
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 
เร่ือง สัดส่วนประชาคมท้องถ่ินระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

------------------------------- 
 เพื่อให้การจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมการบริหาร
ราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายเกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  และมีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและให้
คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ  จึงประกาศสัดส่วน
ประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 หมู่ท่ี 1 บ้านแม่อ้อใน  เพื่อจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ ดังนี้ 
 1. นายเงิน ใจวันดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ 
 2. นายบุญเชิด ต๊ิบมา ผู้ใหญ่บ้าน 
 3. นายบุญเรือง ขุนวงค์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 4. นายสนั่น นันตา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 5. นางเจียมเจย จันทร์ผัด อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)  
 6. นายสมนึก ใจยา อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)  
 7. นายไหว คําปา สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.)  
 8. นายสนั่น ต๊ิบมา สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.) 
 9. นายสําราญ ปวงใจ กรรมการกองทุนหมู่บ้าน  
 10. นายตุ๋ย แก้วคํา กรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
 11. นางคํามูล แก้วคํา กลุ่มพัฒนาสตรี 
 12. นางเรือนมูล หลักคง กลุ่มพัฒนาสตรี 
 13. นางจันทร์ฟอง ต๊ิบมา กลุ่มอาชีพจักรสาน 
 14. นางฟอง ต๊ิบมา กลุ่มอาชีพจักรสาน 
 15. นางมาลัย ขุนวงค์ กลุ่มอาชีพจักรสาน 
 16. นายแก้ว ปาลี ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 17. นายตา ใจยา ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 18. นายย้าย แก้วคํา หมอดิน 
 19. นายสถิต ปินตา อาสาพัฒนาชุมชน 
 20. นายสนาญ คําจันทร์ อาสาสมัครปศุสัตว์ 
 21. นายสวิล ปาลี อาสาพัฒนาชุมชน 
 22. นางอรพรรณ คําแก้ว อาสาพัฒนาชุมชน 
 23. นายอินตา ปวงใจ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ  
 24. นายทอน ปวงใจ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
 25. นายวรพงษ ์ ปวงใจ  
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 26. นายคะนอง ปวงใจ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 

/27.นายช่วย... 
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 27. นายช่วย ปิจวงค์ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 28. นายย้าย ปาลี 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 29. นางบัวหลี นันตา 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 30. นายสงบ กิต ิ
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 31. นายนักรบ ตาละลักษณ์ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 32. นายแสงเวียน หล้าปา 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 33. นายวิเชียร์ ต๊ิบมา 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 34. นายพินัด หล้าปา 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 35. นายพล ต๊ิบมา 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 36. นางสาวอรพรรณ แก้วคํา 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 37. นายอัจฉรี ข้างหิน 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 38. นางพัชรีย ์ วังมูล 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 

 กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในหมู่ท่ี ๑ บ้านแม่อ้อใน ไม่ได้ถูกจัดต้ัง
เป็นกลุ่มสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 ก็สามารถเข้าร่วมประชุมประชาคม
ท้องถิ่นได้ และสามารถเสนอ แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ได้ ทุกระดับหรือทุกกรณีท่ีประชาคม
ท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิน่  
 
 

               ประกาศ ณ วันท่ี  30  เดือน  เมษายน พ.ศ. 2562 
  
 

 (นายสมคิด   ศรีมูล) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ 

 
 
 
 



  
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 
เร่ือง สัดส่วนประชาคมท้องถ่ินระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

------------------------------- 
 เพื่อให้การจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมการบริหาร
ราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายเกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  และมีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและให้
คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ  จึงประกาศสัดส่วน
ประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 หมู่ท่ี 2 บ้านแม่อ้อนอก  เพื่อจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ ดังนี้ 
 1. นายอินตา เมืองมูล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ 
 2. นายจําเริญ คําน้อย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ 
 3. นายศรีเทา คําจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 
 4. นายสองเมือง ธรรมสอน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 5. นายผล ใจยา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 6. นายพิเศษ ศิริ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)  
 7. นายสนุก อินสอน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)  
 8. นายสองเมือง ธรรมสอน สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.)  
 9. นายคําอ้าย พุทธวงค์ สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.) 
 10. นายสําราญ ดาสา กรรมการกองทุนหมู่บ้าน  
 11. นายอารูญ โปทาหล้า กรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
 12. นางสมเพชร ใจวันดี กลุ่มพัฒนาสตรี 
 13. นายชัยภัทร สุวรรณ กลุ่มเกษตร 
 14. นางศรีลา สุวรรณ กลุ่มหัตถกรรม 
 15. นางอรวรา ปวงใจ กลุ่มพัฒนาสตรี 
 16. นางปั๋น ใจยา กลุ่มพัฒนาสตรี 
 17. นายณพ ณ น่าน ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 18. นายอุดม คําน้อย ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 19. นางอาภาวรรณ พุทธวงค์ หมอดิน 
 20. นางปราณี ใจยา หมอดิน 
 21. นายอํานาจ ปาลี อาสาพัฒนาชุมชน 
 22. นางฟองนิตย์ คําอ้าย อาสาพัฒนาชุมชน 
 23. นางแสงมา อาสา อาสาพัมนาชุมชน 
 24. นายทอน คําจันทร์ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ  
 25. นางบัวคํา เมืองมูล สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
 26. นายผล ใจยา สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 

/27.นายอิ่นแก้ว... 
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 27. นายอิ่นแก้ว พุทธวงค์ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 28. นายอนุชัย ใบแสง 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 29. นางอารีย ์ ดวงงา 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 30. นางศรีจันทร์ คําจันทร์ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 31. นางอําพร กันทอน 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 32. นางชัยนบ ใจยา 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 33. นางพรเฉลิม จันตายอด 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 34. นางสุเทพ ใจแสง 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 35. นายภาสกร กิต ิ
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 36. นายปั๋น คําน้อย 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 37. นายถาวร ศรีพรม 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 38. นายนิกร ใจลําปาง 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 39. นายศรีลา คําน้อย 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 

 กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในหมู่ท่ี ๒ บ้านแม่อ้อนอก ไม่ได้ถูก
จัดต้ังเป็นกลุ่มสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 ก็สามารถเข้าร่วมประชุม
ประชาคมท้องถิ่นได้ และสามารถเสนอ แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ได้ ทุกระดับหรือทุกกรณีท่ี
ประชาคมท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
 
 

               ประกาศ ณ วันท่ี  30  เดือน  เมษายน พ.ศ. 2562 
  

 
 (นายสมคิด   ศรีมูล) 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 
เร่ือง สัดส่วนประชาคมท้องถ่ินระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

------------------------------- 
 เพื่อให้การจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมการบริหาร
ราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายเกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  และมีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและให้
คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ  จึงประกาศสัดส่วน
ประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 หมู่ท่ี 3 บ้านแม่แก้วใต้  เพื่อจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ ดังนี้ 
 1. นายเมที อุ่นบุญธรรม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ 
 2. นางสมนึก อินต๊ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ 
 3. นายมานพ ยะทา ผู้ใหญ่บ้าน 
 4. นายกําพล ปันใจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 5. นายนพพร ปิยะลังกา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 6. นางสาวอัฉริยะ บุตรมี อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)  
 7. นายมี ทะรินทร ์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)  
 8. นายเสน่ห์ พุทธวงค์ สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.)  
 9. นายชุม ดวงทิตย์ สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.) 
 10. นายอินโท ยะทา กรรมการกองทุนหมู่บ้าน  
 11. นางสาวณัฐธิดา คําน้อย กรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
 12. นางสาวลาวัลย์ บุตรมี กลุ่มพัฒนาสตรี 
 13. นางมาลี ทะนนท์ กลุ่มพัฒนาสตรี 
 14. นางสกาวเดือน จันแก้ว กลุ่มพัฒนาสตรี 
 15. นางวลาพร ชุมภู่ กลุ่มพัฒนาสตรี 
 16. นางวลาพรรณ บุตรมี กลุ่มพัฒนาสตรี 
 17. นายช่วย อุ่นบุญธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 18. นายย้าย จันต๊ิบ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 19. นายอารักษ์ เป็งคําตา อาสาเกษตรประจําหมู่บ้าน 
 20. นายอินจันทร์ บุตรมี อาสาสมัครปศุสัตว์ 
 21. นางละมัย แสงเมือง อาสาพัฒนาชุมชน 
 22. นายคําปัน เผ่ากันทะ อาสาพัฒนาชุมชน 
 23. นายสมชาย นันตัง อาสาพัฒนาชุมชน 
 24. นายอ้าย ทะรินทร ์ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ  
 25. นายสม ประมูลวงค์ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 

/26.นายต๊ะ... 
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 26. นายต๊ะ บุตรมี  
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 27. นายมานะ มูลเท 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 28. นายสงวน ปันใจ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 29. นายหวิง มังคะละ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 30. นายต๋ัน มังคะละ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 31. นายประพันธ ์ ใจศรีธิ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 32. นายเพ็ชร นันตัง 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 33. นายกิมหา ชัยวรรณ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 34. นายแก้ว บุตรมี 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 35. นายจํารัส ใจมูล 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 36. นายเรือน ยะอุโมง 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 37. นายบุญเรือง ทะรินทร ์
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 38. นายธรรม ใจวงค์ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 39. นายบุญธรรม จันแก้ว 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 40. นายมูล พรมมิน 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 41. นายชุม ดวงทิตย์ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 42. นายเสน่ห์ พุทธวงค์ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 43. นายนิรันทร ์ ทะรินทร ์
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 44. นายจรัล เป็งคําตา 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 

/45.นายธีรพนัธ์... 
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 45. นายธีรพันธ ์ บุตรมี 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 46 . นายสนิท สุริยะวงค์ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 47 . นายอิ่น ธรรมสอน 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 48 . นายตา ฟังเร็ว 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 49 . นายวัน จันแก้ว 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 50 . นายวิเชียน เตียนน้อย 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 51 . นางเขียว จันแก้ว 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 46 . นายสนิท สุริยะวงค์ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 

 กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในหมู่ท่ี ๓ บ้านแม่แก้วใต้ ไม่ได้ถูกจัดต้ัง
เป็นกลุ่มสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 ก็สามารถเข้าร่วมประชุมประชาคม
ท้องถิ่นได้ และสามารถเสนอ แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ได้ ทุกระดับหรือทุกกรณีท่ีประชาคม
ท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิน่  
 
 

               ประกาศ ณ วันท่ี  30  เดือน  เมษายน พ.ศ. 2562 
  
 

 (นายสมคิด   ศรีมูล) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 
เร่ือง สัดส่วนประชาคมท้องถ่ินระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

------------------------------- 
 เพื่อให้การจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมการบริหาร
ราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายเกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  และมีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและให้
คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ  จึงประกาศสัดส่วน
ประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 หมู่ท่ี 4 บ้านโป่งทะลาย  เพื่อจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ ดังนี้ 
 1. นางวนิดา แสนใจนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ 
 2. นายวิรัตน ์ คํายอด ผู้ใหญ่บ้าน 
 3. นายประพันธ ์ ไทยกรรณ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนโป่งทะลายใหม่เจริญ 
 4. นายพิภพ ทะริน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 5. นายสุพงษ์ พุทธวงค์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 6. นายจันทร์ติ๊บ วงค์แก้ว อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)  
 7. นางเรือนคํา พุทธวงค์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)  
 8. นายมูล แก่นเมือง สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.)  
 9. นายสมเกียรติ อุดอ้าย สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.) 
 10. นายเกียรติศักดิ์ บุญฟู กรรมการกองทุนหมู่บ้าน  
 11. นางแสงดาว นันติ กรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
 12. นายเจริญ ยอดแก้ว กลุ่มอาชีพจักรสาน 
 13. นางจันทร์สม ใจธิ กลุ่มอาชีพจักรสาน 
 14. นางบัวเล่ียม ชมเชย กลุ่มพัฒนาสตรี 
 15. นายปริญญา ใจยา กลุ่มพัฒนาสตรี 
 16. นายชวฤทธิ์ ปวงคํา กลุ่มเกษตร 
 17. นายศุภชัย ใจธิ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 18. นายศรีนวล หลานป้อ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 19. นางลําดวน เสียงดี จิตอาสา 
 20. นายอินสม แสนพรม อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ 
 21. นายมานะ แก่นเมือง อาสาพัฒนาชุมชน 
 22. นายไสว คําจันทร์ หมอดิน 
 23. นางพิกุล เดชกล้า อาสาพัฒนาชุมชน 
 24. นายสมบูรณ์ นันติ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ  
 25. นายสงวน สุริยะวงค์ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 

/26.นายอินตา... 
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 26. นายอินตา นันติ  
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 27. นายทวีศักดิ์ เสียงดี 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 28. นายศรีนวล อานนท์ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 29. นายสายชน ก๋าคํา 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 30. นายสมบูรณ์ ยอดแก้ว 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 31. นายอรุณชัย คุณเท่ียง 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 32. นายผัด ปาอ้าย 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 33. นายสมัย กิต ิ
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 34. นายทักษิณ เครือวาะ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 35. นายสมบัติ ยอดแก้ว 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 36. นายศรีทน ต้อนรับ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 37. นายศรีวรรณ ต้อนรับ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 38. นายประดิษฐ์ ธรรมเสนา 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 39. นายกิตติพงษ์ เสียงดี 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 40. นายเจนจิรา คํายอด 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 41. นางอําไฟ ปัญสุยะ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 42. นายทองบาล สุพร 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 43. นายสมเกียรติ อุดอ้าย 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 44. นายสุวรรณ ก๋าเต็ม 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 

/นางศิริพร... 
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 45. นางศิริพร จันทร์แก้ว 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 46. นางอริษา เวียงนิล 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 

 กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในหมู่ท่ี ๔ บ้านโป่งทะลาย ไม่ได้ถูก
จัดต้ังเป็นกลุ่มสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 ก็สามารถเข้าร่วมประชุม
ประชาคมท้องถิ่นได้ และสามารถเสนอ แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ได้ ทุกระดับหรือทุกกรณีท่ี
ประชาคมท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
 
 

               ประกาศ ณ วันท่ี  30  เดือน  เมษายน พ.ศ. 2562 
  
 

 (นายสมคิด   ศรีมูล) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 
เร่ือง สัดส่วนประชาคมท้องถ่ินระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

------------------------------- 
 เพื่อให้การจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมการบริหาร
ราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายเกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  และมีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและให้
คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ  จึงประกาศสัดส่วน
ประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 หมู่ท่ี 5 บ้านจําผักกูด  เพื่อจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ ดังนี้ 
 1. นายยวงคํา เครือวาระ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ 
 2. นายพิภพ ธิมา ผู้ใหญ่บ้าน 
 3. นายเจษฎา แสนใจนา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 4. นายสมชาย ใจยา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 5. นายเจริญศักดิ์ คําพุฒ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านจําผักกูดทรายทอง 
 6. นางพรรณ แสนใจนา อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)  
 7. นางคําผง นันตา อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)  
 8. นายหมื่น วงค์คํา สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.)  
 9. นายรุ่งโรจน ์ ธรรมขันธ ์ สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.) 
 10. นางภคณัฐ โกมล กรรมการกองทุนหมู่บ้าน  
 11. นายบุญมี เครือวาระ กรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
 12. นางบัวรอง แสนใจนา กลุ่มพัฒนาสตรี 
 13. นางแสงเดือน แสนอุ่นเรือน กลุ่มพัฒนาสตรี 
 14. นางยุพิน เครือวาระ กลุ่มพัฒนาสตรี 
 15. นางหล้า ตาสาร กลุ่มพัฒนาสตรี 
 16. นางสุ่มแก้ว ใจยา กลุ่มพัฒนาสตรี 
 17. นายบุญศรี แก้วเงือก ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 18. นายสมบุญ พรมตัน ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 19. นายศักดิ์ แสนใจนา หมอดิน 
 20. นายณัฐวุฒิ อภิวงค์ เยาวชน 
 21. นายสมพร ดวงดี อาสาพัฒนาชุมชน 
 22. นายธนิษฐ์ กันสุยะ เยาวชน 
 23. นางสาวศรีนวล ยศแก้ว อาสาพัฒนาชุมชน 
 24. นายสม แทงเอ้ย สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ  
 25. นางต่อมคํา แสนใจนา สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
 26. นายสนั่น ใหญ่วงค์  
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 

/27.นายวรวฒุิ... 
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 27. นายวรวุฒ ิ เดชดี 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 28. นายทา กันธิยะ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 29. นายก๋องคํา กันธิยะ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 30. นายสวน ต๊ิบพูน 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 31 นายมา พรมตัน 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 32. นายจ๋ี ก๋าใจ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 33. นายหลวง แสนใจนา 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 34. นางจําเนียร เมชา 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 35. นายทองคํา สุรินทร์ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 36. นางต้อย ยาณะ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 37. นางวันเพญ็ ก้อนใส 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 38. นายจํารัส ศรีวงค์ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 39. นางวันทินีย ์ แสนใจนา 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 40. นายสมเดช มนอา 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 41. นางเม๊อะ สุรินทร์  
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 42. นางหล้า กันธิยะ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 43. นายสมพงค์ ชุมภูทีป 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 44. นายเงิน ดีแก้ว 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 45. นายทรงยศ เช้ือเมืองพาน 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 

/46.นายสายคํา... 
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 46. นางสายคํา สุ่มสุข 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 

 กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในหมู่ท่ี ๕ บ้านจ าผักกูด ไม่ได้ถูกจัดต้ัง
เป็นกลุ่มสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 ก็สามารถเข้าร่วมประชุมประชาคม
ท้องถิ่นได้ และสามารถเสนอ แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ได้ ทุกระดับหรือทุกกรณีท่ีประชาคม
ท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิน่  
 
 

               ประกาศ ณ วันท่ี  30  เดือน  เมษายน พ.ศ. 2562 
  

 
 (นายสมคิด   ศรีมูล) 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 
เร่ือง สัดส่วนประชาคมท้องถ่ินระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

------------------------------- 
 เพื่อให้การจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมการบริหาร
ราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายเกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  และมีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและให้
คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ  จึงประกาศสัดส่วน
ประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 หมู่ท่ี 6 บ้านแม่แก้วกลาง  เพื่อจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ ดังนี้ 
 1. นายวิทยา กันจินะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ 
 2. นายทองหล่ัน ทะริน ผู้ใหญ่บ้าน 
 3. นางนุจเรศ จันทราพูน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 4. นายกิตินันตท์ กองจินดา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 5. นายเป็ง กันจินะ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)  
 6. นายมา ธรรมธ ิ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)  
 7. นายอิทธิพล ผุดเผาะ สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.)  
 8. นายสมนึก ปินตาดวง สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.) 
 9. นายจํานง ทะริน กรรมการกองทุนหมู่บ้าน  
 10. นายคําเฮือง กันจินะ กรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
 11. นางพรรัตน ์ ชมเชย กลุ่มพัฒนาสตรี 
 12. นางกุหลาบ วังคํามา กลุ่มพัฒนาสตรี 
 13. นางมารี มาปิ๊ก กลุ่มพัฒนาสตรี 
 14. นางกนกพรรณ เมืองมา กลุ่มอาชีพพริกลาบ 
 15. นางธัญชนก จันทร์แก้ว กลุ่มอาชีพพริกลาบ 
 16. นายสวย ใจวันดี ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 17. นายสมบูรณ์ ธรรมธ ิ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 18. นายสุวโรจน์ กันจินะ กลุ่มเกษตรกร 
 19. นายดี เมืองมา อาสาสมัครปศุสัตว์ 
 20. นายสมนึก ปินตาดวง อาสาพัฒนาชุมชน 
 21. นายมา ธรรมธ ิ หมอดิน 
 23. นางเอ้ย ใจวันดี สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ  
 24. นางต่อมคํา กันจินะ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
 25. นายสุทัศน์ ชัยวรรณ ์  
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 

/26.นางต๋อย... 
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 26. นางต๋อย ชุ่มอูป 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 27. นายทอง กันจินะ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 28. นางต่อมแก้ว กันจินะ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 29. นายสมพล โยธา 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 30. นายสวย ใจวันดี 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 31. นายสมบูรณ์ ธรรมธ ิ
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 32. นางสุธารัตน์ ทะริน 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 33. นายผัด เด็ดกล้า 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 34. นายอ้วน มุงเมือง 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 35. นางนาง กันจินะ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 36. นายเป็ง กันจินะ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 37. นางจามจุรี ปาอ้าย 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 38. นายเอกพงษ ์ วงแก้ว 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 39. นายจันทร์ กันจินะ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 40. นายพงษ์พันธ ์ ทะริน 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 41. นายบุญชู วงแก้ว 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 42. นายเอกสิทธิ์ ทะริน 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 43. นายพรเทพ กันจินะ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 44. นายคําสุข ทะริน 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 

/กรณี... 
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 กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในหมู่ท่ี ๖ บ้านแม่แก้วกลาง ไม่ได้ถูก
จัดต้ังเป็นกลุ่มสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 ก็สามารถเข้าร่วมประชุม
ประชาคมท้องถิ่นได้ และสามารถเสนอ แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ได้ ทุกระดับหรือทุกกรณีท่ี
ประชาคมท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
 
 

               ประกาศ ณ วันท่ี  30  เดือน  เมษายน พ.ศ. 2562 
  
 

 (นายสมคิด   ศรีมูล) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 
เร่ือง สัดส่วนประชาคมท้องถ่ินระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

------------------------------- 
 เพื่อให้การจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมการบริหาร
ราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายเกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  และมีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและให้
คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ  จึงประกาศสัดส่วน
ประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 หมู่ท่ี 7 บ้านปอเรียง เพื่อจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ ดังนี้ 
 1. นายแสน คําอ้าย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ 
 2. นายรุ่งเรือง บุรีแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ 
 3. นายอินผ่าน อุดต๊ิบ ผู้ใหญ่บ้าน 
 4. นายสุพล เผ่ากา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 5. นายวิชัย การเร็ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 6. นางเพชรลัดดา ใจยา อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)  
 7. นางกัลยา ชัยชนะ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)  
 8. นายอํานวย ธรรมสอน สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.)  
 9. นายธนกร บุรีแก้ว สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.) 
 10. นายศุภกิตต์ิ อุดต๊ิบ กรรมการกองทุนหมู่บ้าน  
 11. นางสุภาพร คุณหลัก กรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
 12. นายทวี ชัยวงค์ กลุ่มเกษตร 
 13. นางอภิญญา อาทะ กลุ่มพัฒนาสตรี 
 14. นายอินตา มังคะละ กลุ่มเกษตร 
 15. นายมานัส อุดต๊ิบ กลุ่มเกษตร 
 16. นายถาวร วันทิตย์ กลุ่มเกษตร 
 17. นายสกล ธรรมสอน ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 18. นายอุ่น กงจักร ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 19. นายทวี ชัยวงค์ หมอดิน 
 20. นายบุญยัง อินทะนิน อาสาพัฒนาชุมชน 
 21. นายพิทักษ์พงศ์ ทะรินทร ์ อาสาพัฒนาชุมชน 
 22. นางสุภาพร คุณหลัก อาสาพัฒนาชุมชน 
 23. นางจันทร์ คําอ้าย อาสาพัมนาชุมชน 
 24. นายโถ อาทะนิตย์ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ  
 25. นายบรรเจิด อุดต๊ิบ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
 26. นายไชโย แก่นเมือง  
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 

/27.นายสุพล... 
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 27. นายสุพล เผ่ากา 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 28. นายเมือง ไชยมงคล 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 29. นายชัยวุฒิ คุณหลัก 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 30. นายยศ คําอ้าย 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 31. นายประสิทธิ์ รูปดี 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 32. นายณรงค์ ดอนลาว 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 33. นางแสงเอ้ย เผ่ากา 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 34. นางปิ่น คําอ้าย 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 35. นางลา   บุรีแก้ว 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 

 กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในหมู่ท่ี ๗ บ้านปอเรียง ไม่ได้ถูกจัดต้ัง
เป็นกลุ่มสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 ก็สามารถเข้าร่วมประชุมประชาคม
ท้องถิ่นได้ และสามารถเสนอ แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ได้ ทุกระดับหรือทุกกรณีท่ีประชาคม
ท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิน่  
 
 

               ประกาศ ณ วันท่ี 30  เดือน  เมษายน พ.ศ. 2562 
  

 
 (นายสมคิด   ศรีมูล) 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 
เร่ือง สัดส่วนประชาคมท้องถ่ินระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

------------------------------- 
 เพื่อให้การจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมการบริหาร
ราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายเกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  และมีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและให้
คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ  จึงประกาศสัดส่วน
ประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 หมู่ท่ี 8 บ้านดงชัย  เพื่อจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ ดังนี้ 
 1. นางเครือวัลย์ อินต๊ะสงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 
 2. นายยุทธวัช ใจวันดี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 3. นายทศกัณฑ์ กล่ินหอม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 4. นายชัยยศ ใจบุญเรือง อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)  
 5. นางสุดา ต๊ิบมา อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)  
 6. นายสวัสด์ิ ธรรมสอน สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.)  
 7. นายสนั่น หล้าปา สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.) 
 8. นายคํารณ พุทธวงค์ กรรมการกองทุนหมู่บ้าน  
 9. นางสลักจิต สามสนิท กรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
 10. นายอุปสรณ์ ธรรมศร กลุ่มเกษตร 
 11. นางเครือวัลย์ อินต๊ะสงค์ กลุ่มอาชีพเย็บมาอุตสาหกรรม 
 12. นางนาง ปิจจวงค์ กลุ่มพัฒนาสตรี 
 13. นายธนาธรณ์ อมรกิจกว้าง กลุ่มเกษตรกร 
 14. นางสายทอง บุญเทพ กลุ่มพัฒนาสตรี 
 15. นายประวิทยา จินดาพรม ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 16. นายอินทอ ไชยา ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 17. นางพะยอม แก้วทอง อาสาพัฒนาชุมชน 
 18. นายบุญทอน ต๊ิบมา อาสาพัฒนาชุมชน 
 19. นางอารยา หมื่นคุ้ม อาสาพัฒนาชุมชน 
 20. นายสวรรค ์ ธรรมสอน อาสาพัฒนาชุมชน 
 21. นายธนพัฒน ์ มาลัยทอง อาสาพัฒนาชุมชน 
 22. นายสมชาย ก๋าซ้อน สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ  
 23. นายมนัส เช้ือเมืองพาน สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
 24. นายสิงห์คํา สิรินแก้ว  
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 25. นายชนะพงษ ์ มาลัยทอง 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 

/26.นายก๋วน... 
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 26. นายก๋วน ปิจจวงค์ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 27. นายมนัส ชุ่มดี 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 28. นายศรีวรรณ์ บุญเทพ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 29. นายสมศักดิ์ จักนิล 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 30. นายอเนก ปินตา 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 31. นายสังคม ปันปา 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 32. นายวุฒิชัย พุทธวงค์ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 33. นางอรุณ จันทร์แก้ว 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 34. นางสิเรียม บุรีแก้ว 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 35. นางสลักจิตร สามสนิด 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 36. นายสุเทพ จินะโกฎ ิ
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 37. นางสอด สุรินทร์แก้ว 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 38. นางซ้อน จู่มา 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 39. นายจํานง ปวงใจ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 40. นางสายสุนีย์พร กล่ินหอม 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 41. นางบัวลอย พรมตัน 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 42. นายบุญธรรม กันคํา 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 43. นางบุญมา  อินสอน 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
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 กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในหมู่ท่ี ๘ บ้านดงชัย ไม่ได้ถูกจัดต้ังเป็น
กลุ่มสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 ก็สามารถเข้าร่วมประชุมประชาคม
ท้องถิ่นได้ และสามารถเสนอ แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ได้ ทุกระดับหรือทุกกรณีท่ีประชาคม
ท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิน่  
 
 

               ประกาศ ณ วันท่ี  30  เดือน  เมษายน พ.ศ. 2562 
  

 
 (นายสมคิด   ศรีมูล) 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 
เร่ือง สัดส่วนประชาคมท้องถ่ินระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

------------------------------- 
 เพื่อให้การจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมการบริหาร
ราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายเกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  และมีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและให้
คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ  จึงประกาศสัดส่วน
ประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 หมู่ท่ี 9 บ้านเด่นชัย  เพื่อจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ ดังนี้ 
 1. นายพิทักษ ์ ปินตา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ 
 2. นายบุญยง ทะรินทร ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ 
 3. นางซันโล หมื่นโฮ้ง ผู้ใหญ่บ้าน 
 4. นายนิเทพ อุประ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย 
 5. พ.ต.ท. จรัญ สุวรรณเวช สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรแม่อ้อ 
 6. นายสาย ใจวันดี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 7. นางต้อย กิวงค์พรม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 8. นางอารี จันทร์แก้ว อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)  
 9. นางอรอนงค์ ใจวะดี อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)  
 10. นายสังข์ทอง สินธุการ สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.)  
 11. นายสมพร กิวงค์พรม สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.) 
 12. นางปริญญา สิงห์คะ กรรมการกองทุนหมู่บ้าน  
 13. นางวรรณ์นา ยะทา กรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
 14. นายบุญส่ง ชัยชะนะ กลุ่มเกษตร 
 15. นางนงค์ลักษณ์ สินธุการ กลุ่มพัฒนาสตรี 
 16. นายประเสริฐ สุวรรณ กลุ่มเกษตรกร 
 17. นางสายคํา สุริยวงค์ กลุ่มพัฒนาสตรี 
 18. นางลําดวล เช้ือเมืองพาน กลุ่มพัฒนาสตรี 
 19. นายประชุม แผงตัน ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 20. นายนิด ทะไล ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 21. นางเมราณี แช่มช้อย อาสาพัฒนาชุมชน 
 22. นายศรียนต์ ยะทา หมอดิน 
 23. นางมาลี มาจันทร์ อาสาพัฒนาชุมชน 
 24. นางกมลนัทธ์ จันทร์แก้ว กลุ่มพลังทางสังคม 
 25. นางธณัชญาน์ กันจินะ อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ 
 26. นายมูล กันจินะ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ  

/27.นายคํา... 
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 27. นายคํา อาทะ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
 28. นายทองดี คําฟู  
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 29. นายคํา จันทร์แก้ว 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 30. นายมานะ ใจหวาน 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 31. นายสม อินใจย 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 32. นายศรีวรรณ พุทธวงค์ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 33. นายคําอ้าย นัยยต๊ิบ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 34. นายประหยัด ธรรมสอน 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 35. นายแก้ว มาจันทร์ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 36. นายชาตรี ชํานาญ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 37. นายประสงค์ แข็งแรง 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 38. นายดาวรุ่ง เวียงนิล 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 39. นายภากร สิงห์คะ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 40. นายสมศักดิ์ กันจินะ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 41. นายอิ่นจักทร์ กันจินะ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 42. นายเสาร์ จันทร์แก้ว 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 43. นายปอย อ้ายจู๊ด 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 44. นายสมพล สุริยวงค์ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 45. นายบัญชา จันทร์แก้ว 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 

/46.นายบรรเลง... 
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 46. นายบรรเลง ใจกันทา 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 47. นายบุญยิ่ง ยะทา 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 48. นายลักษณ์ไกร นันต๊ะเสน 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 49. นายคํา จันทร์ต๊ะนาเขต 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 

 กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในหมู่ท่ี ๙ บ้านเด่นชัย ไม่ได้ถูกจัดต้ัง
เป็นกลุ่มสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 ก็สามารถเข้าร่วมประชุมประชาคม
ท้องถิ่นได้ และสามารถเสนอ แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ได้ ทุกระดับหรือทุกกรณีท่ีประชาคม
ท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิน่  
 
 

               ประกาศ ณ วันท่ี  30  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2562 
  
 

 (นายสมคิด   ศรีมูล) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 
เร่ือง สัดส่วนประชาคมท้องถ่ินระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

------------------------------- 
 เพื่อให้การจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมการบริหาร
ราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายเกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  และมีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและให้
คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ  จึงประกาศสัดส่วน
ประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2522 - 2564 หมู่ท่ี 10 บ้านแม่แก้วเหนือ  เพื่อจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ ดังนี้ 
 1. นายอุดม จอมปัญญา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ 
 2. นายสังวาล ปาลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ 
 3. นายธันยา ชัยลังหา ผู้ใหญ่บ้าน 
 4. นายเกรียงไกร อินสอน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 5. นายทรงพล มารินทร์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 6. นายสมสิทธิ์ กิติคุณ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)  
 7. นางบัวหลง พุทธวงค์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)  
 8. นายบุญทา กันทร สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.)  
 9. นายบุญนัก อกกว้าง สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.) 
 10. นางสายทม สิงห์คะ กรรมการกองทุนหมู่บ้าน  
 11. นายประเสริฐ ต๊ะวิโล กรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
 12. นางแสงอิ่น ปันแดง กลุ่มพัฒนาสตรี 
 13. นางสมสาย ฝึกฝน กลุ่มพัฒนาสตรี 
 14. นางสมพร ฝึกฝน กลุ่มพัฒนาสตรี 
 15. นายจ๋อย ความเพียร กลุ่มเกษตร 
 16. นายทวีเดช มารินทร์ กลุ่มเกษตร 
 17. นายอินตา มารินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 18. นายประเสริฐ ธิบูล ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 19. นายอุดม จินดา อาสาพัฒนาชุมชน 
 20. นางวิลลาภัทร ศรีอักษร อาสาพัฒนาชุมชน 
 21. นายบุญศรี ใสสอด อาสาสมัครปศุสัตว์ 
 22. นางสาวขนิษฐา สังมณี อาสาพัฒนาชุมชน 
 23. นายหวัน กันจินะ หมอดิน 
 24. นายลบ หมื่นโอวาท สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ  
 25. นางอําพร กันจินะ สมาชิกชมรมผู้สูงอาย 
 

/27.นายสมศักดิ์... 
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 27. นายสมศักดิ์ แก่นพรม  
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 28. นางบัวรอง ความเพียร 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 29. นายไพฑูรย ์ ปัญญาใจ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 30. นายพงษ์ศกร ชัยชนะ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 31. นางบัวหลง พุทธวงค์ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 32. นายคําปัน รักญาติ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 33. นางสงค์กราน สุริยะวงค์ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 34. นายอุดม จินดา 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 35. นางปัน โปทา 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 36. นายชมเชย กันทา 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 37. นายสิทธิชัย กันจินะ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 38. นายสนั่น กันทะ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 39. นายแอร์ กันจินะ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 40. นางเตียง ใสสอด 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 41. นางคําเอ้ย กันทา 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 42. นายสังทร ปาลี 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 43. นายสามารถ กิติคุณ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 44. นางไลย ์ กันทะ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 45. นางนาง มารินทร์ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
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 กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในหมู่ท่ี 10 บ้านแม่แก้วเหนือ ไม่ได้ถูก
จัดต้ังเป็นกลุ่มสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 ก็สามารถเข้าร่วมประชุม
ประชาคมท้องถิ่นได้ และสามารถเสนอ แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ได้ ทุกระดับหรือทุกกรณีท่ี
ประชาคมท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
 
 

               ประกาศ ณ วันท่ี  30  เดือน  เมษายน พ.ศ. 2562  
 
 

 (นายสมคิด   ศรีมูล) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 
เร่ือง สัดส่วนประชาคมท้องถ่ินระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

------------------------------- 
 เพื่อให้การจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมการบริหาร
ราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายเกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  และมีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและให้
คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ  จึงประกาศสัดส่วน
ประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 หมู่ท่ี 1๑ บ้านแม่อ้อหลวง  เพื่อจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ ดังนี้ 
 1. นายเปล่ง พุทธวงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ 
 2. นายปรีชา หล้าปา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ 
 3. นายอุดม พุทธวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 
 4. นายจันทร์ จองปิ่นหย่า ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 5. นายอิ่นแก้ว โอวาท ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 6. นายสิงห์คํา อินสอน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)  
 7. นางธัญญาลักษณ์ หลักคง อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)  
 8. นายพงษ์พิพฒัน ์ หล้าปา สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.)  
 9. นายสุวรรณ แก้วมุสี สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.) 
 10. นายอํานาจ มนปัญญา กรรมการกองทุนหมู่บ้าน  
 11. นางวันดี  หมุดแก้ว กรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
 12. นายสมบูรณ์ พุทธวงค์ กลุ่มเกษตร 
 13. นางสายนวล กันจินะ กลุ่มพัฒนาสตรี 
 14. นางมาลี หล้าปา กลุ่มพัฒนาสตรี 
 15. นายชัยพรหม คําอ้าย กลุ่มเกษตรกร 
 16. นางพัดพิมล ธรรมสอน กลุ่มพัฒนาสตรี 
 17. นายอินโพธิ ์ พุทธวงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 18. นายแก้ว พุทธวงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 19. นายเฉลิม ทะรินทร ์ อาสาพัฒนาชุมชน 
 20. นายสองเมือง หล้าปา อาสาพัฒนาชุมชน 
 21. นายอินสอน คําจันทร์ อาสาพัฒนาชุมชน 
 22. นายสมยศ เศษเมือง อาสาปศุสัตว์ 
 23. นายอเนก ทะรินทร ์ หมอดิน 
 24. นายแก้ว คําจันทร์ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ  
 25. นายตา คําอ้าย สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
 26. นายอินสอน คําจันทร์  
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 

/27.นายสุทัศน์... 
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 27. นายสุทัศน์ พุทธวงค์ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 28. นายทวีศักดิ์ วงค์ปัญญา 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 29. นายสมพร พุทธวงค์ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 30. นายสุซิน หลักคง 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 31. นายสงกรานต์ หลักคง 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 32. นายเสมียน หลักคง 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 33. นายวิศรุต นันตา 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 34. นายจันทร์ ใจวันดี 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 35. นายพลากร บุรีแก้ว 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 36. นายบุญเตียง หล้าปา 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 37. นายจันทร์ จองปินหย่า 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 38. นายนายสีนวล กันทา 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 39. นายหมาย คําจันทร์ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 40. นายสนิท หล้าปา 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 41. นายจันทร์ แสนยอด 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 42. นางบัวซอน แซ่เตียว 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 43. นายสองเมือง หล้าปา 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 44. นายบุญเสริฐ คุณหลัก 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 45. นายจํานงค์ หล้าปา 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 

/47.นายสุริน... 
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 46. นายทศพร นันตา 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 47. นายสุริน หลักคง 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 48. นายสุธิน อุตมะ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 49. นายชาตรี คุณหลัก 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 50. นายสุขแก้ว ปาลี 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 51. นายอินถา หล้าปา 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 

 กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในหมู่ท่ี ๑๑ บ้านแม่อ้อหลวง ไม่ได้ถูก
จัดต้ังเป็นกลุ่มสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 ก็สามารถเข้าร่วมประชุม
ประชาคมท้องถิ่นได้ และสามารถเสนอ แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ได้ ทุกระดับหรือทุกกรณีท่ี
ประชาคมท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
 
 

               ประกาศ ณ วันท่ี  30  เดือน  เมษายน พ.ศ. 2562 
  
 

 (นายสมคิด   ศรีมูล) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 
เร่ือง สัดส่วนประชาคมท้องถ่ินระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

------------------------------- 
 เพื่อให้การจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมการบริหาร
ราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายเกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  และมีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและให้
คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ  จึงประกาศสัดส่วน
ประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 หมู่ท่ี 1๒ บ้านใหม่เจริญ  เพื่อจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ ดังนี้ 
 1. นางทอง เครือวาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ 
 2. นายปรเมษฐ์ กันคํา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ 
 3. นายมนัส ศรีพลวารี ผู้ใหญ่บ้าน 
 4. นายสมหวัง ช่างซอ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 5. นางบัวนาค ทาละไล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 6. นายวิชัย จําแลง อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)  
 7. นางลําแพน บัวอินทร์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)  
 8. นายทองดี ปินตา สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.)  
 9. นายทวี กันทะ สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.) 
 10. นางปาหนัน เช้ือเมืองพาน กรรมการกองทุนหมู่บ้าน  
 11. นางสาวเบญจมาศ เตรียมแลง กรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
 12. นายทะนงศักดิ์ ปินตา กลุ่มเกษตร 
 13. นางมาลา ปินตา กลุ่มพัฒนาสตรี 
 14. นางวลี ศรีคําตุ้ย กลุ่มพัฒนาสตรี 
 15. นางนุชรา แก้วศรี กลุ่มพัฒนาสตรี 
 16. นายเฉลียว เครือวาระ กลุ่มเกษตรกร 
 17. นายอ้าย เวียงนิล ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 18. นายศรี อุโมงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 19. นางเกศษิณี กันคํา อาสาพัฒนาชุมชน 
 20. นายสมบูรณ์ เช้ือเมืองพาน อาสาพัฒนาชุมชน 
 21. นายสน ขอดแก้ว อาสาพัฒนาชุมชน 
 22. นายทะนงศักดิ์ ปินตา อาสาปศุสัตว์ 
 23. นายบุญยืน กันจินะ หมอดิน 
 24. นายสม สุริยะวงค์ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ  
 25. นายหล่ัน ปินตา สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
 

/26.นายคํามูล... 



- 2 - 
 26. นายคํามูล อุ่นเรือน  
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 
 27. นายเช่ือม เตรียมแรง 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 28. นายอุดม คําน้อย 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 29. นายสนอง ปวนทา 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 30. นายทัศน์ ตันคํา 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 31. นายสุภาพ ทะไร 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 32. นายสมบูรณ์ กันคํา 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 33. นายอินหลวย พรมเทศ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 34. นายอนันทกรณ์ กุณฑล 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 35. นายแดง พุทธวงค์ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 36. นายสมบูญ กันจินะ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 37. นายบุญมา มูลแก้ว 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 38. นางนุสรา แก้วศรี 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 

 กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในหมู่ท่ี ๑๒ บ้านใหม่เจริญ ไม่ได้ถูก
จัดต้ังเป็นกลุ่มสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 ก็สามารถเข้าร่วมประชุม
ประชาคมท้องถิ่นได้ และสามารถเสนอ แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ได้ ทุกระดับหรือทุกกรณีท่ี
ประชาคมท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
 
 

               ประกาศ ณ วันท่ี  30  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2562 
  
 

 (นายสมคิด   ศรีมูล) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ 

 
 



  
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 
เร่ือง สัดส่วนประชาคมท้องถ่ินระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

------------------------------- 
 เพื่อให้การจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมการบริหาร
ราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายเกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  และมีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและให้
คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ  จึงประกาศสัดส่วน
ประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 หมู่ท่ี 1๓ บ้านสันป่าเมา  เพื่อจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ ดังนี้ 
 1. นายเสน่ห์ อวดลึก กันคํา ผู้ใหญ่บ้าน 
 2. นายสงกรานต์ ต๋ันคํา ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก 
 3. นายสิงห์คํา พุทธวงค์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 4. นายสมฤทธิ์ ตุ้มลังกา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 5. นายธวัชชัย คําจันทร์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)  
 6. นายศรีวงค์ พุทธวงค์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)  
 7. นายสมศักดิ์ สุยะต๊ะ สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.)  
 8. นายศรีวรรณ ชัยวุฒิ สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.) 
 9. นายสมชาย นรรัตน ์ กรรมการกองทุนหมู่บ้าน  
 10. นายอินสม ธรรมสอน กรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
 11. นายสมพร ปัญญาใจ กลุ่มเกษตร 
 12. นายอินสม ก๋าคํา กลุ่มเกษตร 
 13. นางคําปัน เช้ือเมืองพาน กลุ่มพัฒนาสตรี 
 14. นางอัมรินทร ์ เช้ือเมืองพาน กลุ่มพัฒนาสตรี 
 15. นายกอง พุทธวงค์ กลุ่มเกษตรกร 
 16. นายสมบัติ อะกะเรือน ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 17. นายยอง พุทธวงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 18. นางเป็ง จันกุล อาสาพัฒนาชุมชน 
 19. นายเกษม รัตนวิชัย อาสาปศุสัตว์ 
 20. นางบุษบา ก๋าวิโล อาสาพัฒนาชุมชน 
 21. นางบัวชอน เต็มคํา อาสาพัฒนาชุมชน 
 22. นายวรรณสิน พุทธวงค์ หมอดิน 
 23. นายคํา กันทา สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ  
 24. นายถวิล อภิวงค์ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
 25. นายตา หลักดี  
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 

/26.นางวรรณดี... 



- 2 – 
 

 26. นางวรรณดี ทะรินทร ์
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 27. นางเหมย สุยะต๊ะ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 28. นายจํารัส พุทธวงค์ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 29. นายบุญส่ง อริยพฤกษ์ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 30. นายประดิษฐ์ พุทธวงค์ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 31. นายโสพิน ธรรมสอน 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 32. นายเข็มทอง หล้าปา 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 33. นายบุญยงค์ เช้ือเมืองพาน 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 34. นายบุญเลิศ คําจันทร์ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 35. นายเกษ สุวรรณ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 36. นายก๋องคํา นันติ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 37. นายสวิง เช้ือเมืองพาน 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 38. นายปรีดา เช้ือเมืองพาน 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 39. นายหวิง กันทอน 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 40. นายสายันต์ พรหมชัย 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 41. นายสมศักดิ์ ยาวิชัยพรรณ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 42. นายบัญชากร ศรีวงค์ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 43. นายมานะ ศรีสม 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 44. นายทินกร อินสอน 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 

/45.นายสุทธิ์พงษ์... 
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 45. นายสุทธิ์พงษ์ พุทธวงค์ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 46. นายสว่าง โพธิวงค์ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 

 กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในหมู่ท่ี ๑๓ บ้านสันป่าเมา ไม่ได้ถูก
จัดต้ังเป็นกลุ่มสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 ก็สามารถเข้าร่วมประชุม
ประชาคมท้องถิ่นได้ และสามารถเสนอ แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ได้ ทุกระดับหรือทุกกรณีท่ี
ประชาคมท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
 
 

               ประกาศ ณ วันท่ี  30  เดือน  เมษายน พ.ศ. 2562 
  

 
 (นายสมคิด   ศรีมูล) 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 
เร่ือง สัดส่วนประชาคมท้องถ่ินระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

------------------------------- 
 เพื่อให้การจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมการบริหาร
ราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายเกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  และมีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและให้
คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ  จึงประกาศสัดส่วน
ประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 หมู่ท่ี 1๔ บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง  เพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ ดังนี้ 
 1. นายพงษ์พันธ์ คําน้อย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ 
 2. นางดวงเดือน จุ่มดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ 
 3. นายสันติสุข เทพอุโมงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 
 4. นายเชษฐ์สาทร อินทา ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแม่แก้วใต้ 
 5. นายคํารณ กันจินะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 6. นายบุญเกด นันติ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 7. นายบุญธรรม คํามูล อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)  
 8. นายอิ่นแก้ว มูลเท อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)  
 9. นายประจัน อินสอน สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.)  
 10. นายพะยอม จันตาคํา สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.) 
 11. นายคํามูล เตสทิ กรรมการกองทุนหมู่บ้าน  
 12. นายสมพงษ์ แสงปิมปา กรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
 13. นางนาค เตปิน กลุ่มอาชีพทอเส่ือกก 
 14. นางสุข มาต๊ิบ กลุ่มพัฒนาสตรี 
 15. นายธนพงษพ์ัท ทะริน กลุ่มเกษตรกร 
 16. นายก๋อง นันตัง กลุ่มเกษตรกร 
 17. นางจันทร์ดี พุทธวงค์ กลุ่มพัฒนาสตรี 
 18. นายสมหวัง วงค์สูงเนิน ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 19. นายเปียง เมืองดี ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 20. นายเมืองดี วงค์ตา อาสาพัฒนาชุมชน 
 21. นายรัตน์ อุดฝาง อาสาพัฒนาชุมชน 
 22. นางสุนันท์ สิงห์คะ อาสาพัฒนาชุมชน 
 23. นางณัฐธิดา จ๋อมปัญญา อาสาพัฒนาชุมชน 
 24. นายนพนนท์ สิงฆทวีทรัพย์ หมอดิน 
 25. นางสีลา อุทธิยา สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ  
 26. นางแดง กันจินะ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 

/27.นายชัย... 
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 27. นายชัย มาต๊ิบ  
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 28. นายบุญทา กันจินะ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 29. นายแสวง เตปิน 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 30. นายสุทันค์ โยทา 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 31. นางสิเรียม กันจินะ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 32. นางเจนจิรา สุยะราช 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 33. นายสุภาพ คําน้อย 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 34. นายจรัญ คําน้อย 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 35. นายนวล อินนั่งแท่น 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 36. นางศรีจันทร์ นันตัง 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 37. นายเหล่ียม ทะรินทร ์
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 38. นายจํานง ชุ่มดี 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 39. นายประสงค์ มูลเท 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 40. นายสมศักดิ์ มาต๊ิบ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 41. นางวันเพญ็ จ๋อมปัญญา 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 42. นายอาคม บุรีแก้ว 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 43. นายปิยะ พุทธวงค์ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 44. นายเสถียร วงค์ตา 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 45. นายผล สิงห์ค๊ะ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 

/นางสุพัฒตรา... 
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 46. นางสุพัฒตรา พุทธวงค์ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 

 กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในหมู่ท่ี ๑๔ บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง ไม่ได้
ถูกจัดต้ังเป็นกลุ่มสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 ก็สามารถเข้าร่วมประชุม
ประชาคมท้องถิ่นได้ และสามารถเสนอ แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ได้ ทุกระดับหรือทุกกรณีท่ี
ประชาคมท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
 
 

               ประกาศ ณ วันท่ี  30  เดือน  เมษายน พ.ศ. 2562 
  

 
 (นายสมคิด   ศรีมูล) 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
  

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 
เร่ือง สัดส่วนประชาคมท้องถ่ินระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

------------------------------- 
 เพื่อให้การจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมการบริหาร
ราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายเกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  และมีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและให้
คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ  จึงประกาศสัดส่วน
ประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 หมู่ท่ี 1๕ บ้านแม่อ้อสันติ  เพื่อจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ ดังนี้ 
 1. นายพนม ใจขรรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ 
 2. นางอภิญญา กันทอน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ 
 3. นายณพชัย เผ่ากา ผู้ใหญ่บ้าน 
 4. นายทราย หมื่นทา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 5. นายบุญยืน ศรีวงค์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 6. นายนิคม วันทิตย์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)  
 7. นางรําเนาว์ จองปินหย่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)  
 8. นายอุเทน พุทธวงค์ สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.)  
 9. นายกลยุทธ ภักดิ์พิพัฒน ์ สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.) 
 10. นายรุ่งโรจน ์ พุทธวงค์ กรรมการกองทุนหมู่บ้าน  
 11. นางจันทร์คํา ร้อยคําลือ กรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
 12. นางบานเดือน คุณเท่ียง กลุ่มพัฒนาสตรี 
 13. นางประทุม ปวงใจ กลุ่มพัฒนาสตรี 
 14. นางจันทร์วัน แก้วคํา กลุ่มอาชีพทอผ้า 
 15. นางแสงคํา กันจินะ กลุ่มอาชีพทอผ้า 
 16. นางคําปวน ต๊ิบมา กลุ่มอาชีพทอผ้า 
 17. นายสิงห์คํา พุทธวงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 18. นายต๊ิบ พุทธวงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 19. นายเสงี่ยม คุณเท่ียง หมอดิน 
 20. นางสุกันทา เผ่ากา อาสาพัฒนาชุมชน 
 21. นายจรัญ หล้าปา อาสาพัฒนาชุมชน 
 22. นายหน่อ อวดร่าง อาสาปศุสัตว์ 
 23. นายรุ่งนําชัย ปวงใจ เยาวชน 
 24. นายเป็ง พุทธวงค์ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ  
 25. นายจันทร์ มนปัญญา สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
 

/26.นายสนั่น... 
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 26. นายสนั่น แก้วคํา  
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 27. นายเกษตร ใจวันดี 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 28. นายสุรศักด์ิ ศรีดอกไม้ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 29. นายอรัญ หล้าปา 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 30. นายสมบัติ ปวงใจ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 31. นายอํานวย ต๊ิบมา 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 32. นายภพธร จักดิพิพัฒน ์
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 33. นายสุกิน นันตา 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 34. นายบุญเกิด ปาลี 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 35. นางรุ่งณภา แก้วคํา 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 36. นางสุณี หมื่นทา 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 37. นางอําพร หล้าปา 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 38. นายรัชพล แสนริน 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 

 กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในหมู่ท่ี ๑๕ บ้านแม่อ้อสันติ ไม่ได้ถูก
จัดต้ังเป็นกลุ่มสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 ก็สามารถเข้าร่วมประชุม
ประชาคมท้องถิ่นได้ และสามารถเสนอ แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ได้ ทุกระดับหรือทุกกรณีท่ี
ประชาคมท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
 
 

               ประกาศ ณ วันท่ี  30  เดือน  เมษายน พ.ศ. 2562 
  
 

 (นายสมคิด   ศรีมูล) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ 

 
 



 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 
เร่ือง สัดส่วนประชาคมท้องถ่ินระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

------------------------------- 
 เพื่อให้การจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมการบริหาร
ราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายเกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  และมีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและให้
คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ  จึงประกาศสัดส่วน
ประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 หมู่ท่ี 16 บ้านแม่อ้อ เพื่อจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ ดังนี้ 
 1. นายทองคํา มะโนราห ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ 
 2. นายทีวา ปวนสิงห ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ 
 3. นางบุศรินทร์ พุทธวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 
 4. นายตาล คําอ้าย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 5. นายสง่า อินเทพ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 6. นางศรีนวล สมศรี อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)  
 7. นางละเอียด อินทะวิชา อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)  
 8. นายดี เผ่ามา สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.)  
 9. นายทองสุข ปัญญาเสน สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.) 
 10. นายประทน มูลเท กรรมการกองทุนหมู่บ้าน  
 11. นายเดิน สุยะราช กรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
 12. นายสะอาด จันทร์ผัด กลุ่มเกษตร 
 13. นางอรพรรณ พุทธวง กลุ่มพัฒนาสตรี 
 14. นายแดง ทะรินทร ์ กลุ่มเกษตร 
 15. นางกัญญา มูลแก้ว กลุ่มพัฒนาสตรี 
 16. นายยูมิน กันทร กลุ่มเกษตร 
 17. นายสะอาด พุทธวงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 18. นายเปล่ียน คําจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 19. นายทองสุข ปัญญาเสน อาสาพัฒนาชุมชน 
 20. นายดี เผ่ามา อาสาพัฒนาชุมชน 
 21. นางจันทร์เป็ง เตปิน อาสาพัฒนาชุมชน 
 22. นางสายคํา คําจันทร์ อาสาพัฒนาชุมชน 
 23. นายสาคร กันทอน อาสาสมัครปศุสัตว์ 
 24. นายสว่าง คําน้อย สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ  
 25. นายหวน ใจยา สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
 26. นายวีระชัย สุวรรณ ์  
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 

/27.นางรัตดา... 
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 27. นางสรัตดา ศรีคํา 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 28. นายวันชัย อุปละ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 29. นายชํานาน บุรีแก้ว 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 30. นายสังเวียน พุทธวงค์ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 31. นายอเนก สุวรรณ ์
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 32. นายสมจิตร เตปิน 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 33. นางกาญจนา เพียรพนัด 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 34. นางศรีนวล จอมปิย่า 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 35. นางไพรวัลย์ คําอ้าย 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 36. นางเสย อุปสิทธิ์ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 37. นางวรรณ พุทธวงค์ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 38. นายอินหวัน อุปสิทธิ์ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 39. นางผัด สุยะราช 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 40. นางหลิน อินทะวิชา 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 41. นายสมศักดิ์ อินทะวิชา 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 42. นางพัดชา สุวรรณ ์
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในหมู่ท่ี ๑๖ บ้านแม่อ้อ ไม่ได้ถูกจัดต้ัง
เป็นกลุ่มสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 ก็สามารถเข้าร่วมประชุมประชาคม
ท้องถิ่นได้ และสามารถเสนอ แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ได้ ทุกระดับหรือทุกกรณีท่ีประชาคม
ท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิน่  
 

               ประกาศ ณ วันท่ี  19  เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

  (นายสมคิด   ศรีมูล) 
  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ 



 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 
เร่ือง สัดส่วนประชาคมท้องถ่ินระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

------------------------------- 
 เพื่อให้การจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมการบริหาร
ราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายเกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  และมีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและให้
คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ  จึงประกาศสัดส่วน
ประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 หมู่ท่ี 17 บ้านแม่แก้วพัฒนา เพื่อจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ ดังนี้ 
 1. นางประภาพร พุทธวงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ 
 2. นายณัฐวุฒิ สํานัก ผู้ใหญ่บ้าน 
 3. นายขาว หมื่นทา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 4. นายบุญยก ต๊ิบมา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 5. นายสรธัญ กันจินะ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)  
 6. นายวิมล กันจินะ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)  
 7. นายคําน้อย ธรรมสอน สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.)  
 8. นายเกต ุ แก้วประภา สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.) 
 9. นางวิทูลย์ กันจินะ กรรมการกองทุนหมู่บ้าน  
 10. นางจันทร์ฟอง กันทะน้อย กรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
 11. นายทอน สุขเจริญ กลุ่มเกษตร 
 12. นายสิงห์ใจ นันติ กลุ่มอาชีพปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 
 13. นางรุ่งนภา หมื่นทา กลุ่มพัฒนาสตรี 
 14. นายพงค์สิริ อุประเสน กลุ่มเกษตร 
 15. นายจํานงค์ เทพอุโมงค์ กลุ่มเกษตร 
 16. นายไทยรัฐ คําขา ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 17. นายทอน สุขเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 18. นางนันทกร หมื่นทา อาสาพัฒนาชุมชน 
 19. นางศรีวรรณ อินสอน อาสาพัฒนาชุมชน 
 20. นายวีระชน หมื่นทา อาสาพัฒนาชุมชน 
 21. นายอินสน โปทา อาสาสมัครปศุสัตว์ 
 22. นายกันตพงค์ กันทะน้อย หมอดิน 
 23. นายบุญทา กันจินะ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ  
 24. นางจันทร์แก้ว พุทธวงค์ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
 25. นายศรีทน ธรรมธ ิ  
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 

/นายธวัชชัย... 
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 26. นายธวัชชัย อินสอน 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 27. นายสมนึก พุทธวงค์ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 28. นายอินสม สุขเจริญ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 29. นายมนตรี กันจินะ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 30. นายไชยา กาละ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 31. นางพยอม สินเนียง 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 32. นายอานน กันทร 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 33. นายอิ่นคํา หมื่นทา 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 34. นางจันทร์ฟอง กันทะน้อย 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 35. นางบัวผัด คําจันทร์ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 36. นางเสาร์แก้ว ต๊ิบมา 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 37. นายอินหวัน อุปสิทธิ์ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 

 กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในหมู่ท่ี ๑๗ บ้านแมแ่ก้วพัฒนา ไม่ได้ถูก
จัดต้ังเป็นกลุ่มสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 ก็สามารถเข้าร่วมประชุม
ประชาคมท้องถิ่นได้ และสามารถเสนอ แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ได้ ทุกระดับหรือทุกกรณีท่ี
ประชาคมท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

  
 

               ประกาศ ณ วันท่ี  30  เดือน  เมษายน พ.ศ. 2562 

  
 (นายสมคิด   ศรีมูล) 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 
เร่ือง สัดส่วนประชาคมท้องถ่ินระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

------------------------------- 
 เพื่อให้การจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมการบริหาร
ราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายเกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  และมีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและให้
คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ  จึงประกาศสัดส่วน
ประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 หมู่ท่ี 1๘  บ้านทรายทอง เพื่อจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ ดังนี้ 
 1. นายสมนึก กิจสอาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ 
 2. นางศรีจันทร์ จุ่มดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ 
 3.. นายอุทัย อินต๊ะฐา ผู้ใหญ่บ้าน 
 4. นายชรินทร์ อินต๊ะเช้ือ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 5. นางสิรภัทร อารี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 6. นางสมพร กอบแก้ว อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)  
 7. นางจําเลย โนชัย อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)  
 8. นายอุทัย อินต๊ะเช้ือ สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.)  
 9. นายเมืองดี คําฟู สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.) 
 10. นายสุพัตร คูบา กรรมการกองทุนหมู่บ้าน  
 11. นางสุกานดา เช้ือเมืองพาน กรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
 12. นายเฉลิม แก้วจันทร์ กลุ่มเกษตร 
 13. นายสมบูรณ์ เครือวาระ กลุ่มเกษตร 
 14. นายเสาร์แก้ว เจนจัด กลุ่มเกษตร 
 15. นางจารุนีย ์ เจนจัด กลุ่มพัฒนาสตรี 
 16. นางแสงจันทร์ กงจักร กลุ่มพัฒนาสตรี 
 17. นางแสงบุญ ฝอยทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 18. นายจํานง กิจสะอาด ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 19. นายสวัสด์ิ แสงหล่าย อาสาพัฒนาชุมชน 
 20. นายเสาร์ วงค์คํา อาสาพัฒนาชุมชน 
 21. นางเสาร์คํา พรมต๊ิบ อาสาพัฒนาชุมชน 
 22. นางสมพร กอบแก้ว อาสาพัฒนาชุมชน 
 23. นายสมบูรณ์ อินต๊ะเช้ือ อาสาสมัครปศุสัตว์ 
 24. นายทอง สุรินทร์ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ  
 25. นายหมื่น คําปัน สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
 26. นายเจริญ อินทนนท์   
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 

/27.นายอนนัต์... 
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 27. นายอนันต์ เทพเสน 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 28. นายสุนทร เครือวาระ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 29. นายมนัส ทาแก้ว 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 30. นายสมคิด ธรรมยอย 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 31. นายสุดใจ เพชรคง 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 32. นายศรีมา โนชัย 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 33. นางอินทิรา หมูหล้า 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 34. นางศิริรัตน ์ พุทธวงค์ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 35. นางลําภา จุ่มดี 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 36. นางบัวผัด คําจันทร์ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 36. นางไหล วงค์คําปัน 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 37. นางหน้อย รินคํา 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 

 กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในหมู่ท่ี ๑๘ บ้านทรายทอง ไม่ได้ถูก
จัดต้ังเป็นกลุ่มสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 ก็สามารถเข้าร่วมประชุม
ประชาคมท้องถิ่นได้ และสามารถเสนอ แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ได้ ทุกระดับหรือทุกกรณีท่ี
ประชาคมท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

  

               ประกาศ ณ วันท่ี  30  เดือน  เมษายน พ.ศ. 2562 

  
 (นายสมคิด   ศรีมูล) 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 
เร่ือง สัดส่วนประชาคมท้องถ่ินระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

------------------------------- 
 เพื่อให้การจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมการบริหาร
ราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายเกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  และมีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้าอนเมืองท่ีดีและให้
คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ  จึงประกาศสัดส่วน
ประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 หมู่ท่ี 1๙ บ้านแม่แก้ว  เพื่อจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ ดังนี้ 
 1. นายแก้วมา สุริยวงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ 
 2. นายดวงเดือน จันทร์แก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ 
 3. นายสมชาย จันทร์แก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 
 4 นายสําราญ ศิริ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
 5. นายสันต์ คํามะนาม ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแม่แก้ว 
 6. นายพิภพ จันต๊ะนาเขตต์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 7. นางพรพรรณ พุทธวงค์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 8. นายปัน กันจินะ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)  
 9. นายชัยทอง คําปา อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)  
 10. นายบุญส่ง ศรีวิชัย สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.)  
 11. นายบุญธรรม พุทธวงค์ สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.) 
 12. นายศรีทน พุทธวงค์ กรรมการกองทุนหมู่บ้าน  
 13. นางดรุณี เผ่าปัญญา กรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
 14. นางอําพัน ชัยพนัส กลุ่มพัฒนาสตรี 
 15. นางกอนบาน สุริยะวงค์ กลุ่มพัฒนาสตรี 
 16. นางขนัแก้ว แสงบุญ กลุ่มพัฒนาสตรี 
 17. นายเจริญ เวียงนิล กลุ่มเกษตร 
 18. นายปั๋น พุทธวงค์ กลุ่มเกษตร 
 19. นายเจริญทรัพย์ มังคะละ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 20. ร.ต.ต.ทองคํา ราชคม ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 21. นายศรีทน พุทธวงค์ อาสาพัฒนาชุมชน 
 22. นายจันทร์แก้ว กันจินะ อาสาพัฒนาชุมชน 
 23. นางสมจิตร์ จันแก้ว อาสาพัฒนาชุมชน 
 24. นายชูพงศ์ สุริยะวงค์ หมอดิน 
 25. นายวิชาญ คําอ้าย อาสาสมัครปศุสัตว์ 
 26. นางหล่ัน ใจปิง สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ  
 27. นางสนั่น สมเกตุ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 

/นายเสงียน... 
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 28. นายเสงียน จันทร์แก้ว  
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 29. นายวัชรชัย จันทร์แก้ว 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 30. นายทวี อุทธโยธา 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 31. นายอภิสิทธิ์ มารินทร์ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 32. นายต๊ิบ กันจินะ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 33. นางนวน กันจินะ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 34. นายแก้ว สินนะ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 35. นายวิชัย จันทร์แก้ว 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 36. นายพุทธ เผ่าปัญญา 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 37. นางเหล่ียมทอง คําปา 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
  กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในหมู่ท่ี ๑๙ บ้านแมแ่ก้ว ไม่ได้ถูก
จัดต้ังเป็นกลุ่มสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562- 2564 ก็สามารถเข้าร่วมประชุม
ประชาคมท้องถิ่นได้ และสามารถเสนอ แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ได้ ทุกระดับหรือทุกกรณีท่ี
ประชาคมท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
 
 

               ประกาศ ณ วันท่ี  30  เดือน  เมษายน พ.ศ. 2562 
  

 
 (นายสมคิด   ศรีมูล) 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 
เร่ือง สัดส่วนประชาคมท้องถ่ินระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

------------------------------- 
 เพื่อให้การจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมการบริหาร
ราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายเกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  และมีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและให้
คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ  จึงประกาศสัดส่วน
ประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 หมู่ท่ี ๒๐ บ้านสักชัยทอง เพื่อจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ ดังนี้ 
 1. นายวร อินถาใจยา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ 
 2. นายยน เศษเมือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ 
 3. นายเสาร์แก้ว กันจินะ ผู้ใหญ่บ้าน 
 4. นายบุญเป็ง นันติ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 5. นายศรียนต์ ปันปา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 6. นางรจนา พรมตัน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)  
 7. นางสรวย เตจ๊ะ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)  
 8. นายสัมฤทธิ์ แก้วดุลดุก สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.)  
 9. นายศุภกิจ สุริยวงค์ สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.) 
 10. นางบรรเลง พุทธวงค์ กรรมการกองทุนหมู่บ้าน  
 11. นางอําพร คนหาญ กรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
 12. นายเกษม อ้วนใส กลุ่มเกษตร 
 13. นางจันทร์ ทะรินทร ์ กลุ่มพัฒนาสตรี 
 14. นางจันทร์ต๊ิบ กันขา กลุ่มพัฒนาสตรี 
 15. นายสม จันทราพูล กลุ่มเกษตร 
 16. นายณัฐชนน จุ๋มป๋าเกี๋ยง กลุ่มเกษตร 
 17. นายบุญ ปันปา ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 18. นายบุญถม วัสเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 19. นายวิชาญ ข้อเหล็ก หมอดิน 
 20. นายพล เศษเมือง อาสาพัฒนาชุมชน 
 21. นายเสมียน แกล้วกล้า อาสาพัฒนาชุมชน 
 22. นางลําคอง สิงห์คะ อาสาพัฒนาชุมชน 
 23. นางเรือนคํา พุทธวงค์ อาสาพัฒนาชุมชน 
 24. นายมูล กันขา สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ  
 25. นายจรูญ เศษเมือง สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
 26. นายมืด ทะไร  
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 

/27.นายสุนทร... 
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 27. นายสุนทร ชาวเมือง 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 28. นายแก้ว อินถาใจยา 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 29. นายปรีชา ช้างแก้ว 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 30. นายหล้า อินถาใจยา 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 31. นายเป็ง อินถาใจยา 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 32. นายสมควน เศษเมือง 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 33. นายสมสิทธิ์ ท้าวอินต๊ะ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 34. นางจันทร์คํา ปันปา 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 35. นางเรือนทอง ปันปา 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 36. นายมา เศษเมือง 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 37. นายนราธิป ปันปา 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 38. นายสมพร หมูหล้า 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 39. นายบุญยง ปันปา 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 40. นายสุทัศน์ ทรินทร์ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 41. นายพงศกร สุริยวงค์ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 42. นางชนัญญา สุริยวงค์ 
  (สัดส่วนจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้านนัน้) 
 กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในหมู่ท่ี ๒๐ บ้านสักชัยทอง ไม่ได้ถูก
จัดต้ังเป็นกลุ่มสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 ก็สามารถเข้าร่วมประชุม
ประชาคมท้องถิ่นได้ และสามารถเสนอ แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ได้ ทุกระดับหรือทุกกรณีท่ี
ประชาคมท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
               ประกาศ ณ วันท่ี  30  เดือน  เมษายน พ.ศ. 2562 
  

(นายสมคิด   ศรีมูล) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ 


