ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอาเภอบางแพสาหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
--------------------------------------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
บางแพสาหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ดังนี้
1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีในเขตอาเภอบางแพทุกคน ประกอบด้วย
1.1 นายจักรี
รัตนารามิก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขต 1
1.2 นายประทุม
เนียมฉาย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขต 2
2. นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอบางแพ ประกอบด้วย
2.1 นายกเทศมนตรีตาบลบางแพ
2.2 นายกเทศมนตรีตาบลโพหัก
2.3 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวัดแก้ว
2.4 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหัวโพ
2.5 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนใหญ่
2.6 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนคา
3. ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอบางแพ ประกอบด้วย
3.1 ประธานสภาเทศบาลตาบลบางแพ
3.2 ประธานสภาเทศบาลตาบลโพหัก
3.3 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวัดแก้ว
3.4 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวโพ
3.5 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนใหญ่
3.6 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนคา
4. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอบางแพ ประกอบด้วย
4.1 ปลัดเทศบาลตาบลบางแพ
4.2 ปลัดเทศบาลตาบลโพ
4.3 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลวัดแก้ว
4.4 ปลัด...
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5.
6.
7.

8.

4.4 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหัวโพ
4.5 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลดอนใหญ่
4.6 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลดอนคา
ท้องถิ่นอาเภอบางแพ
นายอาเภอบางแพหรือผู้แทน
กานันในเขตอาเภอบางแพ ประกอบด้วย
7.1 นายอุรุพงษ์
ยังภู่
7.2 นายนิคม
นักคุ่ย
7.3 นายภูวดล
ธรรมกิจวัฒน์
7.4 นายพิศัย
ภู่ระหงษ์
7.5 นายสายชล
บัวแตง
7.6 นายประจวบ
ติ่งต้อย
7.7 นายทองเจือ
ก๋งจ้อย
ประธานชุมชนของเทศบาลทุกระดับในเขตอาเภอบางแพ ประกอบด้วย
8.1 นายปัญญา
หงษ์ทอง
8.2 นายวิโรจน์
คนงาน
8.3 นายภาสกร
จิระวัฒนผลิน
8.4 นางสาวรุ่งรัศมี
มีบารุง
8.5 นายชัชวาลย์
อนงค์ทอง
8.6 นายสัมฤทธิ์
ทับย้อย
8.7 นายอุรุพงษ์
ยังภู่
8.8 นายอานวย
ฉิมอ่อง
8.9 นายชะโรม
อารีรัตน์
8.10 นางสายพิน
นิลสิน
8.11 นางสุกัญญา
นิลสิน
8.12 นายศราวุธ
แก้วงามประเสริฐ
8.13 นางสาวสมพร
อาจปักษา
8.14 นางสุทิสา
ภุมรินทร์
8.15 นางสุทวัณ
อินทะเกตุ
8.16 นายณรรธพงษ์ เมฆฉาย
8.17 นายพิศัย
ภู่ระหงษ์
8.18 นายสมปอง
แสงดิษฐ์
8.19 นายชาติชาย
อยู่ปาน
8.20 นายสมบัติ
ประดับแก้ว
8.21 นายอภิเซษฐ์
อาจวิถี
8.22 นายน้อย
แก้วมุกดา
8.23 นางญาณี
ตุ้มม่วง
8.24 นางสาวอรัญญานี ทวีสุข
8.25 นายมานพ
ฉายลิ้ม
8.26 นางบรรจง...

-38.26 นางบรรจง
สุจริต
8.27 นางสาวถาวร เชื้อโพหัก
8.28 นางวาสนา
จันทร์สมุทร
8.29 นางสาวสมจิต น่วมไข่
8.30 นายชูเกียรติ
น้อยแมว
8.31 นางสาวทิพวัลย์ เกิดเรียน
9. หัวหน้ าสถานี อนามัย/ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล/ผู้ อานวยการโรงพยาบาล
ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในเขตอาเภอบางแพ ประกอบด้วย
9.1 นางวัลธนา
แก้วป่อง
9.2 นายประชา
สุขสวัสดิ์
9.3 นางเฉลา
รุ่งเรือง
9.4 นางจรรยา
บัวพึ่ง
9.5 นางอมรรัตน์
เอมอาจ
10. ผู้อานวยการโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตอาเภอบางแพ ประกอบด้วย
10.1 ผู้อานวยการโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา
10.2 ผู้อานวยการโรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ (ราษฎร์อุปถัมภ์)
11. ผู้อานวยการโรงเรี ยนของรัฐ/เอกชนหรือหั วหน้าหน่ วยการศึกษาอื่น ๆ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ใน
เขตอาเภอบางแพ ประกอบด้วย
11.1 ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลบางแพ
11.2 ผู้อานวยการโรงเรียนวัดใหญ่โพหัก
12. หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในเขตอาเภอบางแพ ประกอบด้วย
12.1 สาธารณสุขอาเภอบางแพ
12.2 พัฒนาการอาเภอบางแพ
12.3 เจ้าพนักงานที่ดินอาเภอบางแพ
13. ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตอาเภอบางแพ ประกอบด้วย
13.1 นางอาภา
ฉัฐมะ
13.2 นางอาไพ
เปี๊ยะดี
13.3 นางวันเพ็ญ
จุลปาน
13.4 นางมาลี
ไลเลิศสมบูรณ์
13.5 นายแสวง
โกมาก
14. ประธานสมาชิกอาสาป้องกันฝ่ายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.) ในเขตอาเภอบางแพ ประกอบด้วย
14.1 นายมณเฑียร หลาธนู
14.2 นายสกุล
สอนแก้ว
14.3 นายวิชัย
สามลปาน
15. ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง ในเขตอาเภอบางแพ ประกอบด้วย
15.1 พ.อ.อ.สมมาตร บุญโยประการ
15.2 นายชานาญ
รุ่งสว่าง
15.3 นายเนียง
รุ่งนุช
15.4 นายประเทือง บัวแตง
15.5 นายสะเด็ด
วัดนวม
16. ประธานกลุ่ม…

-416. ประธานกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร/เกษตรก้าวหน้า/กลุ่มสตรี/กลุ่มหัตถกรรม/
กลุ่มแปรรูป เป็นต้น ในเขตอาเภอบางแพ ประกอบด้วย
16.1 นายวันชนะ
ศิริพิทยาคุณกิจ
16.2 ร.ต.บัญชา
หนูเล็ก
16.3 นายจรัล
อรุณคีรีรัรตน์
16.4 นายราเชนทร์ สุขหวานอารมณ์
16.5 นายคะนอง
โปรักษ์
17. ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์หมู่บ้าน ในเขต อบต./เทศบาล ในเขตอาเภอบางแพ ประกอบด้วย
17.1 นายประจวบ ติ่งต้อย
17.2 นายสายชล
บัวแตง
17.3 นายศักดิ์สิทธิ์ แก่นศักดิ์
18. อาสาพั ฒนาชุ มชน อาสาสมั ครประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิ น กลุ่ มพลั งทางสั งคมอื่ นๆ
ในเขตอาเภอบางแพ ประกอบด้วย
18.1 นายวิชัย
สามลปาน
18.2 นางสาวจาเนียร คุ้มวัน
19. ประธานชมรมผู้สูงอายุทุกตาบล ทุกชุมชนในเขตอาเภอบางแพ ประกอบด้วย
19.1 นายดารงค์
สินสมบัติ
19.2 นายนิคม
หอมทิพย์
19.3 ร.ต.ต.สมโภชน์ นาสารีย์
19.4 นายสมบูรณ์
จัดละ
19.5 นางสุนทราภรณ์ ศรีสุข
19.6 นายทวี
เนตรทองคา
19.7 นายสมบัติ
ประดับแก้ว
19.8 นายบุญมี
โพธิ์มี
19.9 นายทวี
ภู่ระหงษ์
19.10 นายบุญมี
มุสิกบัณดิตย์
20. องค์กรทางธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยวในเขต อบต./
เทศบาล ประกอบด้วย
20.1 นางวิมลมาศ เปี่ยมสมบูรณ์
20.2 นายวศิน
เงินอเนก
21. บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่น ๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนดขึ้น เพื่อให้เกิดกระบวนการ
มีส่วนร่วมในพื้นที่มากที่สุด จานวนคนอย่างน้อยร้อยละ 2 ของสัดส่วนระดับอาเภอบางแพ ตาม (1) ถึง (20) ประกอบด้วย
21.1 นายเสงี่ยม
สังข์แก้ว
21.2 นายจรัล
เพ็งเหมือน
21.3 นางสาวจาเนียร คุ้มวัน
กรณีผู้เข้าร่วมประชาคมท้องถิ่นมีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ชุมชนในอาเภอบางแพนั้น
ไม่ได้ถูกจัดตั้งเป็นกลุ่มสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ก็สามารถเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นได้ และสามารถเสนอแสดง
ความคิดเห็น มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ได้ ทุกระดับหรือทุกกรณีที่ ประชาคมท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่น
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
จึงประกาศ...

-5จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560

(นายวันชัย ธีระสัตยกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

