
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา  
เรื่อง  รูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับต าบล) 

เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา  
 *************************** 

 
เนื่องด้วย  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา   จะต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ –  ๒๕๗๐)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗  ลงวันที่ ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๓  เรื่อง แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้จัดประชุมประชาคมระดับต าบล  เพ่ือที่บุคคลที่อยู่ใน
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้มาประชุมกัน  เพ่ือร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ  ร่วมตรวจสอบ  ร่วม
รับประโยชน์  ร่วมแก้ปัญหา  ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ก าหนดรูปแบบประชาคมท้องถิ่นและ
ประกาศการประชุมประชาคมท้องถิ่น  ทั้งนี้  ผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา )  
ได้ก าหนดรูปแบบประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับต าบล)  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว      

 

ดังนั้น  เพื่อให้การประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับต าบล) ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐)  เป็นไปด้วยความถูกต้อง  เรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์  องค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งกระตาดพัฒนา  จึงประกาศรูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับต าบล)  เพื่อให้ผู ้ที ่มี
รายชื่อในรูปแบบประชาคมรวมทั้งประชาชนทั่วไปได้รับทราบและเข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ –  ๒๕๗๐)   รายละเอียดรายชื่อตามรูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น 
(ประชาคมระดับต าบล)  ที่แนบท้ายประกาศนี้   

   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่    31    มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

       (ลงชื่อ) ..........................................................       
                          (นายสชุาติ พันธ์สัมฤทธิ์)   

    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา  



เอกสารแนบท้ายประกาศรูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับต าบล) 

รูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับต าบล) 
เพ่ือจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา  

  
   

รายการ รายชื่อ จ านวน (คน) 
(๑) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกคน ๑. นายส าลี สียางนอก (ประธานสภา อบต. : อยู่หมู่ที่ 1๒) 

๒. นายเลี่ยม ดากลาง (รองประธานสภา อบต. : อยู่หมู่ที่ 10) 
๓. นายหมึก สีเหลื่อม  (สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๑) 
๔. ร้อยต ารวจตรี วัชรชัย ธีรวโิรจน์ (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑) 
๕. นาวสาวอัมพร ทิพย์ลม (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3) 
๖. นายอุดม อุดแก้ว (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ ) 
๗. นายสมส่วน สกุลกัมปนาถ (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4) 
๘. นางระเบียบ จิตกลาง (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ ) 
๙. นายชาตรี นาคมณี (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕) 
๑๐. นายส าราญ ยินดีชาติ (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7) 
11. นายสมพงษ์ กลมกล่อม (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7) 
12. นายใจเมือง ระบายศรี (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10) 
13. นายขันติ แก้วงา (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12) 
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(๒)  ผู้ใหญ่บ้าน/หัวหน้าสถานีอนามัย/ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/ผู้อ านวยการโรงพยาบาล/
ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐหรือเอกชน  หรือหัวหน้าหน่วย
การศึกษาอ่ืนๆ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในพ้ืนที่ 

๑. นายฆศิพัฒน์ บุญเบ้า (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสระหลวง)   
๒. นางณัชชา สีสอนชา (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านโนนทอง)   
3. นายฉัตร เพ็ดนอก (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านศรีสง่า)   
4. หัวหน้าสถานีอนามัย (ไม่มี) 
5. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (มไีม่) 
6. ผู้อ านวยการโรงพยาบาล  (ไม่มี) 
7. นายชาติชาย สิทธธิรรม (ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองก่ีสุขส าราญ)   
8. นางทัศนีย์ ตราวณิชกุล (ผู้อ านวยการโรงเรียนนิภาศิร)ิ   
9. หรือหัวหน้าหน่วยการศึกษาอ่ืนๆ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในพื้นที่ (มีรายชื่อเป็นคณะกรรมการแผน) 
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-๒- 
 
 

รายการ รายช่ือ จ านวน (คน) 
(๓)  หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่
ในพ้ืนที่ 

- ไม่มี - 

(๔) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม. / สมาชิกอาสาป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) /คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/กลุ่มอาชีพ
ต่างๆ ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล 

๑. นางสาวนภาพร แก้วปรากาญจน์  (ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 7) 
๒. นางกิ่งการญจ์ บุปผาโล (ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 12) 
๓. นายชาตรี ประจักร (ประธาน อสม. หมู่ที่ 12 ) 
๔. นาชุลี ฮมภิรมย์ (ประธาน อสม. หมู่ที่ 10 ) 
๕. นางน้ าค้าง ประพฤตินอก (ประธาน อสม. หมู่ที่ 7) 
๖. นางนงนุช งาหอม (ประธาน อสม. หมู่ที่ 5) 
๗. นางบุญหลาย สอนสมนึก (ประธาน อสม. หมู่ที่ 10) 
๘. นายสายันต์ เหมียดขุนทด ( อปพร.  หมู่ที่      ) 
๙. นางสาววิไพรัตน์  สงึมรัมย์  (กรรมการกองทุน  หมู่ที่      ) 
๑๐. นายวิรัตน์ งาหอม (กรรมการกองทุน  หมู่ที่      ) 
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รวมรายช่ือในรูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับต าบล)ทั้งหมด 28  คน 

 
 

********************************* 




