
 

 

 

 

 
 

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 5 บ้านคลองโพธิ์ เพ่ือจัดท า        
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2560 – 2562) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย ดังนี้ 

1. นายนิคม  เจริญลักษณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย หมู่ที่ 5 
2. นายอ านาจ  ประสงค์สันติสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย หมู่ที่ 5 
3. นายธวัช  ไทยทวี  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 
4. นายสุธี  สุขสงวน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 
5. นายสมบัติ  เกิดสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 
6. นางอ าภา  สุขสงวน  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 5 
7. นางยุภาพร  สุขสงวน  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 5 
8. นายกมล  ปุยนุเคราะห์ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.) หมู่ที่ 5 
9. นายอนิวัตติ์  พันชู  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.) หมู่ที ่5 

10. นายพิชัย  เฉลิมกลิ่น กรรมการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 
11. นางสาวพรรณประภา สุขสงวน  สมาชิกกลุ่มสตรี หมู่ที่ 5 
12. นางไข่มุก  สุจริต  สมาชิกกลุ่มสตรี หมู่ที่ 5 
13. นางจันทร์เพ็ญ สินธุ์ลือนาม สมาชิกกลุ่มสตรี หมู่ที่ 5 
14. นางสาวดวงพร เกติพันธ์  สมาชิกกลุ่มสตรี หมู่ที่ 5 
15. นางสาวภานุมาศ ปู่แจ้ง  สมาชิกกลุ่มสตรี หมู่ที่ 5 
16. นายณัฐวรุท  เตชะศิรินุกูล ปราชญ์หมู่บ้านด้านโภชนาการพ้ืนบ้าน (ถนอมอาหาร) 
17. นายสวัสดิ์  นิ่มอนงค ์ ปราชญ์หมู่บา้นด้านเทคโนโลยีพื้นบ้าน (ช่างไม้) 
18. นางสุรีย์  จิวพาณิชย์ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 5 
19. นางนิตยา  จันทร์ฉาย สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 5 
20. นายส าเนียง  สุขสงวน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง 
21. นางจ าลอง  อ่อนละมัย ในหมู่ที่ 5 (ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 117 คน = 9 คน) 
22. นางวิรัช  หวังพงษ ์    ” 
23. นางสายทอง  เลียบทวี     ” 
24. นายโกสินทร์  สินธุ์ลือนาม    ” 
25. นายบุญส่ง  ไทยทวี     ” 
26. นายนคร  กตัญชลี     ” 
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27. นางปราณี  พ่ึงพิพัฒน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง 
28. นางละออ  สุขสงวน  ในหมูท่ี่ 5 (ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 117 คน = 9 คน) 
29. นายมงคล  สุขสงวน     ” 
30. นายภาคภูมิ  ประสงค์สันติสุข    ” 
31. นายพชร  เตชะศิรินุกูล    ” 
32. นางเบญจมาศ  สิริจรรยาพงษ์    ” 
33. นายสุชาติ  สุขสงวน     ” 
34. นายบุญสม  ตรีพนากร    ” 
35. นางอรวรรณ  เจริญลักษณ์    ” 
36. นางสาวปรารถนา เตชะศิรินุกูล    ” 
37. นางวิเชียร  จิวพาณิชย์    ” 
38. นายประวิทย์  เกติพันธ์     ” 
39. นายสมบูรณ์  หวังพงษ ์    ” 
40. นายมนตรี  การะเวก    ” 
41. นายสัญญา  ไทยทวี     ” 

 

  กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในหมู่ที่ 5 บ้านคลองโพธิ์           
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 

 
 


