เอกสารแนบท้ายประกาศรูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล)
รูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล)
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก (พ.ศ. 2566 – 2570)
ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก
รายการ
(1) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก (ทุกคน)

รายชื่อ
1. นายชัยวัฒน์ วัฒนะธรรมศิริ ประธานสภาฯ หมูท่ ี่ 2
2. นางผ่าน
อิษฎานนท์
สมาชิกสภาฯ หมูท่ ี่ 2
3. นายสุวิชช์ อรุณรักษา
สมาชิกสภาฯ หมูท่ ี่ 3
4. นายวรายุทธ์ เสียงเอก
สมาชิกสภาฯ หมูท่ ี่ 3
5. นายสุชาติ สร้อยเจริญ
สมาชิกสภาฯ หมูท่ ี่ ๔
6. นางสาวปนัดดา ชื่นครอบ สมาชิกสภาฯ หมูท่ ี่ 5
7. นายสมคิด เทียนมนต์
เลขานุการสภาฯ หมู่ที่ 5
8. นายประพฤติ รอดเรื่อง
สมาชิกสภาฯ หมูท่ ี่ ๖
9. นายสละ นิ่มนวล
สมาชิกสภาฯ หมูท่ ี่ ๖
10. นายเจียร สุวรรณ
สมาชิกสภาฯ หมูท่ ี่ ๗
11. นายแทน พรมมิ
สมาชิกสภาฯ หมูท่ ี่ ๘
12. นางประภา พรมมิ
สมาชิกสภาฯ หมูท่ ี่ ๘
13. นายสมชาย สมบุรณจร สมาชิกสภาฯ หมู่ ๙
14. นายพชร ฉวีศักดิ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๙
15. นายประวิตร หงส์สวาสดิวัฒน์ สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑๐

จำนวน (คน)
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รายการ

(2) ผู้ใหญ่บ้าน/หัวหน้าสถานีอนามัย/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ผู้อำนวยการโรงเรียนของรัฐหรือเอกชน หรือ
หัวหน้าหน่วยการศึกษาอื่นๆ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในพื้นที่

รายชื่อ
16. นางวนิดา เอี่ยมไผ่
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑๑
17. นายกนก เอี่ยมมันต์
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑๑
18. นางวลัย ณ บางช้าง
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑๒
19. นายสมพงษ์ ช่างพานิช รองประธานสภาฯ หมู่ ๑๓
20. นางอาทิตยา ดำรงค์สกุล สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑๓
21. นางสาวสุชานันท์ จิตณรงค์ สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑๔
1. นายสมชาย ชื่นชม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
2. นายสง่า
จินดา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
3. นายณัฐจักร แก้วอัครธนวัชร์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
4. นายดนัย แก้วมุกดา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
5. นายประทีป สมบูรณ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
6. นางสาวปรีชญา พรมมิ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
7. นายจิราพันธ์ จันทร์ตรี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9
8. นายสมเกียรติ ลิปกรสุขทวีกุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11
9. นายรังษิกร ณ บางช้าง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12
10. นายวิรัตน์ อร่ามยิ่ง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13
11. นางวิภารัตน์ ทองแนบ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14
(ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 กับหมู่ที่ 10 มีรายชื่อในคณะกรรมการพัฒนา)
12. หัวหน้าสถานีอนามัย (ไม่มี)
13. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (มีรายชื่อใน
คณะกรรมการพัฒนา)
14. ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (ไม่มี)
15. ผู ้ อ ำนวยการโรงเรี ย นของรั ฐ หรื อ เอกชน (มี ร ายชื ่ อ ใน
คณะกรรมการพัฒนา)
16. ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลเจดีย์หัก

จำนวน (คน)

12

รายการ

รายชื่อ

(3) หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในพื้นที่

1. ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี
2. ประกันสังคมจังหวัดราชบุรี
3. ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
4. เคหะจังหวัดราชบุรี
(4) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) / สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพล 1. นางระเบียบ ผึ้งไผ่
อาสาสมัครสาธารณสุข
เรือน (อปพร.) / คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน / กลุ่มอาชีพต่างๆ ในพื้นที่
2. นางจันทรีรักษ์ แจ่มขำ อาสาสมัครสาธารณสุข
องค์การบริหารส่วนตำบล
3. นางปรียานุช สืบภู่
อาสาสมัครสาธารณสุข
4. นางปิยะนัน ทองบัว อาสาสมัครสาธารณสุข
5. นางหทัยสวรรค์ บุญเกิด อาสาสมัครสาธารณสุข
6. นางสุภัค
สารีวงค์ อาสาสมัครสาธารณสุข
7. นางสุนีย์
ศิลาเรียม อาสาสมัครสาธารณสุข
8. นางเจียม
บุญเรือน อาสาสมัครสาธารณสุข
9. นางอรุญ
สารีวงค์ อาสาสมัครสาธารณสุข
10. นางเกษราภรณ์ สารีวงค์ อาสาสมัครสาธารณสุข
11. นายสุชาติ อุ่นภักดิ์ สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
12. นางกันยา พันธุ์พงศ์ สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
13. นางกาหลง ฤทธิ์นุ่ม สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
14. นางลัดดา เอี่ยมมันต์ กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลเจดีย์หัก
15. นางกุลนิษฐ์ ประยูรเทพ กลุ่มผ้าเช็ดมือตาวิเศษ
16. นางทวิภา ไชยสมบูรณ์ กลุ่มกระเป๋าเชือกถักแม่หน่อย

รวมรายชื่อในรูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล)

จำนวน (คน)
4

16

53 คน

กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) มีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ไม่ได้ถูกจัดตั้งเป็นกลุ่มสัดส่วนประชาคม
ท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) ก็สามารถเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นได้ และสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ ได้

