
 

ประกาศเทศบาลต าบลเทพาลัย 
เรื่อง  สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

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

 เพ่ือให๎การจัดท า แผนพัฒนา ท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลเทพาลัย   เกิดกระบวนการ      
มีสํวนรํวม การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมายเกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตํอภารกิจของรัฐและ
มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ๎มคําในเชิงภารกิจของรัฐ  เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน   โดยใช๎วิธีการบริหาร
ภารกิจการบ๎านเมืองที่ดี และให๎ค านึงถึงการมีสํวนรํวมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่ น  เทศบาลต าบล
เทพาลัย  จึงประกาศสัดสํวนประชาคมท๎องถิ่นระดับต าบล  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2563 เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ของเทศบาลต าบลเทพาลัย ดังนี้ 
 1. นายสุรพงศ์  อารมย์เพียร  ประธานสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย 
 2. นายจรูญ  วิเศษนอก   รองประธานสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย 
 3. นายวีระ  ไปรแดน   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย 
 4. นายสวัสดิ์  ไปรแดน   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย 
 5. นายประธาน  ดีไพร   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย 
 6. นายอมรศักดิ ์ การบรรจง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย 
 7. นายชาคริส  รัตนวิจิตร   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย 
 8. นายวัลลภ  เทพาลัย   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย 
 9. นายเอนก  แสวงนอก   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย 
 10. นางเสนํห์  สนตาเถร   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย 
 11. นางสาวอรุณี  อํอนนอก  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย 
 12. นางสาวจิตติมา  เทพนอก  สมาชิกสภาฯ/เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย 

13. นางเต็มดวง  นมเกษม  ท๎องถิ่นอ าเภอคง 
14. พ.จ.อ.ส าเริง  หลงเทพอรชุน  ปลัดอ าเภอคงประจ าต าบลเทพาลัย 
15. นางแดง  เป้กลาง     ประธานชุมชนโพธิ์กลางหมูํที่ 9 
16. นางสมพร  ฉิมนอก   ประธานชุมชนสามัคคี 1 หมูํที่ 15 
17. นายกฤษภรณ์  แถวไธสง  ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 9 

 18. นายจิระพงษ์ หลงศรีภูมิ  ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 10 
 19. นายจรัญ  เฉียงกลาง   ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 15 

20.นายมนัส  รอดวินิจ   ผู๎อ านวยการโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านวัด 
21. นายธนยศ  ปะเสทะกัง  ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านวัด 
22. นายจิตติ  สถาพร   ผู๎จัดการไฟฟ้าสํวนภูมิภาคสาขาคง  
23. นางวิภา  เอียการนา    ประธานชุมชนศาลปู่ตาหมูํที ่9 
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24. นางเสาวลักษณ์  อํอนนอก    ประธานชุมชนมิตรภาพพัฒนาหมูํที9่ 
25. นายสมชาย  หุตะนันท์    ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน หมูํที ่9 
26. นายบุญธรรม  สุขสนวน    ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน หมูํที่ 10 
27. นายสมจิตร  พลโดด   ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน หมูํที่ 15 
28. นางเทียน  สบาย     อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  ประธาน อสม. หมูํที่ 9 

29. นางส าเภา  ไปรแดน    อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  ประธาน อสม. หมูํที่ 15 

30.นายสมศักดิ์  ภักดีนอก    ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน หมูํที่ 10  
31.นายประนอม  มานอก    สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.) หมูํที่ 9 
32. นางประเสริฐ  แสวงนอก    คณะกรรมการกองทุนกองทุน หมูํที่ 9 
33. นางพรสวรรค์  ทนงูเหลือม    คณะกรรมการกองทุนกองทุน หมูํที่ 15 
34. นายบุญธรรม  พุทธชาติ    กลุํมอาชีพ 
35. นางฉลวย  สร๎อยมณี      กลุํมอาชีพ 
36. นางมํอม  หมั่นคง      กลุํมอาชีพ 
37. นายเนตร  เกี้ยวกลาง    กลุํมอาชีพ 
38. นายประชา  อํอนนอก  กลุํมอาชีพ 
39. นายชั้น  แสวงนอก     ผู๎ทรงคุณวุฒิ หมูํที่ 9 
40. นายสงวน  เทพนอก   ผู๎ทรงคุณวุฒิ หมูํที่ 10 
41. นายจุน  สร๎อยฉิมพลี                     อาสาพัฒนาชุมชน หมูํที่ 9 
42. นายเสริม  เทพนอก   อาสาพัฒนาชุมชน หมูํที่ 9 
43. นางพจมาน  การบรรจง    อาสาพัฒนาชุมชน หมูํที่ 10 
44. นางอุไร  สารบุญเรือง  อาสาพัฒนาชุมชน หมูํที่ 10  
45. นางน้ าอ๎อย  แดงประดับ    อาสาพัฒนาชุมชน หมูํที่ 15 
46. นายเลื่อน  อํอนนอก   ชมรมผู๎สูงอายุ 
47. นายประเสริฐ  สบาย   ชมรมผู๎สูงอายุ 
48. นายสมบัติ  หมั่นคง   ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 9 
49. นายทราวุฒิ  หมั่นคง   ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 9 
50. นางพัชรินทร์  เลิศล้ า   ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 9 
51. นางแปลก  วิเศษนอก  ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 9 
52. นางวัน  ภักดีนอก   ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 9 
53. นายวิชัย  เหล็กเขียว   ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 9 
54. นางสาวอารี  ชิดดีนอก  ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 9 
55. นายถนอม  หมั่นคง   ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 9 
56. นายทองดี  ราวกลาง   ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 9 
57. นางปุ๋ย  พิรักษา   ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 9 
58. นางแวน  พิรักษา   ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 9 
59. นายแก๎ว  ปลาโพธิ ์  ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 9 
60. นายสนิท  การสมโชค  ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 9 
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61. นายนคร  ช านินอก   ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 9 
62. นางประทุม  อูํทองหลาง  ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 9 
63.นางจุลี  ธุระพันธ์   ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 9 
64. นายเลื่อน  นาทองน๎อย  ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 9 
65. นางมณฑา  สร๎อยนอก  ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 9 
66. นายจรูญ  หนูแดง   ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 9 
67. นางสมควร  ครุฑขุนทด  ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 9 
68. นางฉวีวรรณ  เภาจัตุรัส  ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 9 
69. นางล าไพ  เลี้ยงกระบือ  ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 9 
70. นางขจร  มานอก   ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 9 
71.นายชัยชาญ  ราชโพธิ์ทอง  ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 9 
72.นายมนตรี  เทพนอก   ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 9 
73.นายพัน  ไหวพริบ   ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 9 
74.นายพงศ์  พิรักษา   ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 9 
75.นางนิตยา  ศรีไชยวาลย์  ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 9 
76.นายเดช  เทียนภูงา   ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 9   
77.นางปิยะวรรณ  แก๎วน้ าผุด  ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 9 
78.นางสายชล  วิเศษนอก  ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 9 
79.นางสาวศิริพร  มานอก  ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 9 
80.นางบุ๎ง  สร๎างไรํ   ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 9 
81.นางสนอง  มีเค๎า   ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 10 
82.นางธูป  โสมพิมาย   ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 10 
83.นางบุญเกิด  ภักดีนอก  ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 10 
84.นายจรัส  กระจายพันธ์  ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 10 
85.นางทอง  ปั่นสันเทียะ   ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 10 
86.นายอุทร  ภักดีนอก   ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 10 
87.นายโต๏ะ  ฝีมือสาร   ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 10 
88.นางสาวชุติกาญจน์  ทองดีนอก ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 10 
89.นางรื่น  ชาเนตร   ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 10 
90.นางพรรณี  อํอนนอก   ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 10 
91. นางอัจฉรา  วอร์คเกอร์  ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 10 
92.นางสมศรี  โสดคล๎า   ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 10  
93.นายถนอม  ฝีมือสาร   ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 10 
94.นายบุญธรรม  ใกล๎สุข   ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 10 
95.นางรุจิรา  มุํงดี   ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 10 
96.นายสนิท  ศรีอินทร์   ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 10 
97.นางสมปอง  สวะรัมย์   ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 10 
98.นางละมัย  ทูลสูงเนิน   ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 10 
99.นางอ าไพ  เทพนอก   ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 10 
100. นายอุดร  อํอนนอก  ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 10 
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101.นางอนงค์  ใกล๎สุข   ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 10 
102.นายอ านวย  กลิ้งนอก  ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 10 
103. นางสาวสมศรี  ทองอยูํ  ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 10 
104. นางสงัด  พูนทรัพย์   ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 10 
105.นายเลื่อน  อํอนนอก  ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 10 
106.นางอุไร  ภักดีนอก   ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 10 
107.นางเจียว  พิพัฒน์   ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 10 
108.นายทรัพย์  เชียงคาน  ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 10 
109.นางจารุวรรณ  ภักดีนอก  ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 10 
110.นางส าราญ  ระบ าโพธิ์  ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 10 
111.นางแถว  แก๎วดอนรี   ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 10 
112.นางสาววชิระ  ชัยยะ  ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 10 
113.นางพวง  บุญนอก   ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 10 
114.นางชิล  พิรักษา   ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 15 
115.นางสาวปริศนา  จีนเจือ  ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 15 
116.นางแสงดาว  ฝุ่นกลาง  ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 15 
117. นางสมพร  ฉิมนอก   ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 15 
118.นางสาวอคริาภ์  เฉียงกลาง  ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 15 
119.นายส าเรียง  เฉียงกลาง  ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 15 
120.นายผิน  ทนงูเหลือม  ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 15 
121.นางนาถ  สุขประโคน  ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 15 
122.นางแถว  เพ็ญสุข   ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 15 
123.นางดอกไม๎  พิรักษา   ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 15 
124.นายสมพร  พิรักษา   ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 15 
125.นางประณีต  อุทัยแสงไพศาล ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 15 
126.นางละมัย  แสงศรี   ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 15 
127.นายองอาจ  ทนงูเหลือม  ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 15 
128.นายมาก  คงโนนนอก  ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 15 
129. นายขจร มีศิลป์   ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 15 
130.นายบัญชา  เอ่ือมแพร  ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 15 
131.นางบังอร พิรักษา   ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 15 
132.นายลบ  บุญเลี้ยง   ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 15 
133.นางนวม  มีศีลป์   ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 15 
134.นางระวีวรรณ  มนูญศักดิ์  ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 15 
135.นายณัฐวุฒิ  บุระ   ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 15  
136. นางเสงี่ยม  พิรักษา  ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 15 
137.นางสาววัชรี  สมัครณรงค์  ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 15 
138. นางสุดใจ  เศษกระโทก  ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 15 
139.นายเชย  แก๎วมณี   ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 15 
140.นายพยุง  แก๎วไพฑูรย์  ตัวแทนครัวเรือนในต าบลเทพาลัย  หมูํที่ 15 

ฯลฯ 
/กรณีผู้เข้าร่วม.. 
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กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในหมู่บ้ านทุกหมู่บ้าน ในเขต
เทศบาล ต าบล เทพาลัย   ไม่ได้ถูกจัดตั้งเป็นกลุ่มสัดส่วนประช าคมท้องถิ่นระดับ ต าบล   ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ.2562 ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นของเทศบาลต าบลเทพาลัย  ก็สามารถเข๎ารํวมประชุมประชาคมท๎องถิ่นได๎  
และสามารถเสนอแสดงความคิดเห็น  มีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆไดทุ้กระดับหรือทุกกรณีที่ประชาคมท้องถิ่นเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น 

 

 จึงประกาศมาให๎ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ  ณ  วันที่  13  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 

                                                       

 

(นายประทีป  ล้ ากลาง) 
นายกเทศมนตรีต าบลเทพาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


