
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
เรื่อง  ประกาศสัดส่วนการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับต าบล 

เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่1) พ.ศ.2561-2564                                
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
---------------------------------------------- 

 

  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
บริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ เป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น จึงประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับ
ต าบลเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่1) พ.ศ.2561-2564 ขององค์การบริหาร  
ส่วนต าบลแก้มอ้น ดังนี้ 
  สัดส่วนการประชุมประชาคมระดับต าบล 
  1. สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นทุกคน จ านวน 29 คน 

    1. นายสมศักดิ์ แซ่ตัน   ประธานสภา อบต. 
    2. นายซ้ง พงเพา   รองประธานสภา อบต. 
    3. นางศศิพิชญ์ กิติพัฒน์วิกุล  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 
    4. นายชัยวัฒน์ ฉัตรมิ่งขวัญ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 
    5. นายมานิตย์ นิยมพงษ์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 
    6. นายเสกสรรค์ แซ่ลิ้ม   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 
    7. นายอัฏฐพล เวที   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 
    8. นายสุรพล สร้อยค า   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 
    9. นายสมหมาย เหรียญมุง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 
   10. นายมิน เพชรเอี๊ยะ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 
   11. นายจันทร์ฑูรย์ ธรรมจง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6   
   12. นายกาญจน์ พรานเจริญ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 
   13. นางพวงเพ็ชร ยศส้ม   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 
   14. นายสิทธิพงศ์ สายสล้าง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 
   15. นายสิงห์สมบัติ สิงห์งาม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9 
   16. นายสายชล ดอกรัก   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9 
   17. นายสุรเชษฐ ขุนหมื่น   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10 
   18. นายเอกวัฒน์ ศิริเอก   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10 
   19. นายสมชาย หนูนันท ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11 
   20. นายไสว เล่าทรัพย์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11 
   21. นางอนงค์ มากภู่   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12 
   22. นายแผน โตเอ่ียม   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12 
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   23. นายสมชาย ทัพโพธิ์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13 
   24. นายชนะชัย เซี่ยงเซี้ยว  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13 
   25. นายสมบัติ ม่วงน้อย   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 14 
   26. นางสาวน้ าหวาน พิมพา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 14 
   27. นายสงคราม ยอดทอง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 15 
   28. นายสมบัติ ระดมงาม   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 15 
  2. ท้องถิ่นอ าเภอในอ าเภอที่องค์การบริหารส่วนต าบลตั้งอยู่ในเขตอ าเภอนั้น จ านวน 1 คน 
   นายสุมิตร วัฏฏสันติ   ท้องถิ่นอ าเภอจอมบึง 
  3. ปลัดอ าเภอประจ าต าบลหรือผู้ประสานงานต าบลหรืออปท.นั้นๆ จ านวน 1 คน 
   ว่าทีร่้อยตรีนิรุธ ชุ่มประเสริฐ  ปลัดอ าเภอผู้ประสานงานต าบลแก้มอ้น 
  4. คัดเลือกจากผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน 
   1. นายอาทิตย์ เซี่ยงเซี้ยว   ก านันต าบลแก้มอ้น 
   2. นายสมชาย มงคลรัตนาสิทธิ์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 
  5. คัดเลือกจากหัวหน้าสถานีอนามัย/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/
ผู้อ านวยการโรงพายาบาลที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 3 คน  
   1. นายกิจจา อนุเครือ   ผู้ อ า น ว ย ก า ร โ ร ง พ ย า บ า ล ส่ ง เ ส ริ ม     
สุขภาพต าบลบ้านแก้มอ้น 
   2. นายประเทือง หัวเพ็ชร์   ผู้ อ า น ว ย ก า ร โ ร ง พ ย า บ า ล ส่ ง เ ส ริ ม     
สุขภาพต าบลบ้านทุ่งแฝก  
   3. นางศุภาวรรณ พงศ์ทอง  ผู้ อ า น ว ย ก า ร โ ร ง พ ย า บ า ล ส่ ง เ ส ริ ม     
สุขภาพต าบลบ้านรางเฆ่     
  6. คัดเลือกจากผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน หรือหัวหน้าหน่วยการศึกษาอ่ืนๆ ที่มี
หน่วยงานตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน 
   1. นายวงษ์สัน คูหามณีโชติ  ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาราช 7 
   2. นายเจริญชัย วิวัฒน์สกุลไทย  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งแฝก 
  7. คัดเลือกจากหัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล จ านวน 1 คน 
   1. ร้อยต ารวจตรีรุ่งศักดิ์ เผ่ากลิ่น  หั ว ห น้ า ส า ย ต ร ว จ ต า บ ล แ ก้ ม อ้ น           
(สภ.ด่านทับตะโก ภ.จว.ราชบุรี) 
  8. คัดเลือกจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน แพทย์ประจ าต าบลในเขตองค์การบริหาร      
ส่วนต าบล จ านวน 2 คน 
   1. นายสุนทร นิลขาว   สารวัตรก านันต าบลแก้มอ้น 
   2. นางสาววิภาวรรณ หมื่นจร  แพทย์ประจ าต าบลแก้มอ้น 
  9. คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวน 2 คน 
   1. นางสาวดวงแข มิตรสงเคราะห์  ประธาน อสม.ต าบลแก้มอ้น 
   2. นางสาวไพริน จันทร์แก่น  รองประธาน อสม.ต าบลแก้มอ้น 
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  10. คัดเลือกจากสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.) ในเขตองค์การบริหาร       
ส่วนต าบล จ านวน 2 คน 
   1. นายพรหม จันทร์แก่น   อ.ป.พ.ร.ต าบลแก้มอ้น 
   2. นายเซ้ง นาคจันทร์   อ.ป.พ.ร.ต าบลแก้มอ้น 
  11. คัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน 
   1. นายวินัย ใจตรง   ประธานกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 3 
   2. นายทวน แป้นโก๋   ประธานกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 5 
  12. คัดเลือกจากกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร/เกษตรกรก้าวหน้า/กลุ่มสตรี กลุ่ม
หัตถกรรม กลุ่มแปรรูปเป็นต้นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 5 คน 
   1. นายทองเริ่ม เจตพุก   ประธานกลุ่มปุ๋ยหมักหมู่ที่ 12 
   2. นางนิภา นักธรรม   ประธานกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาต าบลแก้มอ้น 
   3. นายชวน ชาวนาฟาง   ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูก
มะม่วงเพื่อการส่งออกบ้านหนองปากชัฏต าบลแก้มอ้น หมู่ที่6 
   4. นางสาหร่าย มงคลรัตนาสิทธิ์  กลุ่มแม่บ้านหมู่ที่ 2 
   5. นางวิลาวัลย์ ค าแก้ว   กลุ่มจักสานหมู่ที่ 12 
  13. คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน 
   1. นางอ าพร เหลืองอร่าม   หมอนวดแผนไทยหมู่ที่ 6 
   2. นายสนม ผิวเกลี้ยง   ปราชญ์สมุนไพรหมู่ที่ 15 
  14. คัดเลือกจากอาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลัง
ทางสังคมอ่ืนๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 4 คน 
   1. นายประนอม ก าไลทอง  ประธาน ชรบ.กลุ่มอาสาสมัครหมู่ที่ 2 
   2. นางฟักทอง แซ่คู   ประชาสงเคราะห์หมู่ที่ 3 
   3. นายสมศักดิ์ แก้วมณีทอง  ประธานเกษตรกรระดับต าบล  
   4. นางกิมเฮียง แพงผล    กลุ่มพลังสังคมหมู่ที่ 3 
  15. คัดเลือกจากชมรมผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน 
   1. นายส าอางค์ ศรัทธาผล  ประธานชมรมผู้สูงอายุประจ าต าบล 
   2. นายนพดล นาคศรีทอง   สมาชิกชมรมผู้สูงอายุประจ าต าบล 
  16. คัดเลือกจากองค์กรทางธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การค้า/การท่องเที่ยวในเขตองค์การบริหาร   
ส่วนต าบล จ านวน 3 คน 
   1. นายสมภพ วิกรานต์วานิช  เจ้าของลานมันฐกร หมู่ที่ 3 
   2. นายพงษ์ศักดิ์ นิ่มอุดมสุข  ผู้จัดการบริษัท แอล.เอส.เอ็ม(1999) 
จ ากัด ที่ตั้งบริษัทหมู่ที่ 7 
   3. นายสมพา ตันพิริยะกุล  เจ้าของปั๊มน้ ามันพิริยะ หมู่ที่3 
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  17. คัดเลือกจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืนๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้ก าหนดขึ้นเพื่อให้
เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในพ้ืนที่มากท่ีสุดจ านวนคนจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ในต าบลนั้นหรือจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในต าบล (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) 
  ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ได้ก าหนดคัดเลือกกลุ่มบุคคลอ่ืนๆ จากตัวแทนจ านวน
ครัวเรือนในต าบลไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  ซึ่งจ านวนครัวเรือนในต าบลแก้มอ้นมีจ านวน 3,137 ครั วเรือน ดังนั้น
ตัวแทนครัวเรือนในต าบลแก้มอ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนครัวเรือนในต าบลแก้มอ้น เท่ากับ 157 คน 
ดังนี้  

 

หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งแฝก  
มีจ านวนครัวเรือน 182 ครัวเรือน 

รายช่ือตัวแทนครัวเรือน บ้านเลขที่ 
1. นายอรุณ กลอนประดิษฐ์   101/2 
2. นายสมเกียรติ ทับสิงห์ศิลา  159/2 
3. นายพล หย่อมทอง   172/2 
4. นางสาว จินตนา ไผ่ล้อม  151 
5. นายนรินทร์ นวลเจริญ   78/2 
6. นายนกเล็ก ล าเพา   68 
7. นางสาวเสมอใจ สวัสดิ์ผล   221/1 
8. นายติ่ง ศรีสงสาร   109 
9. นายพัน หย่อมทอง  76 
10. นางสาวร าพัน ไผ่ล้อม  91 

 
หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งแจง  

มีจ านวนครัวเรือน 259 ครัวเรือน 
รายช่ือตัวแทนครัวเรือน บ้านเลขที่ 

1. นายประนม ก าไลทอง   167 
2. นายสวัสดิ์ สามทองกล่ า  114 
3. นายอ านวย ทับอ๋อย   15 
4. นายไพฑูรย์ ก าไลทอง  31/2 
5. นายประเสริฐ ยอดทอง  32/2 
6. นายด ารงศักดิ์ มงคลรัตนาสิทธิ์  149 
7. นายมนตรี หอมโปร่ง   86 
8. นายเพ็ญ ท้าวปูตา   178 
9. นายมานะ แซ่เฮง  141/2 
10. นายเพชร ทับอ๋อย  11 
11. นายกฤษทองค า  พิมพ์เพชร  118 
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หมู่ที่ 3 บ้านแก้มอ้น 
มีจ านวนครัวเรือน 560 ครัวเรือน 

รายช่ือตัวแทนครัวเรือน บ้านเลขที่ 
1. นายสมศักดิ์ ใจเย็น  274 
2. นายวิษณุ จอมพล  280 
3. นายพยงค์ บัวล้ าเลิศ  262 
4. นายสมควร ม่อมทับคาง  228 
5. นายส ารวย พันเพชร  226 
6. นายวิสุทธิ์ ผาค า  17 
7. นายปัญญา ค าบาง  294 
8. นายอวบ มั่นคง  82 
9. นายดุสิต ฉิมอ่อง  40 
10. นายขเจน เซี่ยงจง  5 
11. นายสมชาย วอนเพียร  258 
12. นายวิชาญ อร่ามเวชรนันท์  192 
13. นายบุญมี มั่นคง  316/2 

 
 

หมู่ที่ 4 บ้านรางเฆ่ 
มีจ านวนครัวเรือน 228 ครัวเรือน 

รายช่ือตัวแทนครัวเรือน บ้านเลขที่ 
1. นายมล ข าวิลัย   93 
2. นางสุภากร อัมภวงค์  118 
3. นางส าเริง พวงทอง  10/3 
4. นางอารมณ์ พวงทอง  124 
5. นายสมพร บรรเทา  43 
6. นายคมกฤษณ์ อินทรา  31/1 
7. นายอร่าม อุ้ยฟัก  28/2 
8. นายคนึง ธรรมมาลา  30/2 
9. นายขวัญ สร้อยค า   55/4 
10. นายประเทือง สร้อยค า  53 
11. นายหนู อนันสุข  35 

 
 
 
 

/หมู่ที่5... 
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หมู่ที่ 5 บ้านวังปลา 
มีจ านวนครัวเรือน 238 ครัวเรือน 

รายช่ือตัวแทนครัวเรือน บ้านเลขที่ 
1. นายแต้มสาม ทองยอด  90 
2. นายสุเทพ เฉกแสงทอง  93 
3. นางสาคร ทองดอนเกีย  9 
4. นายสุรภี เพชรมี  31 
5. นางบุญกอง ทองดอนน้อย  86 
6. นางจ ารัส มีคติธรรม  64 
7. นายนา เชาว์วัย  109 
8. นายอรุณ กองแก้ว  15 
9. นางรุจี เทวา  35 
10. นายพิษณุ สุวรรณศรี  27/2 
11. นางเมตตา ทองดอนจุย  43 

 
 

หมู่ที่ 6 บ้านหนองปากชัฏ 
มีจ านวนครัวเรือน 144 ครัวเรือน 

รายช่ือตัวแทนครัวเรือน บ้านเลขที่ 
1. นายสมจิตร สุคนธา  51/1 
2. นายขวัญชัย หมื่นขจร  107/1 
3. นายพิพัฒน์พงษ์ ภูษา  45/2 
4. นายสมชาย จันทร์แก่น  12/2 
5. นางสาวสุรีรัตน์ แป้นน้อย  24/1 
6. นายส่าย อินลิน  51 
7. นายส าเภา บุญตั้ง  23 
8. นายส าอาง ข าญาติ  108 
9. นายอ านาจ ตรีเพชร  71 
10. นายจรัญ เจตพุก  100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/หมู่ที่ 7... 
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หมู่ที่ 7 บ้านพุม่วง 
มีจ านวนครัวเรือน 265 ครัวเรือน 

รายช่ือตัวแทนครัวเรือน บ้านเลขที่ 
1. นายประเสริฐ บู่ทอง  32/2 
2. นายไพโรจน์ ศิลประเสริฐ  83 
3. นางสาวธัญลักษณ์ บู่ทอง  77 
4. นายไสว เนียมมี  26/2 
5. นายสายนที นิมูลชาติ  121/1 
6. นายสมพร จ้อยทองมูล  124/2 
7. นายวิรัตน์ แซ่ตัน  20/2 
8. นายสมนึก จันทร์ดี  99/3 
9. นายสมศักดิ์ พัดไสว  110/2 
10. นายสายชล สระทองอินทร์  121/2 
11. นายสมาน บู่ทอง   81 

 
 

หมู่ที่ 8 บ้านพุตะเคียน 
มีจ านวนครัวเรือน 205 ครัวเรือน 

รายช่ือตัวแทนครัวเรือน บ้านเลขที่ 
1. นายวริทธิ์ หนูบ้านเกาะ  79/2 
2. นายวราวธุ ค าสี  91 
3. นายปราโมทย์ หงส์อินทร์  37 
4. นายสมาน ใบไม้  62 
5. นายจเร เกตุงาม  12 
6. นายสมปอง สืบกลั่น  20/2 
7. นายนพเดช สืบกลั่น  19/2 
8. นายเสวก สมกุล  94 
9. นายวีระ หลวงดาบ  111 
10. นายจีรวัฒน์ ค้ าชู  69/2 

 
 
 
 
 
 
 

 
/หมู่ที่9... 
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หมู่ที่ 9 บ้านสันดอน 
มีจ านวนครัวเรือน 208 ครัวเรือน 

รายช่ือตัวแทนครัวเรือน บ้านเลขที่ 
1. นายหลงมา ด้วงสวัสดิ์  98 
2. นายทั่ง บริสุทธิ์  33 
3. นายสุทิน บุญประสพ  37 
4. นายสมบูรณ์ บุญประสพ  27/2 
5. นายพิเชษฐ์ ตุ๊อยู่  68/2 
6. นายอามอญ สุธกุล  23/2 
7. นายอนุพงศ์ จงเจริญพรรัตน์  88/5 
8. นายหนุนทรัพย์ รักคง  58 
9. นายอ านาจ ทองค า  59/4 
10. นายวิรัตน์ รูปสม  82/3 

 
 

หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งเคล็ด 
มีจ านวนครัวเรือน 124 ครัวเรือน 

รายช่ือตัวแทนครัวเรือน บ้านเลขที่ 
1. นายยงยุทธ แช่มพวง  62 
2. นายชนะพล ศิริเอก  34 
3. นางสาวนพรรณพ ทองเปลว  5/3 
4. นายพร้อมบุญ ศิริเอก  48 
5. นายชัยวัฒน์ บุญชู  85 
6. นายสุนทร ทองเปลว  5/1 
7. นายสังเวียน เรืองขจร  29 
8. นายวิโรจน ์ใจกล้า 16 
9. นายนที จักทัน  45 
10. นายไพรัตน์ รัตนบุตร  60 

 
 
 
 
 

 
/หมู่ที่11... 
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หมู่ที่ 11 บ้านโป่งกก 
มีจ านวนครัวเรือน 117 ครัวเรือน 

รายช่ือตัวแทนครัวเรือน บ้านเลขที่ 
1. นางอรวสา ทัศนสุนทรวงค์   99 
2. นายสมศักดิ์ หนูนันท์  77 
3. นายสุพจน์ โพธิ์ทอง  24 
4. นายทนงค์ศักดิ์ เทพสวัสดิ์  65/2 
5. นายสุรัตน์ ปฐมกัปล์ 21 
6. นางสาวอุษณี เซี่ยงจ๊ง  23 
7. นายบุญ เงาฉาย  2 
8. นางสาวชุติมา ยอดครู  30/1 
9. นางสาวจีรวรรณ ค าดี  25/1 
10. นางฝัน มากลัด  28 

 
 

หมู่ที่ 12 บ้านเขาแดน 
มีจ านวนครัวเรือน 116 ครัวเรือน 

รายช่ือตัวแทนครัวเรือน บ้านเลขที่ 
1. นายวิเชียร นวลแก้ว  57 
2. นายขจร มักน้อย   52 
3. นายธนดล สุรวิรรณ  39/2 
4. นายสังเกตุ สุภารักษ์ 60 
5. นายประยูร กล่อมเมฆ  40 
6. นายวิชัย มะเอียง  48 
7. นายเสย หอมฟุ้ง  34 
8. นายรุ่ง สีนวล  16 
9. นายสนั่น บุญแต่ง  6 
10. นางสาวสุดใจ จูเจียม  53 

 
 
 
 
 
 

/หมู่ที่13... 
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หมู่ที่ 13 บ้านท่าลาบ 
มีจ านวนครัวเรือน 109 ครัวเรือน 

รายช่ือตัวแทนครัวเรือน บ้านเลขที่ 
1. นายชัยวัฒน์ ปานพุก  48 
2. นายมนูญ ศรียางวุฒิ  24 
3. นายสุกิจ ใจแจ้ง  3 
4. นางนที ทัพโพธิ์    4 
5. นางสังเวียน ขาวเลี้ยว  8 
6. นายวีรพล แสนดี  86 
7. สุทธิชัย เซี่ยงเซี้ยว 11 
8. นายธงชัย วงศ์สุจริตใจ  74 
9. นายชูชีพ ทัพโพธิ์  6 
10. นายสุวรรณ สาวแก้ม  5 

 
 

หมู่ที่ 14 บ้านห้วยส าโรง 
มีจ านวนครัวเรือน 129 ครัวเรือน 

รายช่ือตัวแทนครัวเรือน บ้านเลขที่ 
1. นายปรีชา จันทภูมิ  1 
2. นายชาตรี ไกรกล  21 
3. นายสุรเดช นกขุนทอง  60/2 
4. นายฟูเกียรตินันท์ เลิศฤทธิ์รัตนาพล  54 
5. นายอนันต์ สุขช้อย  34 
6. นายวิเชียน ศรีสงสาร  29 
7. นายราชันย์ นิยมพันธ์  69 
8. นายสันติภาพ จันทภูมิ  31 
9. นายภาณุวัฒน์ จันแก่น  36 
10. นายยนต์ ทันใจชน 62 

 
 
 
 
 
 
 

/หมู่ที่15... 
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หมู่ที่ 15 บา้นห้วยตาม่วง 
มีจ านวนครัวเรือน 253 ครัวเรือน  

รายช่ือตัวแทนครัวเรือน บ้านเลขที่ 
1. นายสมปอง มีชัย  40 
2. นางสาวทวี มุตโต  59 
3. นายปัญจรัตน์ นาสา  60 
4. นายแสน มุตโต  158 
5. นางสาว สุนันทา เปลี่ยนเพ็ง  18 
6. นายสมนึก ไผ่ล้อม  51 
7. นางวันนา หล้าบ้านโพน  127 
8. นายณรงค์วัจน์ คูวัชระเจริญ  111 
9. นายสมเกียรติ เท้าพิมพ์  141 
10. นายบุญเลิศ สามปั้น  70 

 
 

  กรณีผู้ เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในหมู่บ้านชุมชนนั้น      
ไม่ได้ถูกจัดตั้งเป็นกลุ่มสัดส่วน ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล/ชุมชนต าบล/ชุมชนเมือง/ชุมชนนคร ก็สามารถเข้าร่วม
ประชุมประชาคมท้องถิ่นได้ และสามารถเสนอแสดงความคิดเป็นมีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ได้ทุกระดับหรือ
ทุกกรณีท่ีประชาคมท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
  สัดส่วนการจัดท าประชาคมท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้สอดคล้อง          
ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 18 สิงหาคม 2558 รับทราบข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิรูปตามมาตรา 
31 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 (เรื่องการปฏิรูประบบงบประมาณ) 
ตามท่ีสภาปฏิรูปแห่งชาติเสนอ (สปช.) 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  8  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕60 
 

 
               (ลงชื่อ) 

            (นายชูศักดิ์ เนตรธุวกุล) 
             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 

 
 
 
 

 
 
 

 


