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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
เรื่อง   สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับต าบล  

------------------------------- 
 เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม การบริหาร
ราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และมีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องจึงประกาศสัดส่วนประชาคม
ท้องถิ่นระดับต าบล เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง ดังนี้ 
 

 1. นายส าเริง   บุญฤทธิ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง หมู่ที่ 1 
 2. นางจินตนารัตน์   พูลน้อย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง หมู่ที่ 1 
 3. นายอนุรักษ์    ทองชมพูนุช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง หมู่ที่ 2 
 4. นายประนอม   ถ้ าเย็น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง หมู่ที่ 2 
 5. นางสาวพัชราพร   เต็มปรีชา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง หมู่ที่ 3 
 6. นายประจักษ์   พวงสุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง หมู่ที่ 3 
 7. นางสาวอศิประภัสสร  สิงแสง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง หมู่ที่ 4 
 8. นายศักดา    หมื่นศรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง หมู่ที่ 5 
 9. นายค ารณ    แก้วรัตน์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง หมู่ที่ 5  
 10. นายศรีรัตน์   เข็มพับ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง หมู่ที่ 6  
 11. นายวานิช    หนูพรม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง หมู่ที่ 6  
 12. นายวัง    ศรีรอด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง หมู่ที่ 7 
 13. นางสาวพิชภัทร   ศิลปมนตรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง หมู่ที่ 7  
 14. นายส าราญ   แสงโสม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง หมู่ที่ 8 
 15. นายถนอม    ทองสิทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง หมู่ที่ 8 
 16. นางเฉลียว    เฮงชัยโย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง หมู่ที่ 9 
 17. นายสุดใจ    ยกกลิ่น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง หมู่ที่ 10 
 18. นายสุรชัย    สามคุ้มพิมพ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง หมู่ที่ 11 
 19. นายสมเกียรติ   ชินผา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง หมู่ที่ 11 
 20.  นายสมยศ   ทับวิชา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง หมู่ที่ 12 
 21. นายประยงค์   โอนอ่อน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง หมู่ที่ 13 
 22. นายณรงค์    ศุภวิทยาภินันท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง หมู่ที่ 14 
 23. นายธานี    นิลเพ็ชร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง หมู่ที่ 14 
 24. นายจอม    โพธิ์น้อย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง หมู่ที่ 15 
 25. นายราชันย์   ปิ่นเกตุ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง หมู่ที่ 15 



 26. นายสุมิตร    วัฏฏสันต ิ ท้องถิ่นอ าเภอจอมบึง 
 27. นายสมพร    กล่อมเกลี้ยง ปลัดอ าเภอประจ าต าบลปากช่อง 
 28. นายจ ารูญ    พรานพนัส ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1  
 29. นายธีรเดช    เทพสวัสดิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 
 30. นายน้อย    บุญแก้ว  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปากช่อง 
 31. นางชัญญา    รัตนเลขา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเขาปิ่นทอง 
 32. นายสินธพ     ย่งกรับ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเขาผึ้ง 
 33. นายบรรพต   วรรณศิริ  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 
 34. นายวัลลภ  เหวันต์  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบ ารุง 
 35. นายเอกธาดา   จีนหลี     เกษตรประจ าต าบลปากช่อง  
 36. นางสาวรุ่งนภา  โชติเสงี่ยม  พัฒนาการประจ าต าบล  
 37. นายวรรณชนะ   หมื่นบวร  สารวัตรก านัน 
 38. นางมาลี    มีตาด  แพทย์ประจ าต าบล  
 39. นางสาวมารอน    เมฆนาคา อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  
 40. นางชั้น    ทาผา  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  
 41. นายสวัสดิ ์   เนียมเตียง อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
 42. นายอุทัย    ช้างเพชร อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
 43. นายประกาย   ดวงชื่น  กรรมการกองทุนหมู่บ้าน  
 44. นางศิริลักษณ์   ศรศิริวงศ์ กรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
 45. นางวราภรณ์   จันทร์อ่อน กลุ่มสตรี 
 46. นางประทุม   พวงทรัพย์ กลุ่มสตรี 
 47. นายประพันธ์   อินทรสูต ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 48. นายไพรวัลย์   พวงศิริ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 49. ร.ต.ต.บุญชู   เจริญลาภทวี ประธานสภาองค์กรชุมชน 
 50. นางสาวมัลลิกา   สพฤกษ์ศรี ตัวแทนสภาองค์กรชุมชน 
 51. นายณรงค์    อุ่นเรือน  ตัวแทนสภาองค์กรชุมชน 
 52. นายโชต ิ   ปิ่นเกตุ  ตัวแทนสภาองค์กรชุมชน 
 53. นายสมเกียรติ   ขุนหมื่น  ตัวแทนสภาองค์กรชุมชน 
 54. นางส ารวย    ลายคล้ายดอก ตัวแทนชมรมผู้สูงอายุ 
 55. พ.ต.ท.สวัสดิ์   ฉ่ าผิว  ตัวแทนชมรมผู้สูงอายุ 
 56. นายวินัย    เช็งสวย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
 57. นายลักษณ์   จันทร์อ่อน รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
 58. นายสหัส    อุ่นเรือน  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
 59. นายหรัด    ทองเอีย  เลขานุการฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 



 60. นายพาน    กล่อมวงษ์ ตัวแทน หมู่ที่ 1 
 61. นายมานพ    เสนาธรรม ตัวแทน หมู่ที่ 1 
 62 นายประจิน   อุ่นภักดิ์  ตัวแทน หมู่ที่ 1 
 63. นายล่า    กุลีน้อย  ตัวแทน หมู่ที่ 1 
 64. นางลิ้นจี่    ชื่นอบชม ตัวแทน หมู่ที่ 1 
 65. นางจ าลอง  เสนาธรรม ตัวแทน หมู่ที่ 1 
 66. นายกมล  กระต่ายทอง ตัวแทน หมู่ที่ 1  
 67. นางสาวพรทิพย์ แก้วมุกดา ตัวแทน หมู่ที่ 1 
 68. นายเสงี่ยม  บัวสุข  ตัวแทน หมู่ที่ 1 
 69. นายมาโนชญ์   ถ้ าเย็น  ตัวแทน หมู่ที่ 2 
 70. นางมาลี    วงษา  ตัวแทน หมู่ที่ 2 
 71. นายสมชาย   สมเหมาะ ตัวแทน หมู่ที่ 2 
 72. นายเล็ก    หงส์ทอง  ตัวแทน หมู่ที่ 2 
 73. นายสายบัว   ถ้ าเย็น  ตัวแทน หมู่ที่ 2 
 74. นายยวน  คุมทิพย์  ตัวแทน หมู่ที่ 2 
 75. นายกมล  ถ้ าเย็น  ตัวแทน หมู่ที่ 2 
 76. นายนิยม  จันทร  ตัวแทน หมู่ที่ 2 
 77. นายทองสุข   อุ่นเรือน  ตัวแทน หมู่ที่ 3 
 78. นายอนัด    ฟองน้ า  ตัวแทน หมู่ที่ 3 
 79. นายทุเรียน   ดาบแก้ว  ตัวแทน หมู่ที่ 3 
 80. นายอนนทพร   สายบัว  ตัวแทน หมู่ที่ 3 
 81. นายเพลิน    ปานทอง ตัวแทน หมู่ที่ 3 
 82. นายอภิศาล  อร่ามจันทร์ ตัวแทน หมู่ที่ 3 
 83. นายไพรวัลย์  พวงศิริ  ตัวแทน หมู่ที่ 3 
 84. นายขวัญ  ฟองน้ า  ตัวแทน หมู่ที่ 3 
 85. นายเอกศักดิ์ พวงสุววรณ์ ตัวแทน หมู่ที่ 3 
 86. นายชาคริต   แก้วมังกร ตัวแทน หมู่ที่ 4 
 87. นายวันชัย    พันธ์ไทย ตัวแทน หมู่ที่ 4 
 88. นางเรณู    ลาวัด  ตัวแทน หมู่ที่ 4 
 89. นางส าเริง    ศรัทธาผล ตัวแทน หมู่ที่ 4 
 90. นายเจน    วงพล  ตัวแทน หมู่ที่ 4 
 91. นายประสิทธิ์ สุธาพจน์ ตัวแทน หมู่ที่ 4 
 92. นางพวงคาน คงคา  ตัวแทน หมู่ที่ 4 
 93. นายธีรวฒุ ิ  เป้กลาง  ตัวแทน หมู่ที่ 4 



 94. นายออด  เข็มพับ  ตัวแทน หมู่ที่ 4 
 95. นายโยธิน    ทองอ่อน ตัวแทน หมู่ที่ 5 
 96. นางสาวอารีย์   อุ่นเรือน  ตัวแทน หมู่ที่ 5 
 97. นางสาวทัศนีย์   อุ่นเรือน  ตัวแทน หมู่ที่ 5 
 98. นางประทุม   พวงทรัพย์ ตัวแทน หมู่ที่ 5 
 99. นายนพพร    ทองอ่อน ตัวแทน หมู่ที่ 5 
 100. นายบรรจบ บรรจบปี ตัวแทน หมู่ที่ 5 
 101. นายวิรัต  ชื่นใจ  ตัวแทน หมู่ที่ 5 
 102. นางสาวสายรุ้ง อินทร์สวน ตัวแทน หมู่ที่ 5 
 103. นางสาวพัชรา อุ่นเรือน  ตัวแทน หมู่ที่ 5 
 104. นายพล    พูลทรัพย์ ตัวแทน หมู่ที่ 6 
 105. นายกัมพล   เชื้อประดิษฐ์ ตัวแทน หมู่ที่ 6 
 106.  นายบรรจบ    เทพสวัสดิ์ ตัวแทน หมู่ที่ 6 
 107. นางละม่อม   เทพสวัสดิ์ ตัวแทน หมู่ที่ 6 
 108. นายโกมินทร์   หนูพรม  ตัวแทน หมู่ที่ 6 
 109. นางไฉน  หลวงคงคา ตัวแทน หมู่ที่ 6 
 110. นายสุวรรณ   มาชู  ตัวแทน หมู่ที่ 6 
 111. นางสายพิน แสงโสม  ตัวแทน หมู่ที่ 6 
 112. นายวีรศักดิ์ นะทอง  ตัวแทน หมู่ที่ 6 
 113. นางสาวจงดี   สรงจินดา ตัวแทน หมู่ที่ 7 
 114. นายประสาน   มั่นคง  ตัวแทน หมู่ที่ 7 
 115. นายบุญมาก   จิตรงามข า ตัวแทน หมู่ที่ 7 
 116. นางสาวอุไร   มณีค า  ตัวแทน หมู่ที่ 7 
 117. นางจี่    สุทาพจน์ ตัวแทน หมู่ที่ 7 
 118. นายมานพ  สรงจินดา ตัวแทน หมู่ที่ 7 
 119. นางวิไล  พ่ึงแตง  ตัวแทน หมู่ที่ 7 
 120. นางสมญา  สรงจินดา ตัวแทน หมู่ที่ 7 
 121. นายธนวัฒน ์ ชูศรีทอง  ตัวแทน หมู่ที่ 7 
 122. นางสาวสุนีย์   เซี่ยงว่อง ตัวแทน หมู่ที่ 8 
 123. นายประชุม   แสงโสม  ตัวแทน หมู่ที่ 8 
 124. นางสาวนิภาพร   จุค า  ตัวแทน หมู่ที่ 8 
 125. นายปพน   ทวีไกรกุล ตัวแทน หมู่ที่ 8 
 126. นายกฤษฎา   ช้อยเครือ ตัวแทน หมู่ที่ 8 
 127. นายพงษ์เพชร ทองสิทธิ์ ตัวแทน หมู่ที่ 8 



 128. นางประมวล แสงอุทัย  ตัวแทน หมู่ที่ 8 
 129. นางตุล ี  อ่อนหวาน ตัวแทน หมู่ที่ 8 
 130. นางละมัย  แสงโสม  ตัวแทน หมู่ที่ 8 
 131. นายรังสรรค์   ค าแพง  ตัวแทน หมู่ที่ 9 
 132. นายบุญทัน   อุ่นทา  ตัวแทน หมู่ที่ 9 
 133. นางสาวสุริษา   แก้วรัตน์  ตัวแทน หมู่ที่ 9 
 134. นางฉลวย   ดวงชื่น  ตัวแทน หมู่ที่ 9 
 135. นางชม    เลี่ยมแท้  ตัวแทน หมู่ที่ 9 
 136. นางส าเภา  ทองชมพูนุช ตัวแทน หมู่ที่ 9 
 137. นางมาลี  เลไร  ตัวแทน หมู่ที่ 9 
 138. นายจตุพล  แช่หมู ่  ตัวแทน หมู่ที่ 9 
 139. นางสุวรรณกาญจน์   เกตุแก้ว ตัวแทน หมู่ที่ 9 
 140. นายชม    เข็มพับ  ตัวแทน หมู่ที่ 10 
 141. นายวิบูลย์   เพ็งพึงแก้ว ตัวแทน หมู่ที่ 10 
 142. นายสอ    แสงใส  ตัวแทน หมู่ที่ 10 
 143. นายสมหมาย   บรรจบปี ตัวแทน หมู่ที่ 10 
 144. นายวันเพ็ง   ศิริพิน  ตัวแทน หมู่ที่ 10 
 145. นางปรีญา  จิตต์ค า  ตัวแทน หมู่ที่ 10 
 146. นางทศวรรณ เพชรเย็น ตัวแทน หมู่ที่ 10 
 147. นายเจริญ  ทองสมบูรณ์ ตัวแทน หมู่ที่ 10 
 148. นายกฤษณะ ค าพานาง ตัวแทน หมู่ที่ 10 
 149. นายผิน    ข าสุวรรณ์ ตัวแทน หมู่ที่ 11 
 150. นายวุฒชิัย   ข าสุวรรณ์ ตัวแทน หมู่ที่ 11 
 151. นายสันติชัย   ท้าวญาติ ตัวแทน หมู่ที่ 11 
 152. นางบังอร   ชัยที  ตัวแทน หมู่ที่ 11 
 153. นางสาวแก้ว   บุญมา  ตัวแทน หมู่ที่ 11 
 154. นางสมพร   ชินผา  ตัวแทน หมู่ที่ 11 
 155. นางสมปอง ข าสุวรรณ์ ตัวแทน หมู่ที่ 11 
 156. นางบรรจง  ข าสุวรรณ์ ตัวแทน หมู่ที่ 11 
 157. นายประคอง เขียนทอง ตัวแทน หมู่ที่ 11 
 158. นายวิศิษฐ์   พันธ์ไทย ตัวแทน หมู่ที่ 12 
 159. นายประสิทธิ์   ทองชมพูนุช ตัวแทน หมู่ที่ 12 
 160. นายจิรวัฒน์   หลวงอ่ี  ตัวแทน หมู่ที่ 12 
 161. นายจ ารัส   ปานเรือง ตัวแทน หมู่ที่ 12 



 162. นายสุธี  อุ่นเรือน  ตัวแทน หมู่ที่ 12 
 163. นายอ านวย มาชิด  ตัวแทน หมู่ที่ 12 
 164. นายสมเกียรติ ขุนหมื่น  ตัวแทน หมู่ที่ 12  
 165. นางวิมลสิร ิ เกษมธนวัน ตัวแทน หมู่ที่ 12  
 166. นายธวัชชัย   พลจันทร์ ตัวแทน หมู่ที่ 13 
 167. นายส าราญ   บุญฤทธิ์  ตัวแทน หมู่ที่ 13 
 168. นายวชิาญ   ปลูกบุญทรง ตัวแทน หมู่ที่ 13 
 169. นายศิริชัย   บุญเนื่อง ตัวแทน หมู่ที่ 13 
 170. นายเสวก   สุขเกษม  ตัวแทน หมู่ที่ 13 
 171. นางสาวมัลลิกา เสริมพฤกษ์ศรี ตัวแทน หมู่ที่ 13 
 172. นางสายัณห์ พลจันทร์ ตัวแทน หมู่ที่ 13 
 173. นางประคอง จิตต์ค า  ตัวแทน หมู่ที่ 13 
 174. นายอ านวย   กองแก้ว  ตัวแทน หมู่ที่ 14 
 175. นายประจักษ์   โต๊ะเจริญ ตัวแทน หมู่ที่ 14 
 176. นางชยุดา   กองแก้ว  ตัวแทน หมู่ที่ 14 
 177. นางน้ าทิพย์   ปินะกาโพ ตัวแทน หมู่ที่ 14 
 178. นางมาลี    เชื้อแถว  ตัวแทน หมู่ที่ 14 
 179. นางสาววันวิสา สร้อยทอง ตัวแทน หมู่ที่ 14 
 180. นายสมนึก  เชื้อแถว  ตัวแทน หมู่ที่ 14 
 181. นางสาวยุพิน สร้อยทอง ตัวแทน หมู่ที่ 14 
 182. นายสัญชัย   โพธิ์น้อย  ตัวแทน หมู่ที่ 15 
 183. นายสายชล   มีตาด  ตัวแทน หมู่ที่ 15 
 184. นายส าราญ   หนูอินทร์ ตัวแทน หมู่ที่ 15 
 185. นายขวัญประชา   ปิ่นเกตุ  ตัวแทน หมู่ที่ 15 
 186. นายมุ่ย    ปิ่นเกตุ  ตัวแทน หมู่ที่ 15 
 187. นายประพันธ์   มีตาด  ตัวแทน หมู่ที่ 15 
 188. นางฐิติมา  ปิ่นเกตุ  ตัวแทน หมู่ที่ 15 
 189. นางสาวอนงค ์ ปิ่นเกตุ  ตัวแทน หมู่ที่ 15 
 190. นางกาญจนา ปิ่นเกตุ  ตัวแทน หมู่ที่ 15 
 191. นางสาวสุกัญญา   ชมพูทอง ตัวแทน หมู่ที่ 16 
 192. นางสาววรรณิศา   สวัสดิรักษา ตัวแทน หมู่ที่ 16 
 193. นายจรัญ    ใจแดง  ตัวแทน หมู่ที่ 16 
 194. นางสาวจรินทร์   นุชแทน  ตัวแทน หมู่ที่ 16 
 195. นายวีรยุทธ   สุขเสงี่ยม ตัวแทน หมู่ที่ 16 



 196. นางเลี่ยม  โก้กล่ า  ตัวแทน หมู่ที่ 16 
 197. นางสาวรสลิน บุญพันธ์  ตัวแทน หมู่ที่ 16 
 198. นางณัฐมล  โก้กล่ า  ตัวแทน หมู่ที่ 16 
 199. สิบเอกสมปอง   แป้นโพธิ์กลาง ปลัด อบต.ปากช่อง 
 200. นางปาริชาติ   สุขกรณ์  รองปลัด อบต.ปากช่อง 
 201. นางสาวปาริชาต   กิตติศิลปะสาร หัวหน้าส านักปลัด 
 202. นางวนิดา   ผจญกล้า ผู้อ านวยการกองคลัง 
 203. นางสาวลดาวัลย ์  ศิริเอก  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาการฯ 
 204. นางสาวนฤวรรณ   อุดมผล  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
 205. นางราตรี   ละชั่ว  หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 
 206. นายประวิตร   ไกลวิจิตร หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง 
 207. นางสาวกรรณิการ์  สาวเสม  นิติกร 
 208. นางสาวอัจจิมา   เจนตาบรรหาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 

 กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมีทะเบียนบ้าน หรืออาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  
ไม่ได้ถูกจัดตั้งเป็นกลุ่มสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับต าบล ปีงบประมาณ 2562 ก็สามารถเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น
ได้ และสามารถเสนอ แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ ได้ ทุกระดับหรือทุกกรณีท่ีประชาคมท้องถิ่นประชุม
ประชาคมท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
  

  ประกาศ ณ วันที่  31  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
               (นายวินัย  เซ็งสวย) 
                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
 


