
 
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 

เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
***************  

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ )พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามหนังสือด่วนที่สุด 
ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ซึ่งได้ก าหนดรูปแบบการประชาคมท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในท้องถิ่นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จึงประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแวงใต้  ดังนี้  

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  27 คน 
  1. นายเสรี           ลุยสุข  ประธานสภา อบต.หนองแวงใต้ 
  2. นางประนอม     แสงนนท์ รองประธานสภา อบต.หนองแวงใต้ 
  3. นายทวีศักดิ์     จันทร์จุฬา ส.อบต.หนองแวงใต ้หมู่ที่ ๑ 
  4. นายชัยยา        วินบาเพชร ส.อบต.หนองแวงใต้ หมู่ที่ ๒ 
  5. นายสมบูรณ์     ไชยวงค์คต ส.อบต.หนองแวงใต้ หมู่ที่ ๓ 
  6. นางอภิญญา    ผิวยะเมือง ส.อบต.หนองแวงใต ้หมู่ที่ ๔ 

  7. นายสว่าง        สอนพรม ส.อบต.หนองแวงใต ้หมู่ที่ ๔ 
  8. นายธนาวุฒิ     พัฒคาต ส.อบต.หนองแวงใต ้หมู่ที่ ๕ 
  9. นายโสภณ     ยาทองไชย์ ส.อบต.หนองแวงใต ้หมู่ที่ ๕ 
  10. นายชุมพล      บุญชัย ส.อบต.หนองแวงใต ้หมู่ที่ ๖ 
  11. นายชาญชัย  นาเชียงใต้ ส.อบต.หนองแวงใต ้หมู่ที่ ๖ 
  12. นายชัยวัฒน ์    เยาวสัย ส.อบต.หนองแวงใต ้หมู่ที่ ๗ 
  13. นายทองจันทร์  ดวงตะปะ ส.อบต.หนองแวงใต ้หมู่ที่ ๗ 
  14. นายขุนแผน     บุตรวงศ ์ ส.อบต.หนองแวงใต ้หมู่ที่ ๘ 
  15. นายค าฟอง     พิเดช  ส.อบต.หนองแวงใต ้หมู่ที่ ๘ 
  16. นายสุรศิลป์     ฮังกะสี ส.อบต.หนองแวงใต ้หมู่ที่ ๙ 
  17. นายเฉลียว      บุตรดีวงค ์ ส.อบต.หนองแวงใต ้หมู่ที่ ๙ 

  18. นายอดุลย์       ปัจฉิมมา ส.อบต.หนองแวงใต ้หมู่ที่ ๑๐ 
  19. นายประภาส    พิมพการ ส.อบต.หนองแวงใต ้หมู่ที่ ๑1 
  20. นายบุญจันทร์   พิมพ์นาจ ส.อบต.หนองแวงใต ้หมู่ที่ ๑๑ 
  21. นายทองปาน  กัลยา  ส.อบต.หนองแวงใต ้หมู่ที่ ๑2 
  22. นายสมเดช  อัตสาร  ส.อบต.หนองแวงใต ้หมู่ที่ ๑2 
  23. นายกาศิลป์      ไขละเมา ส.อบต.หนองแวงใต ้หมู่ที่ ๑๓ 
  24. นายสังคม       ศรีอ่อน ส.อบต.หนองแวงใต ้หมู่ที่ ๑๓ 
  25. นายไพฑูรย์      นาสูต ส.อบต.หนองแวงใต ้หมู่ที่ ๑๔ 
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  26. นายทองค า      แสนเมือง ส.อบต.หนองแวงใต ้หมู่ที่ ๑๔ 
  27. นางวิลัยศักดิ์     จู่มา  ส.อบต.หนองแวงใต ้หมู่ที่  ๑5 
 

  ผู้ใหญ่บ้าน/หัวหน้าสถานีอนามัย/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/
 ผู้อ านวยการโรงพยาบาล/ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐหรือเอกชน หรือหัวหน้าหน่วยการศึกษา 
 อ่ืน ๆ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในพ้ืนที่ จ านวน  10 คน 

  1. นายร าเพลิน      ทองไสย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1/ก านันต าบลหนองแวงใต้ 
  2. นายพิมูล  กาญบุตร  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  2 
  3. นายไพวัลย์  เพชรโคตร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  4 
  4. นายบุญไสย์  ไวยพฤกษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  7 
  5. นายโกวิทย์   ธิปัญญา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  13 
  6. นายค าเหลา  วงค์บุญจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  14 
  7. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านวังเยี่ยม 
  8. ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยา 
  9. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง 
  10. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาบัว 
 

 หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในพ้ืนที่ จ านวน 5 คน 
 1. นางพรรณ์นิภา  พิมนาจ หัวหน้าส านักปลัด 
 2. นางพรรณี  โลกลินไลน์ รองปลัด อบต. รก.ผอ.กองคลัง 
 3. นายชัยวัฒน์  วิบูลย์กูล  ผอ.กองช่าง 
 4. นายธนิต  บัวขันธ์  ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
 5. นายพฤทธิ์  บัวขันธ์  ผอ.กองการศึกษาฯ 
 

  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) /สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน/คณะกรรมการ 
 กองทุนหมู่บ้าน/กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 15 คน  

1. นางถาวร  นามเสนา  อาสาสมัครสาธารณสุขบ้านหนองแวง 
2. นายปิ่นทอง  วงศ์วาส  อาสาสมัครสาธารณสุขบ้านดอนกลอย 
3. นายบุญล้อม  ปิลอง  อาสาสมัครสาธารณสุขบ้านโคกก่อง 
4. นายศรีนคร  แสนขวา  อาสาสมัครสาธารณสุขบ้านวังเยี่ยม 
5. นางมาลา  อุฒาธรรม  อาสาสมัครสาธารณสุขบ้านบะทอง 
6. นางแย้ม  จันทะไชย  อาสาสมัครสาธารณสุขบ้านศรีสว่าง 
7. นายชาญชัย  นาแว่น  อาสาสมัครสาธารณสุขบ้านนาบัวพัฒนา 
8. นางเหวียน  ศรีบุษย์  อาสาสมัครสาธารณสุขบ้านโนนเจริญศิลป์ 
9. นายวิจิตร์   ขันตี  อาสาสมัครสาธารณสุขบ้านโนนจ าปาหอม 
10. นางสาวประเสริฐ  ไตรบุตร อาสาสมัครสาธารณสุขบ้านหนองแวงใต้ 
11. นายสุคนธ์  ฮังกะสี  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนบ้านหนองแวง 
12. นายวิรัตน์  คาโสจันทร์ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนบ้านดอนกลอย 
13. นายประยูร  แดนธานี  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนบ้านโพนสวาง 
14. นางลออ  นามเสนา  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนบ้านโคกก่อง 
15. นางสาวปวริสา  แสนอุบล อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนบ้านโนนเจริญศิลป์ 
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  -กรณผีู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ชุมชนนั้น ไม่ได้
ถูกจัดตั้งเป็นกลุ่มสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ก็สามารถเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นได้ และสามารถเสนอ
แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ ได้ ทุกกรณีที่ประชาคมท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น 
  -ในการประชุมประชาคมท้องถิ่นต้องมีจ านวนผู้เข้าร่วมประชาคมท้องถิ่นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นท้ังหมด ทั้งนี้ให้นับรวมถึงจ านวนผู้ที่มาเข้าร่วมประชาคมท้องถิ่นท้ังหมด 
  -ในการประชุมประชาคมท้องถิ่นต้องมีจ านวนผู้เข้าร่วมประชาคมท้องถิ่นไม่ถึงกึ่งหนึ่ง   ให้
ผู้บริหารท้องถิ่นก าหนดรูปแบบการประชาคมท้องถิ่นตามจ านวนที่มีจริงและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดให้มีการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นในครั้งถัดไป 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือน มีนาคม  พ.ศ.2564 
 

 
 

                  ( นางขนิษฐา  ชูกลิ่น ) 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




