ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอาเภอดาเนินสะดวกสาหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
--------------------------------------ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559
และด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 กาหนดให้การจัดทา เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ให้ ผ่ า นกระบวนการประชาคมท้ อ งถิ่ น เพื่ อ สร้ า งกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน
โดยให้ดาเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นตามระเบียบและรูปแบบที่เห็นว่าเหมาะสม ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามมาตรา
45/1 ของพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 นั้น
เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และด าเนิ นการภายใต้ หลั กประชารั ฐ โดยกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในพื้ น ที่ ใ นการร่ ว มคิ ด ร่ ว มท า
ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสาหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทาให้การดาเนินงานมีความสุจริต โปร่งใส
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุณภาพ จึงได้ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับ อาเภอในเขตอาเภอ
ดาเนินสะดวกสาหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ดังนี้
1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีในเขตอาเภอดาเนินสะดวกทุกคน ประกอบด้วย
1.1 นายสังข์สุวรรณ ประเสริฐโสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขต 1
1.2 นายชัยวัฒน์
หงส์ศุภางค์พันธุ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขต 2
1.3 นายสรรค์ชัย
ปวุติภัทรพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขต 3
2. นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอดาเนินสะดวก ประกอบด้วย
2.1 นายกเทศมนตรีตาบลดาเนินสะดวก
2.2 นายกเทศมนตรีตาบลศรีดอนไผ่
2.3 นายกเทศมนตรีตาบลบ้านไร่
2.4 นายกเทศมนตรีตาบลบัวงาม
2.5 นายกเทศมนตรีตาบลประสาทสิทธิ์
2.6 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนกรวย
2.7 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่านัด
2.8 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนคลัง
2.9 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตาหลวง
2.10 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนไผ่
2.11 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแพงพวย
2.12 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลขุนพิทักษ์
2.13 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสี่หมื่น

3. ประธานสภา...

-23. ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอดาเนินสะดวก ประกอบด้วย
3.1 ประธานสภาเทศบาลตาบลดาเนินสะดวก
3.2 ประธานสภาเทศบาลตาบลศรีดอนไผ่
3.3 ประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านไร่
3.4 ประธานสภาเทศบาลตาบลบัวงาม
3.5 ประธานสภาเทศบาลตาบลประสาทสิทธิ์
3.6 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนกรวย
3.7 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่านัด
3.8 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนคลัง
3.9 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตาหลวง
3.10 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนไผ่
3.11 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแพงพวย
3.12 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลขุนพิทักษ์
3.13 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสี่หมื่น
4. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอดาเนินสะดวก ประกอบด้วย
4.1 ปลัดเทศบาลตาบลดาเนินสะดวก
4.2 ปลัดเทศบาลตาบลศรีดอนไผ่
4.3 ปลัดเทศบาลตาบลบ้านไร่
4.4 ปลัดเทศบาลตาบลบัวงาม
4.5 ปลัดเทศบาลตาบลประสาทสิทธิ์
4.6 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลดอนกรวย
4.7 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลท่านัด
4.8 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลดอนคลัง
4.9 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลตาหลวง
4.10 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลดอนไผ่
4.11 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแพงพวย
4.12 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลขุนพิทักษ์
4.13 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลสี่หมื่น
5. ท้องถิ่นอาเภอดาเนินสะดวก
6. นายอาเภอดาเนินสะดวกหรือผู้แทน
7. กานันในเขตอาเภอดาเนินสะดวก ประกอบด้วย
7.1 นายภาคิน
อภิโชครุ่งเรือง
7.2 นายณรงค์
โกบุตร
7.3 นายสุเทพ
สุริยะพันธพงษ์
7.4 นายปรีชา
เจติยวรรณ
7.5 นายโสภณ
ทับทัง
7.6 นายรังสรรค์
โฆสิตาภา
7.7 นายเอกมล
ทองระหง
7.8 นายภิญโญ
เรืองชัยนุสรณ์
7.9 นายชัชวาล
อุ่นเจริญ
7.10 นายสายชล...

-37.10 นายสายชล
ภานุมาศ
7.11 นายใช้
เอี้ยวสุวรรณ
7.12 นายเกดิษฐ์
จงเจริญชัยสกุล
7.13 นายยุทธนา
ประเสริฐโสภา
8. ประธานชุมชนของเทศบาลทุกระดับในเขตอาเภอดาเนินสะดวก ประกอบด้วย
8.1 นายวิม
แสงพยัพ
8.2 นายเสวก
วงศรีปราการ
8.3 นายวรรณะ
ก่อเกียรติโกมล
8.4 นายปิติพล
บุญเพ็ญ
8.5 นายสง่า
ชื่นเอี่ยม
8.6 นายพูลชัย
ชูสุทธิสกุล
8.7 นายปรีชา
ปฏิภาณวันโต
8.8 นายนิพนธ์
แก้วมีชัยเจริญยิ่ง
8.9 นางสาววีรวัลย์
ทิพางค์กูล
8.10 นายวิชัย
จันทวงค์
8.11 นายจรัญ
กานต์ฉลองชัย
8.12 นางสาวประเทือง ศิริพลชัย
8.13 นางธนภรณ์
ศิโรรัตนพาณิชย์
8.14 นายสมโชค
สิทธิเดชบริพัฒน์
8.15 นายสัจจา
มโนรัตน์
8.16 นายณรงค์ศักดิ์ จรณะหุต
8.17 นายอุทัย
แซ่อึ้ง
8.18 นายศักดิ์ชัย
ลิ้มประเสริฐ
8.19 นายจิตติมา
บุญเจริญพรสุข
8.20 นายวินัย
พอเผ่า
8.21 นางสิริวรรณ์
เด็งใช่สุน
8.22 นายบุญส่ง
พันธ์กิตติกุล
8.23 นายสุวรรณ
อ.โพธิ์ทอง
8.24 นายวันชัย
แซ่เฮ้ง
8.25 นายชัยรัช
ภัทรเกษวิทย์
8.26 นายกิตติธนาฒย์ โสภาพันธ์
8.27 นายอภิวัฒน์
อยู่กิจติชัย
8.28 นายสมศักดิ์
คงทองเจริญ
8.29 นายสุกิจ
เอกรุณ
8.30 นายสุพางค์
ขวัญพราย
8.31 นายธารา
คาสอ
8.32 นายชลอ
อินทร์เกตุ
9. หัวหน้า...

-49. หัวหน้ าสถานี อนามัย/ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล/ผู้ อานวยการโรงพยาบาล
ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในเขตอาเภอดาเนินสะดวก ประกอบด้วย
9.1 นายรัก
สมพงษ์เจริญ
9.2 นายชาตรี
ตาปะสี
9.3 นางอาไพ
สินศุข
9.4 นายเชาว์
ช้างแก้ว
9.5 นายพรพงศ์
พิทักษ์พันธ์ราช
10. ผู้ อานวยการโรงเรี ยนระดั บมัธ ยมศึ กษาในเขตอาเภอดาเนินสะดวก ได้แก่ ผู้ อ านวยการ
โรงเรียนเนกขัมวิทยา
11. ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตอาเภอดาเนินสะดวก ประกอบด้วย
11.1 นายสารวย
อ่อนดี
11.2 นางสาววิญญา สอยเหลือง
11.3 นางสาวจุฑารัตน์ แก้วศศิวิมล
11.4 นายสาเริง
ไชยภูมิสกุล
12. ประธานสมาชิกอาสาป้องกันฝ่ายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.) ในเขตอาเภอดาเนินสะดวก ได้แก่ นายชัยพร
บารุงพงษ์
13. ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง ในเขตอาเภอดาเนินสะดวก ได้แก่ นายนิคม
ศรีสารากร
14. ประธานกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร/เกษตรก้าวหน้า/กลุ่มสตรี/กลุ่มหัตถกรรม/
กลุ่มแปรรูป เป็นต้น ในเขตอาเภอดาเนินสะดวก ประกอบด้วย
14.1 นายจรัญ
เจริญทรัพย์
14.2 นายอภิชาต ปานมณี
14.3 นายประยูร
วิสุทธิไพศาล
14.4 นายพิพัฒน์ รุ่งกานต์วิวัฒน์
15. ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์หมู่บ้าน ในเขต อบต./เทศบาล ได้แก่ นายสุรชัย ทินกร
16. อาสาพั ฒนาชุ มชน อาสาสมั ครประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิ น กลุ่ มพลั งทางสั งคมอื่ นๆ
ในเขตอาเภอดาเนินสะดวก ประกอบด้วย
16.1 นายสมควร
เชยสุวรรณ
16.2 นางดารณี
ชื่นสินธุวน
17. สื่อมวลชนที่อยู่ในเขตอาเภอดาเนินสะดวก ได้แก่ นายถวิล ลิ้มคุณธรรมโม
18. บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่น ๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนดขึ้น เพื่อให้เกิดกระบวนการ
มีส่ วนร่ วมในพื้นที่มากที่สุ ด จ านวนคนอย่างน้อยร้ อยละ 2 ของสั ดส่ วนระดับอาเภอด าเนินสะดวก ตาม (1) ถึง (17)
ประกอบด้วย
18.1 นายสงครามนิธิ กิติเจริญนันท์
18.2 นายไพโรจน์ เจริญสกุล
18.3 นายยุทธพยงค์ โลกเกียรติคุณ
18.4 นายวิชญ์พิภัช กิติเจริญนันท์
18.5 นางวิญญา
สอยเหลือง
18.4 นายวิชญ์พิภัช...

-5กรณีผู้เข้าร่วมประชาคมท้องถิ่นมีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ชุมชนในอาเภอดาเนิน
สะดวกนั้ น ไม่ ไ ด้ ถู ก จั ด ตั้ ง เป็ น กลุ่ ม สั ด ส่ ว นประชาคมท้ อ งถิ่ น ก็ ส ามารถเข้ า ร่ ว มประชุ ม ประชาคมท้ อ งถิ่ น ได้
และสามารถเสนอแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ได้ ทุกระดับหรือทุกกรณีที่ประชาคมท้องถิ่น
ประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560

(นายวันชัย ธีระสัตยกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

