ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอาเภอจอมบึงสาหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
--------------------------------------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
จอมบึงสาหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ดังนี้
1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีในเขตอาเภอจอมบึงทุกคน ประกอบด้วย
1.1 นายอุดม
นิธิเศรษฐทรัพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขต 1
1.2 นายธนกฤต
วิรุฬห์ภูติ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขต 2
2. นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอจอมบึง ประกอบด้วย
2.1 นายกเทศมนตรีตาบลจอมบึง
2.2 นายกเทศมนตรีตาบลด่านทับตะโก
2.3 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลรางบัว
2.4 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจอมบึง
2.5 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง
2.6 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแก้มอ้น
2.7 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลด่านทับตะโก
2.8 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเบิกไพร
3. ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอจอมบึง ประกอบด้วย
3.1 ประธานสภาเทศบาลตาบลจอมบึง
3.2 ประธานสภาเทศบาลตาบลด่านทับตะโก
3.3 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลรางบัว
3.4 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจอมบึง
3.5 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง
3.6 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแก้มอ้น
3.7 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลด่านทับตะโก
3.8 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเบิกไพร
4. ปลัดองค์กร...

-24. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอจอมบึง ประกอบด้วย
4.1 ปลัดเทศบาลตาบลจอมบึง
4.2 ปลัดเทศบาลตาบลด่านทับตะโก
4.3 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลรางบัว
4.4 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลจอมบึง
4.5 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปากช่อง
4.6 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแก้มอ้น
4.7 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลด่านทับตะโก
4.8 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเบิกไพร
5. ท้องถิ่นอาเภอจอมบึง
6. นายอาเภอจอมบึงหรือผู้แทน
7. กานันในเขตอาเภอจอมบึง ประกอบด้วย
7.1 นายอาทิตย์
เซี่ยงเซี้ยว
7.2 นายมงคล
ศิริเอก
7.3 นายวินัย
จันทนะโสตถิ์
7.4 นายพิเชฐ
ศรีประเสริฐ
7.5 นายสัญชัย
โพธิ์น้อย
7.6 นายสมควร
สลับเขียว
8. ประธานชุมชนของเทศบาลทุกระดับในเขตอาเภอจอมบึง ประกอบด้วย
8.1 นางสาวโสภี
ศรัทธาผล
8.2 ร.ต.กิจจา
ศรัทธาผล
8.3 นายมงคล
เทพสวัสดิ์
8.4 นายชัยยะ
หนูทอง
8.5 นายสมบูรณ์
ศรัทธา
9. หัวหน้ าสถานี อนามัย/ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล/ผู้ อานวยการโรงพยาบาล
ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในเขตอาเภอจอมบึง ประกอบด้วย
9.1 ผู้อานวยการ รพ.ส.ต.ด่านทับตะโก
9.2 ผู้อานวยการ รพ.ส.ต.ปากท่อ
9.3 ผู้อานวยการ รพ.ส.ต.แก้มอ้น
9.4 ผู้อานวยการ รพ.ส.ต.เบิกไพร
9.5 ผู้อานวยการ รพ.ส.ต.บ้านหนองไผ่
10. ผู้อานวยการโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตอาเภอจอมบึง ประกอบด้วย
10.1 ผู้อานวยการโรงเรียนวัดปากช่อง
10.2 ผู้อานวยการโรงเรียนวัดชัฎใหญ่
10.3 ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านจอมบึง
10.4 ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเบิกไพร
10.5 ผู้อานวยการโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์
11. ผู้อานวยการ...

-311. ผู้ อ านวยการโรงเรี ยนของรั ฐ/เอกชนหรื อหั วหน้ าหน่ วยการศึ กษาอื่ น ๆ ที่ มี หน่ วยงานตั้ งอยู่
ในเขตอาเภอจอมบึง ประกอบด้วย
11.1 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
11.2 ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึง
11.3 ผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอจอมบึง
11.4 ผู้อานวยการโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
12. หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในเขตอาเภอจอมบึง ประกอบด้วย
12.1 เกษตรอาเภอจอมบึง
12.2 สาธารณสุขอาเภอจอมบึง
12.3 พัฒนาการอาเภอจอมบึง
12.4 ปศุสัตว์อาเภอจอมบึง
12.5 สัสดีอาเภอจอมบึง
13. ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตอาเภอจอมบึง ประกอบด้วย
13.1 นางสุนา
วงษ์ศรี
13.2 นายไพฑูรย์
เข้มน้อย
13.3 นางสาวจุฑารัตน์ ลิสอน
13.4 นางสมจิตร
ปิ่นแก้ว
13.5 นางจิราภาคาฐ์ นิลบุตร
14. ประธานสมาชิกอาสาป้องกันฝ่ายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.) ในเขตอาเภอจอมบึง ประกอบด้วย
14.1 นายสมาน
พรหมน้อย
14.2 นายสัญชัย
โพธิ์น้อย
14.3 นายสนอง
เชื้อดี
14.4 นายพัว
บัวบุญรอด
14.5 นายระเบียบ โกญจนาท
15. ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง ในเขตอาเภอจอมบึง ประกอบด้วย
15.1 นายประพันธ์ อินทรสูต
15.2 นายนพพร
ฟักเขียว
15.3 นางสาย
จาดไร่ขิง
15.4 นายปรีชา
จันทภูมิ
15.5 นายปัญญา
ถ้าแก้ว
15.6 นายวรวัฒน์ กิตติมานิตย์กุล
16. ประธานกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร/เกษตรก้าวหน้า/กลุ่มสตรี/กลุ่มหัตถกรรม/
กลุ่มแปรรูป เป็นต้น ในเขตอาเภอจอมบึง ประกอบด้วย
16.1 นางสาวกานศ์สิริ จิตพนมกาญจน์
16.2 นายภุชงค์
ไทรเล็กทิม
16.3 นางมัทนา
แสนณรงค์
16.4 นางอุษา
พรานพนัส
16.5 นายวิจิตร
เสถียรธีราภาพ
16.6 นายไพรวัลย์ พวงศิริ
16.7 นายขวัญชัย หมื่นจร
16.8 นางไกร...

-416.8 นางไกร
พุ่มใบศรี
16.9 นางสาววรวีย์ คานภู่
16.10 นางอรุณทิพย์ พุ่มดียิ่ง
17. ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์หมู่บ้าน ในเขตอาเภอจอมบึง ประกอบด้วย
17.1 นายโยธิน
เศรษฐศักดาศิริ
17.2 นายงาม
แผนงาม
17.3 นายสงัด
จิตสุวรรณ
17.4 นายพล
จันทรชิต
17.5 นายไพวัลย์
พวงศิริ
17.6 นายประพันธ์ อินทรสูต
17.7 นายวิเชียร
ผิวแดง
17.8 นางอาพร
เหลืองอร่าม
17.9 นายสนม
ผิวเกลี้ยง
17.10 นายสมพร
ทาแท้
18. อาสาพั ฒนาชุ มชน อาสาสมั ครประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิ น กลุ่ มพลั งทางสั งคมอื่ นๆ
ในเขตอาเภอจอมบึง ประกอบด้วย
18.1 นายชาญชัย
จิตสุวรรณ
18.2 นายสาราญ
จันทวงศ์
18.3 นายสมพงษ์
วรรณโณ
18.4 นายจารูญ
พรานมนัส
18.5 นางมาลัย
วัฒวรรณ์
18.6 นายสมศักดิ์
แก้วมณีทอง
18.7 นางกิมเฮียง
แพงผล
18.8 นางใบ
สอนสิทธิ์
19. ประธานชมรมผู้สูงอายุทุกตาบล ทุกชุมชนในเขตอาเภอจอมบึง ประกอบด้วย
19.1 นางศรรัตน์
เจียมรุ่งรักษา
19.2 นางวิจิตร
ณรงค์อินทร์
19.3 นายสุทัศน์
ศรีอุทารวงศ์
19.4 พ.ต.ท.สวัสดิ์ ฉ่าผิว
19.5 นายประมวล แช่มสะอาด
19.6 นายสาอาง
ศรัทธาผล
19.7 นายสมจิตร
ขวัญตา
20. องค์กรทางธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยวในเขตอาเภอ
จอมบึง ประกอบด้วย
20.1 นายสมเดช
เสนาะคา
20.2 นายนิพน
ทวีไกลกุล
20.3 นายพงษ์ศักดิ์ นิ่มอุดมสุข
20.4 บริษัท แอล.เอส เอ็ม (1999)
20.5 บริษัท แว๊กซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จากัด
20.6 บริษัท สยามราชบุรี อุตสาหกรรม จากัด
21. บุคคล...

-521. บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่น ๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนดขึ้น เพื่อให้เกิดกระบวนการ
มีส่วนร่วมในพื้นที่มากที่สุด จานวนคนอย่างน้อยร้อยละ 2 ของสัดส่วนระดับอาเภอจอมบึง ตาม (1) ถึง (20) ประกอบด้วย
21.1 นางสาวดวงแข มิตรสงเคราะห์
21.2 นางเติม
อุ่นใจ
21.3 นางสาวขาว ศรัทธาผล
กรณีผู้เข้าร่วมประชาคมท้องถิ่นมีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ชุมชนในอาเภอจอมบึงนั้น
ไม่ได้ถูกจัดตั้งเป็นกลุ่มสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ก็สามารถเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นได้ และสามารถเสนอแสดง
ความคิดเห็น มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ได้ ทุกระดับหรือทุกกรณีที่ประชาคมท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่น
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560

(นายวันชัย ธีระสัตยกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

