
 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว 
เรื่อง   สัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับตําบล   

------------------------------- 
 เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว   เกิดกระบวนการมีสวน
รวม การบริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมายเกิดประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ และมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐและเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีและใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น องคการบริหารสวน
ตําบลบางมะพราว จึงประกาศสัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับตําบล   เพื่อจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวน
ตําบลบางมะพราว ดังนี ้
 1. นางสาวภาวะณีย รอดอุนา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว หมูที่ 1 
  2. นายสุวัจน ทวิชศร ี  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว หมูที่ 1 
 3. นายประภาส ขาวหนูนา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว หมูที ่2  
 4. นายวัชรพงษ พรหมนอย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว หมูที่ 2 
 5. นายสุรินทร อินทรสุวรรณ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว หมูที ่3   
 6. นายชะนา จันทรพาส  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว หมูที่ 3 
 7. นายยุทธชัย ทิพยอักษร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว หมูที่ 4 
 8. นายสุชาติ ศรีพรหม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว หมูที่ 4 
         9. นายประศาสตร จุยนคร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว หมูที่ 5 
 10. นายอรุณ ตุลยกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว หมูที่ 5 
 11. นายมนัส รักขาว  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว หมูที่ 6 
 12. นายวิทยา กาญจนสัวสดิ ์ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว หมูที่ 7 
 13. นายอาทิตยา พงษเกษม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว หมูที่ 7 
 14. นายณัฐวุฒิ ตั้งอ้ัน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว หมูที่ 8 
          15. นายปรีชา ชัยรตัน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว หมูที่ 8 
 16. นายภิรมย ธาดาจร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว หมูที่ 9 
 17. นายอุดมศักดิ์ พูลสวัสดิ์ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว หมูที่ 9 
 18. นายสายัน สนสานนท สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว หมูที่ 10 
 19. นายไพวรรณ ฤทธิมั่นคง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว หมูที่ 10 
 20. นายณัฐาวดี ทองมี  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว หมูที่ 11 
 21. นายสุพงค แพนสกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว หมูที่ 11 
          22. นายวินิชัย สงเสยีง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว หมูที่ 12 
          23. นายวิชาญ สมสกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว หมูที่ 12 
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 24. นางอภิญญา สุวรรณนิตย             สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว หมูที่ 13 
                25. นายสุรินทร กัลชนะ                    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว หมูที่ 13 
                26. นายตรีเยษฐ มาเนตร                  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว หมูที่ 14 
 27. นายโชคชัย กาญจนสวัสดิ ์           สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว หมูที่ 14 
          28. นายปรีชา สวุีรานุวัฒน               กํานันตําบลบางมะพราว 
 29. นายเสกสรร รอดอุนา                           ผูใหญบาน หมูที่ 1 
 30. นายการันต เฐียรพิทักษ                    ผูใหญบาน หมูที่ 2 
        31. นายวิชิต บุญรื่น                              ผูใหญบาน หมูที่ 3  
         32.นายวัลลภ เมืองนอย                         ผูใหญบาน หมูที่ 4 
                33.วาที่รอยตรีหญิงทิพวรรณ เพชรโสม       ผูใหญบาน หมูที่ 5 
         34.นายวสันต ทองประเสริฐ                    ผูใหญบาน หมูที่ 6 
         35.นายจิรศักดิ์ กาญจนสวัสดิ์                   ผูใหญบาน หมูที่ 7  
        36.นางพัชรี วงคเรือง                             ผูใหญบาน หมูที่ 8 
         37.นายสามารถ รอดวิจิตร ผูใหญบาน หมูที่ 9 
         38.นายวิสูตร บุนนาค ผูใหญบาน หมูที่ 10 
         39.นายชิตชัย แพนสกุล ผูใหญบาน หมูที่ 11 
         40.นายวัชรินทร สวุรรณยอด ผูใหญบาน หมูที่ 13  
         41.นางสาวจันทิมา ไกรทอง ผูใหญบาน หมูที่ 14 
         42.นายกฤษณะ สุทธิรัตน ผูอํานวยการ รพ.สต.บางมะพราว 
         43.นายสุรชัย รัตตะมาน                           นักวชิาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.สต.บานราษฎรบํารุง 
        44.นายธัญญา นาคมุสิก ผูอํานวยการโรงเรียนวัดราษฎรบํารุง 
         45.นางพรทิพย สุขกรม ผูอํานวยการโรงเรียนวัดนาทิการาม 
         46.นางณัฐพร บุญรม                                 ผูอํานวยการโรงเรียนปากน้ําหลังสวนประชานุเคราะห  
         47.นางสาวนันทิกา นาคฉายา                       ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยหลอด 
         48.นายสุริยา ณ สุวรรณ ผูอํานวยการโรงเรียนบานน้ําตก 
         49.นางสุวรรณ สมเกียรติกุล ประธานชมรมผูสูงอายุบานบางมะพราว 
        50.นางสุนันทา ปาวสกุล ประธานชมรมผูสูงอายุบานราษฎรบํารุง 
       51.นางสาวธวลัรัตน กาญจนสวัสดิ ์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)  
       53.นางวิลาวัณย สิทธิโยธ ิ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) 
        54.นางสาวสิริพร จันทรพาส อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)  
       55.นางสาวเพ็ญจิต จินาทิตย อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) 
        56.นางชนานันท วิชัยดิษฐ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)  
        57.นางสุทธิใจ หวานสนิท อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) 
        58.นางเกษฎา ชวยสกุล อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) 
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 59.นางฟองนวล จันทรบํารุง อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)       
 60.นางวรรณี ไกรทอง อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) 
 61.นายศิลป  ศรีเมือง สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน   
                62.นายสวงค นาคนวล สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน   
                63.นายณัฏฐเอก อรุณโชติ กลุมแปลงใหญมังคุดตําบลบางมะพราว   
     64.นายธีระพงศ ไหมบุญอุย กลุมแปลงใหญปาลมน้ํามันตําบลบางมะพราว 
 65.นายสัญญา  เกื้อสกุล กลุมวิสาหกิจโคเนื้อ 
 66.นางสาวศิริวรรณ กัลญาน สภาเด็กและเยาวชน   
          

 กรณีผูเขารวมประชุมประชาคมทองถิ่นมีทะเบียนบานหรืออาศัยอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลบาง
มะพราว  ไมไดถูกจัดตั้งเปนกลุมสัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับตําบล  ก็สามารถเขารวมประชุมประชาคมทองถิ่นได และ
สามารถเสนอแสดงความคิดเห็น มีสวนรวมในกระบวนการตางๆ ได  

  

  ประกาศ ณ วันที่  22  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2564 
 
                                                            

(นายสันต  ฉิมหาด) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


