ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอาเภอวัดเพลงสาหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
--------------------------------------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
วัดเพลงสาหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ดังนี้
1. สมาชิกสภาองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัดราชบุรี ในเขตอาเภอวัดเพลงทุกคน ได้แก่ นายสุ ธีร์
เล้าศศิวัฒนพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขต 1
2. นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอวัดเพลง ประกอบด้วย
2.1 นายกเทศมนตรีตาบลวัดเพลง
2.2 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะศาลพระ
2.3 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวัดเพลง
2.4 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจอมประทัด
3. ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอวัดเพลง ประกอบด้วย
3.1 ประธานสภาเทศบาลตาบลวัดเพลง
3.2 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะศาลพระ
3.3 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวัดเพลง
3.4 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจอมประทัด
4. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอวัดเพลง ประกอบด้วย
4.1 ปลัดเทศบาลตาบลวัดเพลง
4.2 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะศาลพระ
4.3 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลวัดเพลง
4.4 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลจอมประทัด
5. ท้องถิ่นอาเภอวัดเพลง
6. นายอาเภอวัดเพลงหรือผู้แทน

7. กานัน...

-27. กานันในเขตอาเภอวัดเพลง ประกอบด้วย
7.1 นายโชติรัตน์
เล้าศศิวัฒนพงศ์
7.2 นายธนู
ยุบล
7.3 นายอรรณพ
นาคสมบัติ
8. ประธานชุมชนของเทศบาลทุกระดับในเขตอาเภอวัดเพลง ประกอบด้วย
8.1 นายวีระโชติ
วิเชียรโชติ
8.2 นายศักดิ์ดา
เฟื่องฟู
9. หั วหน้ าสถานีอนามัย/ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล/ผู้ อ านวยการโรงพยาบาล
ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในเขตอาเภอวัดเพลง ได้แก่ นางบุญเริ่ม สุจริยานุรักษ์
10. ผู้อานวยการโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตอาเภอวัดเพลง ได้แก่ ผู้อานวยการโรงเรียน
โสภณศิริราษฎร์
11. ผู้ อ านวยการโรงเรี ยนของรั ฐ/เอกชนหรื อหั วหน้ าหน่ วยการศึ กษาอื่ น ๆ ที่ มี หน่ วยงานตั้ งอยู่
ในเขตอาเภอวัดเพลง ได้แก่ ผู้อานวยการโรงเรียนวัดแจ้งเจริญ (บุญเหลือประชาสงเคราะห์)
12. หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในเขตอาเภอวัดเพลง ประกอบด้วย
12.1 พัฒนาการอาเภอวัดเพลง
12.2 เกษตรอาเภอวัดเพลง
13. ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตอาเภอวัดเพลง ได้แก่ นายเสน่ห์
ทองดีแล้ว
14. ประธานสมาชิกอาสาป้องกันฝ่ายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.) ในเขตอาเภอวัดเพลง ได้แก่ นายสัณฐิติ
ศิริรักนาวี
15. ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง ในเขตอาเภอวัดเพลง ได้แก่ นายวิเชียร
หงษ์ร่อน
16. ประธานกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร/เกษตรก้าวหน้า/กลุ่มสตรี/กลุ่มหัตถกรรม/
กลุ่มแปรรูป เป็นต้น ในเขตอาเภอวัดเพลง ประกอบด้วย
16.1 นายสมเกียรติ ประพฤติกิจ
16.6 นางสาวมัทนา อ่อนธนู
17. ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์หมู่บ้าน ในเขตอาเภอวัดเพลง ได้แก่ นางอารมณ์ มีอยู่
18. อาสาพั ฒนาชุ มชน อาสาสมั ครประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิ น กลุ่ มพลั งทางสั งคมอื่ น ๆ
ในเขตอาเภอวัดเพลง ได้แก่ นางพิมพร วิเชียรโชติ
19. ประธานชมรมผู้สูงอายุทุกตาบล ทุกชุมชนในเขตอาเภอวัดเพลง ได้แก่ นายสถิต คล้ายคลึง
20. องค์กรทางธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยวในเขตอาเภอ
วัดเพลง ได้แก่ นายสมบัติ ภักดีพัฒนเจริญ
21. บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่น ๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนดขึ้น เพื่อให้เกิดกระบวนการ
มีส่วนร่วมในพื้นที่มากที่สุด จานวนคนอย่างน้อยร้อยละ 2 ของสัดส่วนระดับอาเภอวัดเพลง ตาม (1) ถึง (20) ประกอบด้วย
21.1 นายพินิจ บุญสู
21.2 นายมานะชัย พงษ์ประยูร

กรณี...

-3กรณีผู้เข้าร่วมประชาคมท้องถิ่นมีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ชุมชนในอาเภอวัดเพลงนั้น
ไม่ได้ถูกจัดตั้งเป็นกลุ่มสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ก็สามารถเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นได้ และสามารถเสนอ
แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ได้ ทุกระดับหรือทุกกรณีที่ประชาคมท้องถิ่นประชุมประชาคม
ท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560
(นายวันชัย ธีระสัตยกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

