
 

 

 

 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

---------------------------- 
  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม          
การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย จึงประกาศ
สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หมู่ที่ 3 บ้านคลองหลวง เพ่ือจัดท า        
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2560 – 2562) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย ดังนี้ 

1. นายพูลผล  แซ่ซ ี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย หมู่ที่ 3 
2. นายสุรวุฒิ  เกติพันธ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย หมู่ที่ 3 
3. นายกฤษดา  สุขสมัย  ก านันต าบลบางเตย 
4. นายสิทธิชัย  ตันติปาล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 
5. นายมานัส  ช้างน้อย  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 
6. นางประทุม  คุณาวิวัฒน์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 3 
7. นางพัชราภรณ์ การะเวก อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 3 
8. นายศุภลักษณ์  การะเวก อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.) หมู่ที่ 3 
9. นายประทีป  ปู่แจ้ง  กรรมการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 

10. นายประยูร  สุขสมัย  กรรมการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 
11. นางสมสมร  สุดล้ าเลิศ สมาชิกกลุ่มสตรี หมู่ที่ 3 
12. นางลัดดา  พงษ์ไพร  สมาชิกกลุ่มสตรี หมู่ที่ 3 
13. นางสาววาสนา สุดล้ าเลิศ สมาชิกกลุ่มสตรี หมู่ที่ 3 
14. นางสุนันทา  ศิริรัชตานนท์ สมาชิกกลุ่มสตรี หมู่ที่ 3 
15. นางอู่   สุดล้ าเลิศ สมาชิกกลุ่มสตรี หมู่ที่ 3 
16. นายสุรชัย  ทับทิมจรูญ ปราชญ์หมู่บ้านด้านความเชื่อ หลักปฏิบัติ 
17. นางประทุม  คุณาวิวัฒน์ ปราชญ์หมู่บ้านด้านเทคโนโลยีพื้นบ้าน (จักสานเสื่อเตย) 
18. นายบุญเลิศ  สุดล้ าเลิศ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 3 
19. นายโอภาส  คุณาวิวัฒน์ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 3 
20. นางปุณนดา  โอภาสรัตน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง 
21. นายส าเนา  ทรัพย์มณ ี ในหมู่ที่ 3 (ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 157 คน = 8 คน) 
22. นางบังอร  สุขทัศน์     ” 
23. นางสาวสมสุข  เอ่ียมพาหล    ” 
24. นางสาวหอมหวน การะเวก    ” 
25. นายศรีชัย  การะเวก    ” 
26. นายวิจิต  ถิ่นประวัติ    ” 
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27. นางไพศรี  เทพสิทธิ์  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง 
28. นายทนา  การะเวก ในหมู่ที่ 3 (ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 157 คน = 8 คน) 
29. นายศรีชัย  การะเวก    ” 
30. นายเชาว์  พงษ์ไพร     ” 
31. นางสาวประทุม สุดล้ าเลิศ    ” 
32. นายประยูร  สุขสงวน     ” 
33. นายประทีป  ปู่หลวง     ” 
34. นางนธมล  ไทยทวี     ” 
35. นางประเด็น  สุขสงวน     ” 
36. นางสาววราพร สุขสมัย     ” 
37. นายยู้เหลียง  แซ่ซ ี    ” 
38. นายเฉลิมชัย  ปู่แจ้ง     ” 
39. นางจงกล  หลีกอาญา    ” 
40. นายวิชิต  การะเวก    ” 

 

  กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในหมู่ที่ 3 บ้านคลองหลวง           
ไม่ได้ถูกจัดตั้งเป็นกลุ่มสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ก็สามารถเข้าร่วม
ประชุมประชาคมท้องถิ่นได้ และสามารถเสนอ แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ได้ทุกระดับหรือ
ทุกกรณีท่ีประชาคมท้องถิ่นประชุมประชาคมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  15  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559 

 
 
 

   (นายวิทยา  ชิวค้า) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 

 
 


