
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 
เรื่อง   สัดสวนประชาคมทองถ่ินระดับตาํบล งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 

------------------------------- 
 เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา เกิดกระบวนการมีสวนรวม     
การบริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมายเกิดประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ       
และมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐเปนไปเพื่อประโยชน สุขของประชาชน            
โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา จึงประกาศสัดสวนประชาคมทองถ่ินระดับตําบลปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 – 2566  เพื่อจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา ดังนี ้

1. นายทองพูน  อามาตยเสนา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา หมูที่ 1 

2. นายจตุรงค  บวัไชยยา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา หมูที่ 1 

3. นายเรืองเดช  บุราณรมย  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา หมูที่ 2 

4. นายสุนทร  แสงวิเศษ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา หมูที่ 2 

5. นายอภิสทิธิ์  หอมจันทร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา หมูที่ 3 

6. นายบุญม ี โจมเสนาะ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา หมูที่ 3 

7. นายเข็มพร  โคตรวงษ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา หมูที่ 4 

8. นายชาย  ไชยสงคราม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา หมูที่ 4 

9. นายสวสั  งอกศรี   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา หมูที่ 5 

10. นายสมสัญ  อนัทะโส  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา หมูที่ 5 

11. นายจิระชัย  ใจบุญ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา หมูที่ 6 

12. นายคําบาล  ทันที  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา หมูที่ 6 

13. นายอํานาจ  จันทรงาม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา หมูที่ 7 

14. น.ส.ธัญญาลักษณ  พลรัตน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา หมูที ่7 

15. นายอดิศักด์ิ  สรอยทอง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา หมูที่ 8 

16. นายแดง  สรอยทอง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา หมูที่ 8 

17. นายเอกฉันท  สอนสิทธิ์  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา หมูที่ 9 

18. นายดาวเรือง  ภาระจา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา หมูที่ 9 

19. นายภูมินิมิตร  พลอามาตย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา หมูที่ 10 

20. นายจักขีน  สระใหญ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา หมูที่ 10 

21. นายสาย  อนิทรโสภา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา หมูที่ 11 

22. นายฉลอง  พงษหนองพอก สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา หมูที่ 11 

23.นายดารุณ/… 
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23. นายดารุณ  ราชอาษา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา หมูที่ 12 

24. นายบุญจันทร  หนองพราว สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา หมูท่ี 13 

25. นายทองเลื่อน  หาจันทร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา หมูท่ี 13 

26. นายบุญชวย  บุราณรมย  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา หมูท่ี 14 

27. นายชนะพล  ไชยสงคราม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา หมูท่ี 14 

28. นายประเสรฐิ  นาคินชาต ิ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา หมูที่ 15 

29. นายโสวัฒ  ไชยสงคราม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา หมูที่ 15 

30. นายสิทธิศักดิ์  คาทิพาที  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา หมูที่ 16 

31. นายอํานาจ  ทองจันทร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา หมูท่ี 17 

32. นายประธาน  แกวประเสริฐ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา หมูท่ี 17 

33. นางทองมวน  คํามูลตรี  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา หมูท่ี 18 

34. นายบุญธรรม  เสนาโนฤทธิ ์ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา หมูที่ 19 

35. นายสง  อันทะลัย  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา หมูท่ี 19 

36. นายสุนทร  บุตรชวง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา หมูที่ 20 

37. นายสุนทร  ไขรัมย  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา หมูที่ 20 

38. นายบวร  พิมพแพน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา หมูที่ 21 

39. นางเข็มพร  ศรีวรรณ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา หมูท่ี 21 

40. นายสุเทพ  ปดไธสง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมอืงเตา หมูท่ี 22 

41. นายลุน  พิมพสาํราญ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา หมูท่ี 22 

42. นายอําพร  พรมงาม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา หมูที่ 23 

43. นายสากล  รามมะมะ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา หมูท่ี 23 

44. นายสังวร  อันทะลัย  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา หมูท่ี 24 

45. นายบรรลุ  พงษหนองพอก สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา หมูท่ี 24 

46. นายแดง  สุนทร   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา หมูท่ี 25 

47. นายประมวล  พิมพแพน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา หมูที่ 25 

48. นายนิติกร  ระหงษทอง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา หมูท่ี 26 

49. นายบุญศรี  บุญหมั่น  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา หมูท่ี 26 

50. นายทวี  เกิดบุญมี  กํานันตําบลเมืองเตา 

51. นายอุดร แกวประเสริฐ  ผูใหญบาน หมูท่ี 1 

52. นายคําอาย  สิงหปอง  ผูใหญบาน หมูท่ี 5 

53. นายแปลก  ปกษษา  ผูใหญบาน หมูท่ี 6 

54. นางสุกัญญา สถานรัมย  ผูใหญบาน หมูท่ี 11 

55.นายสัญญา/… 
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55. นายสัญญา อันไฮ   ผูใหญบาน หมูที่ 13 

56. นายวชิัยรัตน สุวรรณวงษ  ผูใหญบาน หมูที่ 17 

57. นายราํไพ  สีมา   ผูใหญบาน หมูที่ 19 

58. นายสมพงษ  อาษากิจ  ผูใหญบาน หมูที่ 24 

59. ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตําบลเมืองเตา  

60. ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตําบลโนนจาน 

61. ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม 

62. ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองฮ ี

63. ผูอํานวยการโรงเรียนโนนจานวทิยา 

64. ผูอํานวยการโรงเรียนบานโนนบอ 

65. ผูอํานวยการโรงเรียนบานเมืองเตา 

66. นางสมพาน แกวประเสริฐ  อาสาสมัครสาธารณสุขประจาํหมูบาน หมูที่ 11   

67. นางมณีศร แกวประเสริฐ  อาสาสมัครสาธารณสุขประจาํหมูบาน หมูที่ 11   

68. นายจรูญ อาษากิจ  สมาชิกอาสาปองกันภยัฝายพลเรือน หมูท่ี 5   

69. นายไพโรจน  สีมาลัย  สมาชิกอาสาปองกันภยัฝายพลเรือน หมูท่ี 5   

70. นางบุผา แกวประเสริฐ  กลุมหัตถกรรม บานเมืองเตา หมูที่ 1 

71. นางคําภา ชุนไทยสงค  กลุมสตรี  หมูบานเมืองเตา หมูที่ 11 

72. นายเดนชัย  ชาวสวน    กลุมแปรรูป หมูที่ 5 

73. นางสมพร ดวงบานเชา  กรรมการกองทุนหมูบาน  หมูที่ 5 

74. นางสาวพชัรี ไชยสงคราม  กรรมการกองทุนหมูบาน  หมูที่ 5 

75. นายสมาน ประทุมทอง     กรรมการกองทุนหมูบาน  หมูที่ 24 

 กรณีผูเขารวมประชุมประชาคมทองถิ่นมีทะเบียนบานหรืออาศัยอยูในหมูบาน หมูบานระดับ
ตําบลของตําบลเมืองเตาไมไดถูกจัดต้ังเปนกลุมสัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับหมูบาน ระดับตําบล 
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 - 2566 ก็สามารถเขารวมประชุมประชาคมทองถิ่นได และสามารถเสนอ        
แสดงความคิดเห็น มีสวนรวมในกระบวนการตางๆ ได ทุกระดับหรือทุกกรณีที่ประชาคมทองถิ่นประชุม
ประชาคมทองถ่ินเพื่อพัฒนาทองถ่ิน 
  

 ประกาศ ณ วันที่     9    เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 
 

 
 

( นายกองเกียรติ พวงศรีเคน ) 
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลเมอืงเตา รกัษาราชการแทน 

ปลัดองคการบริหารสวนตาํบลเมืองเตา ปฏิบัติหนาที่ 
นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 



 


