

๑ นายจักรพันธ์  เขียวประดับ 
๒ นางรัชนี  เอี่ยมบัง 
๓ นางปัทมา  มณีภาค 
๔ นายพิชัย  สวนสวรรค ์
๕ นางกุหลาบ  เหี้ยมหาญ 
๖ นางทองย้อย  สนธิ 

 
 



 
หมายเหตุ  :     สัดส่วนประชุมประชาคมหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๘  บ้านพุบอน  จ านวน  ๓๑   คน 

  ผู้เข้าร่วมประชุม  ร้อยละ  ๖๐  =   ๑๙  คน 
  ผู้เข้าร่วมประชุม  ร้อยละ  ๒๐  =     ๖  คน 
  ผู้เข้าร่วมประชุม  ร้อยละ    ๕  =     ๒  คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
 
 
 

สัดส่วนที่ต้องก าหนด สัดส่วนที่ก าหนดแล้ว จ านวน (คน) 
(๑) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในหมู่บ้านนั้นทุกคน ๑. นายพาน  เกิดพร้อม ๑ 

(๒) ผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านนั้น 
 

๑. นายยุทธนา  อรรณเพชร ๑ 

(๓) หัวหน้าสถานีอนามัย/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลที่มีหน่วยงาน
ตั้งอยู่ในหมู่บ้านนั้นทุกคน 

๑. นายสมพร  จันทร์ชูกลิ่น ๑ 

(๔) ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน  หรือ หัวหน้าหน่วยการศึกษาอ่ืนๆ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในหมู่บ้านนั้นทุกคน ๑. ผอ.ร.ร.ตชด.บ้านย่านซื่อ ๑ 

(๕) หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในหมู่บ้านนั้นตามจ านวนที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เห็นสมควร  *นอกจาก (๓)  (๔) 
 

- ไม่มี - 

(๖) คัดเลือกจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สารวัตรก านัน  แพทย์ประจ าต าบลในหมู่บ้าน  จ านวน  ๒  คน ๑. นางสาวปรียานุช  เรืองประชา  
๒. นายเทวิธาร  บุญเกิด 

๒ 

(๗) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านนั้น อสม.  จ านวน  ๒  คน 
 

๑. นายชิต  จันทร์ศร ี
๒. นางธัญรัตน์  จันทร์กล่ า 

๒ 

 
สัดส่วน... 

 

 
สัดส่วนการประชุมประชาคมหมู่ที่ ๙  บ้านย่านซื่อ 

 



-๒- 
 

สัดส่วนที่ต้องก าหนด สัดส่วนที่ก าหนดแล้ว จ านวน (คน) 
(๘) คัดเลือกจากสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  ในหมู่บ้านนั้น  จ านวน  ๒  คน ๑. นายสมาน พูปาน 

๒. นายถนอม  ท่าฉลาด 
๒ 

(๙) คัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านนั้น  ในหมู่บ้านนั้น  จ านวน  ๒  คน ๑. นายปราโมทย์  รอดโพธิ์ทอง 
๒. นายวิทยา  หนูน้อย 

๒ 

(๑๐) คัดเลือกจากกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร/เกษตรก้าวหน้า/กลุ่มสตรี/กลุ่มหัตถกรรม/กลุ่มแปรรูป เป็น
ต้น ในหมู่บ้านนั้น  จ านวน  ๕  คน 

๑. นายทรงวุฒิ คุณนุช 
๒. นายสายัณห์  ช้างแก้ว 
๓. นายจรัส  เปรมปร ี
๔. นายบุญรวม ใจนุ่ม 
๕. นายสมาน  บุญเกิด 

๕ 

(๑๑) คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์หมู่บ้าน ในหมู่บ้านนั้น  จ านวน  ๒  คน ๑. นายสิงห์  ลับสุทธา  
๒. นายใจ  หนองมีทรัพย์  

๒ 

(๑๒) คัดเลือกจากอาสาพัฒนาชุมชน  อาสาสมัครประชาสงเคราะห์  เยาวชน  หมอดิน  กลุ่มพลังทางสังคมอ่ืนๆ  
ในหมู่บ้านนั้น  จ านวน  ๕  คน 

๑. นายขุ่น คีรีนิล 
๒. นางเล็ก คีรีนิล 
๓. นายนเรศ เผือกรอด 
๔. นางอ านวย อัดแสง 
๕. นางยีน จันทร์ศรี 

๕ 

(๑๓) คัดเลือกจากชมรมผู้สูงอายุ ในหมู่บ้านนั้น  จ านวน  ๒  คน ๑. นายสมพร  ชังวัน 
๒. นายถวิล ล ายอง 

๒ 

 
 

สัดส่วน... 
 



-๓- 
 

สัดส่วนที่ต้องก าหนด สัดส่วนที่ก าหนดแล้ว จ านวน (คน) 
(๑๔) คัดเลือกจากองค์กรทางธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยวในหมู่บ้าน   
จ านวน  ๒  คน 

๑. นายสะอาด ทองนาค 
๒. นายอภิเชษฐ์ ทองดี 

๒ 

(๑๕) คัดเลือกจากสื่อมวลชน ๑ คน - ไม่มี  - 

(๑๖) ประธานหอการค้าจังหวัด  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด - ไม่มี - 

(๑๗) คัดเลือกจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืนๆ  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลได้ก าหนดขึ้นเพ่ือให้เกิดกระบวนการ
มีส่วนร่วมในพ้ืนที่มากท่ีสุด จ านวนคนจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในหมู่บ้านนั้น 
หรือจะต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐ ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้านนั้น (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) 

ครัวเรือน (๓๒๗) ๓๓ 

รวมสัดส่วนประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน  (หมู่ที่ ๙ บ้านย่านซื่อ) ๖๑ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

บัญชีรายช่ือ... 

บัญชีรายช่ือสัดส่วนครัวเรือน  ๓๓  คน  
(หมู่ที ่๙ บ้านย่านซื่อ) 

 



 
-๔- 
 

บัญชีรายช่ือสัดส่วนครัวเรือน  ๓๓  คน  
(หมู่ที ่๙ บ้านย่านซื่อ) 

 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ล าดับที่ ชื่อ – สกุล 

๑ นางจ าปา  พลับเจ็ดริ้ว ๑๒ นางทิพย์  ล้วนเล็ก ๒๓ นายสมพงษ์  กรีดกราย 
๒ นางสาวดวงฤทัย  พลับเจ็ดริ้ว ๑๓ นางล ายอง  บุญเกิด ๒๔ นางนิกร  เกิดพร้อม 
๓ นางนิตยา  บุญเกิด ๑๔ นางสุทิน  ดีชัยชนะ ๒๕ นางสาวแสงจันทร์  อังคะฮาด 
๔ นางสาวชลธิชา  พวงทอง ๑๕ นางบุญมา  บุญตา ๒๖ นายยิด  บุงปัน 
๕ นายนิรุตน์  แสงกล่ า ๑๖ นายโอภาส  พรพานิช ๒๗ นายเทวิธาร  บุญเกิด 
๖ นางสาวรุ่งอรุณ  วิรณยะปาน ๑๕ นายสนม  คงกระโทก ๒๘ นางสาวพัชรี  ล้วนเล็ก 
๗ นางทบ  อยู่เหมาะ ๑๘ นางสาวศิริพร  ตองสวัสดิ์ ๒๙ นางสาวปรียานุช  เรืองประชา 
๘ นางนบ  อรรถวุฒิกุล ๑๙ นายสุนทร  บุญเกิด ๓๐ นายสนธยา  ปูปาน 
๙ นางสาวทศพร  คงเพ่ิมพูน ๒๐ นายสรพงษ์  วงษ์สนิท ๓๑ นางสาวรัตนาภรณ์  ทองโชติ 

๑๐ นางประณีต  โตเต็ม ๒๑ นายพาน  เกิดพร้อม ๓๒ นายอาทิตย์  เล็กจินดา 
๑๑ นางประนอม  เกี่ยงงอน ๒๒ นายวิทยา หนูน้อย ๓๓ นางสาวสุริยาพร  เบ้าตา 

 
 



หมายเหตุ  :     สัดส่วนประชุมประชาคมหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๙ บ้านย่านซื่อ    จ านวน  ๖๑   คน 
  ผู้เข้าร่วมประชุม  ร้อยละ  ๖๐  =   ๓๗  คน  
  ผู้เข้าร่วมประชุม  ร้อยละ  ๒๐  =   ๑๒  คน 
  ผู้เข้าร่วมประชุม  ร้อยละ    ๕  =     ๓  คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 
 

 
 

สัดส่วนที่ต้องก าหนด สัดส่วนที่ก าหนดแล้ว จ านวน (คน) 
(๑) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในหมู่บ้านนั้นทุกคน ๑. นายรถ  แพรเขียว 

๒. นายบุญลือ  คงยาง 
๒ 

(๒) ผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านนั้น 
 

๑. นายศรีสวัสดิ์  บุญมา ๑ 

(๓) หัวหน้าสถานีอนามัย/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลที่มีหน่วยงาน
ตั้งอยู่ในหมู่บ้านนั้นทุกคน 

๑. นางทิพยา  เถาแตงอ่อน ๑ 

(๔) ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน  หรือ หัวหน้าหน่วยการศึกษาอ่ืนๆ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในหมู่บ้านนั้นทุกคน ๑. กศน.ต าบลหาดขาม ๑ 

(๕) หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในหมู่บ้านนั้นตามจ านวนที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เห็นสมควร  *นอกจาก (๓)  (๔) 
 

- ไม่มี - 

(๖) คัดเลือกจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สารวัตรก านัน  แพทย์ประจ าต าบลในหมู่บ้าน  จ านวน  ๒  คน ๑. นายสะอาด  นาคใหม่ 
๒. นางบังเอิญ  เกลี้ยงกลม 

๒ 

(๗) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านนั้น อสม.  จ านวน  ๒  คน 
 

๑. นางสาวแสงทอง  ทองแผ่น 
๒. นายกฤษณะ  พุมมา 

๒ 

 
สัดส่วน... 

 
สัดส่วนประชาคมหมู่ที่ ๑๐  บ้านท่าตักน  า 

 



-๒- 
 

สัดส่วนที่ต้องก าหนด สัดส่วนที่ก าหนดแล้ว จ านวน (คน) 
(๘) คัดเลือกจากสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  ในหมู่บ้านนั้น  จ านวน  ๒  คน ๑. นายบันเทิง  บุญพิทักษ์ 

๒. นายประมวล  แจ้งประจักษ์ 
๒ 

(๙) คัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านนั้น  ในหมู่บ้านนั้น  จ านวน  ๒  คน ๑. นายวิจิตร  แสงรุ่ง 
๒. นาอารีย์  แพรเขียว 

๒ 

(๑๐) คัดเลือกจากกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร/เกษตรก้าวหน้า/กลุ่มสตรี/กลุ่มหัตถกรรม/กลุ่มแปรรูป เป็น
ต้น ในหมู่บ้านนั้น  จ านวน  ๕  คน 

๑. นางปรียาภรณ์  ปุ่นกอ 
๒. นางมยุรี  บุญเกิด 
๓. นายสายัณห์  ปุ่นกอ 
๔. นางจ าปี  ปุ่นกอ 
๕. นางสายสุนีย์  สมหวัง 

๕ 

(๑๑) คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์หมู่บ้าน ในหมู่บ้านนั้น  จ านวน  ๒  คน ๑. นายสุชาติ  พานแพน 
๒. นายธนภัทร  แจ้งประจักษ์ 

๒ 

(๑๒) คัดเลือกจากอาสาพัฒนาชุมชน  อาสาสมัครประชาสงเคราะห์  เยาวชน  หมอดิน  กลุ่มพลังทางสังคมอ่ืนๆ ใน
หมู่บ้านนั้น  จ านวน  ๕  คน 

๑. นางสาวบุปผาชาติ บุญเม่ง 
๒. นายสายัณห์ สวัสดิ์ศร ี
๓. นางสาวสินีรัตน์  ทองแผ่น 
๔. นางสาวสุรีย์  ทองแผ่น 
๕. นายมานะ  คงยาง 

๕ 

(๑๓) คัดเลือกจากชมรมผู้สูงอายุ ในหมู่บ้านนั้น  จ านวน  ๒  คน ๑. นายธรรมรัตน์  เสียงใหญ ่
๒. นางอารีย์  แพรเขียว 

๒ 

 
 

สัดส่วน... 
 



-๓- 
 
 

สัดส่วนที่ต้องก าหนด สัดส่วนที่ก าหนดแล้ว จ านวน (คน) 
(๑๔) คัดเลือกจากองค์กรทางธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยวในหมู่บ้าน  จ านวน  
๒  คน 

- ไม่มี - 

(๑๕) คัดเลือกจากสื่อมวลชน ๑ คน - ไม่มี 
 

- 

(๑๖) ประธานหอการค้าจังหวัด  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด - ไม่มี - 

(๑๗) คัดเลือกจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืนๆ  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลได้ก าหนดขึ้นเพ่ือให้เกิดกระบวนการ
มีส่วนร่วมในพ้ืนที่มากท่ีสุด จ านวนคนจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในหมู่บ้านนั้น 
หรือจะต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐ ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้านนั้น (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) 

- ครัวเรือน (๑๕๕) ๑๖ 

รวมสัดส่วนประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน  (หมู่ที ่๑๐  บ้านท่าตักน  า) ๔๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีรายช่ือ... 
 

บัญชีรายช่ือสัดส่วนครัวเรือน  ๑๖  คน  
(หมู่ที ่๑๐  บ้านท่าตักน  า) 

 



-๔- 
 

บัญชีรายช่ือสัดส่วนครัวเรือน  ๑๖  คน  
(หมู่ที ่๑๐  บ้านท่าตักน  า) 

 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ล าดับที่ ชื่อ – สกุล 

๑ นางอนงค์  กล้าหาญ ๙ นายเข็ม  บานชื่น 
๒ นางอัญชลี  ลาภร ๑๐ นางสาวสุนีย์  ทองแผ่น 
๓ นางเสาวนีย์  ขุมทรัพย์ ๑๑ นางโสภา  นาคใหม่ 
๔ นางสาวณฤดี  ทองเพชร ๑๒ นางฉลวย  ทองแน่น 
๕ นายอนุสรณ์  แจ้งประจักษ์ ๑๓ นางสุวรรณ  ชูเชิด 
๖ นางทองพูน  นาคข าพันธ์ ๑๔ นายเดือน  นิลด า 
๗ นางสาวปัทมวรรณ  เจริญคุณ ๑๕ นางสาวจ าปา  ขาวโต 
๘ นายนที  สมฤทธิ์ ๑๖ นางจ าปี  ปุ่นกอ 

 
 



 
หมายเหตุ  :     สัดส่วนประชุมประชาคมหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๑๐ บ้านท่าตักน  า  จ านวน   ๔๓   คน 

  ผู้เข้าร่วมประชุม  ร้อยละ  ๖๐  =    ๒๖ คน 
  ผู้เข้าร่วมประชุม  ร้อยละ  ๒๐  =     ๙  คน 
  ผู้เข้าร่วมประชุม  ร้อยละ    ๕  =      ๓ คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

  
 
 

 
 

สัดส่วนที่ต้องก าหนด สัดส่วนที่ก าหนดแล้ว จ านวน (คน) 
(๑) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในหมู่บ้านนั้นทุกคน ๑. นายสมชาย  ศิริอนันไพฑูรย์ 

๒. นางฐิติมา  ชังวัน 
๒ 

(๒) ผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านนั้น 
 

๑. นายมงคล  สนธ ิ ๑ 

(๓) หัวหน้าสถานีอนามัย/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลที่มีหน่วยงาน
ตั้งอยู่ในหมู่บ้านนั้นทุกคน 

๑. นางธัญวรัตม์ เชยชิด ๑ 

(๔) ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน  หรือ หัวหน้าหน่วยการศึกษาอ่ืนๆ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในหมู่บ้านนั้นทุกคน - ไม่มี - 

(๕) หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในหมู่บ้านนั้นตามจ านวนที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เห็นสมควร  *นอกจาก (๓)  (๔) 
 

- ไม่มี - 

(๖) คัดเลือกจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สารวัตรก านัน  แพทย์ประจ าต าบลในหมู่บ้าน  จ านวน  ๒  คน ๑. นายเทิดศักดิ์  กองคูณ 
๒. นายสุเทพ  สนธ ิ

๒ 

(๗) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านนั้น อสม.  จ านวน  ๒  คน 
 

๑. นางสาวกาญจนา  บุญมี 
๒. นางอุทัย  เอมโอด 

๒ 

สัดส่วน... 

 
สัดส่วนประชาคมหมู่ที่ ๑๑  บ้านเขาตกน  า 

 



-๒- 
 

สัดส่วนที่ต้องก าหนด สัดส่วนที่ก าหนดแล้ว จ านวน (คน) 
(๘) คัดเลือกจากสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  ในหมู่บ้านนั้น  จ านวน  ๒  คน - ไม่มี - 

(๙) คัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านนั้น  ในหมู่บ้านนั้น  จ านวน  ๒  คน ๑. นางสาคร  บุญมี 
๒. นางสาวชญาธิษณ์สา  ชูดวงแก้ว 

๒ 

(๑๐) คัดเลือกจากกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร/เกษตรก้าวหน้า/กลุ่มสตรี/กลุ่มหัตถกรรม/กลุ่มแปรรูป เป็น
ต้น ในหมู่บ้านนั้น  จ านวน  ๕  คน 

๑. นางบังเอิญ  อัดแสง 
๒. นายเล็ก  บุญมี 
๓. นายผล  จันทร 
๔. นางชู  ฉิมผูก 
๕. นายมานพ  นิลด า 

๕ 

(๑๑) คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์หมู่บ้าน ในหมู่บ้านนั้น  จ านวน  ๒  คน ๑. นายสอน  อัสแสง 
๒. นายสหชาญ  อัดแสง 

๒ 

(๑๒) คัดเลือกจากอาสาพัฒนาชุมชน  อาสาสมัครประชาสงเคราะห์  เยาวชน  หมอดิน  กลุ่มพลังทางสังคมอ่ืนๆ ใน
หมู่บ้านนั้น  จ านวน  ๕  คน 

๑. นางยุพิน  บูรณาพา 
๒. นางพัชรี  หนูน้อย 
๓. นางสาวกฤษชากร  รื่นรวย 
๔. นายสุทิน  เอมโอด 
๕. นายเอกนรินทร์  พูลสวัสดิ์ 

๕ 

(๑๓) คัดเลือกจากชมรมผู้สูงอายุ ในหมู่บ้านนั้น  จ านวน  ๒  คน ๑. นายอ านวย  บุญมี 
๒. นายส ารวย  จันทร์สุโข 

๒ 

 
สัดส่วน... 

 



-๓- 
 
 

สัดส่วนที่ต้องก าหนด สัดส่วนที่ก าหนดแล้ว จ านวน (คน) 
(๑๔) คัดเลือกจากองค์กรทางธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยวในหมู่บ้าน  จ านวน  
๒  คน 

- ไม่มี - 

(๑๕) คัดเลือกจากสื่อมวลชน ๑ คน - ไม่มี 
 

- 

(๑๖) ประธานหอการค้าจังหวัด  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด - ไม่มี - 

(๑๗) คัดเลือกจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืนๆ  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลได้ก าหนดขึ้นเพ่ือให้เกิดกระบวนการ
มีส่วนร่วมในพื้นที่มากท่ีสุด จ านวนคนจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในหมู่บ้านนั้น 
หรือจะต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐ ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้านนั้น (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) 

- ครัวเรือน (๘๑) ๘ 

รวมสัดส่วนประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน  (หมู่ที ่๑๑  บ้านเขาตกน  า) ๓๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีรายช่ือ... 
 

บัญชีรายช่ือสัดส่วนครัวเรือน  ๘  คน  
(หมู่ที ่๑๑  บ้านเขาตกน  า) 

 



-๔- 
 

บัญชีรายช่ือสัดส่วนครัวเรือน  ๘  คน  
(หมู่ที ่๑๑  บ้านเขาตกน  า) 

 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล 

๑ นางมาลี  ชาติเอกชัย 
๒ นางทุเรียน  เอมโอฐ 
๓ นางสมบูรณ์  คณาศรี 
๔ นางสุกัญญา  แก้วกุย 
๕ นางสาวเรณู  จันทร 
๖ นายช่วย  บัวอ่อน 
๗ นางพัชร  หนูน้อย 
๘ นางบุญชู  สนธ ิ

 
 



 
หมายเหตุ  :     สัดส่วนประชุมประชาคมหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๑๑  บ้านเขาตกน  า  จ านวน   ๓๒  คน 

  ผู้เข้าร่วมประชุม  ร้อยละ  ๖๐  =   ๑๙  คน 
  ผู้เข้าร่วมประชุม  ร้อยละ  ๒๐  =     ๖  คน 
  ผู้เข้าร่วมประชุม  ร้อยละ    ๕  =     ๒  คน 

 
*********************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 


