
 
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลเชียงยืน 
เรื่อง   สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับต าบล  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5 

******************** 
                  เพื่ อ ให้ การ จัดท าแผนพัฒนาของ เทศบาลต าบลเ ชียงยืน   เกิ ดกระบวนการมี ส่ วนร่ วม                             
การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย  เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ                  
และมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  เป็นไปเพื่ อประโยชน์ สุขของประชาชน                               
โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลเชียงยืน  จึงประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับต าบล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5
เพื่อจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเชียงยืน ดังนี้ 

 

ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
๑ นายประเสริฐ  มูลเอก สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
๒ นางพรรณ ี แสนวัง สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

๓ นายบัญญัติ  ดรชัย สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
๔ นายทวี  วิทยานนท์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
๕ นายประยุทธ์  เลพล สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
๖ นางบัวศรี  ภูพิพัฒน ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
๗ นายเฉลียว  มหาไชย สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

๘ นายเพชร  ตุลาเนตร สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
๙ นางภัศวรรณ  โสรธร สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

๑๐ น.ส.ปรัชญา  ลางคุลานนท์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

๑๑ นางค าผัน  แสนค า สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
๑๒ นายสมจิตร  ไปดง สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

๑๓ นางนวพร  เหล่าวงค์โคตร  ท้องถิ่นอ าเภอเชียงยืน 
๑๔ นางราแพน  ชิตบุตร  ปลัดอ าเภอเชียงยืน 
๑๕ นายไกรทอง  ไชยค า ประธานชุมชน 
๑๖ นายบุญเลิศ  ขันทะมูล ประธานชุมชน 

๑๗ นายประมูล  โสโท ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๕ 

๑๘ นายจิรศักด์ิ หาสุวอ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๑๙ 

๑๙ นายสมหมาย  ค าพิชิต สาธารณสุขอ าเภอเชียงยืน 
๒๐ นายเกรียงศักดิ์ หาญสิทธิพร โรงพยาบาลเชียงยืน 



ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
๒๑ นายเช่ียวชาญ  แสงยศ ผอ.ร.ร.จอนวิทยกุล 
๒๒ นายจักรพล  แสนเมือง ร.ร.บ้านเชียงยืน 
๒๓ นายนิคม  เหล่าสมบัติ พัฒนาการอ าเภอเชียงยืน 
๒๔ นายอนุวัตร  มิตรพามา กรรมการชุมชน 

๒๕ นางสมศรี  ปะนัดเท กรรมการชุมชน 
๒๖ น.ส.บัวลา  คงกะเรียน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๑๘ 
๒๗ นายทองหล่อ  สีโนนแก้ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๕ 
๒๘ นางใบศรี  แสนเมือง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๑๙ 
๒๙ น.ส.ละม่อม  จันทะวงษ ์ ประธาน อสม. หมู่ท่ี ๓ 
๓๐ นายบุญมี  ไชยศาสตร์ สมาชิก อปพร. 

๓๑ นายสุวรรณ  ตรีเดช สมาชิก อปพร. 
๓๒ นายพูลศักดิ์  แสงใสรัตน์ คกก.กองทุนหมู่บ้าน 
๓๓ นางนาตยา  ภูแล่นกล้า คกก.กองทุนหมู่บ้าน 
๓๔ นางพันลา  โสรธร ประธานกลุ่มอาชีพฯ 
๓๕ นางประยงค์  เกษมราษฎร์ สมาชิกกลุ่มอาชีพฯ 

๓๖ นายปราโมทย์  เครือสุวรรณ ประธานกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงฯ 

๓๗ นายสวัสด์ิ  สุพรรณฝ่าย สมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงฯ 

๓๘ นางล าไย  โพธิ์หล้า ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓๙ นางดวงจันทร ์ แสนวัง อาสาพัฒนาชุมชน 
๔๐ น.ส.พรพรรณ  นามโนรินทร ์ อาสาสมัครประชาสงเคราะห ์

๔๑ นางบุญล้อม  ชะปูแสน สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
๔๒ นางวิมลวรรณ  ทองสมบูรณ์ องค์กรทางธุรกิจการค้า 
๔๓ นางประยูร  นาเมืองรักษ์ ส่ือมวลชน 
๔๔ นางสุภาพร  ไชยศาสตร์ หมู่ ๓ 
๔๕ นางวงเดือน  ชาญศรี หมู่ ๓ 

๔๖ นางสุนีวรรณ   กองปัญญา หมู่ ๓ 
๔๗ นายสุขสันติ  เหล่าพิลัย หมู่ ๓ 
๔๘ นางสุมาลี  ไชยค า หมู่ ๓ 
๔๙ นางพรทิวา  ไชยค า หมู่ ๓ 

๕๐ นางบุญถม  ตรีเดช หมู่ ๓ 

๕๑ นายทองม้วน  ศรีนาควง หมู่ ๓ 
๕๒ นายสมชาย  แสนค า หมู่ ๓ 



ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
๕๓ นายไพบูลย์  บุตรแสน หมู่ ๓ 
๕๔ นายสุนทร  ไชยศาสตร์ หมู่ ๓ 
๕๕ นายสัมพันธ์  เกษมราษฎร์ หมู่ ๓ 
๕๖ นายร าไพ  พรกุณา หมู่ ๓ 

๕๗ นายประยวล  โพธิ์หล้า หมู่ ๔ 
๕๘ นายเชาวฤทธิ์  ภูศิลาแทน หมู่ ๔ 
๕๙ นายอุดม  แสนค า หมู่ ๔ 
๖๐ นายมงคล  สวัสด์ิภูมิ หมู่ ๔ 
๖๑ นายวิเชียร  ไชยดวงศร ี หมู่ ๔ 
๖๒ นางอ านวย  ขันทะมูล หมู่ ๔ 

๖๓ นายสวาท  แก้วสาธรณ์ หมู่ ๔ 
๖๔ นายทองอินทร ์ วงค์โคกสูง หมู่ ๔ 
๖๕ นายประเสริฐ  นิ่มนวลศรี หมู่ ๔ 
๖๖ นายประจักษ์  วิฬุลหา หมู่ ๔ 
๖๗ นายดาวเรือง  ไชยค า หมู่ ๔ 

๖๘ นางเพ็ญนิภา  ทะวิลา หมู่ ๔ 
๖๙ นางทองแดง  มือชัยภูมิ หมู่ ๔ 
๗๐ นางอังคนา  พลธรรม หมู่ ๔ 
๗๑ นายอุทัย  ค ามนต์ หมู่ ๔ 
๗๒ นางละมัย  เหล่าโล๊ะ หมู่ ๔ 

๗๓ นางใจ  ศิริสุรักษ์ หมู่ ๕ 
๗๔ นางบุญญรักษ ์ สีกระแจะ หมู่ ๕ 
๗๕ นางกิตติยา  แสนวัง หมู่ ๕ 
๗๖ นายนิคม  บุตุธรรม หมู่ ๕ 
๗๗ นางสมควร  บุตุธรรม หมู่ ๕ 

๗๘ นางสุนีย ์ ภักด ี หมู่ ๕ 
๗๙ นายถนอม  สวัสด์ิภูมิ หมู่ ๕ 
๘๐ นายบุญเลิศ  ไชยปลายอด หมู่ ๕ 
๘๑ นายจ านง  เลพล หมู่ ๕ 

๘๒ นายชัยยงค์  กุดกังวล หมู่ ๕ 

๘๓ นางประจันทร ์ เหล่าสุโพธิ์ หมู่ ๕ 
๘๔ นางประเทือง  ประทุมพล หมู่ ๕ 



ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
๘๕ นางมณี  สุขแสน หมู่ ๕ 
๘๖ นางละมุล  หอมดวง หมู่ ๕ 
๘๗ นายกลม  ยอดเพชร หมู่ ๑๘ 
๘๘ นางพัน  ยอดเพชร หมู่ ๑๘ 

๘๙ นางพิสมัย  นามโฮง หมู่ ๑๘ 
๙๐ นางจันทร์จิรา วงศ์กระนวน หมู่ ๑๘ 
๙๑ นางสมศรี  ไชยศาสตร์ หมู่ ๑๘ 
๙๒ นายณรงค์  พรกุณา หมู่ ๑๘ 
๙๓ นางก้านทอง  ตุลาเนตร หมู่ ๑๘ 
๙๔ นายถวิล  ตุลาเนตร หมู่ ๑๘ 

๙๕ น.ส.จรัญญา  โพธิรส หมู่ ๑๘ 
๙๖ นางส ารวย  ตรีเดช หมู่ ๑๘ 
๙๗ นายนิวัฒน ์ สิงหา หมู่ ๑๘ 
๙๘ นางทองใบ  ชารี หมู่ ๑๘ 
๙๙ นายประไพ  ตรีเดช หมู่ ๑๘ 

๑๐๐ นางสัมพันธ ์ ยอดเพชร หมู่ ๑๘ 
๑๐๑ นายบุญศรี  หาสีโน หมู่ ๑๘ 
๑๐๒ นายวิเชียร  น่าบรรดิษฐ หมู่ ๑๘ 
๑๐๓ น.ส.สายพิณ มณทาทอง หมู่ ๑๘ 
๑๐๔ นางประยูร  ไชยศาสตร์ หมู่ ๑๙ 

๑๐๕ น.ส.วิไลวรรณ  ป้อมสุวรรณ หมู่ ๑๙ 
๑๐๖ นางจันทจร  ภูมิพนา หมู่ ๑๙ 
๑๐๗ นางประจักษ ์ ศรีคุณเมือง หมู่ ๑๙ 
๑๐๘ นางสวาท  แสนค า หมู่ ๑๙ 
๑๐๙ น.ส.จงกล  วงษ์ภูธรณ์ หมู่ ๑๙ 

๑๑๐ นางโฉมศรี  แสนวัง หมู่ ๑๙ 
๑๑๑ นางบัววรรณ  ภวภูตานนท์ หมู่ ๑๙ 

๑๑๒ นางมนตร ี จันทะนันท์ หมู่ ๑๙ 

๑๑๓ นายกิตติพจน์  ฤทธิ์ทรงเมือง หมู่ ๑๙ 

๑๑๔ นางวรรณ ี จ าปาบุญ หมู่ ๑๙ 

๑๑๕ นางมะลิ  โพธิ์หล้า หมู่ ๑๙ 

๑๑๖ นางบุญเลิศ  อินทร์เสนา หมู่ ๑๙ 



ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

๑๑๗ นางบรรจง  จันไทย หมู่ ๑๙ 

๑๑๘ นางอ าพันธ ์ แสงใสรัตน์ หมู่ ๑๙ 

๑๑๙ น.ส.ผ่องศรี  ราชพิทักษ์ หมู่ ๑๙ 

๑๒๐ นายประกาศ  เรืองสวัสด์ิ หมู ่๑๙ 
  

                 กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในชุมชน ชุมชนระดับต าบล
ของเทศบาลต าบลเชียงยืน  ไม่ได้ถูกจัดต้ังเป็นกลุ่มสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนชุมชนระดับต าบล  
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖5  ก็สามารถเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น ไ ด้และสามารถเสนอ                     
แสดงความคิดเห็น  มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ  ได้ทุกระดับหรือทุกกรณีท่ีประชาคมท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 

       ประกาศ  ณ  วันท่ี   31  พฤษภาคม  พ.ศ.  2๕๖2 
 

 
(นางอาภรณ์   แสงยศ) 

นายกเทศมนตรีต าบลเชียงยืน 


