
 

 

 

แบบกรอกรายชื่อผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสยีกับหนวยงานสําหรับการเก็บขอมูลจากแบบสํารวจความคดิเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 

(External Integrity and Transparency Assessment: EIT)ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ITA 2561) 

หนวยงานองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 

 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนง สังกัด 

ประเภทของการมีสวน

ไดสวนเสียกับ

หนวยงาน 

ที่อยู 

(สําหรับสงไปรษณีย) 

เบอรโทรศัพท 

(เบอรสํานักงาน)/ 

เบอรโทรศัพทมือถือ/ 

เบอรโทรศัพทบาน 

E – Mail 

1. นายสุนทรพงษ มณีสุคนธ นายกอบต.ดอนยาวใหญ อบต.ดอนยาวใหญ   39/5 หมูที่ 2  044-977237  

2. นายจักรกฤษณ เทินสระเกษ รองนายกอบต. อบต.ดอนยาวใหญ   99  หมูที่ 1  044-977237  

3. นายวิชัย พรมเสน  รองนายกอบต. อบต.ดอนยาวใหญ   5 หมูที่ 11  044-977237  

4. นายจรูญ คิดทํา  รองประธานสภา อบต.ดอนยาวใหญ   2 หมูที่ 1  044-977237  

5. นายประสิทธิ์ เปาะสระเกษ สมาชิกสภา  อบต.ดอนยาวใหญ   12 หมูที่ 1  044-977237  

6. นายคุณพัฒน ศรีวิชา  สมาชิกสภา  อบต.ดอนยาวใหญ   12 หมูที่ 2  044-977237  

7. นางเฉวียน แข็งขัน  สมาชิกสภา  อบต.ดอนยาวใหญ   65 หมูที่ 2  044-977237  

8. นางอารีย อุตสาหะ สมาชิกสภา  อบต.ดอนยาวใหญ   73 หมูที่ 3  044-977237  

9. นางจุไรรัตน สุขนอก สมาชิกสภา  อบต.ดอนยาวใหญ   32 หมูที่ 3  044-977237  

10. นายอุดม ทองดีนอก สมาชิกสภา  อบต.ดอนยาวใหญ   8/1 หมูที่ 4  044-977237  

11 นายจักรพันธ ธาตะนะ สมาชิกสภา  อบต.ดอนยาวใหญ   15 หมูที่ 5  044-977237  

12 นายเอกพันธ หมั่นสระเกษ สมาชิกสภา  อบต.ดอนยาวใหญ   2 หมูที่ 5  044-977237  

13 นายนอย เทินสระเกษ สมาชิกสภา  อบต.ดอนยาวใหญ   53 หมูที่ 6  044-977237  
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ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนง สังกัด 

ประเภทของการมีสวน

ไดสวนเสียกับ

หนวยงาน 

ที่อยู 

(สําหรับสงไปรษณีย) 

เบอรโทรศัพท 

(เบอรสํานักงาน)/ 

เบอรโทรศัพทมือถือ/ 

เบอรโทรศัพทบาน 

E – Mail 

14 นายบุญมี ดานลํามะจาก  สมาชิกสภา  อบต.ดอนยาวใหญ   91 หมูที่ 7  044-977237  

15 นายยวน พิมพสระเกษ สมาชิกสภา  อบต.ดอนยาวใหญ   85 หมูที่ 7  044-977237  

16 นายประเสริฐ ชิดนอก ประธานสภา อบต.ดอนยาวใหญ   50 หมูที่ 8  044-977237  

17 นายบุญรวม วรรณสิงห สมาชิกสภา  อบต.ดอนยาวใหญ   90 หมูที่ 8  044-977237  

18 นายบุญสวน เที่ยงมน  สมาชิกสภา  อบต.ดอนยาวใหญ   19 หมูที่ 9  044-977237  

19 นายประยูร ชัยชนะ สมาชิกสภา  อบต.ดอนยาวใหญ   38 หมูที่ 9  044-977237  

20 นางลาภิน ราวกลาง  สมาชิกสภา  อบต.ดอนยาวใหญ   91 หมูที่ 10  044-977237  

21 นายเชาวลิต สุดกระโทก สมาชิกสภา  อบต.ดอนยาวใหญ   41 หมูที่ 10  044-977237  

22 นายอดิพงษ ภาคนอก  สมาชิกสภา  อบต.ดอนยาวใหญ   26 หมูที่ 11  044-977237  

23 นางสุพิณ พลแสน สมาชิกสภา  อบต.ดอนยาวใหญ   44 หมูที่ 11  044-977237  

24 นางสาวอํานวยรัตน  พรมเสน หัวหนาสํานักปลัด สํานักปลัด  4  หมูที ่ 10  044-977237  

25 นางสาวสุภาภรณ  บุญเกษมสิน ผูอํานวยการกองคลัง กองคลัง 

 216/211 หมูที่ 5 ต.บาน

ใหม  อ.เมือง  จ.นม. 

30000 

044-977237  

26 นางสาวรุจีรดา  พรมเสน 
ผูอํานวยการกอง

การศึกษาฯ 

กองการศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม 

 
22 หมูที่ 10 

044-977237  

27 นายสมพล  ถนัดคา นักพัฒนาชุมชน สํานักปลัด 
 27/2 หมูที่ 7 หมูบานมวง  

ต.ในเมือง อ.พิมาย  จ.นม.  

044-977237  
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ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนง สังกัด 

ประเภทของการมีสวน

ไดสวนเสียกับ

หนวยงาน 

ที่อยู 

(สําหรับสงไปรษณีย) 

เบอรโทรศัพท 

(เบอรสํานักงาน)/ 

เบอรโทรศัพทมือถือ/ 

เบอรโทรศัพทบาน 

E – Mail 

28 นายขันทอง  จอมมาลา นักจัดการงานทั่วไป สํานักปลัด 
 9/1 หมูที่ 9 ต.ดอนตะหนิน  

อ.บัวใหญ  จ.นม.  30120 

044-977237  

29 นางประไพ  โมรานอก นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง 
 15 หมูที่ 9 ต.ดอนตะหนิน  

อ.บัวใหญ  จ.นม. 30120 

044-977237  

30 นางกันนิดา  ชมภูพาน นักวิชาการจัดเก็บรายได กองคลัง 

 24 หมูที่ 8 ตําบลพระพุทธ  

อ.เฉลิมพระเกียรติ  จังหวัด

นครราชสีมา 30230  

044-977237  

31 นางสาวณัฐปภัสร  พลธุระ ครู กองการศึกษาฯ  35 หมูที่ 10  044-977237  

32 นางวิภาพรรณ  กิจจา ครู กองการศึกษาฯ  65 หมูที่ 8  044-977237  

33 นางประพิมพรรณ  ชิณวงค ผูชวยครูผูดูแลเด็ก กองการศึกษาฯ  50 หมูที่ 4  044-977237  

34 นางสาวรจนา  แฟนพิมาย ผูดูแลเด็ก กองการศึกษาฯ  108 หมูที่ 8  044-977237  

35 นางสาวอุไรวรรณ  หาญชนะ ผูดูแลเด็ก กองการศึกษาฯ  61 หมูที่ 2  044-977237  

36 นายอนุชา  หมั่นสระเกษ พนักงานผลิตน้ําประปา กองชาง  41 หมุที่ 4  044-977237  

37 นายคมสัน  ศรีวิชา ผูชวยชางประปา กองชาง  66 หมูที่ 2  044-977237  

38 นายสวาง  พิมพสระเกษ คนงานทั่วไป กองชาง  62 หมูที่ 4  044-977237  

39 นางสาวภัสรา  มูลธรรม ผูชวยเจาพนักงานธุรการ กองชาง  77 หมูที่ 7  044-977237  

40 นางลัทธพรรณ  พลแสน แมบาน สํานักปลัด  88 หมูที่ 7 044-977237  
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ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนง สังกัด 

ประเภทของการมีสวน

ไดสวนเสียกับ

หนวยงาน 

ที่อยู 

(สําหรับสงไปรษณีย) 

เบอรโทรศัพท 

(เบอรสํานักงาน)/ 

เบอรโทรศัพทมือถือ/ 

เบอรโทรศัพทบาน 

E – Mail 

41 นายสุระชัย  เทินสระเกษ คนงานทั่วไป สํานักปลัด  87 หมูที่ 4  044-977237  

42 นายสมบูรณ  ตัวสระเกษ คนงานทั่วไป สํานักปลัด  42 หมูที่ 4  044-977237  

43 นายอดุลย  เทินสระเกษ คนงานทั่วไป สํานักปลัด  85 หมูที่ 3  044-977237  

44 นายคํากาล คิดเขม คนงานทั่วไป กองคลัง  19 หมูที่ 4  044-977237  

        

 

 

หมายเหตุ: 1. เปนขอมูลผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียกับหนวยงานในปงบประมาณพ.ศ.2561 

  2. จํานวน/สัดสวนของขอมูลในแตละประเภทของการมีสวนไดสวนเสียกับหนวยงานผูรับจางสํารวจขอมูลจะเปนผูกําหนดและแจงใหหนวยงานที่รับการประเมินทราบ 

  3. สงขอมูลรายชื่อผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียกับหนวยงานนี้ใหผูรับจางสํารวจขอมูลตามกําหนดวันและเวลาที่ผูรับจางสํารวจขอมูลกําหนด 

 


