
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง 
เรื่อง  สัดส่วนการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับต าบล 

************************** 
  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น         
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 21  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย      
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563  เรื่องแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้ก าหนดรูปแบบการจัดประชาคมท้องถิ่นเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  
   

  ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  
สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพ่ือให้การ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงประกาศก าหนดสัดส่วนและรูปแบบการ
วัน เวลา สถานที่ ประชาคมท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวงโดยมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  

 
  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   10  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2565 
 

 
 

(นายกิตติศักดิ์  แสงอรุณ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
 

รูปแบบการประชาคมท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง 

รายการ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง จ านวน 
(คน) 

(1) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 1. นายสมัย ทรงศิล ประธานสภา 10 

2. นายพิณ พงษ์จะโปะ รองประธานสภา  

3. นายอนนท ์ แว่นกิง่ ส.อบต.ม.1  

4. นายประนอม เฉียงสระน้อย ส.อบต.ม.2  

5. นางส าเริง ฉาบฉิมพลี ส.อบต.ม.3  

6. นายตระกูล พ่ึงภพ ส.อบต.ม.4  

7. นายกิตติชัย วิเวกก่ิง ส.อบต.ม.5  

8. นายอนุชัย ชิตตะขบ ส.อบต.ม.7  
9. นายอารยา พูนเกษม ส.อบต.ม.8  

10.นายกังวาลย์ กินก่ิง ส.อบต.ม.10  

(2) ผู้ใหญ่บ้าน/หัวหน้าสถานีอนามัย/ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ต าบล/ผู้อ านวยการโรงพยาบาล/ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐหรือเอกชน 
หรือ หัวหน้าหน่วยการศึกษาอ่ืนๆ ที่ม ี
หน่วยงานการศึกษาอ่ืนๆ มีหน่วยงานตั้ง 
อยู่ในพื้นที่ 

1. นายสมาน กฤษณา ก านันต าบลภูหลวง 12 

2. นายอ านาจ แว่นกิ่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1  

3. นายส ารวย ลากิ่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2  

4. นายยอด แตพรมราช ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3  

5. นายนภดล แสนโสภาวรรณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5  

6. นายพัฒนศักดิ์ ทรงศิล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6  
7. นายไวพจน์ จอนก่ิง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7  

8. นายวิชัย รอดกระโทก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8  

9. นายลุย ข าก่ิง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9  

10.นางพัชราภรณ์ พยัคฆ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10  
11. นางโสภา กฤษ์สุวรรณ ผอ.รพ.สต.หนองนกเขียน  

12. น.ส.รศิตา รัตนโชติมาศ ผอ.รร.บ้านหลุมเงิน  

(3)  หั วหน้ า ส่ วนหรื อตั ว แทนราชการ /
รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในพื้นท่ี 

1. พ.ต.บุญร่วม จันทะบาล ( หั ว ห น้ า ส่ ว น ห รื อ
ตัวแทนราชการ) 
กรมทหารพรานที่ 26 
ค่ายปักธงชัย 

2 

2.   ส านักงานพัฒนาภาค 5  
หน่ วยบัญชาการทหา ร
พัฒนา 
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รายการ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง จ านวน 
(คน) 

(4) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุข  1. นางเจียว พรอยฉิมพลี อสม. หมู่ที่ 1 15 
(อสม.)/อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล 2. นางชิ้น วันกิ่ง อสม. หมู่ที่ 2  
เรือน(อปพร.)/คณะกรรมการกองทุน 3. นายละเอียด พรอยฉิมพลี อสม. หมู่ที่ 3  
หมู่บ้าน/กลุ่มอาชีพต่างๆ ในพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลภูหลวง 

4. นางละเมียด บุญกิ่ง อสม. หมู่ที่ 4  
5. นางธิติมา สินเธาว์ อสม. หมู่ที่ 5  
6. นายสมบัติ จันทะมา อสม. หมู่ที่ 6  

 7. น.ส.วาสนา เอ็นดู อสม. หมู่ที่ 7  
8. นางรักษ์ ทองสระน้อย อสม. หมู่ที่ 8  
9. นางกฤติยา อินกิ่ง อสม. หมู่ที่ 9  
10. นางอัมพร กอมกิ่ง อสม. หมู่ที่ 10  
11. นายแดง สร้อยกิ่ง อปพร.  
12. นายแถว ค าก่ิง คณะกรรมการกองทุน

หมู่บ้าน หมู่ 1 
 

13. นายณรงค์ศักดิ์ บุญฉิมพลี คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้าน หมู่ 4 

 

14. น.ส.วริสรา เงียบกิ่ง คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้าน หมู่ 7 

 

15. นางสมทรง จันทรชัย กลุ่มดอกไม้จันทน ์  

รวมรายชื่อในรูปแบบและสัดส่วนการประชุมประชาคมต าบล 39 

 
หมายเหตุ 
  
 -กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ชุมชนนั้นไม่ได้ถูก
จัดตั้งเป็นกลุ่มสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ก็สมารถเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น และสามารถเสนอแสดง
ความคิดเห็นมี่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ได้ทุกกรณีที่ประชาคมท้องถิ่น ประชุมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น 
 -ในกระบวนการประชุมประชาคมท้องถิ่นมีจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจ านวนสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นท้ังหมด ทั้งนี้ให้นับรวมถึงจ านวนผู้ที่มาร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น
ทั้งหมด 
 -ในกรณีการประชุมประชาคมท้องถิ่นมีจ านวนผู้เข้าร่วมประชาคมท้องถิ่นไม่ถึงกึ่งหนึ่งให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นก าหนดรูปแบบการประชาคมท้องถิ่นตามจ านวนที่มีจริงและเหมาะสมกับสถานที่ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและจัดให้มีการประชุมประชาคมในครั้งถัดไป 
 

 
 

/เพื่อให้.... 
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เพ่ือให้การประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับต าบล) เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง  บรรลุวัตถุประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง จึงก าหนดรูปแบบและ
ประกาศ ให้ผู้มีรายชื่อในรูปแบบประชาคม รวมทั้งประชนทั่วไปได้รับทราบและเข้าร่วมประชุมประชาคม
ดังกล่าวได้ ในวันที่        มีนาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 09.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนต าบลภูหลวง   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง  ได้จัดการประชุมประชาคมระดับต าบลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 
 วันอังคาร ที่ 8  มีนาคม 2565  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วน
ต าบลภูหลวง  จัดประชมประชาคมระดับต าบลเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง ซึ่งมีนาย กิตติศักดิ์  
แสงอรุณ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง  ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาฯ ร่วมกับประชาคม
ท้องถิ่น  ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง 
ร่วมกับประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น  
รับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนาตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติ
ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานใน
การพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง  สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชน 
 


