(ฉบับที่ ๒4 / ๒๕๖๑)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง รายชื่อบุคคลผูท้ ี่จะเข้าร่วมการจัดทาประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระดับอาเภอ
------------------------------------เพื่ อ ให้ก ารจัด ท าและประสานแผนพัฒ นาท้ อ งถิ่ น ขององค์ก ารบริ ห ารส่ วนจัง หวั ดร้ อยเอ็ ด
เกิ ด กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มแบบประชารั ฐ ของประชาชนในพื้ น ที่ เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ ภารกิ จ ของรั ฐ
เกิดประโยชน์สุขของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดจึงประกาศรายชื่อ บุคคลผู้ที่จ ะเข้าร่วมการจัดทาประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ อาเภอ
(ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้)
กรณี ผู้เ ข้าร่วมประชาคมท้องถิ่น มี ชื่อในทะเบียนบ้านหรือ อาศัย ในเขตอาเภอนั้นๆ ไม่ได้ถูก
จัดตั้งเป็นผู้ที่จะเข้าร่วมการจัดทาประชาคมท้องถิ่น สามารถเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อเสนอและ
แสดงความคิดเห็นในการประชุมประชาคมท้องถิ่นได้
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
แผนงาน

ประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น
ฝ่ายนโยบายและแผน กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

๑. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอานาจและหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และประสานการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด เป็นองค์กรสนับสนุนราชการส่วนท้องถิ่นอื่นใน
การพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตาม
อานาจหน้าที่ ตามพระราชบัญ ญัติอ งค์ก ารบริห ารส่วนจัง หวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชบัญ ญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
องค์ก ารบริ ห ารส่ว นจั ง หวั ดร้ อยเอ็ ด ต้อ งการเพิ่ม ขีด ความสามารถในการจั ดบริก าร
สาธารณะแก่ประชาชนให้ครอบคลุมกรอบการให้บริ การสาธารณะทั้ง 6 ด้าน ตามภารกิจที่ได้รับการ
ถ่ายโอนจากส่วนราชการและส่วนภูมิภาค จึงได้จัดทาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับอาเภอและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอาเภอ จานวน
20 อาเภอ ในคราวเดียวกันไม่ให้เกิดความซ้าซ้อนในการทางาน ทั้งนี้ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนแบบประชารัฐ ของประชาชนในพื้นที่ ในการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ ปัญหา ปรึก ษาหารือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เ พื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่นอย่างมี ป ระสิท ธิภาพ โดยผ่านกระบวนการจัดท าและการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนแบบประชารัฐของประชาชนในพื้นที่
๒.๒ เพื่อพิจารณาจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
2.3 เพื่อแจ้งยุทธศาสตร์การพัฒนาและกรอบการประสานโครงการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
๓. เป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอาเภอ ๒๐ อาเภอ
ประชาคมท้องถิ่นสัดส่วนระดับอาเภอ ๒๐ อาเภอ
ภาคีการพัฒนาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
รวมทั้งสิ้น
จานวน ๑,๖๖๐ คน
/4. วิธีการดาเนินการ...

-2๔. วิธีการดาเนินการ
จัดประชุม เชิง ปฏิบัติก ารระหว่างคณะกรรมการพัฒ นาองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมกับประชาคมท้องถิ่นสัดส่วนระดับอาเภอ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอาเภอ
๒๐ อาเภอ และภาคีการพั ฒนา เพื่อจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้ องถิ่นตามอานาจหน้าที่ ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วนาข้อสรุปที่ได้ไปเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาสาหรับการพัฒนาท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพ
๕. สถานที่ดาเนินการ
อาเภอในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ๒๐ อาเภอ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายโครงการ)
๖. ระยะเวลาการดาเนินการ
ในวันที่ 3 – 19 มีนาคม ๒๕๖๓
๗. งบประมาณดาเนินการ
ใช้งบประมาณจากข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ หมวดค่าใช้ส อย ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ รายละเอียดตามคาชี้แจง
โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดดังนี้
ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน ๑,๖๖๐ คน
๑. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๑,๖๖๐×๑×3๕)
เป็นเงิน
58,1๐๐ บาท
๒. ค่าวัสดุสานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์
เป็นเงิน
9๐,81๐ บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
เป็นเงิน
๑48,91๐ บาท
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายนโยบายและแผน กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
๙. การติดตามประเมินผล
ติดตามประเมินผลโครงการโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกภาคส่วน สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึง ภายใต้หลักประชารัฐ
๑๑. ผู้เขียนโครงการ
(นายยุทธทิวา นาเมือง)
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
/๑2. ผู้เสนอโครงการ...

-๓๑๒. ผู้เสนอโครงการ
(นางโชติมา ฉัตรอุทัย)
ผู้อานวยการกองแผนและงบประมาณ
๑๓. ผู้เห็นชอบโครงการ
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
(นายประพันธ์ ศรีชะตา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
(นายทิวา มวยดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
๑๔. ผู้อนุมัติโครงการ
....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
(นายมังกร ยนต์ตระกูล)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

(เอกสารแนบท้าย)
รายละเอียดประมาณการค่าใช้จา่ ยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่ 3 – ๑9 มีนาคม ๒๕๖3
ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด จานวน ๒๐ อาเภอ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายโครงการ)
--------------------------------------๑. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๑,๖๖๐×๑×3๕)
๒. ค่าวัสดุสานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
หมายเหตุ ทุกรายการถัวจ่ายกันได้ตามความจริง

เป็นเงิน
เป็นเงิน

58,1๐๐ บาท
๙๐,๘๑๐ บาท

เป็นเงิน

๑48,9๑๐ บาท
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รายชื่อประชาคมอาเภอหนองพอก
1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
1.1 นางสาวดาราณี ศรีดารา
1.2 นายวันชนะ สุจารี
2. นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอหนองพอก
2.1 นายกเทศมนตรีตาบลหนองพอก
2.2 นายกเทศมนตรีตาบลท่าสีดา
2.3 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบึงงาม
2.4 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลผาน้าย้อย
2.5 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลภูเขาทอง
2.6 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง
2.7 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกสว่าง
2.8 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองขุ่นใหญ่
2.9 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกกโพธิ์
2.10 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองพอก
3. ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอหนองพอก
3.1 ประธานสภาเทศบาลตาบลหนองพอก
3.2 ประธานสภาเทศบาลตาบลท่าสีดา
3.3 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงงาม
3.4 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลผาน้าย้อย
3.5 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลภูเขาทอง
3.6 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง
3.7 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกสว่าง
3.8 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองขุ่นใหญ่
3.9 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกกโพธิ์
3.10 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองพอก
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4. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถานในเขตอาเภอหนองพอก
4.1 ปลัดเทศบาลตาบลหนองพอก
4.2 ปลัดเทศบาลตาบลท่าสีดา
4.3 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบึงงาม
4.4 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลผาน้าย้อย
4.5 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลภูเขาทอง
4.6 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง
4.7 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกสว่าง
4.8 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองขุ่นใหญ่
4.9 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลกกโพธิ์
4.10 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองพอก
5. ท้องถิ่นอาเภอ
5.1 ท้องถิ่นอาเภอหนองพอก
6. นายอาเภอหรือผู้แทน
6.1 นายอาเภอหนองพอกหรือผู้แทน
7. กานันในเขตอาเภอหนองพอก
7.1 กานันตาบลท่าสีดา
7.2 กานันตาบลบึงงาม
7.3 กานันตาบลผาน้าย้อย
7.4 กานันตาบลหนองพอก
7.5 กานันตาบลภูเขาทอง
7.6 กานันตาบลรอบเมือง
7.7 กานันตาบลโคกสว่าง
7.8 กานันตาบลหนองขุ่นใหญ่
7.9 กานันตาบลกกโพธิ์
8. ประธานชุมชนของเทศบาลทุกระดับ
8.1 ประธานชุมชนเทศบาลตาบลหนองพอก
8.2 ประธานชุมชนเทศบาลตาบลท่าสีดา
9. ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลที่ตั้งอยู่ในเขตอาเภอหนองพอก
9.1 สาธารณสุขอาเภอหนองพอก
9.2 ผู้อานวยการโรงพยาบาลหนองพอก
9.3 ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านคาโพนสูง ตาบลกกโพธิ์
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10. ผู้อานวยการโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตอาเภอหนองพอก
10.1 ผู้อานวยการโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์
10.2 ผู้อานวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย
10.3 ผู้อานวยการโรงเรียนผาน้าทิพย์วิทยา
11. ผู้อานวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชนในเขตอาเภอหนองพอก
11.1 ผู้อานวยการโรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
11.2 ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลหนองพอก
11.3 ผู้อานวยการโรงเรียนบัณฑิตวิทยา
12. หัวหน้าส่วนราชการในเขตอาเภอหนองพอก
12.1 สรรพากรอาเภอหนองพอก
12.2 พัฒนาการอาเภอหนองพอก
12.3 เกษตรอาเภอหนองพอก
13. ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตอาเภอหนองพอก
13.1 ประธาน อสม.อ.หนองพอก
13.2 รองประธาน อสม.อ.หนองพอก
13.3 เลขานุการ อสม.อ.หนองพอก
14. ประธานสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในเขตอาเภอหนองพอก
14.1 ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองพอก
14.2 ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตาบลท่าสีดา
14.3 ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. เทศบาลตาบลกกโพธิ์
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15. ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง ในเขตอาเภอหนองพอก
15.1 ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอาเภอหนองพอก
15.2 รองประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอาเภอหนองพอก
15.3 รองประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอาเภอหนองพอก
16. ประธานกลุม่ อาชีพในเขตอาเภอหนองพอก
16.1 นางรุ่งเรือง อาจวิไชย
16.2 นางประนอม ขวาซ้าย
17. ผู้ทรงคุณวุฒิ ในเขตอาเภอหนองพอก
17.1 นายโกสินทร์ โคตรสิทธ์
17.2 นางสาวสันติภา บุตรพรม
18. อาสาสมัครพัฒนาชุมชน ในเขตอาเภอหนองพอก
18.1 นายปรียา บุญมาก
18.2 นางประพันธ์ อุตแสง
19. ประธานชมรมผู้สงู อายุทกุ ตาบล ในเขตอาเภอหนองพอก
19.1 ประธานชมรมผูส้ ูงอายุเทศบาลตาบลหนองพอก
19.2 รองประธานชมรมผูส้ ูงอายุเทศบาลตาบลหนองพอก
19.3 เลขานุการประธานชมรมผูส้ ูงอายุเทศบาลตาบลหนองพอก
20. องค์กรทางธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม ในเขตอาเภอหนองพอก
20.1 นางสาวอรพิน ไชยแสง
20.2 นายทองไสย์ ศรีสุข
21. บุคคลหรือกลุม่ บุคคลอื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนดขึ้น
21.1 ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองพอก
21.2 ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอหนองพอก
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รายชื่อประชาคมอาเภอเมยวดี
1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
1.1 นายสมยศ ถนัดค้า
2. นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอ
2.1 นายกเทศมนตรีตาบลเมยวดี
2.2 นายกเทศมนตรีตาบลชุมพร
2.3 นายกเทศมนตรีตาบลชมสะอาด
2.4 นายกเทศมนตรีตาบลบุ่งเลิศ
3. ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอ
3.1 ประธานสภาเทศบาลตาบลชุมพร
3.2 ประธานสภาเทศบาลตาบลเมยวดี
3.3 ประธานสภาเทศบาลตาบลชมสะอาด
3.4 ประธานสภาเทศบาลตาบลบุ่งเลิศ
4. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอ
4.1 ปลัดเทศบาลตาบลชุมพร
4.2 ปลัดเทศบาลตาบลชมสะอาด
4.3 ปลัดเทศบาลตาบลเมยวดี
4.4 ปลัดเทศบาลตาบลบุ่งเลิศ
5. ท้องถิ่นอาเภอ
5.1 ท้องถิ่นอาเภอเมยวดี
6. นายอาเภอหรือผู้แทน
6.1 นายอาเภอเมยวดีหรือผู้แทน
7. กานันในเขตอาเภอ
7.1 กานันตาบลเมยวดี
7.2 กานันตาบลชุมพร
7.3 กานันตาบลชมสะอาด
7.4 กานันตาบลบุง่ เลิศ
8. ประธานชุมชนของเทศบาลทุกระดับ
8.1 ประธานชุมชนเทศบาลตาบลชุมพร
8.2 ประธานชุมชนเทศบาลตาบลเมยวดี
8.3 ประธานชุมชนเทศบาลตาบลชมสะอาด
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8.4 ประธานชุมชนเทศบาลตาบลบุง่ เลิศ
9. ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลที่ตั้งอยู่ในเขตอาเภอ
9.1 สาธารณสุขอาเภอเมยวดี
9.2 ผู้อานวยการโรงพยาบาลอาเภอเมยวดี
9.3 ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านชุมพร
10. ผู้อานวยการโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตอาเภอ
10.1 ผู้อานวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม
10.2 ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบุง่ เลิศ
10.3 ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
11. ผู้อานวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชนในเขตอาเภอ
11.1 ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี
11.2 ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกสี
11.3 ผู้อานวยการโรงเรียนชุมพรนาเจริญ
12. หัวหน้าส่วนราชการในเขตอาเภอ
12.1 สรรพากรอาเภอเมยวดี
12.2 พัฒนาการอาเภอเมยวดี
12.3 เกษตรอาเภอเมยวดี
13. ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตอาเภอ
13.1 ประธาน อสม.อ.เมยวดี
13.2 รองประธาน อสม.อ.เมยวดี
13.3 เลขานุการ อสม.อ.เมยวดี
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14. ประธานสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในเขตอาเภอ
14.1 ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. เทศบาลตาบลชุมพร
14.2 ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. เทศบาลตาบลเมยวดี
14.3 ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. เทศบาลตาบลบุง่ เลิศ
15. ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง ในเขตอาเภอ
15.1 ประธานเครือข่ายกองทุนหมูบ่ ้านระดับอาเภอเมยวดี
15.2 รองประธานเครือข่ายกองทุนหมูบ่ ้านระดับอาเภอเมยวดี
15.3 รองประธานเครือข่ายกองทุนหมูบ่ ้านระดับอาเภอเมยวดี
16. ประธานกลุม่ อาชีพในเขตอาเภอ
16.1 นายประเสริฐ บุญสินพร้อม
16.2 นายละออ ประกอบธรรม
16.3 นายสมัย บุตรวาระ
17. ผู้ทรงคุณวุฒิ ในเขตอาเภอ
17.1 นายพงศ์ศุลี ไชยแสง
17.2 นางพนม แสงสุช
18. อาสาสมัครพัฒนาชุมชน ในเขตอาเภอ
18.1 นายอานาจ พาสูงเนิน
18.2 นางสมทรง สุ่มมาตย์
19. ประธานชมรมผู้สงู อายุทกุ ตาบล ในเขตอาเภอ
19.1 ประธานชมรมผู้สงู อายุเทศบาลตาบลชุมพร
19.2 รองประธานชมรมผู้สงู อายุเทศบาลตาบลชุมพร
19.3 เลขานุการประธานชมรมผูส้ ูงอายุเทศบาลตาบลชุมพร
20. องค์กรทางธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม ในเขตอาเภอ
20.1 นายวิชิต ทวีศักดิ์
20.2 นางประพาส ไชยแสง
21. บุคคลหรือกลุม่ บุคคลอื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนดขึ้น
21.1 ผูจ้ ัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมยวดี
21.2 ผูจ้ ัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอเมยวดี
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รายชื่อประชาคมอาเภอโพธิ์ชัย
1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
1.1 นายตุลธร ขามช่วง
2. นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอโพธิ์ชัย
2.1 นายกเทศมนตรีตาบลเชียงใหม่
2.2 นายกเทศมนตรีตาบลชัยวารี
2.3 นายกเทศมนตรีตาบลคาพอุง
2.4 นายกเทศมนตรีตาบลอัคคะคา
2.5 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ศรี
2.6 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนโอง
2.7 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบัวคา
2.8 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลขามเปี้ย
2.9 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองตาไก้
2.10 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสะอาด
3. ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอโพธิ์ชัย
3.1 ประธานสภาเทศบาลตาบลเชียงใหม่
3.2 ประธานสภาเทศบาลตาบลชัยวารี
3.3 ประธานสภาเทศบาลตาบลคาพอุง
3.4 ประธานสภาเทศบาลตาบลอัคคะคา
3.5 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ศรี
3.6 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนโอง
3.7 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบัวคา
3.8 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลขามเปี้ย
3.9 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองตาไก้
3.10 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสะอาด
4. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถานในเขตอาเภอโพธิ์ชัย
4.1 ปลัดเทศบาลตาบลเชียงใหม่
4.2 ปลัดเทศบาลตาบลชัยวารี
4.3 ปลัดเทศบาลตาบลคาพอุง
4.4 ปลัดเทศบาลตาบลอัคคะคา
4.5 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ศรี
4.6 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลดอนโอง

48

4.7 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบัวคา
4.8 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลขามเปี้ย
4.9 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองตาไก้
4.10 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลสะอาด
5. ท้องถิ่นอาเภอ
5.1 ท้องถิ่นอาเภอโพธิ์ชัย
6. นายอาเภอหรือผู้แทน
6.1 นายอาเภอโพธิ์ชัยหรือผู้แทน
7. กานันในเขตอาเภอโพธิ์ชัย
7.1 กานันตาบลเชียงใหม่
7.2 กานันตาบลคาพอุง
7.3 กานันตาบลอัคคะคา
7.4 กานันตาบลโพธิ์ศรี
7.5 กานันตาบลดอนโอง
7.6 กานันตาบลบัวคา
7.7 กานันตาบลขามเปี้ย
7.8 กานันตาบลหนองตาไก้
7.9 กานันตาบลสะอาด
8. ประธานชุมชนของเทศบาลทุกระดับ
8.1 ประธานชุมชนเทศบาลตาบลเชียงใหม่
8.2 ประธานชุมชนเทศบาลตาบลชัยวารี
8.3 ประธานชุมชนเทศบาลตาบลคาพอุง
8.4 ประธานชุมชนเทศบาลตาบลอัคคะคา
9. ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลที่ตั้งอยู่ในเขตอาเภอโพธิ์ชัย
9.1 สาธารณสุขอาเภอโพธิ์ชัย
9.2 ผู้อานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ชัย
9.3 ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเชียงใหม่ ต.เชียงใหม่
10. ผู้อานวยการโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตอาเภอโพธิ์ชัย
10.1 ผู้อานวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์
10.2 ผู้อานวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์
11. ผู้อานวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชนในเขตอาเภอโพธิ์ชัย
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11.1 ผู้อานวยการโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย
11.2 ผูอ้ านวยการโรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา
11.3 ผูอ้ านวยการโรงเรียนอัคคะวิทยา
12. หัวหน้าส่วนราชการในเขตอาเภอโพธิ์ชัย
12.1 สรรพากรอาเภอโพธิ์ชัย
12.2 พัฒนาการอาเภอโพธิ์ชัย
12.3 เกษตรอาเภอโพธิ์ชัย
13. ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตอาเภอโพธิ์ชัย
13.1 ประธาน อสม.อ.โพธิ์ชัย
13.2 รองประธาน อสม.อ.โพธิ์ชัย
13.3 เลขานุการ อสม.อ.โพธิ์ชัย
14. ประธานสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในเขตอาเภอโพธิ์ชัย
14.1 ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. เทศบาลตาบลชัยวารี
14.2 ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. เทศบาลตาบลเชียงใหม่
14.3 ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. เทศบาลตาบลอัคคะคา
15. ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง ในเขตอาเภอโพธิ์ชัย
15.1 ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอาเภอโพธิ์ชัย
15.2 รองประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอาเภอโพธิ์ชัย
15.3 รองประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอาเภอโพธิ์ชัย
16. ประธานกลุม่ อาชีพในเขตอาเภอโพธิ์ชัย
16.1 นางสาวนิราวรรณ พลาชิค
16.2 นางประมุข มาลาชู
16.3 นางหนูแดง มัลวิล
17. ผู้ทรงคุณวุฒิ ในเขตอาเภอโพธิ์ชัย
17.1 นายพันพิต ผลาชิต
17.2 นางจรรยา ลักษณ์
18. อาสาสมัครพัฒนาชุมชน ในเขตอาเภอโพธิ์ชัย
18.1 นายประสิทธิ์ ถิ่นคาไสย์
18.2 นางอุบล ถิ่นคาไสย์
19. ประธานชมรมผู้สงู อายุทกุ ตาบล ในเขตอาเภอโพธิ์ชัย
19.1 ประธานชมรมผูส้ ูงอายุเทศบาลตาบลชัยวารี
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19.2 รองประธานชมรมผูส้ ูงอายุเทศบาลตาบลชัยวารี
19.3 เลขานุการประธานชมรมผูส้ ูงอายุเทศบาลตาบลชัยวารี
20. องค์กรทางธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม ในเขตอาเภอโพธิ์ชัย
20.1 นายสมคิด บุตรทุมพันธ์
20.2 นายอนันต์ชัย บุตรทุมพันธ์
21. บุคคลหรือกลุม่ บุคคลอื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนดขึ้น
21.1 ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพธิ์ชัย
21.2 ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอโพธิ์ชัย
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รายชื่อประชาคมอาเภอจังหาร
1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
1.1 นายอาคม เฉลิมแสน
2. นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอจังหาร
2.1 นายกเทศมนตรีตาบลดงสิงห์
2.2 นายกเทศมนตรีตาบลดินดา
2.3 นายกเทศมนตรีตาบลผักแว่น
2.4 นายกเทศมนตรีตาบลจังหาร
2.5 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลม่วงลาด
2.6 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแสนชาติ
2.7 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปาฝา
2.8 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลยางใหญ่
3. ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอจังหาร
3.1 ประธานสภาเทศบาลตาบลดงสิงห์
3.2 ประธานสภาเทศบาลตาบลดินดา
3.3 ประธานสภาเทศบาลตาบลผักแว่น
3.4 ประธานสภาเทศบาลตาบลจังหาร
3.5 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลม่วงลาด
3.6 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแสนชาติ
3.7 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปาฝา
3.8 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลยางใหญ่
4. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถานในเขตอาเภอจังหาร
4.1 ปลัดเทศบาลตาบลดงสิงห์
4.2 ปลัดเทศบาลตาบลดินดา
4.3 ปลัดเทศบาลตาบลผักแว่น
4.4 ปลัดเทศบาลตาบลจังหาร
4.5 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลม่วงลาด
4.6 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแสนชาติ
4.7 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปาฝา
4.8 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลยางใหญ่
5. ท้องถิ่นอาเภอ
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5.1 ท้องถิ่นอาเภอจังหาร
6. นายอาเภอหรือผู้แทน
6.1 นายอาเภอจังหารหรือผู้แทน
7. กานันในเขตอาเภอจังหาร
7.1 กานันตาบลดงสิงห์
7.2 กานันตาบลดินดา
7.3 กานันตาบลผักแว่น
7.4 กานันตาบลจังหาร
7.5 กานันตาบลม่วงลาด
7.6 กานันตาบลแสนชาติ
7.7 กานันตาบลปาฝา
7.8 กานันตาบลยางใหญ่
8. ประธานชุมชนของเทศบาลทุกระดับ
8.1 ประธานชุมชนเทศบาลตาบลดงสิงห์
8.2 ประธานชุมชนเทศบาลตาบลดินดา
8.3 ประธานชุมชนเทศบาลตาบลผักแว่น
8.4 ประธานชุมชนเทศบาลตาบลจังหาร
9. ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลที่ตั้งอยู่ในเขตอาเภอจังหาร
9.1 สาธารณสุขอาเภอจังหาร
9.2 ผู้อานวยการโรงพยาบาลจังหาร
9.3 ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านอนามัย ตาบลผักแว่น
10. ผู้อานวยการโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตอาเภอจังหาร
10.1 ผู้อานวยการโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์
10.2 ผู้อานวยการโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร
11. ผู้อานวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชนในเขตอาเภอจังหาร
11.1 ผู้อานวยการโรงเรียนเมืองจังหาร
11.2 ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย
11.3 ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปาฝา (คุรุประชานุสรณ์)
12. หัวหน้าส่วนราชการในเขตอาเภอจังหาร
12.1 สรรพากรอาเภอจังหาร
12.2 พัฒนาการอาเภอจังหาร
12.3 เกษตรอาเภอจังหาร
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13. ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตอาเภอจังหาร
13.1 ประธาน อสม.อ.จังหาร
13.2 รองประธาน อสม.อ.จังหาร
13.3 เลขานุการ อสม.อ.จังหาร
14. ประธานสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในเขตอาเภอจังหาร
14.1 ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. เทศบาลตาบลดินดา
14.2 ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. เทศบาลตาบลผักแว่น
14.3 ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. เทศบาลตาบลยางใหญ่
15. ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง ในเขตอาเภอจังหาร
15.1 ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอาเภอจังหาร
15.2 รองประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอาเภอจังหาร
15.3 รองประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอาเภอจังหาร
16. ประธานกลุม่ อาชีพในเขตอาเภอจังหาร
16.1 นางบุญกิน ฤทธาพรม
16.2 นางจีรภทร์ เยี่ยมโกศรี
16.3 นางสาวเถวดา ตรีเอือ้
17. ผู้ทรงคุณวุฒิ ในเขตอาเภอจังหาร
17.1 นายกุมภา คุ้มโนนชัย
17.2 นางลาไย แน่นอุดร
18. อาสาสมัครพัฒนาชุมชน ในเขตอาเภอจังหาร
18.1 นายสมนึก มณีจักร
18.2 นางสาวจันทร์เพ็ญ ปานทอง
19. ประธานชมรมผู้สงู อายุทกุ ตาบล ในเขตอาเภอจังหาร
19.1 ประธานชมรมผูส้ ูงอายุ ทต.ดินดา
19.2 รองประธานชมรมผูส้ ูงอายุ ทต.ดินดา
19.3 เลขานุการประธานชมรมผูส้ ูงอายุ ทต.ดินดา
20. องค์กรทางธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม ในเขตอาเภอจังหาร
20.1 นางทองอินทร์ สุทธิประภา
20.2 นายบุญสุข คาแหงพล
21. บุคคลหรือกลุม่ บุคคลอื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนดขึ้น
21.1 ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจังหาร
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21.2 ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอจังหาร
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รายชื่อประชาคมอาเภอปทุมรัตต์
1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
1.1 นางนวรัตน์ พาโคกทม
2. นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอปทุมรัตต์
2.1 นายกเทศมนตรีตาบลปทุมรัตต์
2.2 นายกเทศมนตรีตาบลโพนสูง
2.3 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสระบัว
2.4 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแคน
2.5 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนสวรรค์
2.6 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนสง่า
2.7 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลขี้เหล็ก
2.8 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบัวแดง
2.9 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอกล้า
3. ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอปทุมรัตต์
3.1 ประธานสภาเทศบาลตาบลปทุมรัตต์
3.2 ประธานสภาเทศบาลตาบลโพนสูง
3.3 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระบัว
3.4 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแคน
3.5 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโนนสวรรค์
3.6 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโนนสง่า
3.7 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลขี้เหล็ก
3.8 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบัวแดง
3.9 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอกล้า
4. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถานในเขตอาเภอปทุมรัตต์
4.1 ปลัดเทศบาลตาบลปทุมรัตต์
4.2 ปลัดเทศบาลตาบลโพนสูง
4.3 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลสระบัว
4.4 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแคน
4.5 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโนนสวรรค์
4.6 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโนนสง่า
4.7 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลขี้เหล็ก
4.8 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบัวแดง
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4.9 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลดอกล้า
5. ท้องถิ่นอาเภอ
5.1 ท้องถิ่นอาเภอปทุมรัตต์
6. นายอาเภอหรือผู้แทน
6.1 นายอาเภอปทุมรัตต์หรือผู้แทน
7. กานันในเขตอาเภอปทุมรัตต์
7.1 กานันตาบลโพนสูง
7.2 กานันตาบลสระบัว
7.3 กานันตาบลหนองแคน
7.4 กานันตาบลโนนสวรรค์
7.5 กานันตาบลโนนสง่า
7.6 กานันตาบลขีเ้ หล็ก
7.7 กานันตาบลบัวแดง
7.8 กานันตาบลดอกล้า
8. ประธานชุมชนของเทศบาลทุกระดับ
8.1 ประธานชุมชนเทศบาลตาบลปทุมรัตต์
8.2 ประธานชุมชนเทศบาลตาบลโพนสูง
9. ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลที่ตั้งอยู่ในเขตอาเภอปทุมรัตต์
9.1 สาธารณสุขอาเภอปทุมรัตต์
9.2 ผู้อานวยการโรงพยาบาลปทุมรัตต์
9.3 ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านดอกล้า ตาบลดอกล้า
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10. ผู้อานวยการโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตอาเภอปทุมรัตต์
10.1 ผู้อานวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
10.2 ผู้อานวยการโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์
11. ผู้อานวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชนในเขตอาเภอปทุมรัตต์
11.1 ผู้อานวยการโรงเรียนแสนสี
11.2 ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม (พิศาฐ์พิทยาคาร)
11.3 ผู้อานวยการโรงเรียนโนนสวรรค์
12. หัวหน้าส่วนราชการในเขตอาเภอปทุมรัตต์
12.1 สรรพากรอาเภอปทุมรัตต์
12.2 พัฒนาการอาเภอปทุมรัตต์
12.3 เกษตรอาเภอปทุมรัตต์
13. ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตอาเภอปทุมรัตต์
13.1 ประธาน อสม.อ.ปทุมรัตต์
13.2 รองประธาน อสม.อ.ปทุมรัตต์
13.3 เลขานุการ อสม.อ.ปทุมรัตต์
14. ประธานสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในเขตอาเภอปทุมรัตต์
14.1 ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. เทศบาลตาบลปทุมรัตต์
14.2 ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตาบลดอกล้า
14.3 ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. เทศบาลตาบลโพนสูง
15. ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง ในเขตอาเภอปทุมรัตต์
15.1 ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอาเภอปทุมรัตต์
15.2 รองประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอาเภอปทุมรัตต์
15.3 รองประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอาเภอปทุมรัตต์
16. ประธานกลุม่ อาชีพในเขตอาเภอปทุมรัตต์
16.1 นางพัชรวัลย์ ชื่นวานร
16.2 นางรัชนี ปรีจาใส
16.3 นางระจงจิตต์ แสงน้า
17. ผู้ทรงคุณวุฒิ ในเขตอาเภอปทุมรัตต์
17.1 นายไชยา วรรณประเสริฐ
17.2 นางสง่า นามวงษา
18. อาสาสมัครพัฒนาชุมชน ในเขตอาเภอปทุมรัตต์
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18.1 นายสุพจน์ พรมโคตร
18.2 นางลาดวน ลาดบัวขาว
19. ประธานชมรมผู้สงู อายุทกุ ตาบล ในเขตอาเภอปทุมรัตต์
19.1 ประธานชมรมผูส้ ูงอายุ อบต.บัวแดง
19.2 รองประธานชมรมผูส้ ูงอายุ อบต.บัวแดง
19.3 เลขานุการประธานชมรมผูส้ ูงอายุ อบต.บัวแดง
20. องค์กรทางธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม ในเขตอาเภอปทุมรัตต์
20.1 นายสุพจน์ วรวิเศษ
20.2 นายอาพร สีสนิท
21. บุคคลหรือกลุม่ บุคคลอื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนดขึ้น
21.1 ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมรัตต์
21.2 ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอปทุมรัตต์
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รายชื่อประชาคมอาเภอเมืองสรวง
1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
1.1 นายทรรศยุ ไชยรัตน์
2. นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอ
2.1 นายกเทศมนตรีตาบลเมืองสรวง
2.2 นายกเทศมนตรีตาบลคูเมือง
2.3 นายกเทศมนตรีตาบลหนองหิน
2.4 นายกเทศมนตรีตาบลกกกุง
3. ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอ
3.1 ประธานสภาเทศบาลตาบลคูเมือง
3.2 ประธานสภาเทศบาลตาบลหนองหิน
3.3 ประธานสภาเทศบาลตาบลกกกุง
3.4 ประธานสภาเทศบาลตาบลเมืองสรวง
4. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอ
4.1 ปลัดเทศบาลตาบลคูเมือง
4.2 ปลัดเทศบาลตาบลหนองหิน
4.3 ปลัดเทศบาลตาบลกกกุง
4.4 ปลัดเทศบาลตาบลเมืองสรวง
5. ท้องถิ่นอาเภอ
5.1 ท้องถิ่นอาเภอเมืองสรวง
6. นายอาเภอหรือผู้แทน
6.1 นายอาเภอเมืองสรวงหรือผู้แทน
7. กานันในเขตอาเภอ
7.1 กานันตาบลคูเมือง
7.2 กานันตาบลหนองหิน
7.3 กานันตาบลกกกุง
7.4 กานันตาบลเมืองสรวง
8. ประธานชุมชนของเทศบาลทุกระดับ
8.1 ประธานชุมชนเทศบาลตาบลคูเมือง
8.2 ประธานชุมชนเทศบาลตาบลหนองหิน
8.3 ประธานชุมชนเทศบาลตาบลกกกุง
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8.4ประธานชุมชนเทศบาลตาบลเมืองสรวง
9. ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลที่ตั้งอยู่ในเขตอาเภอ
9.1 สาธารณสุขอาเภอเมืองสรวง
9.2 ผู้อานวยการโรงพยาบาลอาเภอเมืองสรวง
9.3 ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเมืองสรวง
10. ผู้อานวยการโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตอาเภอ
10.1 ผู้อานวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
10.2 ผู้อานวยการโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์
11. ผู้อานวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชนในเขตอาเภอ
11.1 ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเหล่าฮก
11.2 ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านผา
11.3 ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองผือโนนค้อ
12. หัวหน้าส่วนราชการในเขตอาเภอ
12.1 สรรพากรอาเภอเมืองสรวง
12.2 พัฒนาการอาเภอเมืองสรวง
12.3 เกษตรอาเภอเมืองสรวง
13. ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตอาเภอ
13.1 ประธาน อสม. อาเภอเมืองสรวง
13.2 รองประธาน อสม. อาเภอเมืองสรวง
13.3 เลขานุการ อสม. อาเภอเมืองสรวง
14. ประธานสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในเขตอาเภอ
14.1 ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. ทต.เมืองสรวง
14.2 ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. ทต.กกกุง
14.3 ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. ทต.คูเมือง
15. ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง ในเขตอาเภอ
15.1 ประธานเครือข่ายกองทุนหมูบ่ ้านระดับอาเภอเมืองสรวง
15.2 รองประธานเครือข่ายกองทุนหมูบ่ ้านระดับอาเภอเมืองสรวง
15.3 รองประธานเครือข่ายกองทุนหมูบ่ ้านระดับอาเภอเมืองสรวง
16. ประธานกลุม่ อาชีพในเขตอาเภอ
16.1 นางขุน จาระมาตร์
17. ผู้ทรงคุณวุฒิ ในเขตอาเภอ
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17.1 นายทองคูณ ฤทธาพรม
17.2 นางคากอง ชุมเนตร
8. อาสาสมัครพัฒนาชุมชน ในเขตอาเภอ
18.1 นายถนอม พรมสูงยาง
18.2 นายอานวย ดังก้อง
19. ประธานชมรมผู้สงู อายุทกุ ตาบล ในเขตอาเภอ
19.1 ประธานชมรมผู้สงู อายุเทศบาลตาบลเมืองสรวง
19.2 รองประธานชมรมผู้สงู อายุเทศบาลตาบลเมืองสรวง
19.3 เลขานุการประธานชมรมผูส้ ูงอายุเทศบาลตาบลเมืองสรวง
20. องค์กรทางธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม ในเขตอาเภอ
20.1 นางเสาร์ ธุรพันธ์
20.2 นางสาวอัครมณี ฝางแก้ว
21. บุคคลหรือกลุม่ บุคคลอื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนดขึ้น
21.1 ผูจ้ ัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขา อ.เมืองสรวง
21.2 ผูจ้ ัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.เมืองสรวง
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รายชื่อประชาคมอาเภอโพนทราย
1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
1.1 นายประไพ ศรีสจั จา
2. นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอโพนทราย
2.1 นายกเทศมนตรีตาบลโพนทราย
2.2 นายกเทศมนตรีตาบลสามขา
2.3 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลยางคา
2.4 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าหาดยาว
2.5 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลศรีสว่าง
3. ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอโพนทราย
3.1 ประธานสภาเทศบาลตาบลโพนทราย
3.2 ประธานสภาเทศบาลตาบลสามขา
3.3 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลยางคา
3.4 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
3.5 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลศรีสว่าง
4. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถานในเขตอาเภอโพนทราย
4.1 ปลัดเทศบาลตาบลโพนทราย
4.2 ปลัดเทศบาลตาบลสามขา
4.3 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลยางคา
4.4 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลท่าหาดยาว
4.5 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลศรีสว่าง
5. ท้องถิ่นอาเภอ
5.1 ท้องถิ่นอาเภอโพนทราย
6. นายอาเภอหรือผู้แทน
6.1 นายอาเภอโพนทรายหรือผู้แทน
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7. กานันในเขตอาเภอโพนทราย
7.1 กานันตาบลโพนทราย
7.2 กานันตาบลสามขา
7.3 กานันตาบลยางคา
7.4 กานันตาบลท่าหาดยาว
7.5 กานันตาบลศรีสว่าง
8. ประธานชุมชนของเทศบาลทุกระดับ
8.1 ประธานชุมชนเทศบาลตาบลโพนทราย
8.2 ประธานชุมชนเทศบาลตาบลสามขา
9. ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลที่ตั้งอยู่ในเขตอาเภอโพนทราย
9.1 สาธารณสุขอาเภอโพนทราย
9.2 ผู้อานวยการโรงพยาบาลโพนทราย
9.3 ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสามขา ตาบลสามขา
10. ผู้อานวยการโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตอาเภอโพนทราย
10.1 ผู้อานวยการโรงเรียนทรายทองวิทยา
10.2 ผู้อานวยการโรงเรียนสามขาวิทยา
11. ผู้อานวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชนในเขตอาเภอโพนทราย
11.1 ผู้อานวยการโรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์
11.2 ผู้อานวยการโรงเรียนยางคาวิทยา
11.3 ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหมากยาง
12. หัวหน้าส่วนราชการในเขตอาเภอโพนทราย
12.1 สรรพากรอาเภอโพนทราย
12.2 พัฒนาการอาเภอโพนทราย
12.3 เกษตรอาเภอโพนทราย
13. ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตอาเภอโพนทราย
13.1 ประธาน อสม.อ.โพนทราย
13.2 รองประธาน อสม.อ.โพนทราย
13.3 เลขานุการ อสม.อ.โพนทราย
14. ประธานสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในเขตอาเภอโพนทราย
14.1 ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.อบต.ศรีสว่าง
14.2 ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. เทศบาลตาบลสามขา
14.3 ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. เทศบาลตาบลโพนทราย
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15. ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง ในเขตอาเภอโพนทราย
15.1 ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอาเภอโพนทราย
15.2 รองประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอาเภอโพนทราย
15.3 รองประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอาเภอโพนทราย
16. ประธานกลุม่ อาชีพในเขตอาเภอโพนทราย
16.1 นางหนูแดง ผานัด
16.2 นางสังเวียน พินิจสอน
16.3 นางอุไร สีดา
17. ผู้ทรงคุณวุฒิ ในเขตอาเภอโพนทราย
17.1 นายดารง เชื้อจิต
17.2 นางสุดใจ รัดชา
18. อาสาสมัครพัฒนาชุมชน ในเขตอาเภอโพนทราย
18.1 นายอ่อนสา ยางงาม
18.2 นางวีรยา พันธ์คา
19. ประธานชมรมผู้สงู อายุทกุ ตาบล ในเขตอาเภอโพนทราย
19.1 ประธานชมรมผูส้ ูงอายุ ทต.โพนทราย
19.2 รองประธานชมรมผูส้ ูงอายุ ทต.โพนทราย
19.3 เลขานุการประธานชมรมผูส้ ูงอายุ ทต.โพนทราย
20. องค์กรทางธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม ในเขตอาเภอโพนทราย
20.1 นายสมศักดิ์ หลักด่าน
20.2 นางสาวชัชจิรา รัตนะโสภา
21. บุคคลหรือกลุม่ บุคคลอื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนดขึ้น
21.1 ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนทราย
21.2 ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอโพนทราย
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รายชื่อประชาคมอาเภอศรีสมเด็จ
1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
1.1 นางเกื้อจิตต์ จุรีมาศ
2. นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอศรีสมเด็จ
2.1 นายกเทศมนตรีตาบลศรีสมเด็จ
2.2 นายกเทศมนตรีตาบลโพธิ์ทอง
2.3 นายกเทศมนตรีตาบลบ้านบาก
2.4 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเปลือย
2.5 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองใหญ่
2.6 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวงควง
2.7 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสวนจิก
2.8 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์สัย
3. ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอศรีสมเด็จ
3.1 ประธานสภาเทศบาลตาบลศรีสมเด็จ
3.2 ประธานสภาเทศบาลตาบลโพธิ์ทอง
3.3 ประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านบาก
3.4 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเปลือย
3.5 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองใหญ่
3.6 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวงควง
3.7 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนจิก
3.8 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์สัย
4. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถานในเขตอาเภอศรีสมเด็จ
4.1 ปลัดเทศบาลตาบลศรีสมเด็จ
4.2 ปลัดเทศบาลตาบลโพธิ์ทอง
4.3 ปลัดเทศบาลตาบลบ้านบาก
4.4 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเปลือย
4.5 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองใหญ่
4.6 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวงควง
4.7 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลสวนจิก
4.8 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์สัย
5. ท้องถิ่นอาเภอ
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5.1 ท้องถิ่นอาเภอศรีสมเด็จ
6. นายอาเภอหรือผู้แทน
6.1 นายอาเภอศรีสมเด็จหรือผู้แทน
7. กานันในเขตอาเภอศรีสมเด็จ
7.1 กานันตาบลศรีสมเด็จ
7.2 กานันตาบลโพธิ์ทอง
7.3 กานันตาบลบ้านบาก
7.4 กานันตาบลโพธิ์สัย
7.5 กานันตาบลเมืองเปลือย
7.6 กานันตาบลหนองใหญ่
7.7 กานันตาบลหนองแวงควง
7.8 กานันตาบลสวนจิก
8. ประธานชุมชนของเทศบาลทุกระดับ
8.1 ประธานชุมชนเทศบาลตาบลศรีสมเด็จ
8.2 ประธานชุมชนเทศบาลตาบลโพธิ์ทอง
8.3 ประธานชุมชนเทศบาลตาบลบ้านบาก
9. ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลที่ตั้งอยู่ในเขตอาเภอศรีสมเด็จ
9.1 สาธารณสุขอาเภอศรีสมเด็จ
9.2 ผู้อานวยการโรงพยาบาลศรีสมเด็จ
9.3 ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองใหญ่ ตาบลหนองใหญ่
10. ผู้อานวยการโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตอาเภอศรีสมเด็จ
10.1 ผู้อานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด
10.2 ผู้อานวยการโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา
11. ผู้อานวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชนในเขตอาเภอศรีสมเด็จ
11.1 ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่
11.2 ผู้อานวยการโรงเรียนโนนสีดา
11.3 ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านศรีสมเด็จ
12. หัวหน้าส่วนราชการในเขตอาเภอศรีสมเด็จ
12.1 สรรพากรอาเภอศรีสมเด็จ
12.2 พัฒนาการอาเภอศรีสมเด็จ
12.3 เกษตรอาเภอศรีสมเด็จ
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13. ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตอาเภอศรีสมเด็จ
13.1 ประธาน อสม.อ.ศรีสมเด็จ
13.2 รองประธาน อสม.อ.ศรีสมเด็จ
13.3 เลขานุการ อสม.อ.ศรีสมเด็จ
14. ประธานสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในเขตอาเภอศรีสมเด็จ
14.1 ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.อบต.สวนจิก
14.2 ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. อบต.หนองใหญ่
14.3 ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. เทศบาลตาบลศรีสมเด็จ
15. ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง ในเขตอาเภอศรีสมเด็จ
15.1 ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอาเภอศรีสมเด็จ
15.2 รองประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอาเภอศรีสมเด็จ
15.3 รองประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอาเภอศรีสมเด็จ
16. ประธานกลุม่ อาชีพในเขตอาเภอศรีสมเด็จ
16.1 นายสัน หารสุโพธิ์
16.2 นายใหม คาสวนจิก
16.3 นายบุญเลือง ศิริยม
17. ผู้ทรงคุณวุฒิ ในเขตอาเภอศรีสมเด็จ
17.1 นายเซี่ยน แก้วไพรวัน
17.2 นางสิริมา โยวบุตร
18. อาสาสมัครพัฒนาชุมชน ในเขตอาเภอศรีสมเด็จ
18.1 นายสีนวล นามเสติ
18.2 นางพัชรี คามีเขต
19. ประธานชมรมผู้สงู อายุทกุ ตาบล ในเขตอาเภอศรีสมเด็จ
19.1 ประธานชมรมผูส้ ูงอายุ อบต.สวนจิก
19.2 รองประธานชมรมผูส้ ูงอายุ อบต.สวนจิก
19.3 เลขานุการประธานชมรมผูส้ ูงอายุ อบต.สวนจิก
20. องค์กรทางธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม ในเขตอาเภอศรีสมเด็จ
20.1 นายเด่น ก้านศรีรัตน์
20.2 นายชิดชัย วิลัยทิพย์
21. บุคคลหรือกลุม่ บุคคลอื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนดขึ้น
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21.1 ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสมเด็จ
21.2 ผูจ้ ัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอศรีสมเด็จ
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รายชื่อประชาคมอาเภอเชียงขวัญ
1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
1.1 นายทินกร อ่อนประทุม
2. นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอ
2.1 นายกเทศมนตรีตาบลเชียงขวัญ
2.2 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
2.3 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพระเจ้า
2.4 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหมูม้น
2.5 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเขือง
2.6 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพระธาตุ
3. ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอ
3.1 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงขวัญ
3.2 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
3.3 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลพระเจ้า
3.4 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหมูม้น
3.5 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเขือง
3.6ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลพระธาตุ
4. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอ
4.1 ปลัดเทศบาลตาบลเชียงขวัญ
4.2 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
4.3 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลพระเจ้า
4.4 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหมูม้น
4.5 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเขือง
4.6 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลพระธาตุ
5. ท้องถิ่นอาเภอ
5.1 ท้องถิ่นอาเภอเชียงขวัญ
6. นายอาเภอหรือผู้แทน
6.1 นายอาเภอเชียงขวัญหรือผู้แทน
7. กานันในเขตอาเภอ
7.1 กานันตาบลเชียงขวัญ
7.2 กานันตาบลพลับพลา
7.3 กานันตาบลพระเจ้า
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7.4 กานันตาบลหมูม้น
7.5กานันตาบลบ้านเขือง
7.6 กานันตาบลพระธาตุ
8. ประธานชุมชนของเทศบาลทุกระดับ
8.1 ประธานชุมชนเทศบาลตาบลเชียงขวัญ
8.2 ประธานชุมชนองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา
8.3 ประธานชุมชนองค์การบริหารส่วนตาบลพระเจ้า
8.4ประธานชุมชนองค์การบริหารส่วนตาบลหมูม้น
8.5ประธานชุมชนองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเขือง
8.6ประธานชุมชนองค์การบริหารส่วนตาบลพระธาตุ
9. ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลที่ตั้งอยู่ในเขตอาเภอ
9.1 สาธารณสุขอาเภอเชียงขวัญ
9.2 ผู้อานวยการโรงพยาบาลอาเภอเชียงขวัญ
9.3 ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านไผ่
10. ผู้อานวยการโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตอาเภอ
10.1 ผู้อานวยการโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม
10.2 ผู้อานวยการโรงเรียนพลับพลาวิทยาคม
11. ผู้อานวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชนในเขตอาเภอ
11.1 ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเขือง
11.2 ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านพระเจ้า (ศรีมหาธาตุ)
11.3 ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านมีชัย
12. หัวหน้าส่วนราชการในเขตอาเภอ
12.1 สรรพากรอาเภอเชียงขวัญ
12.2 พัฒนาการอาเภอเชียงขวัญ
12.3 เกษตรอาเภอเชียงขวัญ
13. ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตอาเภอ
13.1 ประธาน อสม. อาเภอเชียงขวัญ
13.2 รองประธาน อสม. อาเภอเชียงขวัญ
13.3 เลขานุการ อสม. อาเภอเชียงขวัญ
14. ประธานสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในเขตอาเภอ
14.1 ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. อบต.บ้านเขือง
14.2 ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. อบต.พลับพลา
14.3 ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. อบต.พระเจ้า
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15. ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง ในเขตอาเภอ
15.1 ประธานเครือข่ายกองทุนหมูบ่ ้านระดับอาเภอเชียงขวัญ
15.2 รองประธานเครือข่ายกองทุนหมูบ่ ้านระดับอาเภอเชียงขวัญ
15.3 รองประธานเครือข่ายกองทุนหมูบ่ ้านระดับอาเภอเชียงขวัญ
16. ประธานกลุม่ อาชีพในเขตอาเภอ
16.1 นางบุญเที่ยง วิริไฟ
16.2 นางสาเนียง ศรเลิศ
16.3 นางวงเดือน สุธรรม
17. ผู้ทรงคุณวุฒิ ในเขตอาเภอ
17.1 นายบุญส่ง ธานีวรรณ
17.2 นายประทวน ประเสริฐสังข์
18. อาสาสมัครพัฒนาชุมชน ในเขตอาเภอ
18.1 นายไชยยา ไสยรศ
18.2 นางบัวเครือ พลเวียง
19. ประธานชมรมผู้สงู อายุทกุ ตาบล ในเขตอาเภอ
19.1 ประธานชมรมผู้สงู อายุองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเขือง
19.2 รองประธานชมรมผู้สงู อายุองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเขือง
19.3 เลขานุการประธานชมรมผูส้ ูงอายุองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเขือง
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20. องค์กรทางธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม ในเขตอาเภอ
20.1 นางรัชฏา สงครินทร์
20.2 นายวีระพล จันทะคัด
21. บุคคลหรือกลุม่ บุคคลอื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนดขึ้น
21.1 ผูจ้ ัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขา อ.เชียงขวัญ
21.2 ผูจ้ ัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.เชียงขวัญ
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รายชื่อประชาคมอาเภอหนองฮี
1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
1.1 นายเฉลิมศักดิ์ แสนปาง
2. นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอ
2.1 นายกเทศมนตรีตาบลหนองฮี
2.2 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดูกอึ่ง
2.3 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นราษฎร์
2.4นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสาวแห
3. ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอ
3.1 ประธานสภาเทศบาลตาบลหนองฮี
3.2 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดูกอึง่
3.3 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นราษฎร์
3.4 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสาวแห
4. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอ
4.1 ปลัดเทศบาลตาบลหนองฮี
4.2 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลดูกอึง่
4.3 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นราษฎร์
4.4 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลสาวแห
5. ท้องถิ่นอาเภอ
5.1 ท้องถิ่นอาเภอหนองฮี
6. นายอาเภอหรือผู้แทน
6.1 นายอาเภอหนองฮีหรือผู้แทน
7. กานันในเขตอาเภอ
7.1 กานันตาบลหนองฮี
7.2 กานันตาบลดูกอึง่
7.3 กานันตาบลเด่นราษฎร์
7.4 กานันตาบลสาวแห
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8. ประธานชุมชนของเทศบาลทุกระดับ
8.1 ประธานชุมชนองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮี
8.2 ประธานชุมชนองค์การบริหารส่วนตาบลดูกอึ่ง
8.3 ประธานชุมชนองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นราษฎร์
8.4 ประธานชุมชนองค์การบริหารส่วนตาบลสาวแห
9. ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลที่ตั้งอยู่ในเขตอาเภอ
9.1 สาธารณสุขอาเภอหนองฮี
9.2 ผู้อานวยการโรงพยาบาลอาเภอหนองฮี
9.3ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสาวแห
10. ผู้อานวยการโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตอาเภอ
10.1 ผู้อานวยการโรงเรียนดูกอึง่ ประชาสามัคคี
10.2 ผู้อานวยการโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์
11. ผู้อานวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชนในเขตอาเภอ
11.1 ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดูกอึ่งศรีเจริญ
11.2 ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองไศล
11.3 ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี
12. หัวหน้าส่วนราชการในเขตอาเภอ
12.1 สรรพากรอาเภอหนองฮี
12.2 พัฒนาการอาเภอหนองฮี
12.3 เกษตรอาเภอหนองฮี
13. ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตอาเภอ
13.1 ประธาน อสม.อาเภอหนองฮี
13.2 รองประธาน อสม.อาเภอหนองฮี
13.3 เลขานุการ อสม.อาเภอหนองฮี
14. ประธานสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในเขตอาเภอ
14.1 ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. อบต.สาวแห
14.2 ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. อบต.ดูกอึง่
14.3 ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. อบต.เด่นราษฎร์
15. ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง ในเขตอาเภอ
15.1 ประธานเครือข่ายกองทุนหมูบ่ ้านระดับอาเภอหนองฮี
15.2 รองประธานเครือข่ายกองทุนหมูบ่ ้านระดับอาเภอหนองฮี
15.3 รองประธานเครือข่ายกองทุนหมูบ่ ้านระดับอาเภอหนองฮี
16. ประธานกลุม่ อาชีพในเขตอาเภอ
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16.1 นางหนูเรียน คมขา
16.2 นางสีนวน เสียงใหญ่
16.3 นายถนอม กมลเลิศ
17. ผู้ทรงคุณวุฒิ ในเขตอาเภอ
17.1 นายประยุทธ์ โยธาจันทร์
17.2นายสถิต กมลเลิศ
18. อาสาสมัครพัฒนาชุมชน ในเขตอาเภอ
18.1 น.ส.ฉวี ภูมิเรศสุนทร
18.2 นางสมหมาย สุนทร
19. ประธานชมรมผู้สงู อายุทกุ ตาบล ในเขตอาเภอ
19.1 ประธานชมรมผู้สงู อายุองค์การบริหารส่วนตาบลสาวแห
19.2 รองประธานชมรมผู้สงู อายุองค์การบริหารส่วนตาบลสาวแห
19.3 เลขานุการประธานชมรมผูส้ ูงอายุองค์การบริหารส่วนตาบลสาวแห
20. องค์กรทางธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม ในเขตอาเภอ
20.1 นายสุวรรณ หันตุลา
20.2 นางอุไรวรรณวรพนม
21. บุคคลหรือกลุม่ บุคคลอื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนดขึ้น
21.1 ผูจ้ ัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขา อ.หนองฮี
21.2 ผูจ้ ัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.หนองฮี
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รายชื่อประชาคมอาเภอทุ่งเขาหลวง
1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
1.1 น.ส.จุฬาลักษณ์ นาเมืองรักษ์
2. นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอ
2.1 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งเขาหลวง
2.2 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบึงงาม
2.3 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมะบ้า
2.4 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเหล่า
2.5 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเทอดไทย
3. ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอ
3.1 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทุง่ เขาหลวง
3.2 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงงาม
3.3 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมะบ้า
3.4 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเหล่า
3.5 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเทอดไท
4. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอ
4.1 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลทุง่ เขาหลวง
4.2 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบึงงาม
4.3 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลมะบ้า
4.4 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเหล่า
4.5 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเทอดไทย
5. ท้องถิ่นอาเภอ
5.1 ท้องถิ่นอาเภอทุง่ เขาหลวง
6. นายอาเภอหรือผู้แทน
6.1 นายอาเภอทุ่งเขาหลวงหรือผู้แทน
7. กานันในเขตอาเภอ
7.1 กานันตาบลทุ่งเขาหลวง
7.2 กานันตาบลบึงงาม
7.3 กานันตาบลมะบ้า
7.4 กานันตาบลเหล่า
7.5 กานันตาบลเทอดไทย
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8. ประธานชุมชนของเทศบาลทุกระดับ
8.1 ประธานชุมชนองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งเขาหลวง
8.2 ประธานชุมชนองค์การบริหารส่วนตาบลบึงงาม
8.3 ประธานชุมชนองค์การบริหารส่วนตาบลมะบ้า
8.4 ประธานชุมชนองค์การบริหารส่วนตาบลเหล่า
8.5 ประธานชุมชนองค์การบริหารส่วนตาบลเทอดไทย
9. ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลที่ตั้งอยู่ในเขตอาเภอ
9.1 สาธารณสุขอาเภอทุง่ เขาหลวง
9.2 ผู้อานวยการโรงพยาบาลอาเภอทุ่งเขาหลวง
9.3 ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทุง่ เขาหลวง
10. ผู้อานวยการโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตอาเภอ
10.1 ผู้อานวยการโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม
11. ผู้อานวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชนในเขตอาเภอ
11.1 ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านจาน
11.2 ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหวายหลึม
11.3 ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเทอดไทย
12. หัวหน้าส่วนราชการในเขตอาเภอ
12.1 สรรพากรอาเภอทุ่งเขาหลวง
12.2 พัฒนาการอาเภอทุ่งเขาหลวง
12.3 เกษตรอาเภอทุง่ เขาหลวง
13. ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตอาเภอ
13.1 ประธาน อสม. อาเภอทุ่งเขาหลวง
13.2 รองประธาน อสม. อาเภอทุ่งเขาหลวง
13.3 เลขานุการ อสม. อาเภอทุง่ เขาหลวง
14. ประธานสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในเขตอาเภอ
14.1 ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. อบต.ทุ่งเขาหลวง
14.2 ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. อบต.บึงงาม
14.3 ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. อบต.เทอดไทย
15. ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง ในเขตอาเภอ
15.1 ประธานเครือข่ายกองทุนหมูบ่ ้านระดับอาเภอทุง่ เขาหลวง
15.2 รองประธานเครือข่ายกองทุนหมูบ่ ้านระดับอาเภอทุ่งเขาหลวง
15.3 รองประธานเครือข่ายกองทุนหมูบ่ ้านระดับอาเภอทุ่งเขาหลวง
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16. ประธานกลุม่ อาชีพในเขตอาเภอ
16.1 นางทองเลี่ยม ศรีบญ
ุ เรือง
16.2 นายประภาส พงษ์ศาสตร์
16.3 นางเนือง ขนานแข็ง
17. ผู้ทรงคุณวุฒิ ในเขตอาเภอ
17.1 นายวิจิตร นิจกรรม
17.2 นางพุดตาน ศรีสุระ
18. อาสาสมัครพัฒนาชุมชน ในเขตอาเภอ
18.1 นายณัฐพงษ์ สังฆะทิพย์
18.2 นายบารุง ช่องวารินทร์
19. ประธานชมรมผู้สงู อายุทกุ ตาบล ในเขตอาเภอ
19.1 ประธานชมรมผู้สงู อายุองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งเขาหลวง
19.2 รองประธานชมรมผู้สงู อายุองค์การบริหารส่วนตาบลทุง่ เขาหลวง
19.3 เลขานุการประธานชมรมผูส้ ูงอายุองค์การบริหารส่วนตาบลทุง่ เขาหลวง
20. องค์กรทางธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม ในเขตอาเภอ
20.1 นายเกสร อินทมาตย์
20.2 นางสมร ชันธวุธ
21. บุคคลหรือกลุม่ บุคคลอื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนดขึ้น
21.1 ผูจ้ ัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขา อ.ทุง่ เขาหลวง
21.2 ผูจ้ ัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ทุ่งเขาหลวง

ตารางการจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2563
วัน /เดือน / ปี

อาเภอ

สถานที่

เวลา

เกษตรวิสัย

ที่ว่าการอาเภอเกษตรวิสัย

08.30 น.

เมืองร้อยเอ็ด

เทศบาลตาบลโนนตาล

13.30

ปทุมรัตต์

อบต.บัวแดง

08.30 น.

จตุรพักตรพิมาน

เทศบาลตาบลจตุรพักตรพิมาน

13.30 น.

โพนทอง

อบต.นาอุดม

08.30

ทุ่งเขาหลวง

อบต.ทุง่ เขาหลวง

13.30 น.

เสลภูมิ

เทศบาลตาบลท่าม่วง

08.30 น.

ธวัชบุรี

อบต.ไพศาล

13.30 น.

วันจันทร์
9 มี.ค. 63

เมยวดี

เทศบาลตาบลชุมพร

08.30 น.

วันอังคาร
10 มี.ค. 63

หนองฮี

อบต.สาวแห

08.30 น.

วันอังคาร
3 มี.ค. 63

วันพุธ
4 มี.ค. 63

วันพฤหัสบดี
5 มี.ค. 63

วันศุกร์
6 มี.ค. 63

-2วัน /เดือน / ปี

อาเภอ

สถานที่

เวลา

สุวรรณภูมิ

อบต.สระคู

08.30 น.

เมืองสรวง

เทศบาลตาบลเมืองสรวง

13.30 น.

พนมไพร

อบต.แสนสุข

08.30 น.

อาจสามารถ

อบต.บ้านดู่

13.30 น.

โพนทราย

เทศบาลตาบลโพนทราย

08.30 น.

โพธิ์ชัย

เทศบาลตาบลชัยวารี

08.30 น.

เชียงขวัญ

อบต.บ้านเขือง

13.30 น.

ศรีสมเด็จ

อบต.สวนจิก

08.30 น.

จังหาร

อบต.ม่วงลาด

13.30 น.

หนองพอก

เทศบาลตาบลหนองพอก

08.30 น.

วันพุธ
11 มี.ค. 63

วันพฤหัสบดี
12 มี.ค. 63

วันศุกร์
13 มี.ค. 63

วันจันทร์
16 มี.ค. 63

วันอังคาร
17 มี.ค. 63

วันพฤหัสบดี
19 มี.ค. 63
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รายชื่อประชาคมอาเภอเมืองร้อยเอ็ด
1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
1.1 นายณัฏฐ์วัฒน์ จีนภักดี
1.2 นางสาวจุฑาพร เกษมทรัพย์
1.3 นางสาวจุรีภรณ์ เอื้อไพจิตร
1.4 นายพรชัย จิตชินะกุล
2. นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอ
2.1 นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด
2.2 นายกเทศมนตรีตาบลโนนตาล
2.3 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
2.4 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเหนือเมือง
2.5 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนรัง
2.6 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น
2.7 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง
2.8 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสะอาดสมบูรณ์
2.9 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแคนใหญ่
2.10 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองทอง
2.11 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์
2.12 นายกเทศมนตรีตาบลสีแก้ว
2.13 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวง
2.14 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
2.15 นายกเทศมนตรีตาบลปอภาร
3. ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอ
3.1 ประธานสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
3.2 ประธานสภาเทศบาลตาบลโนนตาล
3.3 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
3.4 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเหนือเมือง
3.5 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโนนรัง
3.6 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น
3.7 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง
3.8 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสะอาดสมบูรณ์
3.9 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแคนใหญ่
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3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองทอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์
ประธานสภาเทศบาลตาบลสีแก้ว
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
ประธานสภาเทศบาลตาบลปอภาร

4. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถานในเขตอาเภอ
4.1 ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
4.2 ปลัดเทศบาลตาบลโนนตาล
4.3 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
4.4 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเหนือเมือง
4.5 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโนนรัง
4.6 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น
4.7 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง
4.8 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลสะอาดสมบูรณ์
4.9 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแคนใหญ่
4.10 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองทอง
4.11 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์
4.12 ปลัดเทศบาลตาบลสีแก้ว
4.13 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวง
4.14 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลดงลาน
4.15 ปลัดเทศบาลตาบลปอภาร
5. ท้องถิ่นอาเภอ
5.1 ท้องถิ่นอาเภอเมืองร้อยเอ็ด
6. นายอาเภอหรือผู้แทน
6.1 นายอาเภอเมืองร้อยเอ็ดหรือผู้แทน
7. กานันในเขตอาเภอ
7.1 กานันตาบลโนนตาล
7.2 กานันตาบลหนองแก้ว
7.3 กานันตาบลเหนือเมือง
7.4 กานันตาบลโนนรัง
7.5 กานันตาบลขอนแก่น
7.6 กานันตาบลรอบเมือง
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7.7 กานันตาบลสะอาดสมบูรณ์
7.8 กานันตาบลแคนใหญ่
7.9 กานันตาบลเมืองทอง
7.10 กานันตาบลนาโพธิ์
7.11 กานันตาบลสีแก้ว
7.12 กานันตาบลหนองแวง
7.13 กานันตาบลดงลาน
7.14 กานันตาบลปอภาร
8. ประธานชุมชนของเทศบาลทุกระดับ
8.1 ประธานชุมชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
8.2 ประธานชุมชนเทศบาลตาบลโนนตาล
8.3 ประธานชุมชนเทศบาลตาบลปอภาร
8.4 ประธานชุมชนเทศบาลตาบลสีแก้ว
9. ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลที่ตั้งอยู่ในเขตอาเภอ
9.1 สาธารณสุขอาเภอเมืองร้อยเอ็ด
9.2 ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโนนสว่าง
9.3 ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านขอนแก่นใต้
10. ผู้อานวยการโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตอาเภอ
10.1 ผู้อานวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
10.2 ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีศกึ ษา
10.3 ผู้อานวยการโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
11. ผู้อานวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชนในเขตอาเภอ
11.1 ผู้อานวยการโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
11.2 ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
11.3 ผู้อานวยการโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
12. หัวหน้าส่วนราชการในเขตอาเภอ
12.1 สรรพากรอาเภอเมืองร้อยเอ็ด
12.2 พัฒนาการอาเภอเมืองร้อยเอ็ด
12.3 เกษตรอาเภอเมืองร้อยเอ็ด
13. ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตอาเภอ
13.1 ประธาน อสม.อ.เมืองร้อยเอ็ด
13.2 รองประธาน อสม.อ.เมืองร้อยเอ็ด
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13.3 เลขานุการ อสม.อ.เมืองร้อยเอ็ด
14. ประธานสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในเขตอาเภอ
14.1 ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. เทศบาลตาบลโนนตาล
14.2 ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตาบลแคนใหญ่
14.3 ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองทอง
15. ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง ในเขตอาเภอ
15.1 ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอาเภอเมืองร้อยเอ็ด
15.2 รองประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอาเภอเมืองร้อยเอ็ด
15.3 รองประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอาเภอเมืองร้อยเอ็ด
16. ประธานกลุม่ อาชีพในเขตอาเภอ
16.1 นายประจักษ์ สาศิริ
16.2 นางจังการ ศิริเวช
16.3 นางละออง เกสรประทุม
17. ผู้ทรงคุณวุฒิ ในเขตอาเภอ
17.1 นายอดิศัย ไกรแก้ว
17.2 นางดนตรี ไชยเสือ
18. อาสาสมัครพัฒนาชุมชน ในเขตอาเภอ
18.1 นางธัญชนก วินทะไชย
18.2 นายศุภกรณ์ จันทรวิภาค
19. ประธานชมรมผู้สงู อายุทกุ ตาบล ในเขตอาเภอ
19.1 ประธานชมรมผูส้ ูงอายุเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
19.2 รองประธานชมรมผูส้ ูงอายุเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
19.3 เลขานุการประธานชมรมผูส้ ูงอายุเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
20. องค์กรทางธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม ในเขตอาเภอ
20.1 นายทรงพล สุริยวนากุล
20.2 นายจักรพันธ์ โพธินาม
21. บุคคลหรือกลุม่ บุคคลอื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนดขึ้น
21.1 ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด
21.2 ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร้อยเอ็ด
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รายชี่อประชาคมอาเภอเสลภูมิ
1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
1.1 นายขวัญชัย เนียมรัตน์
1.2 นายเดชศักดิ์ โพธิศรี
1.3 นางศศิธร พรหมชัยนันท์
2. นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอ
2.1 นายกเทศมนตรีตาบลเสลภูมิ
2.2 นายกเทศมนตรีตาบลขวาว
2.3 นายกเทศมนตรีตาบลเมืองไพร
2.4 นายกเทศมนตรีตาบลนาแซง
2.5 นายกเทศมนตรีตาบลหนองหลวง
2.6 นายกเทศมนตรีตาบลวังหลวง
2.7 นายกเทศมนตรีตาบลเกาะแก้ว
2.8 นายกเทศมนตรีตาบลนาเมือง
2.9 นายกเทศมนตรีตาบลพรสวรรค์
2.10 นายกเทศมนตรีตาบลท่าม่วง
2.11 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบึงเกลือ
2.12 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเหล่าน้อย
2.13 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลศรีวลิ ัย
2.14 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนางาม
2.15 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลภูเงิน
2.16 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ทอง
2.17 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาเลิง
3. ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอ
3.1 ประธานสภาเทศบาลตาบลเสลภูมิ
3.2 ประธานสภาเทศบาลตาบลขวาว
3.3 ประธานสภาเทศบาลตาบลเมืองไพร
3.4 ประธานสภาเทศบาลตาบลนาแซง
3.5 ประธานสภาเทศบาลตาบลหนองหลวง
3.6 ประธานสภาเทศบาลตาบลวังหลวง
3.7 ประธานสภาเทศบาลตาบลเกาะแก้ว
3.8 ประธานสภาเทศบาลตาบลนาเมือง
3.9 ประธานสภาเทศบาลตาบลพรสวรรค์
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3.10 ประธานสภาเทศบาลตาบลท่าม่วง
3.11 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงเกลือ
3.12 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเหล่าน้อย
3.13 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลศรีวิลัย
3.14 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนางาม
3.15 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลภูเงิน
3.16 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ทอง
3.17 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาเลิง
4. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอ
4.1 ปลัดเทศบาลตาบลเสลภูมิ
4.2 ปลัดเทศบาลตาบลขวาว
4.3 ปลัดเทศบาลตาบลเมืองไพร
4.4 ปลัดเทศบาลตาบลนาแซง
4.5 ปลัดเทศบาลตาบลหนองหลวง
4.6 ปลัดเทศบาลตาบลวังหลวง
4.7 ปลัดเทศบาลตาบลเกาะแก้ว
4.8 ปลัดเทศบาลตาบลนาเมือง
4.9 ปลัดเทศบาลตาบลพรสวรรค์
4.10 ปลัดเทศบาลตาบลท่าม่วง
4.11 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบึงเกลือ
4.12 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเหล่าน้อย
4.13 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลศรีวิลัย
4.14 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนางาม
4.15 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลภูเงิน
4.16 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ทอง
4.17 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาเลิง
5. ท้องถิ่นอาเภอ
5.1 ท้องถิ่นอาเภอเสลภูมิ
6. นายอาเภอหรือผู้แทน
6.1 นายอาเภอเสลภูมิหรือผู้แทน
7. กานันในเขตอาเภอ
7.1 กานันตาบลเสลภูมิ
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7.2 กานันตาบลขวาว
7.3 กานันตาบลเมืองไพร
7.4 กานันตาบลนาแซง
7.5 กานันตาบลหนองหลวง
7.6กานันตาบลวังหลวง
7.7 กานันตาบลเกาะแก้ว
7.8 กานันตาบลนาเมือง
7.9 กานันตาบลพรสวรรค์
7.10 กานันตาบลบึงเกลือ
7.11 กานันตาบลเหล่าน้อย
7.12 กานันตาบลศรีวิลัย
7.13 กานันตาบลนางาม
7.14 กานันตาบลภูเงิน
8. ประธานชุมชนของเทศบาลทุกระดับ
8.1 ประธานชุมชนเทศบาลตาบลเสลภูมิ
8.2 ประธานชุมชนเทศบาลตาบลขวาว
8.3 ประธานชุมชนเทศบาลตาบลเมืองไพร
9. ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลที่ตั้งอยู่ในเขตอาเภอ
9.1 สาธารณสุขอาเภอเสลภูมิ
9.2 ผู้อานวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ
9.3 ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านนาเมือง
10. ผู้อานวยการโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตอาเภอ
10.1 ผู้อานวยการโรงเรียนเสลภูมพิ ิทยาคม
10.2 ผู้อานวยการโรงเรียนวังหลวงวิทยาคม
10.3 ผู้อานวยการโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร
11. ผู้อานวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชนในเขตอาเภอ
11.1 ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
11.2 ผู้อานวยการโรงเรียนขวัญเมือง
11.3 ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าไคร้
12. หัวหน้าส่วนราชการในเขตอาเภอ
12.1 สรรพากรอาเภอเสลภูมิ
12.2 พัฒนาการอาเภอเสลภูมิ
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12.3 เกษตรอาเภอเสลภูมิ
13. ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตอาเภอ
13.1 ประธาน อสม.อ.เสลภูมิ
13.2 รองประธาน อสม.อ.เสลภูมิ
13.3 เลขานุการ อสม.อ.เสลภูมิ
14. ประธานสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในเขตอาเภอ
14.1 ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตาบลนาเลิง
14.2 ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. เทศบาลตาบลขวาว
14.3 ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. เทศบาลตาบลเมืองไพร
15. ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง ในเขตอาเภอ
15.1 ประธานเครือข่ายกองทุนหมูบ่ ้านระดับอาเภอเสลภูมิ
15.2 รองประธานเครือข่ายกองทุนหมูบ่ ้านระดับอาเภอเสลภูมิ
15.3 รองประธานเครือข่ายกองทุนหมูบ่ ้านระดับอาเภอเสลภูมิ
16. ประธานกลุม่ อาชีพในเขตอาเภอ
16.1 นางบุรี บัวธรา
16.2 นางบัวไล กอเดช
16.3 นางดวงจันทร์ สุทธิประภา
17. ผู้ทรงคุณวุฒิ ในเขตอาเภอ
17.1 นายนุกูล นอระบุตร
17.2 นางสาวพรธิดา กอเสนาะรส
18. อาสาสมัครพัฒนาชุมชน ในเขตอาเภอ
18.1 นายวงค์ชัย แสงแก้ว
18.2 นางละมัย สรสิทธิ์
19. ประธานชมรมผู้สงู อายุทกุ ตาบล ในเขตอาเภอ
19.1 ประธานชมรมผู้สงู อายุเทศบาลตาบลเสลภูมิ
19.2 รองประธานชมรมผู้สงู อายุเทศบาลตาบลเสลภูมิ
19.3 เลขานุการประธานชมรมผูส้ ูงอายุเทศบาลตาบลเสลภูมิ
20. องค์กรทางธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม ในเขตอาเภอ
20.1 นางทองสุข มูลมะณี
20.2 นางนริศา บัวเขียว
21. บุคคลหรือกลุม่ บุคคลอื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนดขึ้น
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21.1 ผูจ้ ัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสลภูมิ
21.2 ผูจ้ ัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอเสลภูมิ
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รายชื่อประชาคมอาเภอธวัชบุรี
1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
1.1 นายพิสิษฐศักดิ์ ไวนิยมพงศ์
1.2 นายจักรกริช ไวนิยมพงศ์
2. นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอ
2.1 นายกเทศมนตรีตาบลบ้านนิเวศน์
2.2 นายกเทศมนตรีตาบลธงธานี
2.3 นายกเทศมนตรีตาบลอุม่ เม้า
2.4 นายกเทศมนตรีตาบลมะอึ
2.5 นายกเทศมนตรีตาบลนิเวศน์
2.6 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่
2.7 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบึงนคร
2.8 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองพอก
2.9 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองน้อย
2.10 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขวาทุ่ง
2.11 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลธวัชบุรี
2.12 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลราชธานี
2.13 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลไพศาล
3. ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอ
3.1 ประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านนิเวศน์
3.2 ประธานสภาเทศบาลตาบลธงธานี
3.3 ประธานสภาเทศบาลตาบลอุม่ เม้า
3.4 ประธานสภาเทศบาลตาบลมะอึ
3.5 ประธานสภาเทศบาลตาบลนิเวศน์
3.6 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่
3.7 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงนคร
3.8 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองพอก
3.9 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองน้อย
3.10 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเขวาทุ่ง
3.11 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลธวัชบุรี
3.12 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลราชธานี
3.13 ประธานสภาเทศบาลตาบลไพศาล
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4. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอ
4.1 ปลัดเทศบาลตาบลบ้านนิเวศน์
4.2 ปลัดเทศบาลตาบลธงธานี
4.3 ปลัดเทศบาลตาบลอุม่ เม้า
4.4 ปลัดเทศบาลตาบลมะอึ
4.5 ปลัดเทศบาลตาบลนิเวศน์
4.6 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่
4.7 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบึงนคร
4.8 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองพอก
4.9 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองน้อย
4.10 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเขวาทุ่ง
4.11 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลธวัชบุรี
4.12 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลราชธานี
4.13 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลไพศาล
5. ท้องถิ่นอาเภอ
5.1 ท้องถิ่นอาเภอธวัชบุรี
6. นายอาเภอหรือผู้แทน
6.1 นายอาเภอธวัชบุรีหรือผู้แทน
7. กานันในเขตอาเภอ
7.1 กานันตาบลธงธานี
7.2 กานันตาบลอุ่มเม้า
7.3 กานันตาบลมะอึ
7.4 กานันตาบลนิเวศน์
7.5 กานันตาบลหนองไผ่
7.6 กานันตาบลบึงนคร
7.7 กานันตาบลหนองพอก
7.8 กานันตาบลเมืองน้อย
7.9 กานันตาบลเขวาทุ่ง
7.10 กานันตาบลธวัชบุรี
7.11 กานันตาบลราชธานี
7.12 กานันตาบลไพศาล
8. ประธานชุมชนของเทศบาลทุกระดับ
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8.1 ประธานชุมชนเทศบาลตาบลบ้านนิเวศน์
8.2 ประธานชุมชนเทศบาลตาบลธงธานี
8.3 ประธานชุมชนเทศบาลตาบลอุ่มเม้า
9. ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลที่ตั้งอยู่ในเขตอาเภอ
9.1 สาธารณสุขอาเภอธวัชบุรี
9.2 ผู้อานวยการโรงพยาบาลอาเภอธวัชบุรี
9.3 ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านอุ่มเม้า
10. ผู้อานวยการโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตอาเภอ
10.1 ผู้อานวยการโรงเรียนธงธานี
10.2 ผู้อานวยการโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม
10.3 ผู้อานวยการโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย
11. ผู้อานวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชนในเขตอาเภอ
11.1 ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านธวัช
11.2 ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย
11.3 ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคางฮุง
12. หัวหน้าส่วนราชการในเขตอาเภอ
12.1 สรรพากรอาเภอธวัชบุรี
12.2 พัฒนาการอาเภอธวัชบุรี
12.3 เกษตรอาเภอธวัชบุรี
13. ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตอาเภอ
13.1 ประธาน อสม.อ.ธวัชบุรี
13.2 รองประธาน อสม.อ.ธวัชบุรี
13.3 เลขานุการ อสม.อ.ธวัชบุรี
14. ประธานสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในเขตอาเภอ
14.1 ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตาบลไพศาล
14.2 ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตาบลบึงนคร
14.3 ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่
15. ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง ในเขตอาเภอ
15.1 ประธานเครือข่ายกองทุนหมูบ่ ้านระดับอาเภอธวัชบุรี
15.2 รองประธานเครือข่ายกองทุนหมูบ่ ้านระดับอาเภอธวัชบุรี
15.3 รองประธานเครือข่ายกองทุนหมูบ่ ้านระดับอาเภอธวัชบุรี
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16. ประธานกลุม่ อาชีพในเขตอาเภอ
16.1 นางสุภาพร ลือชัยรม
16.2 นางเกสร อนันเอื้อ
16.3 นางชมพูนุช นวลศรี
17. ผู้ทรงคุณวุฒิ ในเขตอาเภอ
17.1 นายสมยศ คาหล่อ
17.2 นางสาวนันท์นภัส ชุชัยสงค์
18. อาสาสมัครพัฒนาชุมชน ในเขตอาเภอ
18.1 นางจันสี ลาพองชาติ
18.2 นายจาลอง ดาร่อน
19. ประธานชมรมผู้สงู อายุทกุ ตาบล ในเขตอาเภอ
19.1 ประธานชมรมผู้สงู อายุองค์การบริหารส่วนตาบลไพศาล
19.2 รองประธานชมรมผู้สงู อายุองค์การบริหารส่วนตาบลไพศาล
19.3 เลขานุการประธานชมรมผูส้ ูงอายุองค์การบริหารส่วนตาบลไพศาล
20. องค์กรทางธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม ในเขตอาเภอ
20.1 นายสาราญ ราชบัณฑิตย์
20.2 นายประทีป ฉิมแก้ว
21. บุคคลหรือกลุม่ บุคคลอื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนดขึ้น
21.1 ผูจ้ ัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธวัชบุรี
21.2 ผูจ้ ัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอธวัชบุรี
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รายชื่อประชาคมอาเภอโพนทอง
1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
1.1 นายกิติศักด์ เลิศศิริรังสรรค์
1.2 นางนันทพร สิริปัญจโชติ
1.3 นายสุราช แวงอุ้ย
2. นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอ
2.1 นายกเทศมนตรีตาบลโพนทอง
2.2 นายกเทศมนตรีตาบลโคกสูง
2.3 นายกเทศมนตรีตาบลโคกกกม่วง
2.4 นายกเทศมนตรีตาบลโนนชัยศรี
2.5 นายกเทศมนตรีตาบลคานาดี
2.6 นายกเทศมนตรีตาบลโพธิ์ทอง
2.7 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสระนกแก้ว
2.8 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพรมสวรรค์
2.9 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสว่าง
2.10 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังสามัคคี
2.11 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองใหญ่
2.12 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาอุดม
2.13 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ศรีสว่าง
2.14 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลอุ่มเม่า
2.15 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง
3. ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอ
3.1 ประธานสภาเทศบาลตาบลโพนทอง
3.2 ประธานสภาเทศบาลตาบลโคกสูง
3.3 ประธานสภาเทศบาลตาบลโคกกกม่วง
3.4 ประธานสภาเทศบาลตาบลคานาดี
3.5 ประธานสภาเทศบาลตาบลโพธิ์ทอง
3.6 ประธานสภาเทศบาลตาบลโนนชัยศรี
3.7 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระนกแก้ว
3.8 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลพรมสวรรค์
3.9 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสว่าง
3.10 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังสามัคคี
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3.11
3.12
3.13
3.14
3.15

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองใหญ่
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาอุดม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ศรีสว่าง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลอุ่มเม่า
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง

4. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอ
4.1 ปลัดเทศบาลตาบลโพนทอง
4.2 ปลัดเทศบาลตาบลโคกสูง
4.3 ปลัดเทศบาลตาบลโคกกกม่วง
4.4 ปลัดเทศบาลตาบลโนนชัยศรี
4.5 ปลัดเทศบาลตาบลคานาดี
4.6 ปลัดเทศบาลตาบลโพธิ์ทอง
4.7 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลสระนกแก้ว
4.8 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลพรมสวรรค์
4.9 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลสว่าง
4.10 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลวังสามัคคี
4.11 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองใหญ่
4.12 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาอุดม
4.13 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ศรีสว่าง
4.14 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลอุ่มเม่า
4.15 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง
5. ท้องถิ่นอาเภอ
5.1 ท้องถิ่นอาเภอโพนทอง
6. นายอาเภอหรือผู้แทน
6.1 นายอาเภอโพนทองหรือผู้แทน
7. กานันในเขตอาเภอ
7.1 กานันตาบลโพนทอง
7.2 กานันตาบลโคกสูง
7.3 กานันตาบลโคกกกม่วง
7.4 กานันตาบลสระนกแก้ว
7.5 กานันตาบลโนนชัยศรี
7.6 กานันตาบลพรมสวรรค์
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7.7 กานันตาบลสว่าง
7.8 กานันตาบลวังสามัคคี
7.9 กานันตาบลหนองใหญ่
7.10 กานันตาบลคานาดี
7.11 กานันตาบลโพธิ์ทอง
7.12 กานันตาบลนาอุดม
7.13 กานันตาบลโพธิ์ศรีสว่าง
7.14 กานันตาบลอุม่ เม่า
8. ประธานชุมชนของเทศบาลทุกระดับ
8.1 ประธานชุมชนเทศบาลตาบลโพนทอง
8.2 ประธานชุมชนเทศบาลตาบลโคกสูง
8.3 ประธานชุมชนเทศบาลตาบลโคกกกม่วง
9. ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลที่ตั้งอยู่ในเขตอาเภอ
9.1 สาธารณสุขอาเภอโพนทอง
9.2 ผู้อานวยการโรงพยาบาลอาเภอโพนทอง
9.3 ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านค้อใหญ่
10. ผู้อานวยการโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตอาเภอ
10.1 ผู้อานวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
10.2 ผู้อานวยการโรงเรียนคานาดีพทิ ยาคม
10.3 ผู้อานวยการโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา
11. ผู้อานวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชนในเขตอาเภอ
11.1 ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลโพนทอง
11.2 ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองนกเป็ด
11.3 ผู้อานวยการโรงเรียนกุดสระวิทยานุกลู
12. หัวหน้าส่วนราชการในเขตอาเภอ
12.1 สรรพากรอาเภอโพนทอง
12.2 พัฒนาการอาเภอโพนทอง
12.3 เกษตรอาเภอโพนทอง
13. ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตอาเภอ
13.1 ประธาน อสม.อ.โพนทอง
13.2 รองประธาน อสม.อ.โพนทอง
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13.3 เลขานุการ อสม.อ.โพนทอง
14. ประธานสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในเขตอาเภอ
14.1 ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. เทศบาลตาบลโพนทอง
14.2 ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. เทศบาลตาบลโคกสูง
14.3 ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. เทศบาลตาบลโคกกกม่วง
15. ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง ในเขตอาเภอ
15.1 ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอาเภอโพนทอง
15.2 รองประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอาเภอโพนทอง
15.3 รองประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอาเภอโพนทอง
16. ประธานกลุม่ อาชีพในเขตอาเภอ
16.1 นายชัยณรงค์ ตาลทรัพย์
16.2 นางบุญชู เหมืองเขวา
16.3 นางจงกรณ์ พลเยี่ยม
17. ผู้ทรงคุณวุฒิ ในเขตอาเภอ
17.1 นางพรทิพย์ สุเทวี
17.2 นายบัวเรียน ธรรมชาติ
18. อาสาสมัครพัฒนาชุมชน ในเขตอาเภอ
18.1 นายโสพล พลเยี่ยม
18.2 นางสาววิไลยวัลย์ พละสุ
19. ประธานชมรมผู้สงู อายุทกุ ตาบล ในเขตอาเภอ
19.1 ประธานชมรมผูส้ ูงอายุเทศบาลตาบลโพนทอง
19.2 รองประธานชมรมผูส้ ูงอายุเทศบาลตาบลโพนทอง
19.3 เลขานุการประธานชมรมผูส้ ูงอายุเทศบาลตาบลโพนทอง
20. องค์กรทางธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม ในเขตอาเภอ
20.1 นายศักดิ์ชัย พลเยี่ยม
20.2 นายสมดี ตาลพรศรี
21. บุคคลหรือกลุม่ บุคคลอื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนดขึ้น
21.1 ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนทอง
21.2 ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอโพนทอง
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รายชื่อประชาคมอาเภอพนมไพร
1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
1.1 นายธนพล โอฆะพนม
1.2 นายคม กนกนภากุล
2. นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอ
2.1 นายกเทศมนตรีตาบลพนมไพร
2.2 นายกเทศมนตรีตาบลโพธิ์ชัย
2.3 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแสนสุข
2.4 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนานวล
2.5 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกสว่าง
2.6 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสระแก้ว
2.7 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคาไฮ
2.8 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพนมไพร
2.9 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลค้อใหญ่
2.10 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลชานุวรรณ
2.11 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวารีสวัสดิ์
2.12 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองทัพไทย
2.13 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ใหญ่
2.14 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้าใส
3. ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอ
3.1 ประธานสภาเทศบาลตาบลพนมไพร
3.2 ประธานสภาเทศบาลตาบลโพธิ์ชัย
3.3 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแสนสุข
3.4 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนานวล
3.5 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกสว่าง
3.6 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระแก้ว
3.7 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลคาไฮ
3.8 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลพนมไพร
3.9 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลค้อใหญ่
3.10 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลชานุวรรณ
3.11 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวารีสวัสดิ์
3.12 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ใหญ่
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3.13 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้าใส
3.14 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองทัพไทย
4. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอ
4.1 ปลัดเทศบาลตาบลพนมไพร
4.2 ปลัดเทศบาลตาบลโพธิ์ชัย
4.3 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแสนสุข
4.4 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนานวล
4.5 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกสว่าง
4.6 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลสระแก้ว
4.7 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลคาไฮ
4.8 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลพนมไพร
4.9 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลค้อใหญ่
4.10 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลชานุวรรณ
4.11 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลวารีสวัสดิ์
4.12 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองทัพไทย
4.13 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ใหญ่
4.14 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้าใส
5. ท้องถิ่นอาเภอ
5.1 ท้องถิ่นอาเภอพนมไพร
6. นายอาเภอหรือผู้แทน
6.1 นายอาเภอพนมไพรหรือผู้แทน
7. กานันในเขตอาเภอ
7.1 กานันตาบลพนมไพร
7.2 กานันตาบลโพธิ์ชัย
7.3 กานันตาบลแสนสุข
7.4 กานันตาบลนานวล
7.5 กานันตาบลโคกสว่าง
7.6 กานันตาบลสระแก้ว
7.7 กานันตาบลคาไฮ
7.8 กานันตาบลพนมไพร
7.9 กานันตาบลค้อใหญ่
7.10 กานันตาบลชานุวรรณ
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7.11 กานันตาบลวารีสวัสดิ์
7.12 กานันตาบลหนองทัพไทย
7.13 กานันตาบลโพธิ์ใหญ่
7.14กานันตาบลกุดน้าใส
8. ประธานชุมชนของเทศบาลทุกระดับ
8.1 ประธานชุมชนเทศบาลตาบลพนมไพร
8.2 ประธานชุมชนเทศบาลตาบลโพธิ์ชัย
8.3 ประธานชุมชนองค์การบริหารส่วนตาบลแสนสุข
9. ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลที่ตั้งอยู่ในเขตอาเภอ
9.1 สาธารณสุขอาเภอพนมไพร
9.2 ผู้อานวยการโรงพยาบาลอาเภอพนมไพร
9.3 ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านนานวล
10. ผู้อานวยการโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตอาเภอ
10.1 ผู้อานวยการโรงเรียนน้าใสวรวิทย์
10.2 ผู้อานวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
10.3 ผู้อานวยการโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม
11. ผู้อานวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชนในเขตอาเภอ
11.1 ผู้อานวยการโรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา
11.2 ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่
11.3 ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคาไฮ
12. หัวหน้าส่วนราชการในเขตอาเภอ
12.1 สรรพากรอาเภอพนมไพร
12.2 พัฒนาการอาเภอพนมไพร
12.3 เกษตรอาเภอพนมไพร
13. ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตอาเภอ
13.1 ประธาน อสม.อ.พนมไพร
13.2 รองประธาน อสม.อ.พนมไพร
13.3 เลขานุการ อสม.อ.พนมไพร
14. ประธานสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในเขตอาเภอ
14.1 ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. เทศบาลตาบลพนมไพร
14.2 ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. เทศบาลตาบลโพธิ์ชัย
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14.3 ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตาบลแสนสุข
15. ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง ในเขตอาเภอ
15.1 ประธานเครือข่ายกองทุนหมูบ่ ้านระดับอาเภอพนมไพร
15.2 รองประธานเครือข่ายกองทุนหมูบ่ ้านระดับอาเภอพนมไพร
15.3 รองประธานเครือข่ายกองทุนหมูบ่ ้านระดับอาเภอพนมไพร
16. ประธานกลุม่ อาชีพในเขตอาเภอ
16.1 นางอุมากร สกุนินท์
16.2 นางเดือนเพ็ญ ศิริ
16.3 นางดาราณี วันภูงา
17. ผู้ทรงคุณวุฒิ ในเขตอาเภอ
17.1 นายสายันต์ ลาพานิช
17.2 นางบุญมี หามูลได้
18. อาสาสมัครพัฒนาชุมชน ในเขตอาเภอ
18.1 นายชัชวัฒน์ เนตรรักษ์
18.2 นางวราภรณ์ ศิริ
19. ประธานชมรมผู้สงู อายุทกุ ตาบล ในเขตอาเภอ
19.1 ประธานชมรมผู้สงู อายุองค์การบริหารส่วนตาบลแสนสุข
19.2 รองประธานชมรมผู้สงู อายุองค์การบริหารส่วนตาบลแสนสุข
19.3 เลขานุการประธานชมรมผูส้ ูงอายุองค์การบริหารส่วนตาบลแสนสุข
20. องค์กรทางธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม ในเขตอาเภอ
20.1 นายสุวิทย์ กัมภู
20.2 นายไพฑูรย์ ลครวงค์
21. บุคคลหรือกลุม่ บุคคลอื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนดขึ้น
21.1 ผูจ้ ัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมไพร
21.2 ผูจ้ ัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอพนมไพร
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รายชื่อประชาคมอาเภออาจสามารถ
1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
1.1 นายอรุณ ชัฏพลชัย
1.2 นายถาวร ตรีบุญเมือง
2. นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภออาจสามารถ
2.1 นายกเทศมนตรีตาบลอาจสามารถ
2.2 นายกเทศมนตรีตาบลโพนเมือง
2.3 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองขาม
2.4 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหน่อม
2.5 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโหรา
2.6 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านดู่
2.7 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแจ้ง
2.8 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลอาจสามารถ
2.9 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหมื่นถ่าน
2.10 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว
2.11 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลขี้เหล็ก
3. ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภออาจสามารถ
3.1 ประธานสภาเทศบาลตาบลอาจสามารถ
3.2 ประธานสภาเทศบาลตาบลโพนเมือง
3.3 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองขาม
3.4 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหน่อม
3.5 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโหรา
3.6 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลขี้เหล็ก
3.7 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านดู่
3.8 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแจ้ง
3.9 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลอาจสามารถ
3.10 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหมืน่ ถ่าน
3.11 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว
4. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถานในเขตอาเภออาจสามารถ
4.1 ปลัดเทศบาลตาบลอาจสามารถ
4.2 ปลัดเทศบาลตาบลโพนเมือง
4.3 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองขาม
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4.4 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหน่อม
4.5 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโหรา
4.6 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลขี้เหล็ก
4.7 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านดู่
4.8 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแจ้ง
4.9 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลอาจสามารถ
4.10 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหมื่นถ่าน
4.11 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว
5. ท้องถิ่นอาเภอ
5.1 ท้องถิ่นอาเภออาจสามารถ
6. นายอาเภอหรือผู้แทน
6.1 นายอาเภออาจสามารถหรือผู้แทน
7. กานันในเขตอาเภออาจสามารถ
7.1 กานันตาบลโพนเมือง
7.2 กานันตาบลหนองขาม
7.3 กานันตาบลหน่อม
7.4 กานันตาบลโหรา
7.5 กานันตาบลขีเ้ หล็ก
7.6 กานันตาบลบ้านดู่
7.7 กานันตาบลบ้านแจ้ง
7.8 กานันตาบลอาจสามารถ
7.9 กานันตาบลหนองหมื่นถ่าน
7.10 กานันตาบลหนองบัว
8. ประธานชุมชนของเทศบาลทุกระดับ
8.1 ประธานชุมชนเทศบาลตาบลอาจสามารถ
8.2 ประธานชุมชนเทศบาลตาบลโพนเมือง
9. ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลที่ตั้งอยู่ในเขตอาเภออาจสามารถ
9.1 สาธารณสุขอาเภออาจสามารถ
9.2 ผู้อานวยการโรงพยาบาลอาจสามารถ
9.3 ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านดู่ ตาบลบ้านดู่
10. ผู้อานวยการโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตอาเภออาจสามารถ
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10.1 ผู้อานวยการโรงเรียนอาจสามารถพิทยาคม
10.2 ผูอ้ านวยการโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ
10.3 ผูอ้ านวยการโรงเรียนขีเ้ หล็กพิทยาคม
11. ผู้อานวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชนในเขตอาเภออาจสามารถ
11.1 ผู้อานวยการโรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์
11.2 ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านมะกอก
11.3 ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านยางเฌอ
12. หัวหน้าส่วนราชการในเขตอาเภออาจสามารถ
12.1 สรรพากรอาเภออาจสามารถ
12.2 พัฒนาการอาเภออาจสามารถ
12.3 เกษตรอาเภออาจสามารถ
13. ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตอาเภออาจสามารถ
13.1 ประธาน อสม.อ.อาจสามารถ
13.2 รองประธาน อสม.อ.อาจสามารถ
13.3 เลขานุการ อสม.อ.อาจสามารถ
14. ประธานสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในเขตอาเภออาจสามารถ
14.1 ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตาบลอาจสามารถ
14.2 ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตาบลหน่อม
14.3 ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. เทศบาลตาบลโพนเมือง
15. ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง ในเขตอาเภออาจสามารถ
15.1 ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอาเภออาจสามารถ
15.2 รองประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอาเภออาจสามารถ
15.3 รองประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอาเภออาจสามารถ
16. ประธานกลุม่ อาชีพในเขตอาเภออาจสามารถ
16.1 นางพัด กายภายสงค์
16.2 นางสาวสารวย อุทมพร
16.3 นางสาลี อุทมพร
17. ผู้ทรงคุณวุฒิ ในเขตอาเภออาจสามารถ
17.1 นายประยูร ชมพูวงษ์
17.2 นางจิตรา วาระสิทธิ์
18. อาสาสมัครพัฒนาชุมชน ในเขตอาเภออาจสามารถ
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18.1 นายประจง ศรีทามาตย์
18.2 นางธนาภา ดาราศาสตร์
19. ประธานชมรมผู้สงู อายุทกุ ตาบล ในเขตอาเภออาจสามารถ
19.1 ประธานชมรมผูส้ ูงอายุ อบต.บ้านดู่
19.2 รองประธานชมรมผูส้ ูงอายุ อบต.บ้านดู่
19.3 เลขานุการประธานชมรมผูส้ ูงอายุ อบต.บ้านดู่
20. องค์กรทางธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม ในเขตอาเภออาจสามารถ
20.1 นายมงคล มาสมพร
20.2 นางจันทร์เพ็ญ สวัสดิ์พาณิชย์
21. บุคคลหรือกลุม่ บุคคลอื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนดขึ้น
21.1 ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอาจสามารถ
21.2 ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภออาจสามารถ
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รายชื่อประชาคมอาเภอสุวรรณภูมิ
1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
1.1 นายวิชิต ประราศรี
1.2 นายวสันต์ อึ้งเจริญธนกิจ
1.3 นายประจักษ์ มูลรัตน์
2. นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอสุวรรณภูมิ
2.1 นายกเทศมนตรีตาบลสุวรรณภูมิ
2.2 นายกเทศมนตรีตาบลจาปาขัน
2.3 นายกเทศมนตรีตาบลหินกอง
2.4 นายกเทศมนตรีตาบลทุ่งกุลา
2.5 นายกเทศมนตรีตาบลทุ่งหลวง
2.6 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอกไม้
2.7 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทุง่ ศรีเมือง
2.8 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาใหญ่
2.9 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อพันขัน
2.10 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองทุง่
2.11 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหัวช้าง
2.12 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลช้างเผือก
2.13 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยหินลาด
2.14 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหัวโทน
2.15 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลน้าคา
2.16 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสระคู
3. ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอสุวรรณภูมิ
3.1 ประธานสภาเทศบาลตาบลสุวรรณภูมิ
3.2 ประธานสภาเทศบาลตาบลจาปาขัน
3.3 ประธานสภาเทศบาลตาบลหินกอง
3.4 ประธานสภาเทศบาลตาบลทุง่ กุลา
3.5 ประธานสภาเทศบาลตาบลทุง่ หลวง
3.6 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอกไม้
3.7 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสระคู
3.8 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งศรีเมือง
3.9 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาใหญ่
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3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อพันขัน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองทอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวช้าง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลช้างเผือก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยหินลาด
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวโทน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลน้าคา

4. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถานในเขตอาเภอสุวรรณภูมิ
4.1 ปลัดเทศบาลตาบลสุวรรณภูมิ
4.2 ปลัดเทศบาลตาบลจาปาขัน
4.3 ปลัดเทศบาลตาบลหินกอง
4.4 ปลัดเทศบาลตาบลทุ่งกุลา
4.5 ปลัดเทศบาลตาบลทุ่งหลวง
4.6 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลดอกไม้
4.7 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลสระคู
4.8 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งศรีเมือง
4.9 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาใหญ่
4.10 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อพันขัน
4.11 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองทุง่
4.12 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหัวช้าง
4.13 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลช้างเผือก
4.14 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยหินลาด
4.15 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหัวโทน
4.16 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลน้าคา
5. ท้องถิ่นอาเภอ
5.1 ท้องถิ่นอาเภอสุวรรณภูมิ
6. นายอาเภอหรือผู้แทน
6.1 นายอาเภอสุวรรณภูมิหรือผู้แทน
7. กานันในเขตอาเภอสุวรรณภูมิ
7.1 กานันตาบลจาปาขัน
7.2 กานันตาบลหินกอง
7.3 กานันตาบลทุ่งกุลา

29

7.4 กานันตาบลดอกไม้
7.5 กานันตาบลทุ่งหลวง
7.6 กานันตาบลสระคู
7.7 กานันตาบลทุ่งศรีเมือง
7.8 กานันตาบลนาใหญ่
7.9 กานันตาบลบ่อพันขัน
7.10 กานันตาบลเมืองทุ่ง
7.11 กานันตาบลหัวช้าง
7.12 กานันตาบลช้างเผือก
7.13 กานันตาบลห้วยหินลาด
7.14 กานันตาบลหัวโทน
7.15 กานันตาบลน้าคา
8. ประธานชุมชนของเทศบาลทุกระดับ
8.1 ประธานชุมชนเทศบาลตาบลสุวรรณภูมิ
8.2 ประธานชุมชนเทศบาลตาบลจาปาขัน
8.3 ประธานชุมชนเทศบาลตาบลหินกอง
8.4 ประธานชุมชนเทศบาลตาบลทุ่งกุลา
8.5 ประธานชุมชนเทศบาลตาบลทุ่งหลวง
9. ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลที่ตั้งอยู่ในเขตอาเภอสุวรรณภูมิ
9.1 สาธารณสุขอาเภอสุวรรณภูมิ
9.2 ผู้อานวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
9.3 ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนาใหญ่ ตาบลนาใหญ่
10. ผู้อานวยการโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตอาเภอสุวรรณภูมิ
10.1 ผู้อานวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
10.2 ผู้อานวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
10.3 ผู้อานวยการโรงเรียนหัวโทนวิทยา
11. ผู้อานวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชนในเขตอาเภอสุวรรณภูมิ
11.1 ผู้อานวยการโรงเรียนโสภาพทิพยาภรณ์
11.2 ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านจานเตย
11.3 ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตากแดดสุธรรมประชาสรรค์
12. หัวหน้าส่วนราชการในเขตอาเภอสุวรรณภูมิ
12.1 สรรพากรอาเภอสุวรรณภูมิ
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12.2 พัฒนาการอาเภอสุวรรณภูมิ
12.3 เกษตรอาเภอสุวรรณภูมิ
13. ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตอาเภอสุวรรณภูมิ
13.1 ประธาน อสม.อ.สุวรรณภูมิ
13.2 รองประธาน อสม.อ.สุวรรณภูมิ
13.3 เลขานุการ อสม.อ.สุวรรณภูมิ
14. ประธานสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในเขตอาเภอสุวรรณภูมิ
14.1 ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตาบลสระคู
14.2 ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตาบลหัวโทน
14.3 ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. เทศบาลตาบลสุวรรณภูมิ
15. ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง ในเขตอาเภอสุวรรณภูมิ
15.1 ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอาเภอสุวรรณภูมิ
15.2 รองประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอาเภอสุวรรณภูมิ
15.3 รองประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอาเภอสุวรรณภูมิ
16. ประธานกลุม่ อาชีพในเขตอาเภอสุวรรณภูมิ
16.1 นางมณี พิลาสุข
16.2 นางลาพอง นนตะพันธ์
16.3 นางบุษกร คานิล
17. ผู้ทรงคุณวุฒิ ในเขตอาเภอสุวรรณภูมิ
17.1 นายชัยยงค์ ทองวิเศษ
17.2 นางมณีวรรณ ศรีหงษ์
18. อาสาสมัครพัฒนาชุมชน ในเขตอาเภอสุวรรณภูมิ
18.1 นายภิญโญ พนมเขต
18.2 นางวราภรณ์ โชคอวยพรชัย
19. ประธานชมรมผู้สงู อายุทกุ ตาบล ในเขตอาเภอสุวรรณภูมิ
19.1 ประธานชมรมผูส้ ูงอายุ อบต.สระคู
19.2 รองประธานชมรมผูส้ ูงอายุ อบต.สระคู
19.3 เลขานุการประธานชมรมผูส้ ูงอายุ อบต.สระคู
20. องค์กรทางธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม ในเขตอาเภอสุวรรณภูมิ
20.1 นายจงรักษ์ ธนทรัพย์สิน
20.2 นายรังสัญ มุงคุณ
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21. บุคคลหรือกลุม่ บุคคลอื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนดขึ้น
21.1 ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ
21.2 ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอสุวรรณภูมิ
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รายชื่อประชาคมอาเภอเกษตรวิสัย
1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
1.1 นางจิตรา คงเพชร
1.2 นายบุญเลิศ อุดหนุน
2. นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอ
2.1 นายกเทศมนตรีตาบลเกษตรวิสัย
2.2 นายกเทศมนตรีตาบลกูก่ าสิงห์
2.3 นายกเทศมนตรีตาบลเมืองบัว
2.4 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเกษตรวิสัย
2.5 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกูก่ าสิงห์
2.6 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสิงห์โคก
2.7 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวง
2.8 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลน้าอ้อม
2.9 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนสว่าง
2.10 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเหล่าหลวง
2.11 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทุง่ ทอง
2.12 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงครั่งน้อย
2.13 นายกเทศมนตรีตาบลดงครั่งใหญ่
2.14 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง
2.15 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านฝาง
3. ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอ
3.1 ประธานสภาเทศบาลตาบลเกษตรวิสัย
3.2 ประธานสภาเทศบาลตาบลกูก่ าสิงห์
3.3 ประธานสภาเทศบาลตาบลเมืองบัว
3.4 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเกษตรวิสัย
3.5 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกูก่ าสิงห์
3.6 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสิงห์โคก
3.7 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวง
3.8 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลน้าอ้อม
3.9 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโนนสว่าง
3.10 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเหล่าหลวง
3.11 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทุง่ ทอง
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3.12 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดงครั่งน้อย
3.13 ประธานสภาเทศบาลตาบลดงครั่งใหญ่
3.14 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง
3.15 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านฝาง
4. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอ
4.1 ปลัดเทศบาลตาบลเกษตรวิสัย
4.2 ปลัดเทศบาลตาบลกูก่ าสิงห์
4.3 ปลัดเทศบาลตาบลเมืองบัว
4.4 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเกษตรวิสัย
4.5 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลกูก่ าสิงห์
4.6 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลสิงห์โคก
4.7 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวง
4.8 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลน้าอ้อม
4.9 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโนนสว่าง
4.10 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเหล่าหลวง
4.11 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลทุง่ ทอง
4.12 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลดงครั่งน้อย
4.13 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลดงครั่งใหญ่
4.14 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง
4.15 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านฝาง
5. ท้องถิ่นอาเภอ
5.1 ท้องถิ่นอาเภอเกษตรวิสัย
6. นายอาเภอหรือผู้แทน
6.1 นายอาเภอเกษตรวิสัยหรือผู้แทน
7. กานันในเขตอาเภอ
7.1 กานันตาบลเกษตรวิสัย
7.2 กานันตาบลกู่กาสิงห์
7.3 กานันตาบลเมืองบัว
7.4 กานันตาบลสิงห์โคก
7.5 กานันตาบลหนองแวง
7.6 กานันตาบลน้าอ้อม
7.7 กานันตาบลโนนสว่าง
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7.8 กานันตาบลเหล่าหลวง
7.9 กานันตาบลทุ่งทอง
7.10กานันตาบลดงครั่งน้อย
7.11กานันตาบลดงครั่งใหญ่
7.12 กานันตาบลบ้านฝาง
7.13 กานันตาบลกาแพง
8. ประธานชุมชนของเทศบาลทุกระดับ
8.1 ประธานชุมชนเทศบาลตาบลเกษตรวิสัย
8.2 ประธานชุมชนเทศบาลตาบลกู่กาสิงห์
8.3 ประธานชุมชนเทศบาลตาบลเมืองบัว
9. ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลที่ตั้งอยู่ในเขตอาเภอ
9.1 สาธารณสุขอาเภอเกษตรวิสัย
9.2 ผู้อานวยการโรงพยาบาลอาเภอเกษตรวิสัย
9.3 ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านอุ่มเม้า
10. ผู้อานวยการโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตอาเภอ
10.1 ผู้อานวยการโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์
10.2 ผู้อานวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
10.3 ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์
11. ผู้อานวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชนในเขตอาเภอ
11.1 ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง
11.2 ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย
11.3 ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านฝาง
12. หัวหน้าส่วนราชการในเขตอาเภอ
12.1 สรรพากรอาเภอเกษตรวิสัย
12.2 พัฒนาการอาเภอเกษตรวิสัย
12.3 เกษตรอาเภอเกษตรวิสัย
13. ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตอาเภอ
13.1 ประธาน อสม.อ.เกษตรวิสัย
13.2 รองประธาน อสม.อ.เกษตรวิสัย
13.3 เลขานุการ อสม.อ.เกษตรวิสัย
14. ประธานสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในเขตอาเภอ
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14.1 ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. เทศบาลตาบลเกษตรวิสัย
14.2 ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. เทศบาลตาบลกูก่ าสิงห์
14.3 ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. เทศบาลตาบลเมืองบัว
15. ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง ในเขตอาเภอ
15.1 ประธานเครือข่ายกองทุนหมูบ่ ้านระดับอาเภอเกษตรวิสัย
15.2 รองประธานเครือข่ายกองทุนหมูบ่ ้านระดับอาเภอเกษตรวิสัย
15.3 รองประธานเครือข่ายกองทุนหมูบ่ ้านระดับอาเภอเกษตรวิสัย
16. ประธานกลุม่ อาชีพในเขตอาเภอ
16.1 นางบัวสอน ชมเชย
16.2 นางลัดดา ทาหนองบัว
16.3 นางบัวใย จัลศรี
17. ผู้ทรงคุณวุฒิ ในเขตอาเภอ
17.1 นายสาราญ ภูกองชนะ
17.2 นางพัชรี ลาดศิลา
18. อาสาสมัครพัฒนาชุมชน ในเขตอาเภอ
18.1 นายมิตร เขาน้อย
18.2 นางสมหมาย เวียงซ้าย
19. ประธานชมรมผู้สงู อายุทกุ ตาบล ในเขตอาเภอ
19.1 ประธานชมรมผู้สงู อายุองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวง
19.2 รองประธานชมรมผู้สงู อายุองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวง
19.3 เลขานุการประธานชมรมผูส้ ูงอายุองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวง
20. องค์กรทางธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม ในเขตอาเภอ
20.1 นายสุวัตร นาป้องสี
20.2 นางทองปอน เกตุรัตน์
21. บุคคลหรือกลุม่ บุคคลอื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนดขึ้น
21.1 ผูจ้ ัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกษตรวิสัย
21.2 ผูจ้ ัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอเกษตรวิสัย
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รายชื่อประชาคมอาเภอจตุรพักตรพิมาน
1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
1.1 นายคาสี สืบเมืองซ้าย
1.2 นายอนิวรรตน์ วรเชษฐ์
2. นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอ
2.1 นายกเทศมนตรีตาบลจตุรพักตรพิมาน
2.2 นายกเทศมนตรีตาบลหนองผือ
2.3 นายกเทศมนตรีตาบลโคกล่าม
2.4 นายกเทศมนตรีตาบลหัวช้าง
2.5 นายกเทศมนตรีตาบลดงแดง
2.6 นายกเทศมนตรีตาบลเมืองหงส์
2.7 นายกเทศมนตรีตาบลลิ้นฟ้า
2.8 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลน้าใส
2.9 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลอีง่อง
2.10 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลป่าสังข์
2.11 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลศรีโคตร
2.12 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงกลาง
2.13 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดู่น้อย
3. ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอ
3.1 ประธานสภาเทศบาลตาบลจตุรพักตรพิมาน
3.2 ประธานสภาเทศบาลตาบลหนองผือ
3.3 ประธานสภาเทศบาลตาบลโคกล่าม
3.4 ประธานสภาเทศบาลตาบลหัวช้าง
3.5 ประธานสภาเทศบาลตาบลดงแดง
3.6 ประธานสภาเทศบาลตาบลเมืองหงส์
3.7 ประธานสภาเทศบาลตาบลลิ้นฟ้า
3.8 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลน้าใส
3.9 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลอีง่อง
3.10 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลป่าสังข์
3.11 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลศรีโคตร
3.12 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดงกลาง
3.13 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดู่น้อย
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4. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอ
4.1 ปลัดเทศบาลตาบลจตุรพักตรพิมาน
4.2 ปลัดเทศบาลตาบลหนองผือ
4.3 ปลัดเทศบาลตาบลโคกล่าม
4.4 ปลัดเทศบาลตาบลหัวช้าง
4.5 ปลัดเทศบาลตาบลดงแดง
4.6 ปลัดเทศบาลตาบลเมืองหงส์
4.7 ปลัดเทศบาลตาบลลิ้นฟ้า
4.8 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลน้าใส
4.9 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลอีง่อง
4.10 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลป่าสังข์
4.11 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลศรีโคตร
4.12 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลดงกลาง
4.13 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลดู่น้อย
5. ท้องถิ่นอาเภอ
5.1 ท้องถิ่นอาเภอจตุรพักตรพิมาน
6. นายอาเภอหรือผู้แทน
6.1 นายอาเภอจตุรพักตรพิมานหรือผู้แทน
7. กานันในเขตอาเภอ
7.1 กานันตาบลหนองผือ
7.2 กานันตาบลโคกล่าม
7.3 กานันตาบลหัวช้าง
7.4 กานันตาบลดงแดง
7.5 กานันตาบลเมืองหงส์
7.6 กานันตาบลลิ้นฟ้า
7.7 กานันตาบลน้าใส
7.8 กานันตาบลอีงอ่ ง
7.9 กานันตาบลป่าสังข์
7.10 กานันตาบลศรีโคตร
7.11 กานันตาบลดงกลาง
7.12 กานันตาบลดูน่ ้อย
8. ประธานชุมชนของเทศบาลทุกระดับ
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8.1 ประธานชุมชนเทศบาลตาบลดงแดง
8.2 ประธานชุมชนเทศบาลตาบลจตุรพักตรพิมาน
8.3ประธานชุมชนเทศบาลตาบลโคกล่าม
9. ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลที่ตั้งอยู่ในเขตอาเภอ
9.1 สาธารณสุขอาเภอจตุรพักตรพิมาน
9.2 ผู้อานวยการโรงพยาบาลอาเภอจตุรพักตรพิมาน
9.3 ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเมืองหงส์
10. ผู้อานวยการโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตอาเภอ
10.1 ผู้อานวยการโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
10.2 ผู้อานวยการโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม
10.3 ผู้อานวยการโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์
11. ผู้อานวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชนในเขตอาเภอ
11.1 ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านอีง่อง
11.2 ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดงกลาง
11.3 ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์
12. หัวหน้าส่วนราชการในเขตอาเภอ
12.1 สรรพากรอาเภอจตุรพักตรพิมาน
12.2 พัฒนาการอาเภอจตุรพักตรพิมาน
12.3 เกษตรอาเภอจตุรพักตรพิมาน
13. ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตอาเภอ
13.1 ประธาน อสม.อ.จตุรพักตรพิมาน
13.2 รองประธาน อสม.อ.จตุรพักตรพิมาน
13.3 เลขานุการ อสม.อ.จตุรพักตรพิมาน
14. ประธานสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในเขตอาเภอ
14.1 ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตาบลอีงอ่ ง
14.2 ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. เทศบาลตาบลจตุรพักตรพิมาน
14.3 ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. เทศบาลตาบลหนองผือ
15. ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง ในเขตอาเภอ
15.1 ประธานเครือข่ายกองทุนหมูบ่ ้านระดับอาเภอจตุรพักตรพิมาน
15.2 รองประธานเครือข่ายกองทุนหมูบ่ ้านระดับอาเภอจตุรพักตรพิมาน
15.3 รองประธานเครือข่ายกองทุนหมูบ่ ้านระดับอาเภอจตุรพักตรพิมาน
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16. ประธานกลุม่ อาชีพในเขตอาเภอ
16.1 นายสมชาย ขาลโส
16.2 นางพูนทรัพย์ ศรีรินทร์
16.3 นางสุธาวรรณ นรชาญ
17. ผู้ทรงคุณวุฒิ ในเขตอาเภอ
17.1 นางสุขใจ หงส์มาลัย
17.2 นายคาตา หมื่นบุญมี
18. อาสาสมัครพัฒนาชุมชน ในเขตอาเภอ
18.1 นางรุง่ ราวัล ตรีสอน
18.2 นายยัง คารทอง
19. ประธานชมรมผู้สงู อายุทกุ ตาบล ในเขตอาเภอ
19.1 ประธานชมรมผู้สงู อายุองค์การบริหารส่วนตาบลอีง่อง
19.2 รองประธานชมรมผู้สงู อายุองค์การบริหารส่วนตาบลอีง่อง
19.3 เลขานุการประธานชมรมผูส้ ูงอายุองค์การบริหารส่วนตาบลอีง่อง
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20. องค์กรทางธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม ในเขตอาเภอ
20.1 นายบุญเสริม อุปดี
20.2 นางพัชรินทร์ บุญวงศ์ษา
21. บุคคลหรือกลุม่ บุคคลอื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนดขึ้น
21.1 ผูจ้ ัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจตุรพักตรพิมาน
21.2 ผูจ้ ัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอจตุรพักตรพิมาน

