ประกาศเทศบาลตาบลบางกระทึก
เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ระดับตาบล ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตาบลบางกระทึก
****************************
ด้วยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม
2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25561-2565) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้แจ้งการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25561-2565) โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ 17 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2561 โดยอาจใช้ข้ อมู ล จากแผนพัฒ นาท้ องถิ่ นสี่ ปีฉบั บปัจ จุบัน มาทบทวนและปรับ ใช้ใ นการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.25561-2565) และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600
ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลัก เกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ข้ อ 3.2 ในการจั ด ประชุ ม ประชาคมท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล เทศบาล
เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ใช้รูปแบบการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นซึ่งกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคัดเลือกสัดส่วนการประชุมประชาคมระดับ ตาบล เพื่อให้บุคคล
หรือครัวเรือนที่อยู่ในชุมชนในเขตเทศบาลตาบล ได้ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์
ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาสาหรับการพัฒนาท้ องถิ่นตามอานาจหน้าที่ของ
เทศบาลตาบล
ทั้งนี้ เทศบาลตาบลบางกระทึก ได้ดาเนินการคัดเลือกสัดส่วนการประชุมประชาคมระดับตาบลเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การประชุมประชาคมของเทศบาลตาบลบางกระทึก เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ
เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วม และการบริหารราชการบรรลุเป้าหมาย จึงประกาศกาหนดตัวแทนสัดส่วนการ
ประชุมประชาคมระดับตาบล สาหรับการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562

(นายราชัน มีป้อม)
นายกเทศมนตรีตาบลบางกระทึก

เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลบางกระทึก
เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตาบลในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตาบลบางกะทึก
ที่

องค์ประกอบ

1 สมาชิกสภาเทศบาลตาบลในเขตเลือกตั้งในชุมชนนั้น ทุกคน
ประกอบด้วย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบางกระทึก เขต 1
(1) นายศิริ เพ็งจันทร์
(2) นายวิมล สีผึ้ง
(3) นายศิวนาถ ศรีผึ้ง
(4) นายสายันต์ ขาท่าพูด
(5) นายสนธยา พึ่งประยูร
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบางกระทึก เขต 2
(1) นายปรีดา เจิมสุจริต
(2) นายนรินทร์ แย้มประยูร
(3) นายสันติ โฉมเผือก
(4) นางดารณี โฉมเผือก
(5) นายฉัตรกมล ปู่หลา
(6) นายวิชทญาพงษ์ สิงหรา
2 ท้องถิ่นอาเภอ ที่เทศบาลตาบลตั้งอยู่ในเขตอาเภอนั้น
นางมาริษา กมลเวช ท้องถิ่นอาเภอสามพราน
3 ปลัดอาเภอประจาตาบล หรือปลัดอาเภอผูป้ ระสานงานตาบล
ชุมชน หรือ อปท. นั้น
นายสมจิตร ชุติมาวลัยกุล
ปลัดอาเภอสามพรานประจาตาบลบางกระทึก
4 ประธานชุมชน/ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลตาบล
(1)นายอนันต์ หรั่งบุญลือ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8
(2)นางสาวกรชนก มีป้อม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6
(3)นายวิฑูรย์ จักรเพ็ชร กรรมการชุมชนบ้านใน
(4)นายฐาปกรณ์ ภูกองชนะ ประธานกรรมการชุมชนเอื้ออาทร
5 หัวหน้าสถานีอนามัย/ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล/ผู้อานวยการโรงพยาบาลทีม่ ีหน่วยงานตั้งอยู่ในเขตเทศบาล
ตาบล
นางสาวรัสรินทร์ ศรีสวัสดิ์นภา
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ตาบลบางกระทึก
6 คัดเลือกจากหัวหน้าส่วน หรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตาบล
.
7 ผู้อานวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน หรือหัวหน้าหน่วยการศึกษา
อื่นๆ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตาบล
(1) นายจักรกฤษ ดอนงาม ผู้อานวยการโรงเรียนคลองบากระทึก
(2) นายวีระ พูลสวัสดิ์ ผู้อานวยการโรงเรียนวัดดอนหวาย

จานวน
(คน)

สัดส่วน
ที่กาหนดแล้ว
(คน)
11

1
1

4

1

2

หมายเหตุ

-2ที่

องค์ประกอบ

8

คัดเลือกจากกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตาบล จานวน 2 คน
(1) นางสมปอง โนทะนะ ประธานกรรมการชุมชนคลองรางหนองเสือ

จานวน
(คน)

สัดส่วน
ที่กาหนดแล้ว
(คน)
4

(2) นางกัญชพร แสงเสงี่ยม ประธานกรรมการชุมชนกฤษณาโครงการ1-3

9

10

11
12

13

14
15
16

คัดเลือกจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกานัน แพทย์ประจาตาบล
ในเขตเทศบาลตาบล จานวน 2 คน
(1) นายชาติชาย ราชปาลวงศ์ สารวัตรกานัน
(2) นายสุรยิ ัน เงินทิม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจาชุมชน (อสม.) ในเขต
เทศบาลตาบล จานวน 2 คน
(1) นางจารัส การะเวก ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจาตาบล
(2) นางดรัลพร รอดหวัง อาสาสมัครสาธารณสุขประจาตาบล
คัดเลือกจากอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.)
ในเขตเทศบาลตาบล จานวน 2 คน
(1) นางลัดดา จันทร์ประทัด อ.ป.พ.ร. หมู่ที่ 2
(2) นายสาราญ สมประชา อ.ป.พ.ร. หมู่ที่ 7
คัดเลือกจากกรรมการกองทุนชุมชนในเขตเทศบาลตาบลจานวน 2คน
(1) นายสุเทพ สิงหรา
ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน
(2) นางสไบ อ่อมกระทึก กรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน
คัดเลือกจากกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร/เกษตรกรก้าวหน้า
กลุ่มสตรี/กลุม่ หัตถกรรม/กลุม่ แปรรูป ในเขตเทศบาลตาบล
(1) นายพนม แย้มเดช
กลุ่มเกษตรกร
(2) นายปรีชา มีประมูล
กลุ่มเกษตรกร
(3) นางปราณี มณีโลก
กลุ่มสตรี
(4) นางบุญเตือน นามประเสริฐพร กลุ่มสตรี
(5) นางสุทธินันท์ โตมอญ
กลุ่มสตรี
คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ชุมชนในเขตเทศบาล
ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตาบล จานวน 2 คน
(1) นายพนม กรานจานงค์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
(2) นางสาวเอ็นดู ส่องแสง ผู้ทรงคุณวุฒิ
คัดเลือกจากอาสาพัฒนาชุมชน,อาสาสมัครประชาสงเคราะห์เยาวชน
หม้อดิน,กลุม่ พลังทางสังคมอื่นๆ ในเขตเทศบาลตาบล
.
คัดเลือกจากชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบล จานวน 2 คน
(1) นายวิจิตร วงศ์สุกฤต กลุ่มชมรมผู้สูงอายุ
(2) นางกาญจนา ปริกทอง กลุม่ ชมรมผู้สูงอายุ
คัดเลือกจากองค์กรธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การค้า/การลงทุน/
อุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว/ในเขตเทศบาลตาบล
นายสวัสดิ์ นิ่มอนงค์ องค์กรธุรกิจ

2

2

2
5

2

2
1

หมายเหตุ

-3-

ที่

องค์ประกอบ

17 คัดเลือกจากสื่อมวลชนในเขตเทศบาลตาบล
นายณัฐวุฒิ เทศสนธิ์ สื่อมวลชนในเขตเทศบาลตาบล
18 ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานอุตสาหกรรมจังหวัด
ประธานหอการค้าจังหวัดนครปฐม
ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
19 คัดเลือกจากบุคคลหรือกลุม่ บุคคลอื่นๆตามที่เทศบาลตาบลได้กาหนด
เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่มากที่สุดจานวนคนต้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 2 ของประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้งในตาบลนั้น
สรุปผู้เข้าร่วมประชุมตามสัดส่วนที่กาหนดจะต้องไม่น้อยกว่า

จานวน
(คน)

สัดส่วน
ที่กาหนดแล้ว
(คน)

หมายเหตุ

1
2
10,350

124

167

กาหนด
สัดส่วน
สูงสุด 60%
ต่าสุด 20%

ประกาศเทศบาลตาบลบางกระทึก
เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตาบล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564
****************************
เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบางกระทึก เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมการบริหาร
ราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ ของรั ฐ เป็นไปเพื่อประโยชน์สุ ขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้ า นเมื อ งที่ ดี และให้ ค านึ งถึ ง การมีส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจัด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น เทศบาลต าบล
บางกระทึก จึงประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตาบล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 เพื่อจัดทา
แผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบางกระทึก ดังนี้
1. นายศิริ เพ็งจันทร์
2. นายวิมล สีผึ้ง
3. นายศิวนาถ ศรีผึ้ง
4. นายสายันต์ ขาท่าพูด
5. ดร.อุบล วุฒิพรโสภณ
6. นายสนธยา พึ่งประยูร
7. นายปรีดา เจิมสุจริต
8. นายนรินทร์ แย้มประยูร
9. นายสันติ โฉมเผือก
10. นางดาราณี โฉมเผือก
11. นายฉัตรกมล ปู่หลา
12. นายวิชทญาพงษ์ สิงหรา
13. นางมาริษา กมลเวช
14. นายสมจิตร ชุติมาวลัยกุล
15. นายวิฑูรย์ จักรเพ็ชร
16. นายฐาปกรณ์ ภูกองชนะ
17. นางสาวกรชนก มีป้อม
18. นายอนันต์ หรั่งบุญลือ
19. นางสาวรัสรินทร์ ศรีสวัสดิ์นภา
20. นายจักรกฤษ ดอนงาม
21. นายวีระ พูลสวัสดิ์
22. นายอนุชิต เตชรัตน์
23. นางสมปอง โนทะนะ

สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบางกระทึก เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบางกระทึก เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบางกระทึก เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบางกระทึก เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบางกระทึก เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบางกระทึก เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบางกระทึก เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบางกระทึก เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบางกระทึก เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบางกระทึก เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบางกระทึก เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบางกระทึก เขต 2
ท้องถิ่นอาเภอสามพราน
ปลัดอาเภอสามพรานประจาตาบลบางกระทึก
ประธานกรรมการชุมชนบ้านใน
ประธานกรรมการชุมชนเอื้ออาทร
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ตาบลบางกระทึก
ผู้อานวยการโรงเรียนคลองบางกระทึก
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดดอนหวาย
ผู้จัดการธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดน้าดอนหวาย
ประธานกรรมการชุมชนรางหนองเสือ
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24. นางพวงผกา ศรีคา
กรรมการชุมชนคลองสวนฝ้าย
25. นายสุริยัน เงินทิม
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
26. นายชาติชาย ราชปาลวงศ์
สารวัตรกานัน
27. นางดรัลพร รอดหวัง
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านหมู่ที่ 6
28. สุรัตน์ สิงหรา
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านหมู่ที่ 3
29. นางลัดดา จันทร์ประทัด
สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหมู่ที่ 2
30. นายสาราญ สมประชา
สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหมู่ที่ 7
31. นายสุเทพ สิงหรา
ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน
32. นางสไบ อ่อมกระทึก
กรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน
33. นายพนม แย้มเดช
กลุ่มเกษตรกร
34. นายปรีชา มีประมูล
กลุ่มเกษตรกร
35. นางปราณี มณีโลก
กลุ่มสตรี
36. นางบุญเตือน นามประเสริฐพร กลุ่มสตรี
37. นางสุทธินันท์ โตมอญ
กลุ่มสตรี
38. นายปราโมทย์ นิพนธ์พิทยา ผู้ทรงคุณวุฒิ
39. นางสาวเอ็นดู ส่องแสง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
40. นางจารัส การะเวก
อาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หมู่ที่ 2
41. นางสุนัน ศรีวิเชียร
อาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หมู่ที่ 2
42. นางจันทนา สายทอง
อาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หมู่ที่ 2
43. นางสมจิตร ท้วมนาค
อาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หมู่ที่ 2
44. นางวันเพ็ญ อาสมาน
อาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หมู่ที่ 2
45. นายปฐมทัศน์ ทัศนิมา
กลุ่มชมรมผู้สูงอายุ
46. นายพนม กรานจานง
กลุ่มชมรมผู้สูงอายุ
47. นายสมศักดิ์ บารุงพืช
องค์กรธุรกิจ
48. นายสวัสดิ์ นิ่มอนงค์
องค์กรธุรกิจ
49. ผจก.บ.พีออดิโอซิสเท็ม จากัด องค์กรธุรกิจ
50. ผจก.บ.ไทยฮา จากัด
องค์กรธุรกิจ
51. นายณัฐวุฒิ เทศสน
สื่อมวลชนในเขตเทศบาล
52. ประธานหอการค้าจังหวัดนครปฐม
53. ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
54. ตัวแทนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จานวน 115 คน
รวมสัดส่วนทั้งสิ้น
= 244 คน
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ = 147 คน
สรุปผู้เข้าร่วมประชุมตามสัดส่วนที่กาหนดจะต้องไม่น้อยกว่า 147 คน
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กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น มีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านตาบล
บางกระทึก ไม่ได้ถูกจัดตั้งเป็นกลุ่มสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตาบล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564
ก็สามารถเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นได้ และสามารถเสนอ แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในกระบวนการ
ต่างๆ ได้ทุกระดับหรือทุกกรณีที่ประชาคมท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

(นายราชัน มีป้อม)
นายกเทศมนตรีตาบลบางกระทึก

