
  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
เรื่อง  สัดส่วนการประชุมประชาคมท้องถ่ินระดับหมู่บ้าน บ้านแม่เชียงรายลุ่ม หมู่ท่ี ๓ ตําบลแม่พริก  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5-๒๕๖6 
----------------------------- 

  เพ่ือให้การจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม การ
บริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และมี
ประสิทธิภาพและเกิดคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนตําบล
แม่พริก จึงประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถ่ินระดับหมู่บ้านในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5-๒๕๖6 หมู่ท่ี ๓ บ้าน    
แม่เชียงรายลุ่ม  ตําบลแม่พริก ดังนี้ 
  ๑. นายวิทยา  กองใจ           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก หมู่ท่ี ๓ ตําบลแม่พริก 
  ๒. นายอนันตพงษ์ จันทราช         ผู้ใหญ่บ้านแม่เชียงรายลุ่ม 
  ๓. นางสาวรัชนี  แก้วแสนตอ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแม่เชียงรายลุ่ม 
 4. นางสุนีรัตน์  หนูเครือ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแม่เชียงรายลุ่ม 
  5. นางสังวาลย์  สายต่างใจ    ประธานประชาคมบ้านแม่เชียงรายลุ่ม 
  6. นายสมหาญ  อุดสืบ            ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านแม่เชียงรายลุ่ม 

7. นางสาวอรุณี สิงห์ใจมา          ครู คศ.2 รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม 
  8. นางสาวแสงทิพย์ เมืองเดช   อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
  9. นางศรีไพร  พันธ์พืช  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
  ๑0. นายประยูร  ยาทอง  กรรมการหมู่บ้าน 
  ๑1. นายมานพ  กองใจ    กรรมการหมู่บ้าน 
  ๑2. นายอนันต์  ทาวงศ์ยศ   สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.) 
  ๑3. นายมานพ  กาวิลเครือ   สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.) 
  ๑4. นางพรพรรณ  สิทธิวงศ์  กรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
  ๑5. นางเรือนคํา  ศรีวิลัย  สมาชิกกลุ่มอาชีพทําน้ําพริก 
  ๑6. นางศรีนวล  สิทธิวงศ์ สมาชิกกลุ่มทําไม้กวาด 
  ๑7. นางสาววิภา  ชาภัคดี สมาชิกกลุ่มดนตรีพ้ืนบ้านกลองยาว 
 18. นางจัน  อินมนต์  สมาชิกกลุ่มแม่บ้าน 
  19. นายจํานงค์ เจริญชัย            ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๒0. นายเท็น  แก้วแสนตอ หมอดิน 
  ๒1. นายทัน  แก้วแสนตอ  กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ประจําหมู่บ้าน 
  ๒2. นางต๊ิบ  สุยะเป็ก  สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
 ๒3. นายยิ่ง  พ่อยะ  
   (สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
 24. นายสมบัติ  ทองไชย  
   (สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 



 25. นายจีน ธรรมชาติ  
   (สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
 26. นายวสันต์ กันทะมูล  
   (สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
 27. นายธนพิพัฒน์ ธนัสถาโรจน์  
   (สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
 28. นายประสิทธิ์ เมืองมูลชัย  
   (สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
 29. นายบุญถ่ิน เกตุบุ้ง  
   (สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
 30. นายจันทร์แก้ว มาลีแก้ว 
   (สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
 31. นายสุเทพ ยาทอง  
   (สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
 32. นายแดง จันทราช  
   (สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
 33. นายจรัญ ฝั้นเครือ  
   (สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
 34. นางชูใจ เตชะวงศ์  
   (สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
 35. นางสุกัญทา เนื่องอ้น  
   (สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
 36. นางนิษฐา ยาทอง   
   (สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
 37. นางสุนิสา เพชรโต  
   (สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
 38. นายหลาน ทาวงศ์ยศ  
   (สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
 39. นายเสน่ห์ ปันใจคํา  
   (สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
 40. นายสวาท ป้อยะ  
   (สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
 41. นายหลุย พรมมินทร์  
   (สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
 42. นางธนภรณ์  วงศ์แว่น 
   (สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
  43. นางศรีวรรณ  วงศ์ใหม่  
   (สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 



  44. นางอําไพ  ชัยหมอน  
   (สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
  45. นางพรทิพย์ ผาบไชย  
   (สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
  46. นางเรณู  ตาหนิ้ว  
   (สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
  47. นายทศพร  มอญงาม  
   (สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
  48. นางวันดี  คําสาย  
   (สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
  49. นางสารภี หนูเครือ  
   (สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
  50. นางธนพร  สุขอ่วม  
   (สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
 51. นายประเสริฐ ทาวงศ์ยศ  
   (สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
 52. นางกันทา ทิพหา  
   (สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
 53. นางแสงหล้า  มูลหิ่ง  
   (สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
  54. นายจรัส  เรืองสวัสด์ิ  
   (สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
  55. นางอินทร์ธิรา  ทองชัย  
   (สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
  56. นายเชาวฤทธิ์  เมืองเดช 
   (สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
  57. นางดิษยา จันทราช  
   (สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
  58. นางอัญชลี กาวิลเครือ  
   (สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
  59. นายอุทัย ทองน้อย  
   (สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
  60. นายทองอยู่ เจือจันทร์  
   (สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
  61. นางปราณี กาวิลเครือ  
   (สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
  62. นางวนิดา ทาวงศ์ยศ  
   (สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 





 
    
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
เรื่อง  สัดส่วนการประชุมประชาคมท้องถ่ินระดับหมู่บ้าน บ้านแม่พริกบน หมู่ท่ี ๔ ตําบลแม่พริก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5-๒๕๖6 
----------------------------- 

  เพ่ือให้การจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม การ
บริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และมี
ประสิทธิภาพและเกิดคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนตําบล
แม่พริก จึงประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถ่ินระดับหมู่บ้านในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5-๒๕๖6 หมู่ท่ี ๔ บ้าน    
แม่พริกบน  ตําบลแม่พริก ดังนี้ 
  1. นายชาญกิจ ปัญญาดิบวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก หมู่ท่ี ๔ ตําบลแม่พริก 
  2. นายวีรวัฒน์ ปัญญาดิษวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านแม่พริกบน 
  3. นายจันทร์คํา  มาหล้า   ประธานประชาคมบ้านแม่พริกบน 
  4. นางธวชินี  มาหล้า  ครู คศ.๓ รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียน 

บ้านแม่พริกบน 
  5.. นายมานพ  พรมปาวงศ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแม่พริกบน 
  6.  นางวิลาวัลย์  เสียงใส  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแม่พริกบน 
  7.  นางผัน  มาหล้า    อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
  8. นางปุ๊ดทา พรมปาวงศ์   อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
  9. นางนันทกา  แก้วปาเฟือย กรรมการหมู่บ้าน 
  10. นายทวน  ปัญญาดิษวงศ์   กรรมการหมู่บ้าน 
  11. นายรื่น  สายเครือสาร สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อ.ป.พ.ร.) 
  ๑2. นายสง่า  ปัญญาดิษวงศ์  

(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
๑3. นายเจริญ  แก้วปาเฟือย  

(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
  ๑4. นายสมคิด  สอนใต้ 

(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
  ๑5. นางก๋ิว   แก้วน้อย 

(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
  ๑6. นายปรีชา  ตาผง 

(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
 













  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
เรื่อง  สัดส่วนการประชุมประชาคมท้องถ่ินระดับหมู่บ้าน บ้านปางยาว หมู่ท่ี ๘ ตําบลแม่พริก  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5-๒๕๖6 
 

----------------------------- 

  เพ่ือให้การจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม การ
บริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และมี
ประสิทธิภาพและเกิดคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนตําบล
แม่พริก จึงประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถ่ินระดับหมู่บ้านในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5-๒๕๖6 หมู่ท่ี ๘ บ้าน    
ปางยาว  ตําบลแม่พริก ดังนี้ 
  ๑. นายสมใจ  ชาวงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก หมู่ท่ี ๘ ตําบลแม่พริก 
  2. นางสมรักษ์  พันธะโฮม ผู้ใหญ่บ้านปางยาว 
  3. นายรัฐสยาม  คําประเสริฐ ประธานประชาคมบ้านปางยาว    
  4. นายจํารัส  คําจันทร์  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านปางยาว 
  5. นางนันทพร  พันธะโฮม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านปางยาว 
  6. นางลําดวน  สอนพรม   อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
  7. นางดวงใจ  โม้จันทร์    อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
  8. นายมวล  รอดทอน  กรรมการหมู่บ้าน 
  9. นายสุธรรม  จิณะวัน    กรรมการหมู่บ้าน 
  ๑0. นางสาวทัศนี  แก้วกองเครือ  กรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
  ๑1. นายอินตา  พิมพ์ทอง  กรรมการกองทุนหมู่บ้าน 

๑2. นางสาวหงษ์ทอง  พรมรุณ กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี 
  ๑3. นายบัณฑิตย์ พรมย่อง สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
  ๑4. นายตัน  จันภูทัต  สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
  ๑5. นางพัชรีภรณ์ จันตาวงศ์   

(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
  ๑6. นางทองใบ ษรเสริม 

(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
  ๑7. นายกิติศักด์ิ  สุขมุย 

(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
  18. นางสําเภา  ภิรมย์ไกรภักด์ิ 

(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
  19. นางลาวัลย์  แก้ววงศ์ 

(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
 





  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
เรื่อง  สัดส่วนการประชุมประชาคมท้องถ่ินระดับหมู่บ้าน บ้านร่มไม้ยาง หมู่ท่ี ๙ ตําบลแม่พริก  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5-๒๕๖6 
----------------------------- 

  เพ่ือให้การจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม การ
บริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และมี
ประสิทธิภาพและเกิดคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนตําบล
แม่พริก จึงประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถ่ินระดับหมู่บ้านในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5-๒๕๖6 หมู่ท่ี ๙ บ้าน    
ร่มไม้ยาง  ตําบลแม่พริก ดังนี้ 
  ๑. นายวสันต์ ปูยอดเครือ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก หมู่ท่ี ๙ ตําบลแม่พริก 
  2. นายสมคิด  ป๊ิกอุด  ผู้ใหญ่บ้านร่มไม้ยาง 
  3. นายนิเวศ ตาแก้ว  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านร่มไม้ยาง 
  4. นางวราพร  เชียงตัน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านร่มไม้ยาง 

5. นายสมบัติ  ธิวงศ์ษา  ประธานประชาคมบ้านร่มไม้ยาง 
  6. นางสาวพยอม  บรรจง   อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
  7. นางกาวิล สอนใต้  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
  8. นายมอนแก้ว  มาคําสาย กรรมการหมู่บ้าน 
  9. นายแดง มาหล้า  กรรมการหมู่บ้าน 
  ๑0. นายวรวุฒิ  สืบสุยะ    สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.) 
  ๑1. นายนิคม  ผาแสนเถิน   สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.) 
  12. นายอรรลพ สิงห์จันทร์ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน  
  13. นางสะอาด สืบสุยะ  กรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
  14. นางวรรณนา สิงห์จัน  กรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
  ๑5. นางสาวอาภรณ์  ตาใจ กรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
  ๑6. นางสุภา  ปัญญาดิษวงศ์ กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี 
  ๑7. นางนพคุณ  พรมปาวงศ์ กลุ่มแม่บ้าน 
  18. นายศราวุฒิ บํารุงจิตร ประธานกลุ่มเยาวชน 
  ๑9. นายจําลอง  ตาผง  สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
  20. นางสาวลัดดา  ชุมกูล ตัวแทนกลุ่มเยาวชน 
  21. นางเหลี่ยม  แดงป้อม สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
  ๒2. นายสมหมาย  อ่อนพรม  

(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
  ๒3. นางสมคิด  จันทร์แก้วอ่อน 

(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
  ๒4. นางดอน  ชื่นสุวรรณ 

(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 



  25. นางเลียง จันแก้วอ่อน 
 (สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

  ๒6. นางเดือน  มาคําสาย 
(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

  ๒7. นางดวงจันทร์  มาหล้า 
(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

  ๒8. นางปราณี  สอนใต้ 
(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

  ๒9. นางดวงพร  ปัญญาดิษวงศ์ 
(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

  30. นายพาก  มาหล้า 
(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

  ๓1. นายสอน  แก้วปาเฟือย 
(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

  ๓2. นางบุญเพ็ญ เทพปราณี 
(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

  ๓3. นางอนงค์  ชื่นสุวรรณ 
(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

  ๓4. นายสุวรรณ สิทธิกัน 
(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

  ๓5. นางพิน วงศ์ใหม่ความ 
(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

  ๓6. นางนิ้ว เตชะสอน 
(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

37. นายสุวิท มาหล้า 
(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

38. นางจม สอนใต้ 
(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

39. นายทวี วงยศ 
(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

40. นายเอกพันธ์ มาหล้า 
(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

41. นายนิต  ปาเป้ียม  
(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

52. นางสาคร  อุปาละ  
(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

 





  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
เรื่อง  สัดส่วนการประชุมประชาคมท้องถ่ินระดับหมู่บ้าน บ้านสันข้ีเหล็ก หมู่ท่ี ๑๐ ตําบลแม่พริก  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5-๒๕๖6 
 

----------------------------- 

  เพ่ือให้การจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม การ
บริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และมี
ประสิทธิภาพและเกิดคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนตําบล
แม่พริก จึงประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถ่ินระดับหมู่บ้านในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5-๒๕๖6 หมู่ท่ี ๑๐ บ้าน   
สันข้ีเหล็ก  ตําบลแม่พริก ดังนี้ 
  ๑. นายเชิด  ปัญญาชัย    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  

หมู่ท่ี ๑๐ ตําบลแม่พริก 
  ๒. นายแดง  กาวิลตา  ผู้ใหญ่บ้านสันข้ีเหล็ก 
  3. นายบุญจริง  แดงสาย   ประธานประชาคมบ้านสันข้ีเหล็ก 
  4. นายทาน  แก้วแดง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสันข้ีเหล็ก 
  5. นางอารี  ปันโปธา  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
  6. นางศศิวิมล  ตาผง    อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
  7. นางดารุณี  จันแก้วอ่อน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
  8. นางเจนจิรา  ปัญญาดิษวงศ์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
  9.นายสุนทร  สิงห์จันทร์  กรรมการหมู่บ้าน 
  ๑0. นายสุคํา  แก้วแดง  กรรมการหมู่บ้าน 
  ๑1. นางรัชนี  มาหล้า   กรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
  ๑2. นางวษารัชต์  แก้วแดง กรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
  ๑3. นางบุญเตียง  ปัญญาดิษวงศ์ กลุ่มแม่บ้าน 
  ๑4. นายจินดา   แสงผึ้ง  สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
  ๑5. นางศิริเพ็ญ  กาวิลตา  

(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
  ๑6. นายสมศักด์ิ  ชื่นสุวรรณ 

(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
  ๑7. นางพิกุล  ปัญญาดิษวงศ์ 

(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
  ๑8. นายบุญมา  จอมชัย 

(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
  19. นายเปลี่ยน  กาวิลตา 

(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 



  ๒0. นายอนันต์  ปัญญาดิษวงศ์ 
(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

  ๒1. นายรวม  แก้วแดง 
(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

  ๒2. นายพูนศักด์ิ  ปัญญาดิษวงศ์ 
(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

  ๒3. นางยอด  ชื่นสุวรรณ 
(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

  ๒4. นางสาคร  สุภาจันทร์ 
(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

  ๒5. นางยุพา  พรมปาวงศ์ 
(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

  ๒6. นางรําพึง  สิงห์แก้ว 
(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

  ๒7. น.ส. ลัดดา สุรเดชศักด์ิศรี 
(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

  ๒8. นายถนอม สุริเมือง 
(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

  29. นายแดง  มาหล้า 
(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

  ๓0. นายบุญ  ปินตาแก้ว 
(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

  ๓1. นายนิคม จันแก้วอ่อน 
(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

  ๓2. นางแดง  โคตรรัตน์ 
(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

  ๓3. นายวี  แก้วแดง 
(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

  ๓4. นายอํานวย  เทพปัญญากรณ์ 
(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

  ๓5. นายแดง  ไชยอาสา 
(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

  ๓6. นายบุญเลิศ  กันสุริยะบุตร 
(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

  ๓7. นางปาริชาติ  แก้วแดง 
(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

  ๓8. นางกัญญา  แก้วแดง 
(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 





  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
เรื่อง  สัดส่วนการประชุมประชาคมท้องถ่ินระดับหมู่บ้าน บ้านแพะดอกเข็ม หมู่ท่ี ๑๑ ตําบลแม่พริก  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5-๒๕๖6 
----------------------------- 

  เพ่ือให้การจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม การ
บริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และมี
ประสิทธิภาพและเกิดคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนตําบล
แม่พริก จึงประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถ่ินระดับหมู่บ้านในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5-๒๕๖6 หมู่ท่ี ๑๑ บ้าน
แพะดอกเข็ม ตําบลแม่พริก  ดังนี้ 
  ๑. นายอดุลย์  เกษรพรม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก หมู่ท่ี ๑๑ ตําบลแม่พริก 
  2. นายเจริญศักด์ิ  เกษรพรม ผู้ใหญ่บ้านแพะดอกเข็ม 
  3. นางศรีสุดา  บุญพร้อม    ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 

บ้านแพะดอกเข็ม 
  4. นายสุริยา ตาอ้ายเทือก  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพะดอกเข็ม 

5. นางอําไพ ตาคําชัย  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพะดอกเข็ม 
6. นายวิโรจน ์สุขเสน  ประธานประชาคมหมู่บ้าน 

  7. นางสาวสุกัญญา สิทธิแปง  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
  ๘. นางกุลนันท์  จันทราช   อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
  ๙. นายประยงค์  ตาคําเท่ียง กรรมการหมู่บ้าน 
  ๑๐. นายมนตรี  เป็งคําวัน    กรรมการหมู่บ้าน   
  ๑๑. นางอรวรรณ ปิกกํ่า  กรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
  ๑๒. นายภาณุพงศ์ ตาคําชัย กรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
  ๑๓. นางไหลมา  เป็งมณี  ตัวแทนกลุ่มแม่บ้าน 
  14. นายสุคนธ์ สิทธิแปง   ประธานชมรมผู้สูงอายุ 
  ๑5. นายพร  ยอดแก้ว  สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
  ๑6. นางแสงจันทร์ ฟูอุด  สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
  17. นายสมศักด์ิ เมืองเหมอะ  ประธานสหกรณ์กลุ่มผู้ใช้น้ําแม่พริก 
  ๑8. นางสุนี  อินตาวงศ์  

(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
  ๑9. นางจม  ปัญญานาค 

(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
  20. นางหลาน  แก้ววงศ์ 

(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
  21. นางอุมาพร  จันคํา 

(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 





  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
เรื่อง  สัดส่วนการประชุมประชาคมท้องถ่ินระดับหมู่บ้าน บ้านนาริน หมู่ท่ี ๑ ตําบลผาปัง  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5-๒๕๖6 
----------------------------- 

  เพ่ือให้การจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม การ
บริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และมี
ประสิทธิภาพและเกิดคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนตําบล
แม่พริก จึงประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถ่ินระดับหมู่บ้านในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5-๒๕๖6 หมู่ท่ี ๑ บ้าน    
นาริน  ตําบลผาปัง ดังนี้ 
  ๑. นายธิติสรรค์ คําแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก หมู่ท่ี ๑ ตําบลผาปัง 
  ๒. นายสุคนธ์ สุรินทร์บาง  ผู้ใหญ่บ้านนาริน 
  ๓. นายยืน  ต๊ะเป็ง    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนาริน 
  ๔. นางบุปผา  สิทธิวงศ์  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนาริน 
  ๕. นายสุเทพ  แก้วสุริวงษ์  ประธานประชาคมบ้านนาริน 
  ๖. นางพิกุล สุรินทร์บาง    อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
  ๗. นางบุญยิ่ง  ทิพย์พิมพ์วงศ์   อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
  ๘. นายสมพร  ตาคําเท่ียง  กรรมการหมู่บ้าน 
  ๙. นายช่วย  สอนตา    กรรมการหมู่บ้าน 

๑๐. นายรัตน์ จินะสะทุ่ง  กรรมการหมู่บ้าน 
11. นายวิญญู ทิพย์พิมพ์วงศ์  

(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
  ๑2. นายสมพร  อ่ินคํามา   

(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
๑3. นายอ๊ิด  สอนลือ 

(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
  ๑4. นายบุญชาติ  อ่ินคํามา 

(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
  ๑5. นางจริยา  ตาอ้าย 

(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
๑6. นางสาวชัญญานุช  อ่ินคํามา 

(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
  ๑7. นางจันทร์สม  ศิริเมืองมูล 

(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
 
 





  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
เรื่อง  สัดส่วนการประชุมประชาคมท้องถ่ินระดับหมู่บ้าน บ้านผาปังหลวง หมู่ท่ี ๒ ตําบลผาปัง  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๖ 
 

----------------------------- 

  เพ่ือให้การจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม การ
บริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และมี
ประสิทธิภาพและเกิดคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนตําบล
แม่พริก จึงประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถ่ินระดับหมู่บ้านในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5-๒๕๖6 หมู่ท่ี ๒ บ้านผาปัง
หลวง  ตําบลผาปัง  ดังนี้ 
  ๑. นายไพรัตน์ คันธชุมภู     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก หมู่ท่ี ๒ ตําบลผาปัง 
  ๒. นายธวัชชัย  เทวะราช  กํานันตําบลผาปัง 
  ๓. นายจินดา ฝั้นคําอ้าย  ประธานประชาคมบ้านผาปังหลวง 
  ๔. นางสุรางค์  นามเมือง  สารวัตรกํานัน   
  ๕. นางเพียรทอง  จินะสะทุ่ง แพทย์ประจําตําบลผาปัง 
  ๖. นางศรีไพร  คําภิระปาวงศ์   อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
  ๗. นางณัฐธินี  ทาเขียววงศ์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
  ๘. นายมี  เทพหลวง  กรรมการหมู่บ้าน 
  ๙. นายภาณุพงษ์  นิลเลิศ   กรรมการหมู่บ้าน 
  ๑๐. นางสําเนียง  เครือชัยแก้ว  กรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
  ๑๑. นางกชกร เทวะราช  สมาชิกกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
  ๑๒. นางจันทร์  ตาอ้ายเทือก ตัวแทนกลุ่มแม่บ้าน 
  ๑๓. นายบรรจง  ศิริเมืองมูล สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
  ๑๔. นางอาวรณ์  ฝั้นคําอ้าย สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
  ๑๕. นายถนอม  เมืองเหมะ 

(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
    16. นางนงลักษณ์  สุวงศ์เครือ  

(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
  ๑7. นายกวน  คําแก้ว 

(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
  18. นายบุญยง  คําภิระปาวงศ์ 

(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
  19. นายประเสริฐ  ตาคําเท่ียง 

(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
 



  20. นางจันทรา  เครือคําปลิว 
(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

  ๒1. นางสาวอ๊อด  คันธะชุมภู 
(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

  ๒2. นายเงิน  จวรรณตูม 
(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

  23. นางมาลัย  จินะสะทุ่ง 
(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

  ๒4. นายกําเนิด  อ่ินคํามา 
(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

  ๒5. นางปรียาพร  อ่ินคํามา 
(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

  ๒6. นางคําหล้า  อินต๊ะทอง 
(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

  ๒7. นางเสาร์แก้ว  อินจุ้มสาย 
(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

28. นางอภัย  อ่ินคํามา 
(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

  29. นางบุญมา จวรรณตูม 
(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

  ๓0. นางอุไรวรรณ  ตาคําเท่ียง 
(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

  31. นายชานนท์ สอนลือ  
(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

  32. นายจําเริญ สุวรรณรินทร์ 
(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

  33. นางธมลวรรณ เช้าเครือ 
(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

  34. นางจินดา คันธชุมภู 
(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

  35. นายจิตวัติ ตาบุตรวงศ์ 
(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

  36. นายศิริวัฒน์ กาหลง 
(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

  37. นายกี ธนสิทธิ์สุนทร 
(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

  38. นายเสาร์ เกษรพรม 
(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 





  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
เรื่อง  สัดส่วนการประชุมประชาคมท้องถ่ินระดับหมู่บ้าน บ้านผาปังกลาง หมู่ท่ี ๓ ตําบลผาปัง  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5-๒๕๖6 
----------------------------- 

  เพ่ือให้การจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม การ
บริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และมี
ประสิทธิภาพและเกิดคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนตําบล
แม่พริก จึงประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถ่ินระดับหมู่บ้านในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5-๒๕๖6 หมู่ท่ี ๓ บ้าน    
ผาปังกลาง ตําบลผาปัง ดังนี้ 
  1. นายลิขิต ตาสาย         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก หมู่ท่ี ๓ ตําบลผาปัง 

2. นายสมทัต  อินทรา    ผู้ใหญ่บ้านผาปังกลาง 
3. นายปิติ ขัดทาน  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านผาปังกลาง 

  ๔. นายวิโรจน์  คันธชุมภู   ประธานประชาคมบ้านผาปังกลาง 
  5. นายนิคม  สอนลือ  กศน.ตําบลผาปัง 
  ๖. นางชินภัค สิทธิวงศ์   ครู คศ.3 รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการ 

โรงเรียนผาปังวิทยา 
  7. นายรัตน์ ตาคําชัย  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผาปังกลาง 
  8. นายประภาท  อุดบัววงศ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผาปังกลาง 

9. นายเจริญ  พระสิงห์   ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านไวยาวัจกร 
  10. นายกํ้า สุวงศ์เครือ  ประธาน รสทป. 
  11. นางสมพิศ  คําภิระยศ   อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
  ๑2. นางกาญจนา  ตาอ้ายเทือก    อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
  ๑3. นายเสวย  เกษรพรม  กรรมการหมู่บ้าน 

๑4. นายพรชัย   อุตบัววงค์ กรรมการหมู่บ้าน 
๑5. นางรัตติยา  แก้วนันไชย  กรรมการกองทุนหมู่บ้าน  

  ๑6. นางชลนิภา  อินทรา  กรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
  17. นางเสาวลักษณ์ สอนลือ  ตัวแทนกลุ่มแม่บ้าน 
  ๑๘. นางทองใบ  อ่ินคํามา สมาชิกกลุ่มออมบุญวันละบาท 
  19. นายอุดม  ห้อธิวงศ์  สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
  ๒0. นางเก๋ียงมา  ไชยมูล  สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
  21. นางแสงจันทร์ รูปงาม  

(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
22. นายประจักษ์  ฮ่อธิวงศ์     

(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
๒3. นายวราวุฒิ เสนจุ้ม  

(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 





  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
เรื่อง  สัดส่วนการประชุมประชาคมท้องถ่ินระดับหมู่บ้าน บ้านห้วยไร่ หมู่ท่ี ๔ ตําบลผาปัง 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5-๒๕๖6 
 

----------------------------- 

  เพ่ือให้การจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม การ
บริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และมี
ประสิทธิภาพและเกิดคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนตําบล
แม่พริก จึงประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถ่ินระดับหมู่บ้านในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5-๒๕๖6 หมู่ท่ี ๔ บ้าน    
ห้วยไร่ ตําบลผาปัง  ดังนี้ 
  ๑. นายยุทธนา เสนสุวรรณ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก หมู่ท่ี ๔ ตําบลผาปัง 
  ๒. นายเพลิน ทิพย์มา   ผู้ใหญ่บ้านห้วยไร่ 
  ๓. นายกิตติคุณ เสนสุวรรณ ประธานประชาคมบ้านห้วยไร่ 
  ๔. นายสิทธิพงษ์ ทิพย์พิมพ์วงศ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านห้วยไร่ 
  5. นายสุบิน คําภิระยศ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านห้วยไร่ 
  6. นางจันทร์สม เสนสุวรรณ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
  7. นายสุพล ปัญญาดิบ  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
  8. นายจวน ตาคําเท่ียง  กรรมการหมู่บ้าน 
  9. นายณัฐพล บุญมาแลบ  กรรมการหมู่บ้าน 
  10. นางสุพิดตา เตชะวงศ์  กรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
  11. นายศิลป์ชัย ทิพย์มา  กรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
  12. นางอรวรรณ ทิพย์มา  สมาชิกกลุ่มทําขนม 
  13. นายประเสริฐ วงศ์ธาน  สมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงวัว 
  14. นางวิไลลักษณ์ ตาบุตรวงศ์  สมาชิกกลุ่มแม่บ้าน 
  15. นายเรวัติ ตาคําเท่ียง  หมอดิน 
  16. นายชัยวุธ อุตบัววงศ์  ประธานชมรมผู้สูงอายุ 
  17. นายสุรีย์ อินจุ้มสาย  สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
  18. นายนรินทร์ โพธาดิบ  

(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
  19. นางสาวลาวัน แดงไธสง 

(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
  20.นางบุปผา เสนสุวรรณ 

(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 
 
 





   
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
เรื่อง  สัดส่วนการประชุมประชาคมท้องถ่ินระดับหมู่บ้าน บ้านเด่นอุดม หมู่ท่ี ๕ ตําบลผาปัง  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5-๒๕๖6 
----------------------------- 

  เพ่ือให้การจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม การ
บริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และมี
ประสิทธิภาพและเกิดคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนตําบล
แม่พริก จึงประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถ่ินระดับหมู่บ้านในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5-๒๕๖6 หมู่ท่ี ๕ บ้าน   
เด่นอุดม ตําบลผาปัง ดังนี้ 
  ๑. นายปริวัตร ตาอ้ายเทือก     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก หมู่ท่ี ๕ ตําบลผาปัง 
  2. นายสมนึก  ตาอ้ายเทือก  ผู้ใหญ่บ้านเด่นอุดม 
  3. นางนิภา  เดชะคําภู    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเด่นอุดม 
  4. นายทวี  พุทธวงษ์    ประธานประชาคมหมู่บ้าน 
  5. นางจินดา  ไชยอาษา     อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
  6. นางทองสิน  สอนลือ    กรรมการหมู่บ้าน 
  7. นายตุ่น ปันบ่อละ    กรรมการหมู่บ้าน 
  8. น.ส.แสงดาว ตาอ้ายเทือก   กรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
  9. นางแดง  คําเขมา      กรรมการกองทุนหมู่บ้าน 

10. นายสามารถ  ไชยอาษา  
(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

  11. นายสมัก  เกตเพ็ช 
(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

  ๑2. นางวิไล  คําแก้ว    
(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

  ๑3. นายอุ้ม  ฮ่อธิวงศ์ 
(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

  ๑4. นางจันทร์เพ็ญ จินะสะทุ่ง 
(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

  ๑5. นางบุญเผื่อน  เครือจันทร์แก้ว 
(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

  ๑6. นางกรชนก  เกสรพรม 
(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

  ๑7. นางไล  เทพหลวง 
(สัดส่วนจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐ ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน) 

 




