ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอาเภอปากท่อสาหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
--------------------------------------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
ปากท่อสาหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ดังนี้
1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีในเขตอาเภอปากท่อทุกคน ประกอบด้วย
1.1 นายสมศักดิ์
สีนวลสด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขต 1
1.2 นางเล็ก
อุดมนพวงศ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขต 2
2. นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอปากท่อ ประกอบด้วย
2.1 นายกเทศมนตรีตาบลปากท่อ
2.2 นายกเทศมนตรีตาบลทุ่งหลวง
2.3 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังมะนาว
2.4 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยางโทน
2.5 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลป่าไก่
2.6 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวัดยางงาม
2.7 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม
2.8 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลอ่างหิน
2.9 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อกระดาน
2.10 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนทราย
2.11 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลยางหัก
2.12 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปากท่อ
3. ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอปากท่อ ประกอบด้วย
3.1 ประธานสภาเทศบาลตาบลปากท่อ
3.2 ประธานสภาเทศบาลตาบลทุ่งหลวง
3.3 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังมะนาว
3.4 ประธานสภา...
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4.

5.
6.
7.

3.4 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยางโทน
3.5 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลป่าไก่
3.6 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวัดยางงาม
3.7 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม
3.8 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลอ่างหิน
3.9 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อกระดาน
3.10 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนทราย
3.11 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลยางหัก
3.12 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปากท่อ
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอปากท่อ ประกอบด้วย
4.1 ปลัดเทศบาลตาบลปากท่อ
4.2 ปลัดเทศบาลตาบลทุ่งหลวง
4.3 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลวังมะนาว
4.4 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยางโทน
4.5 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลป่าไก่
4.6 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลวัดยางงาม
4.7 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม
4.8 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลอ่างหิน
4.9 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อกระดาน
4.10 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลดอนทราย
4.11 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลยางหัก
4.12 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปากท่อ
ท้องถิ่นอาเภอปากท่อ
นายอาเภอปากท่อหรือผู้แทน
กานันในเขตอาเภอปากท่อทุกคน ประกอบด้วย
7.1 นายสมชาย
เดชารุ่งโรจน์
7.2 นายเล็ก
แก้วพรายตา
7.3 นายวัชระ
อินทร์พรหม
7.4 นายบุญเรือง
พันธ์ฟัก
7.5 นายกาธร
พงษ์ทวี
7.6 นายประเทือง
หมื่นชานาญ
7.7 นายสุชิน
พลขันธ์
7.8 นายชาญณรงค์ พุฒิหอมรื่น
7.9 นายมาโนช
ศรีจรงค์
7.10 นายเชื้อ
เพื่อห่างหาย
7.11 นายจาลอง
ยวงน้อย
7.12 นายนิพัฒน์
ศุกระศร

8. ประธานชุมชน...

-38. ประธานชุมชนของเทศบาลทุกระดับในเขตอาเภอปากท่อ ประกอบด้วย
8.1 นายทวีทรัพย์
เทพลิบ
8.2 นายอภิชาติ
เอี่ยมงาม
8.3 นางธรพร
เรืองพยุงศักด์
8.4 นายวิชัย
ผู้ช่วยเนียม
9. หั วหน้ าสถานีอนามัย/ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล/ผู้ อ านวยการโรงพยาบาล
ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในเขตอาเภอปากท่อ ประกอบด้วย
9.1 ผู้อานวยการ รพ.ส.ต.ป่าไก่
9.2 ผู้อานวยการ รพ.ส.ต.ทุ่งหลวง
9.3 ผู้อานวยการ รพ.ส.ต.นาคอก
9.4 ผู้อานวยการ รพ.ส.ต.วัดยางงาม
9.5 ผู้อานวยการ รพ.ส.ต.ยางหัก
10. ผู้อานวยการโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตอาเภอปากท่อ ประกอบด้วย
10.1 ผู้อานวยการโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
10.2 ผู้อานวยการโรงเรียนปากท่อพิทยาคม
11. ผู้ อ านวยการโรงเรี ยนของรั ฐ/เอกชนหรื อหั วหน้ าหน่ วยการศึ กษาอื่ น ๆ ที่ มี หน่ วยงานตั้ งอยู่
ในเขตอาเภอปากท่อ ประกอบด้วย
11.1 ผู้อานวยการโรงเรียนวัดป่าไก่
11.2 ผู้อานวยการโรงเรียนวัดปากท่อ
11.3 ผู้อานวยการโรงเรียนวัดยางงาม
11.4 ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านยางคู่
12. หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในเขตอาเภอปากท่อ ประกอบด้วย
12.1 สาธารณสุขอาเภอปากท่อ
12.2 ปศุสัตว์อาเภอปากท่อ
12.3 ผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอปากท่อ
12.4 ท้องถิ่นอาเภอปากท่อ
13. ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตอาเภอปากท่อ ประกอบด้วย
13.1 นายคง
ฟากฟื้น
13.2 นางสังเวียน
โพธิ์งาม
13.3 นางสอิ้ง
วังอินทร์
13.4 นางกิมลั้ง
ชลธารานที
13.5 นางประไพ
สว่างพื้น
14. ประธานสมาชิกอาสาป้องกันฝ่ายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.) ในเขตอาเภอปากท่อ ประกอบด้วย
14.1 นายสุชิน
บุญงาม
14.2 นายเชื้อ
เพื่อห่างหาย
15. ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง ในเขตอาเภอปากท่อ ประกอบด้วย
15.1 นายคง
ฟากฟื้น
15.2 นายวัชระ
อินทร์พรหม
16. ประธาน...

-416. ประธานกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร/เกษตรก้าวหน้า/กลุ่มสตรี/กลุ่มหัตถกรรม/
กลุ่มแปรรูป เป็นต้น ในเขตอาเภอปากท่อ ประกอบด้วย
16.1 นางนิตยา
อุณหะ
16.2 นางสอิ้ง
วังอินทร์
17. ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์หมู่บ้าน ในเขตอาเภอปากท่อ ประกอบด้วย
17.1 นายสมชาย
เดชารุ่งโรจน์
17.2 นายประยูร
สีทองสุก
17.3 นายสมศักดิ์
ตาหนิงาม
17.4 นายนวพนธ์
หรดี
17.5 นายนิพัฒน์
ศุกระศร
17.6 นายสาเริง
สายพันธ์
17.7 นายชุมพล
สันตานนท์
17.8 นายยอด
คล้ายศิริ
17.9 นายพยุง
ชาติฉุน
17.10 นายอภิวัชร์ หลอดทองแดง
17.11 นางสาวจานงค์ พานพลอยเพชร
17.12 นายเฉลียว ชูศรี
17.13 นายนาวิน
บึ้งไชย
17.14 นายสุภักดิ์ ขาวขา
17.15 นายสันติ
กลิ่นสุคนธ์
17.16 นายสมปอง เพิ่มลาภ
17.17 นายสุนทร
แสงทองอร่าม
17.18 นายเสนอ
อินทับเมฆ
17.19 นายสุพจน์ สว่างจิตร
17.20 นายจันทร์
ทองหวี
17.21 นายโกศล
นาคสิงห์
17.22 นายธีรพงษ์ ผลอินหอม
17.23 นายไพศาล พบครุฑ
17.24 นายบุญชอบ ปิ่นทอง
18. อาสาพั ฒนาชุ มชน อาสาสมั ครประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิ น กลุ่ มพลั งทางสั งคมอื่ นๆ
ในเขตอาเภอปากท่อ ประกอบด้วย
18.1 นายสมชาย
เดชารุ่งโรจน์
18.2 นายอภิชาติ
เอี่ยมงาม
18.3 นายสมนึก
ศรีสุวรรณ
18.4 นายเล็ก
แก้วพรายตา
18.5 นายสมชาย
นาคชู
18.8 นายวัชระ…

-518.6 นายสุมิตร
18.7 นายปราโมทย์
18.8 นายวัชระ
18.9 นายบุญเรือง
18.10 นายยุทธนา
18.11 นายไพรรัตน์
18.12 นายกาธร
18.13 นางกิมลั้ง
18.14 นายประเทือง
18.15 นายประทุม
18.16 นายสุชิน
18.17 นายสุนทร
18.18 นายเสนอ
18.19 นายบุญยิ่ง
18.20 นายมาโนช
18.21 นางวนิดา
18.22 นายโกศล
18.23 นายบุญชอบ
18.24 นายไพศาล

ปานทรัพย์
เติมต่อ
อินทร์พรหม
พันธ์ฟัก
นวมนิ่ม
บัวบังใบ
พงษ์ทวี
ชลธารานที
หมื่นชานาญ
เทพธรรม
พลขันธ์
แสงทองอร่าม
อินทับเมฆ
สินมงคล
ศรีจรงค์
นาคสิงห์
นาคสิงห์
ปิ่นทอง
พบครุฑ

19. ประธานชมรมผู้สูงอายุทุกตาบล ทุกชุมชนในเขตอาเภอปากท่อ ประกอบด้วย
19.1 นายไพรัตน์
บัวบังใบ
19.2 นายบุญเจิด
ฟากฟื้น
20. องค์กรทางธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยวในเขตอาเภอ
ปากท่อ ประกอบด้วย
20.1 นายภานุมาศ กิจธารเมธี
20.2 นางอนงค์
สังเคราะห์สุข
21. บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่น ๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนดขึ้น เพื่อให้เกิดกระบวนการ
มีส่วนร่วมในพื้นที่มากที่สุด จานวนคนอย่างน้อยร้อยละ 2 ของสัดส่วนระดับอาเภอปากท่อ ตาม (1) ถึง (20) ประกอบด้วย
21.1 นายวิเชียร
เจษฎากานต์
21.2 นายวันชัย
เหี้ยมหาญ
21.3 นางสาวปาริชาติ เราจุติธรรม
21.4 นางณฐพร
พรหมโม
กรณีผู้เข้าร่วมประชาคมท้องถิ่นมีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ชุมชนในอาเภอปากท่อนั้น
ไม่ได้ถูกจัดตั้งเป็นกลุ่มสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ก็สามารถเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นได้ และสามารถเสนอแสดง
ความคิดเห็น มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ได้ ทุกระดับหรือทุกกรณีที่ประชาคมท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่น
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

จึงประกาศ...

-6จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560
(นายวันชัย ธีระสัตยกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

