
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก 
เรื่อง  สัดสวนประชาคมทองถ่ินระดับตําบล 

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

  เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนา ทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)  ขององคการบริหารสวนตําบล                 
หนองตะไก  เกิดกระบวนการมีสวนรวม การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเปาหมายเกิดประโยชนสุขของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ และมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ   เปนไปเพ่ือประโยชน
สุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน  องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  จึงประกาศสัดสวนประชาคมทองถ่ินระดับ ตําบล                          
เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก ดังนี ้

1. นายสุชาติ  ตรงกลาง   ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก 
                     2. นายสมพงษ  ชัยโคตร   รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก 
                     3. นายสุรพงษ  ดื่มพุทรา            สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  หมูท่ี 1 
                     4. นางสํารวย  เลือดกระโทก  สมาชิกสภา องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  หมูท่ี 1 
                     5. นายธงชัย  จําปาโพธิ์    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  หมูท่ี 2  

6. นายชาญชัย  ดอนกระโทก  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  หมูท่ี 2  
7. นางสาวมรกต  ดอนกระโทก   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  หมูท่ี 3 
8. นางรวยริน  พิมพปรุ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  หมูท่ี 3  
9. นายเอนก  พวงพิมาย   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  หมูท่ี ๔  
10.  นายพงษศิริ  ชิดดีนอก  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  หมูท่ี 4  
11. นายรุง  เจือกระโทก    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  หมูท่ี 5  
12. นายทศพล  ศิริวงค       สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  หมูท่ี 5  
13. นายชนะ  แกวดอนรี            สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  หมูท่ี  6 
14. นายอาทิตย  มากมูล     สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  หมูท่ี 6  
15. นายสิรภพ  ดอนกระโทก  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  หมูท่ี 7  
16. นายอํานวย  ทูลกลาง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  หมูท่ี 8  
17. นางสาวธนพร  คูณกระโทก  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  หมูท่ี 8  
18. นายพัน  หาญสงคราม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  หมูท่ี 9  
19. นายสุพรรณ  เชื้อนนท  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  หมูท่ี 10 
20. นายอูน  กรวยสวัสดิ์    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  หมูท่ี 1 1 
21. นางชะมาย  ศรีเกาะ     สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  หมูท่ี 1 1 
22. นายมานิตย  พิกุลทอง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  หมูท่ี 1 2 
23. นายวรณ  เงินรวง            กํานันตําบลหนองตะไก  

                    24. นายสุรชาต ิ สืบสีสุข   ผูใหญบาน หมูท่ี 1  
25.  นายสถิต  โรจนศฤงคาร     ผูใหญบาน หมูท่ี  2 
26. นางสาวละมุล หงษาชาติไทย   ผูใหญบาน หมูท่ี 3 
27. นายปฏิภาณ  อินทรจันทร    ผูใหญบาน หมูท่ี  5 
28. นายประทีป  ลึกกลาง     ผูใหญบาน หมูท่ี  6 
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29. นายรัฐพล  พิกุลทอง      ผูใหญบาน หมูท่ี  7 

      30. นายฉออน  รักกลาง       ผูใหญบาน หมูท่ี  8 
31. นายจําลอง  สอดกําปง    ผูใหญบาน หมูท่ี  9 
32. นายนิยม  เตียนกระโทก     ผูใหญบาน หมูท่ี  10 
33. นายถนอม  ดวงมุขพะเนา       ผูใหญบาน หมูท่ี 11 
34. นายเกียรติศักดิ์  พิกุลทอง   ผูใหญบาน หมูท่ี 12  
35. นายธีระวุฒิ  ประดิษฐแทน   ผอ.รพ.สต.หนองตะไก  
36. นายสงวน  มูลนิธิธรรม   ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองตะไก  
37. นายสิทธิพล  รักษา               ผูอํานวยการโรงเรียนบานยอกขาม 
38.  นายศักดา  บาลศิริ    ผูอํานวยการโรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม  
39.  นางรุงนภา เพลาะกระโทก      ผอ.ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
                                     ตําบลหนองตะไก  

      40.  นางเนาวรัตน ทูลกลาง            คกก.กองทุนหมูบาน หมูท่ี 1 
                    41. นางเจียม ปวงกระโทก            คกก.กองทุนหมูบาน หมูท่ี 2 
      42. นางสายทอง ชลอกลาง          คกก.กองทุนหมูบาน หมูท่ี  3 
                    43. นายสนอง พ่ึงแกว                 คกก.กองทุนหมูบาน หมูท่ี 4 
      44. นายสมดวง ปวงกระโทก      คกก.กองทุนหมูบาน หมูท่ี  5 
      45. นายสุรินทร ไพรเขียว         คกก.กองทุนหมูบาน หมูท่ี  6 
      46. นางณัฐชาวีร รัตนะศิริบุญญา    คกก.กองทุนหมูบาน หมูท่ี  7 
      47. นางสาวนวล กันเกษ            คกก.กองทุนหมูบาน หมูท่ี  8 
      48. นางสมทรง แฝงดานกลาง        คกก.กองทุนหมูบาน หมูท่ี  9 
      49. นางลาวัลย  คํามี                 คกก.กองทุนหมูบาน หมูท่ี  10 
      50. นายเลิศพงษ ธนกิจเสถียรชัย     คกก.กองทุนหมูบาน หมูท่ี 11 
      51. นางสมนึก สํานักดี                  คกก.กองทุนหมูบาน หมูท่ี 12 
      52. นายบุปผา  ตุนกระโทก           ประธาน อสม. ตําบลหนองตะไก 
                     53. นางขวัญชนก  สําราญเพ็ชร     กลุมอาชีพทําขนมไทย หมูท่ี 4 

  

 กรณีผูเขารวมประชุมประชาคมทองถ่ินมีทะเบียนบานหรืออาศัยอยูในหมูบานทุกหมูบาน                      

ตําบลหนองตะไกไมไดถูกจัดตั้งเปนกลุมสัดสวนประชาคมทองถ่ินระดับตําบล  ก็สามารถเขารวมประชุมประชาคม

ทองถ่ินได และสามารถเสนอ แสดงความคิดเห็น มีสวนรวมในกระบวนการตางๆ ได ทุกกรณีท่ีประชาคมทองถ่ิน

ประชุมประชาคมทองถ่ินเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  
 

           ประกาศ ณ วันท่ี  1  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2564 
 

       

 

 

                                                               (นายสุรทิน  วัชรประทีป) 
                                              นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก 

 
 

 

ราง/พิมพ……………………………….……

ตรวจ…………………………………………. 

ปลัด อบต……………………….………….. 

 



บัญชีรายช่ือสัดสวนการประชุมประชาคมทองถิ่นระดับตําบล 
องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก 

 

สัดสวนท่ีตองกําหนด รายช่ือ 
จํานวน 
(คน) 

(1) สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลทุกคน 

 
 

- สมาชิกสภา อบต.ทุกคน 
1. นายสุชาติ  ตรงกลาง          ประธานสภา อบต.  
2. นายสมพงษ  ชัยโคตร         รองประธานสภา อบต.  
3. นายสุรพงษ  ดื่มพุทรา         ส.อบต. หมูท่ี  1 
4. นางสํารวย   เลือดกระโทก    ส.อบต. หมูท่ี  1  
5. นายธงชัย    จําปาโพธิ์         ส.อบต. หมูท่ี  2  
6. นายชาญชัย  ดอนกระโทก    ส.อบต. หมูท่ี  2  
7. นางสาวมรกต  ดอนกระโทก  ส.อบต. หมูท่ี  3  
8. นางรวยริน  พิมพปรุ         ส.อบต. หมูท่ี  3  
9. นายเอนก  พวงพิมาย         ส.อบต. หมูท่ี  ๔  
10. นายพงษศิริ  ชิดดีนอก       ส.อบต. หมูท่ี  4 
11. นายรุง  เจือกระโทก          ส.อบต. หมูท่ี  5 
12. นายทศพล  ศิริวงค           ส.อบต. หมูท่ี  5 
13. นายชนะ  แกวดอนรี         ส.อบต. หมูท่ี  6 
14. นายอาทิตย  มากมูล         ส.อบต. หมูท่ี  6 
15. นายสิรภพ  ดอนกระโทก    ส.อบต. หมูท่ี  7 
16. นายอํานวย  ทูลกลาง        ส.อบต. หมูท่ี  8 
17. นางสาวธนพร  คูณกระโทก  ส.อบต. หมูท่ี  8  
18. นายพัน  หาญสงคราม        ส.อบต. หมูท่ี  9 
19. นายสุพรรณ  เชื้อนนท        ส.อบต. หมูท่ี 10 
20. นายอูน  กรวยสวัสดิ์          ส.อบต. หมูท่ี 11 
21. นางชะมาย  ศรีเกาะ          ส.อบต. หมูท่ี 11 
22. นายมานิตย  พิกุลทอง        ส.อบต. หมูท่ี 12 

22 

(๒) ผูใหญบาน/หัวหนาสถานี
อนามัย/ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล/ผูอํานวยการ
โรงพยาบาล/ผูอํานวยการ
โรงเรียนของรัฐหรือเอกชน  
หรือหัวหนาหนวยการศึกษา
อ่ืนๆ ท่ีมีหนวยงานตั้งอยูใน
พ้ืนท่ี 

1. นายวรณ  เงินรวง               กํานันตําบลหนองตะไก 
2. นายสุรชาติ  สืบสีสุข          ผูใหญบาน หมูท่ี 1  
3. นายสถิต  โรจนศฤงคาร        ผูใหญบาน หมูท่ี 2 
4. นางสาวละมุล หงษาชาติไทย  ผูใหญบาน หมูท่ี 3 
5. นายปฏิภาณ  อินทรจันทร     ผูใหญบาน หมูท่ี 5 
6. นายประทีป  ลึกกลาง          ผูใหญบาน หมูท่ี 6 
7. นายรัฐพล  พิกุลทอง           ผูใหญบาน หมูท่ี 7 

8. นายฉออน  รักกลาง            ผูใหญบาน หมูท่ี 8 
9. นายจําลอง  สอดกําปง         ผูใหญบาน หมูท่ี 9 
10. นายนิยม  เตียนกระโทก     ผูใหญบาน หมูท่ี 10 
11. นายถนอม  ดวงมุขพะเนา   ผูใหญบาน หมูท่ี 11 
12. นายเกียรติศักดิ์  พิกุลทอง   ผูใหญบาน หมูท่ี 12 
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สัดสวนท่ีตองกําหนด รายช่ือ 
จํานวน 
(คน) 

(๒) ผูใหญบาน/หัวหนาสถานี
อนามัย/ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล/ผูอํานวยการ
โรงพยาบาล/ผูอํานวยการ
โรงเรียนของรัฐหรือเอกชน  
หรือหัวหนาหนวยการศึกษา
อ่ืนๆ ท่ีมีหนวยงานตั้งอยูใน
พ้ืนท่ี 

13. นายธีระวุฒิ  ประดิษฐแทน  ผอ.รพ.สต.หนองตะไก 
14. นายสงวน  มูลนิธิธรรม       ผูอํานวยการโรงเรียน 
                                        บานหนองตะไก 
15. นายสิทธิพล  รักษา           ผูอํานวยการโรงเรียน 
                                        บานยอกขาม 
16. นายศักดา  บาลศิริ          ผูอํานวยการโรงเรียน  
                                        หนองบุญมากพิทยาคม 
17. นางรุงนภา เพลาะกระโทก   ผอ.ศูนยการศึกษานอกระบบ 
                                         และการศึกษาตามอัธยาศัย 

                    ตําบลหนองตะไก 
 

  

(3) หัวหนาสวนหรือตัวแทน
ราชการ/ ท่ีมีหนวยงานตั้งอยูใน
พ้ืนท่ี 
 

- - 

(4) คัดเลือกจากอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.)/สมาชิก
อาสาปองกันภัยฝายพลเรือน 
(อปพร.)/คณะกรรมการกองทุน
หมูบาน/กลุมอาชีพตางๆ ใน
พ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล 

1. นางเนาวรัตน ทูลกลาง          คกก.กองทุนหมูบาน หมูท่ี 1 
2. นางเจียม ปวงกระโทก           คกก.กองทุนหมูบาน หมูท่ี 2 
3. นางสายทอง ชลอกลาง          คกก.กองทุนหมูบาน หมูท่ี 3 
4. นายสนอง พ่ึงแกว                คกก.กองทุนหมูบาน หมูท่ี 4 
5. นายสมดวง ปวงกระโทก        คกก.กองทุนหมูบาน หมูท่ี 5 
6. นายสุรินทร ไพรเขียว            คกก.กองทุนหมูบาน หมูท่ี 6 
7. นางณัฐชาวีร รัตนะศิริบุญญา   คกก.กองทุนหมูบาน หมูท่ี 7 
8. นางสาวนวล กันเกษ             คกก.กองทุนหมูบาน หมูท่ี 8 
9. นางสมทรง แฝงดานกลาง       คกก.กองทุนหมูบาน หมูท่ี 9 
10. นางลาวัลย  คํามี                คกก.กองทุนหมูบาน หมูท่ี 10 
11. นายเลิศพงษ ธนกิจเสถียรชัย  คกก.กองทุนหมูบาน หมูท่ี 11 
12. นางสมนึก สํานักดี               คกก.กองทุนหมูบาน หมูท่ี 12 
13. นายบุปผา  ตุนกระโทก        ประธาน อสม.     
                                          ตําบลหนองตะไก 
14. นางขวัญชนก  สําราญเพ็ชร   กลุมอาชีพทําขนมไทย หมูท่ี 4 
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รวมสัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับตําบล 
 

53 
 

 
 
 
 

- สัดสวนผูเขารวมประชุมระดับตําบล                                                     จํานวน  53  คน 
- ผูเขารวมประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสัดสวนประชาคมทองถ่ินท้ังหมด  จํานวน  27  คน 

  - สรุปผูเขารวมประชุมตามสัดสวนประชาคมทองถ่ินท่ีกําหนดจะตองไมนอยกวา   จํานวน  27  คน 
 

 


