ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหาดขาม
เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนตาบลหาดขาม
เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหาดขาม
*********************
เพื่อให้การจัดทาแผผนพันนาอออออ์กการบรหหารสวนนตาบลหาดอาม เกหดกระบนนการมีสวนนรวนมการ
บรหหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย เกหดประโยชนกสุออออประชาชน เกหดผลสัมฤทธห์ตวอภารกหจอออรัฐแผละมีประสหทธหภาพ
เกหด์นาม์ุ้ม์วาในเชหอภารกหจอออรัฐ เป็นไปเพื่อประโยชนกสุออออประชาชน โดยใช้นหธีการบรหหารกห จการบ้านเมืออที่ดี
แผละให้์านึอถึอการมีสวนนรวนมอออประชาชนในการจัดทาแผผนพันนาท้ออถห่น แผละเพื่อให้สอด์ล้ออกับรูปแผบบการจัด
ประชุมประชา์มท้ออถห่นเพื่อจัดทาแผผนพันนาท้ออถห่นตามหนัอสือกระทรนอมหาดไทย ดวนนที่สุด ที่ มท 0810.2/น
0600 ลอนันที่ 29 มกรา์ม 2559 ออ์กการบรหหารสวนนตาบลหาดอาม จึอออประกาศสัดสวนนประชา์มท้ออถห่น
ระดับหมูวบ้าน จานวน 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 10 ตาบลหาดอาม ดัอนี้
1. สมาชหกสภาออ์กการบรหหารสวนนตาบลในหมูวบ้านนั้นทุก์น
2. ผู้ใหญวบ้านในหมูวบ้านนั้น
3. หันหน้าสถานีอนามัย /ผู้อานนยการโรอพยาบาล/สวอเสรหมสุอภาพตาบล/ผู้อานนยการโรอพยาบาล
ที่มีหนวนยอานตั้ออยูวในหมูวบ้านนั้น ทุก์น
4. ผู้อานนยการโรอเรียนอออรัฐ/เอกชน หรือหันหน้าหนวนยการศึกษาอื่น ๆ ที่มีหนวนยอานตั้ออยูวใน
หมูวบ้าน ทุก์น
5. หนวนยอานราชการหรือตันแผทนสวนนราชการ/รัฐนหสาหกหจที่มีหนวนยอานตั้ออยูวในหมูวบ้าน
6. ผู้ชวนยผู้ใหญวบ้าน สารนัตรกานัน แผละแผพทยกประจาตาบล
จานนน 2 ์น
ในหมูวบ้าน
7. อาสาสมั์รสาธารณสุอประจาหมูวบ้าน (อสม.) ประจาหมูวบ้าน
จานนน 2 ์น
8. สมาชหกอาสาป้ออกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในหมูวบ้าน
จานนน 2 ์น
9. ์ณะกรรมการกออทุนหมูวบ้าน ในหมูวบ้าน
จานนน 2 ์น
10. กลุวมอาชีพตวาอๆ ในหมูวบ้าน
จานนน 5 ์น
11. ผู้ทรอ์ุณนุนห/ปราชญกหมูวบ้าน ในหมูวบ้าน
จานนน 2 ์น
12. อาสาพันนาชุมชน อาสาสมั์รประชาสอเ์ราะหก เยานชน หมอดหน
จานนน 5 ์น
กลุวมพลัอทาอสัอ์มอื่น ๆ ในหมูวบ้าน
13. ชมรมผู้สูออายุ ในหมูวบ้าน
จานนน 2 ์น
14. ออ์กทาอธุรกหจ/ชมรมธุรกหจ/การ์้า/การลอทุนอุตสาหกรรม/การทวออเที่ยน จานนน 2 ์น
ในหมูวบ้าน
15. สื่อมนลชนในหมูวบ้าน
จานนน 1 ์น
16. ประธานหอการ์้าจัอหนัด/ประธานอุตสาหกรรมจัอหนัด
จานนน 1 ์น

-๒17. บุ์์ลหรือกลุวมบุ์์ลอื่น ๆ ไมวน้อยกนวาร้อยละ ๕ อออประชากรที่มีสหทธห์เลือกตั้อในหมูวบ้านนั้น
หรือจะต้ออไมวน้อยกนวาร้อยละ ๑๐ อออตันแผทนจานนน์รันเรือนในหมูวบ้านนั้น (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
กรณี ผู้เอ้ารวนมประชุมประชา์มท้ออถห่นมีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยูวในหมูวบ้านทุกหมูวบ้าน ไมวได้ถูก
จัดตั้อเป็นกลุวมสัดสวนนประชา์มท้ออถห่นระดับ หมูวบ้าน ก็สามารถเอ้ารวนมประชุมประชา์มท้ออถห่น ระดับหมูวบ้านได้
แผละสามารถเสนอ แผสดอ์นาม์หด เห็น มีสวนนรวนมในกระบนนการตวาอๆ ได้ทุกระดับ หรือทุกกรณีที่ประชา์มท้ออถห่น
ประชุมประชา์มท้ออถห่นเพื่อพันนาท้ออถห่น (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)
จึอประกาศให้ทราบโดยทั่นกัน
ประกาศ ณ นันที่ 12 เดือนพฤศจหกายน พ.ศ. ๒๕6๒

(นายบุญรอด เอียนเพชร)
นายกออ์กการบรหหารสวนนตาบลหาดอาม

สัดส่วนประชาคมหมู่ที่ ๒ บ้านไร่บน

สัดส่วนที่ต้องกาหนด
(๑) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลในหมู่บ้านนั้นทุกคน
(๒) ผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านนั้น
(๓) หัวหน้าสถานีอนามัย/ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล/ผู้อานวยการโรงพยาบาลที่มีหน่วยงาน
ตั้งอยู่ในหมู่บ้านนั้นทุกคน

สัดส่วนที่กาหนดแล้ว
๑. นายจินดา โนรี
๒. นายประทีป ทัศน์แก้ว
๑. นายอเนก ศุกระศร
๑. นางทิพยา เถาแตงอ่อน

จานวน (คน)
๒
๑
๑

(๔) ผู้อานวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน หรือ หัวหน้าหน่วยการศึกษาอื่นๆ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในหมู่บ้านนั้นทุกคน ๑. นางทิพมล อยู่เหมาะ

๑

(๕) หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในหมู่บ้านนั้นตามจานวนที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เห็นสมควร *นอกจาก (๓) (๔)

๑. กศน.ตาบล

๑

(๖) คัดเลือกจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกานัน แพทย์ประจาตาบลในหมู่บ้าน จานวน ๒ คน

๑. นายถวิล มีศักดิ์
๒. นายสุภาพ เกลี้ยงกลม

๒

(๗) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านนั้น อสม. จานวน ๒ คน

๑. นางสาวโคมทอง โพธิ์ทอง
๒. นางสาวเพลินพิศ เกลี้ยงกลม

๒

สัดส่วน...

-๒สัดส่วนที่ต้องกาหนด
(๘) คัดเลือกจากสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในหมู่บ้านนั้น จานวน ๒ คน

สัดส่วนที่กาหนดแล้ว
๑. นายสนิท หนองมีทรัพย์
๒. นายอานวย มีศักดิ์

(๙) คัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านนั้น ในหมู่บ้านนั้น จานวน ๒ คน

๑. นางสาวสุภาพร แป้งหอม
๒. นายดิเรก แขกฮู้

จานวน (คน)
๒
๒

(๑๐) คัดเลือกจากกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร/เกษตรก้าวหน้า/กลุ่มสตรี/กลุ่มหัตถกรรม/กลุ่มแปรรูป เป็น ๑. นางบุญจริง แป้งหอม
ต้น ในหมู่บ้านนั้น จานวน ๕ คน
๒. นางอริสรา เหลือน้อย
๓. นางสมจิตร แสงจันทร์
๔. นายอภิสิทธิ์ ชาติเอกชัย
๕. นายสมใจ แสงจันทร์
(๑๑) คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์หมู่บ้าน ในหมู่บ้านนั้น จานวน ๒ คน
๑. นายสมปอง สร้อยทอง
๒. นายรัก ศุกระศร

๕

(๑๒) คัดเลือกจากอาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ ใน ๑. นายสาลี โพธิ์มณี
หมู่บ้านนั้น จานวน ๕ คน
๒. นายอดุล แช่มช้อย
๓. นายเผชิญ มีศักดิ์
๔. นายเยื้อน สวัสดิ์ศรี
๕. นาบุญช่วย สวัสดิ์ศรี

๕

๒

สัดส่วน...

-๓สัดส่วนที่ต้องกาหนด
(๑๓) คัดเลือกจากชมรมผู้สูงอายุ ในหมู่บ้านนั้น จานวน ๒ คน

สัดส่วนที่กาหนดแล้ว
๑. นางพเยาว์ ศรีสายชล
๒. นายแพว ลาภเกิด

จานวน (คน)
๒

(๑๔) คัดเลือกจากองค์กรทางธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยวในหมู่บ้าน จานวน
๒ คน

๑. นางอโนทัย คามา
๒. บริษัท วัดวิไล จากัด (น้าดื่มตังค์)

๒

(๑๕) คัดเลือกจากสื่อมวลชน ๑ คน

- ไม่มี

-

(๑๖) ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด

- ไม่มี

-

(๑๗) คัดเลือกจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลได้กาหนดขึ้นเพื่อให้เกิดกระบวนการ - ครัวเรือน (๔๒๙)
มีส่วนร่วมในพื้นที่มากที่สุด จานวนคนจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในหมู่บ้านนั้น
หรือจะต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐ ของตัวแทนจานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนั้น (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
รวมสัดส่วนประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน (หมู่ที่ ๒ บ้านไร่บน)

๔๓
๗๓

บัญชีรายชื่อสัดส่วนครัวเรือน ๔๓ คน
(หมู่ที่ ๒ บ้านไร่บน)

บัญชีรายชื่อ...

-๔-

บัญชีรายชื่อสัดส่วนครัวเรือน ๔๓ คน
(หมู่ที่ ๒ บ้านไร่บน)
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ชื่อ – สกุล
นางสุทิน บุญมี
นางบุญเรือน รัตนบันดาล
นางสาวนฤทัย แพลงรัตน์
นายแสวง แก้วประดิษฐ์
นางสาวสมหมาย บุตรจง
นางประนอม บุตรวง
นางสาวรสสุคนธ์ เกลี้ยงกลม
นางอ้อย ลาดวน
นางสาวสมจิตร ภูทอง
นายกริม หงษ์ทอง
นางตุ๊กตา บัวแก้ว
นางอุบล เที่ยวธรรม
นางยุพา แก้วเม้า
นางโป้ง โพธิ์ทอง
นายชัยณรงค์ กลิ่นเมือง

ลาดับที่
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

ชื่อ – สกุล
นายจันทร์ สุขใส
นางอาบ ภูล้าย้า
นายแกะ คามา
นายทด เอมโอษฐ์
นางหวั่น เที่ยงธรรม
นางสาวอิฐทพร แก้วประดิษฐ์
นายวิศรุท ชาญณรงค์
นางศรีไพ แสงจันทร์
นายชิ่ว ป้อมสิงห์
นางสาวปรียา มีศักดิ์
นางอุทัย ลายอง
นางผิน แย้งสวัสดิ์
นายทม โพธิ์ทอง
นายสงบ หาดทราย
นางจามจุรี มีศักดิ์

ลาดับที่
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓

ชื่อ – สกุล
นายภิญโญ สุขใส
นางป่วน สองเมือง
นางเฮง หญ้ากล้ากิจเจริญ
นายแท้ ทับเนียบ
นางพวน หิรัญ
นายเฉลา ศุกระศร
นางเงิน แก้วเม้า
นางจุไรรัตน์ ภักดีบุรี
นายรุ่ง อาจณรงค์
นายปิ่น โพธิ์ทอง
นายปรีชา ขวัญเรือน
นางสมบัติ นบประดับ
นายสมพล เพ็งเพียร

หมายเหตุ :  สัดส่วนประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านไร่บน จานวน ๗๓ คน
 ผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ ๖๐ = ๔๔ คน
 ผูเ้ ข้าร่วมประชุม ร้อยละ ๒๐ = ๑๕ คน
 ผูเ้ ข้าร่วมประชุม ร้อยละ ๕ = ๔ คน

สัดส่วนประชาคมหมู่ที่ ๗ บ้านรวมไทย

สัดส่วนที่ต้องกาหนด
(๑) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลในหมู่บ้านนั้นทุกคน
(๒) ผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านนั้น
(๓) หัวหน้าสถานีอนามัย/ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล/ผู้อานวยการโรงพยาบาลที่มีหน่วยงาน
ตั้งอยู่ในหมู่บ้านนั้นทุกคน

สัดส่วนที่กาหนดแล้ว
๑. นายยุทธนา คากลั่น
๒. นายบุญชาญ อ่อนมั่นคง
๑. นายนิติพัฒน์ แน่นแคว้น
๑. นายสมพร จันทร์ชูกลิ่น

จานวน (คน)
๒
๑
๑

(๔) ผู้อานวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน หรือ หัวหน้าหน่วยการศึกษาอื่นๆ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในหมู่บ้านนั้นทุกคน ๑. นางดวงเดือน คชกฤษ

๑

(๕) หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในหมู่บ้านนั้นตามจานวนที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เห็นสมควร *นอกจาก (๓) (๔)

๑. หน่ ว ยงานชุ ด ประสานงานตามโครงการอั น
เนื่องมาจากพระราชดาริ

๑

(๖) คัดเลือกจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกานัน แพทย์ประจาตาบลในหมู่บ้าน จานวน ๒ คน

๑. นางสาวอารีย์ คงมั่น
๒. นางสาวไอญดา โชติอมร

๒

สัดส่วน...

-๒สัดส่วนที่ต้องกาหนด
(๗) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านนั้น อสม. จานวน ๒ คน

สัดส่วนที่กาหนดแล้ว
๑. นายประจวบ พังทา
๒. นางสาวพรพิมล จันทร

จานวน (คน)
๒

(๘) คัดเลือกจากสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในหมู่บ้านนั้น จานวน ๒ คน

๑. นายพิเชษฐ์ มณีวงศ์
๒. นายมานพ เอมโอด

๒

(๙) คัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านนั้น ในหมู่บ้านนั้น จานวน ๒ คน

๑. นายสุเทพ ตนสาลี
๒. นายถวิล ครุฑเผือก

๒

(๑๐) คัดเลือกจากกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร/เกษตรก้าวหน้า/กลุ่มสตรี/กลุ่มหัตถกรรม/กลุ่มแปรรูป เป็น ๑. นางสาวจิราวรรณ เกิดทรัพย์
ต้น ในหมู่บ้านนั้น จานวน ๕ คน
๒. นางเล็ก กลิ่นหอม
๓. นางสาวอรพิน ทองโชติ
๔. นางสุนันทา วังแข
๕. นายเล็ก พลายมณี
(๑๑) คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์หมู่บ้าน ในหมู่บ้านนั้น จานวน ๒ คน
๑. นายทวีศักดิ์ ชูศิริ
๒. นายสุเทพ ใหญ่อินทร์

๕

(๑๒) คัดเลือกจากอาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ ใน ๑. นางวิไล แซ่ลิ้ม
หมู่บ้านนั้น จานวน ๕ คน
๒. นางนงค์เยาว์ จุ้ยยิ้ม
๓. นายพิเชษฐ์ มณีวงศ์
๔. นายวินัย หมวกเมือง
๕. นางสาวประภา สุพร
(๑๓) คัดเลือกจากชมรมผู้สูงอายุ ในหมู่บ้านนั้น จานวน ๒ คน
๑. นางอ้อน สาหร่าย
๒. นางหลิน ทองสุข

๕

๒

๒

สัดส่วน...

-๓สัดส่วนที่ต้องกาหนด
(๑๔) คัดเลือกจากองค์กรทางธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยวในหมู่บ้าน จานวน
๒ คน

สัดส่วนที่กาหนดแล้ว
- ไม่มี

(๑๕) คัดเลือกจากสื่อมวลชน ๑ คน

๑.นายพันธุ์พงษ์ โพธิ์จินดา

๑

(๑๖) ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด

- ไม่มี

-

(๑๗) คัดเลือกจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลได้กาหนดขึ้นเพื่อให้เกิดกระบวนการ - ครัวเรือน (๗๓๕)
มีส่วนร่วมในพื้นที่มากที่สุด จานวนคนจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในหมู่บ้านนั้น
หรือจะต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐ ของตัวแทนจานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนั้น (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
รวมสัดส่วนประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน (หมู่ที่ ๗ บ้านรวมไทย)

จานวน (คน)
-

๗๔
๑๐๓

บัญชีรายชื่อสัดส่วนครัวเรือน ๗๔ คน
(หมู่ที่ ๗ บ้านรวมไทย)

บัญชีรายชื่อ...

-๔-

บัญชีรายชื่อสัดส่วนครัวเรือน ๗๔ คน
(หมู่ที่ ๗ บ้านรวมไทย)
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

ชื่อ – สกุล
นายประยม ยิ้มใหญ่
นายวิรัตน์ เฮงนิรันดร์
นางหยวน แยกผิวผ่อง
นายชาญ ปรีเปรมดิ์
นางสายใจ ศรีชัยชนะ
นายคเณย์ เกิดวิชัย
นางจันทนา แสงสาด
นางสาวนิภา กล่ามณี
นางปรางค์ มูลมาก
นายสมบัติ สาหร่าย
นางสาวอ้อมเดือน ผ่องอรุณ
นายวิภพ งามสอาด
นางสาลี ทองสุข
นางสวน จามจุรี
นายประยูร บุญอบรม
นายอ็อด ขุนวิจิตร
นางสาวมาลัย เอมโอด
นางแต๋ว ล้อมวงศ์
นางสาวบุญสม เผือกทอง

ลาดับที่
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘

ชื่อ – สกุล
นายสมโภช พรมสะอาด
นายมนัส แสงเดือน
นางสุวรรณี ปลื้มจิตร์
นางเย็น คากลั่น
นายอรนพ ใจบุญ
นายสังวร ชินชู
นางสาวณัฎฐณิชา ม่วงทอง
นางสาวสุวรรณา มากมูล
นางประครอง เกตุเถื่อน
นายชอบ ชูชื่น
นายสาราญ ดอกลอย
นางวาสนา บุญทิวนาค
นายสืบ นิลดี
นางสะอิ้ง เกตุงาม
นางพัชรี ชื่นอารมณ์
นางอาภาภรณ์ บุญเกิด
นางลายอง หนองมีทรัพย์
นางปราณี แจ่มแจ้ง
นางสวาท เกิดพร้อม

ลาดับที่
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗

ชื่อ – สกุล
นางอ้อย เมฆอากาศ
นายอุทัย แดงโชติ
นางบุญเรือน อนทปัทม์
นางวิภาพร สิงหากุล
นางอโณทัย กฤษณะรุ่งเรือง
นางชูศรี แก้วไซรเทียน
นางสาวสมใจ คองสอน
นายพล พันออด
นายมารศรี งามสอาด
นางบุญชู นนไพบูลย์
นางสาวพิมพกานต์ นาคทอง
นายอรรถโกวิท ไร่นาดี
นางปราณี เชื้อชาติ
นายซุ่ม เงินยวง
นางอัจฉรา เชื้อชาติ
นายประสิทธิ์ จิตอาพันธ์
นายสมคิด ครุฑเผือก
นายเจือง ใจเพชร
นางสาวกาญจนา แจงสวัสดิ์

ลาดับที่
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔

ชื่อ – สกุล
นางกมลพรรณ หมื่นราช
นางนวพร เร่งรีบ
นางวิไล แซ่ลิ้ม
นายบุญล่อง ไหมพูล
นางแสงเดือน วัดเพ็ชร
นางอวยพร ขันธ์ทอง
นางเจียก มาตรเกตุ
นางสาวนุชจรีย์ วังสระ
นางสุพร รอดแสน
นายกิตติพงค์ แซ่จิว
นางเล็ก กลิ่นหอม
นางทองใส มาลีย์
นางดอน อินประสิทธิ์
นายเวียน ยอดสร้อย
นายสมพร อุดมศิลป์
นางเริงรมย์ อ่าสาอาง
นายบุญเกิด จามจุรี

หมายเหตุ :  สัดส่วนประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านรวมไทย จานวน ๑๐๓ คน
 ผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ ๖๐ =
 ผูเ้ ข้าร่วมประชุม ร้อยละ ๒๐ =
 ผูเ้ ข้าร่วมประชุม ร้อยละ ๕ =

๖๒ คน
๒๒ คน
๖ คน

สัดส่วนประชาคมหมู่ที่ ๑๐ บ้านท่าตักน้า

สัดส่วนที่ต้องกาหนด
(๑) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลในหมู่บ้านนั้นทุกคน
(๒) ผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านนั้น
(๓) หัวหน้าสถานีอนามัย/ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล/ผู้อานวยการโรงพยาบาลที่มีหน่วยงาน
ตั้งอยู่ในหมู่บ้านนั้นทุกคน

สัดส่วนที่กาหนดแล้ว
๑. นายรถ แพรเขียว
๒. นายบุญลือ คงยาง
๑. นายศรีสวัสดิ์ บุญมา
๑. นางทิพยา เถาแตงอ่อน

จานวน (คน)
๒
๑
๑

(๔) ผู้อานวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน หรือ หัวหน้าหน่วยการศึกษาอื่นๆ ที่มหี น่วยงานตั้งอยู่ในหมู่บ้านนั้นทุกคน ๑. กศน.ตาบลหาดขาม

๑

(๕) หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในหมู่บ้านนั้นตามจานวนที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เห็นสมควร *นอกจาก (๓) (๔)

- ไม่มี

-

(๖) คัดเลือกจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกานัน แพทย์ประจาตาบลในหมู่บ้าน จานวน ๒ คน

๑. นายสะอาด นาคใหม่
๒. นางบังเอิญ เกลี้ยงกลม

๒

(๗) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านนั้น อสม. จานวน ๒ คน

๑. นางสาวแสงทอง ทองแผ่น
๒. นายกฤษณะ พุมมา

๒

สัดส่วน...

-๒สัดส่วนที่ต้องกาหนด
(๘) คัดเลือกจากสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในหมู่บ้านนั้น จานวน ๒ คน

สัดส่วนที่กาหนดแล้ว
๑. นายบันเทิง บุญพิทักษ์
๒. นายประมวล แจ้งประจักษ์

(๙) คัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านนั้น ในหมู่บ้านนั้น จานวน ๒ คน

๑. นายวิจิตร แสงรุ่ง
๒. นาอารีย์ แพรเขียว

จานวน (คน)
๒
๒

(๑๐) คัดเลือกจากกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร/เกษตรก้าวหน้า/กลุ่มสตรี/กลุ่มหัตถกรรม/กลุ่มแปรรูป เป็น ๑. นางปรียาภรณ์ ปุ่นกอ
ต้น ในหมู่บ้านนั้น จานวน ๕ คน
๒. นางมยุรี บุญเกิด
๓. นายสายัณห์ ปุ่นกอ
๔. นางจาปี ปุ่นกอ
๕. นางสายสุนีย์ สมหวัง
(๑๑) คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์หมู่บ้าน ในหมู่บ้านนั้น จานวน ๒ คน
๑. นายสุชาติ พานแพน
๒. นายธนภัทร แจ้งประจักษ์

๕

(๑๒) คัดเลือกจากอาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ ใน ๑. นางสาวบุปผาชาติ บุญเม่ง
หมู่บ้านนั้น จานวน ๕ คน
๒. นายสายัณห์ สวัสดิ์ศรี
๓. นางสาวสินีรัตน์ ทองแผ่น
๔. นางสาวสุรีย์ ทองแผ่น
๕. นายมานะ คงยาง
(๑๓) คัดเลือกจากชมรมผู้สูงอายุ ในหมู่บ้านนั้น จานวน ๒ คน
๑. นายธรรมรัตน์ เสียงใหญ่
๒. นางอารีย์ แพรเขียว

๕

๒

๒

สัดส่วน...

-๓-

สัดส่วนที่ต้องกาหนด
(๑๔) คัดเลือกจากองค์กรทางธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยวในหมู่บ้าน จานวน
๒ คน

สัดส่วนที่กาหนดแล้ว
- ไม่มี

จานวน (คน)
-

(๑๕) คัดเลือกจากสื่อมวลชน ๑ คน

- ไม่มี

-

(๑๖) ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด

- ไม่มี

-

(๑๗) คัดเลือกจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลได้กาหนดขึ้นเพื่อให้เกิดกระบวนการ - ครัวเรือน (๑๕๕)
มีส่วนร่วมในพื้นที่มากที่สุด จานวนคนจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในหมู่บ้านนั้น
หรือจะต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐ ของตัวแทนจานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนั้น (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
รวมสัดส่วนประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน (หมู่ที่ ๑๐ บ้านท่าตักนา)

๑๖
๔๓

บัญชีรายชื่อสัดส่วนครัวเรือน ๑๖ คน
(หมู่ที่ ๑๐ บ้านท่าตักนา)

บัญชีรายชื่อ...

-๔-

บัญชีรายชื่อสัดส่วนครัวเรือน ๑๖ คน
(หมู่ที่ ๑๐ บ้านท่าตักนา)
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ชื่อ – สกุล
นางอนงค์ กล้าหาญ
นางอัญชลี ลาภร
นางเสาวนีย์ ขุมทรัพย์
นางสาวณฤดี ทองเพชร
นายอนุสรณ์ แจ้งประจักษ์
นางทองพูน นาคขาพันธ์
นางสาวปัทมวรรณ เจริญคุณ
นายนที สมฤทธิ์

ลาดับที่
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

ชื่อ – สกุล
นายเข็ม บานชื่น
นางสาวสุนีย์ ทองแผ่น
นางโสภา นาคใหม่
นางฉลวย ทองแน่น
นางสุวรรณ ชูเชิด
นายเดือน นิลดา
นางสาวจาปา ขาวโต
นางจาปี ปุ่นกอ

หมายเหตุ :  สัดส่วนประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านท่าตักนา จานวน ๔๓ คน
 ผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ ๖๐ = ๒๖ คน
 ผูเ้ ข้าร่วมประชุม ร้อยละ ๒๐ = ๙ คน
 ผูเ้ ข้าร่วมประชุม ร้อยละ ๕ = ๓ คน

