ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอาเภอสวนผึ้งสาหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
--------------------------------------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
สวนผึ้งสาหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ดังนี้
1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีในเขตอาเภอสวนผึ้งทุกคน ได้แก่ นางภรมน นรการ
กุมพล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขต 1
2. นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอสวนผึ้ง ประกอบด้วย
2.1 นายกเทศมนตรีตาบลสวนผึ้ง
2.2 นายกเทศมนตรีตาบลบ้านชัฎป่าหวาย
2.3 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสวนผึ้ง
2.4 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าเคย
2.5 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตะนาวศรี
2.6 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลป่าหวาย
3. ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอสวนผึ้ง ประกอบด้วย
3.1 ประธานสภาเทศบาลตาบลสวนผึ้ง
3.2 ประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านชัฎป่าหวาย
3.3 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนผึ้ง
3.4 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าเคย
3.5 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตะนาวศรี
3.6 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลป่าหวาย
4. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอสวนผึ้ง ประกอบด้วย
4.1 ปลัดเทศบาลตาบลสวนผึ้ง
4.2 ปลัดเทศบาลตาบลบ้านชัฎป่าหวาย
4.3 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลสวนผึ้ง
4.4 ปลัดองค์การ...

-24.4 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลท่าเคย
4.5 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลตะนาวศรี
4.6 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลป่าหวาย
5. ท้องถิ่นอาเภอสวนผึ้ง
6. นายอาเภอสวนผึ้งหรือผู้แทน
7. กานันในเขตอาเภอสวนผึ้ง ประกอบด้วย
7.1 นายดารง
ทองชัย
7.2 นางสุนันท์
สบายจิตร์
7.3 นายวิเชียร
ยิ้มพราย
7.4 นายกล้า
บัวงาม
8. ประธานชุมชนของเทศบาลทุกระดับในเขตอาเภอสวนผึ้ง ประกอบด้วย
8.1 นางเสาวนีย์
แย้มวงษ์
8.2 นายสมเกียรติ
พรมสัน
8.3 นางสาวศิศิภรณ์ ภูคัง
8.4 นางเพ็ญพักตร์
นพศรี
8.5 นางสนิน
เอี่ยมสะอาด
8.6 นางสาวนาตยา ยิงปรีชา
8.7 นางสุกัญญา
รุ่งอรุณแสงทอง
8.8 นายน้าใส
แซ่เอียง
8.9 นายสวัสดิ์
บัวตูม
8.10 นายสมพงษ์
บ่อสันเที๊ยะ
8.11 นายกิจพิพัฒนา ไพบูรณ์
8.12 นางพินมาศ
ผิวนวล
9. หัวหน้ าสถานี อนามัย/ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล/ผู้ อานวยการโรงพยาบาล
ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในเขตอาเภอสวนผึ้ง ประกอบด้วย
9.1 นายวิริยะพล
พงศ์ทอง ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลผาปก
9.2 นางรุจิรา
พันธ์สุข
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลห้วยผาก
9.3 นายอภิสิทธิ์
เวชศาสตร์ ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลถ้าหิน
9.4 นายวสันต์
รัศมีกอบกุล
9.5 นางวันเพ็ญ
บุตรดี
10. ผู้อานวยการโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตอาเภอสวนผึ้ง ได้แก่ ผู้อานวยการโรงเรียน
สวนผึ้งวิทยา
11. ผู้ อานวยการโรงเรี ยนของรัฐ/เอกชนหรือหั วหน้าหน่วยการศึกษาอื่น ๆ ที่มีหน่ วยงานตั้งอยู่ใน
เขตอาเภอสวนผึ้ง ประกอบด้วย
11.1 ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ
11.2 ผู้อานวยการโรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์
11.3 ผู้แทนผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง
11.4 ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว (ศิริทวีอุปถัมภ์)
12. หัวหน้าส่วน…

-312. หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในเขตอาเภอสวนผึ้ง ประกอบด้วย
12.1 สาธารณสุขอาเภอสวนผึ้ง
12.2 เกษตรอาเภอสวนผึ้ง
12.3 ปศุสัตว์อาเภอสวนผึ้ง
12.4 พัฒนาการอาเภอสวนผึ้ง
12.5 ท้องถิ่นอาเภอสวนผึ้ง
13. ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตอาเภอสวนผึ้ง ประกอบด้วย
13.1 นายอาทิตย์
รัตนกันทา
13.2 นางสมพร
แก้วคนตรง
13.3 นางมุกดา
ลีลาขจรจิตร
13.4 นางสาวสุกัญญา รุ่งอรุณแสงทอง
14. ประธานสมาชิกอาสาป้องกันฝ่ายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.) ในเขตอาเภอสวนผึ้ง ประกอบด้วย
14.1 นายสุรศักดิ์
สุวิชัย
14.2 นายจิระศักดิ์ เจริญสวัสดิ์
15. ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง ในเขตอาเภอสวนผึ้ง ประกอบด้วย
15.1 นางนรลักษณ์ ท้าววิบูลย์
15.2 นายเล็ก
แป้นพิบูลลาภ
15.3 นายสมยศ
ศรีทอง
15.4 นางมาลี
ประวิชพราหมณ์
15.5 นายสมชาย
ตาคู้
16. ประธานกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร/เกษตรก้าวหน้า/กลุ่มสตรี/กลุ่มหัตถกรรม/
กลุ่มแปรรูป เป็นต้น ในเขตอาเภอสวนผึ้ง ประกอบด้วย
16.1 นางจ้า
ใจมุ่ง
16.2 นางบัวแก้ว
บุญเลิศ
16.3 น.ส.นัชชา
เนียมมี
16.4 น.ส.กรรณิกา
วงศ์พรม
16.5 นางสายพิณ
เชื้อหาญ
16.6 น.ส.รังษี
แสวงรักษ์
16.7 นางฉลวย
มะเณวรรณ์
16.8 นางบุปผา
ไทยเจียม
16.9 น.ส. ศิริรัตน์
แต่แดงเพชร
16.10 นางปราณี
เขียววงษ์
17. ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์หมู่บ้าน ในเขตอาเภอสวนผึ้ง ประกอบด้วย
17.1 นายสกล
คุณาพิทักษ์
17.2 นายบัญชา
เจ้าคุณ
17.3 นายแขก
อุปโท
17.4 นายรัชดา
เจริญสุข
17.5 นายผจญ
อินต๊ะมูล
18. อาสาพัฒนา…

-418. อาสาพั ฒนาชุ มชน อาสาสมั ครประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิ น กลุ่ มพลั งทางสั งคมอื่ น ๆ
ในเขตอาเภอสวนผึ้ง ประกอบด้วย
18.1 นายอิทธิพล อันดี
18.2 นางสาวณิชาพร สงศ์ทอง
18.3 นายศิริ
เกตุจันทร์
18.4 นางมุกดา
ลีลาขจรจิตร
18.5 นายบุญส่ง
แสงอ่อน
18.6 นางยุพิน
มีมาก
18.7 นายศักดา
อมรวาตรี
18.8 ว่าที่ ร.ต.ญ. เฉลิมพร ค้งลึงค์
19. ประธานชมรมผู้สูงอายุทุกตาบล ทุกชุมชนในเขตอาเภอสวนผึ้ง ประกอบด้วย
19.1 นายเสรี
คลังนาค
19.2 นายวิชัย
เปล่งภู่
19.3 นายจรูญ
อารมณ์ปลื้ม
19.4 นายสิทธิชัย ทุติยาภรณ์
20. องค์กรทางธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยวในเขตอาเภอ
สวนผึ้ง ได้แก่ ดร.ปิรันธ์ ชินโชติ
21. บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่น ๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนดขึ้น เพื่อให้เกิดกระบวนการ
มีส่วนร่วมในพื้นที่มากที่สุด จานวนคนอย่างน้อยร้อยละ 2 ของสัดส่วนระดับอาเภอสวนผึ้ง ตาม (1) ถึง (20) ประกอบด้วย
21.1 นายบุญส่ง แสงอ่อน
21.2 นายสกล
คุณาพิทักษ์
21.3 นายธีระวุฒิ รูขะจี
กรณีผู้เข้าร่วมประชาคมท้องถิ่นมีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ชุมชนในอาเภอสวนผึ้งนั้น
ไม่ได้ถูกจัดตั้งเป็นกลุ่มสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ก็สามารถเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นได้ และสามารถเสนอแสดง
ความคิดเห็น มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ได้ ทุกระดับหรือทุกกรณีที่ประชาคมท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่น
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560

(นายวันชัย ธีระสัตยกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

