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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหมาก 
เรื่อง  รูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับต าบล) 

เพ่ือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566-2570 ครั้งที่ 1/2566   
************************************ 

  เนื่องด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหมาก จะต้องด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561-2565 ครั้งที่ 1/2566 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ประกอบกับหนังสือสั่ง
การกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่องแนวทางการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ือเป็นแนวทางการจัดบริการ
สาธารณะและรูปแบบการจัดประชาคมท้องถิ่น หรือกิจกรรมสาธารณะ เพ่ือให้บุคคลที่อยู่ในท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มาประชุมกัน เพ่ือร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ก าหนดรูปแบบประชาคมท้องถิ่นและประกาศการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น ทั้งนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นได้ก าหนดรูปแบบประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับต าบล) เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

  ดังนั้น เพ่ือให้การประชุมประชาคมท้องถิ่ น (ประชาคมระดับต าบล) ในการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561-2565 ครั้งที่ 1/2566 เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย บรรลุ
วัตถุประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหมาก จึงประกาศรูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคม
ระดับต าบล) เพ่ือให้ผู้ที่มีรายชื่อในรูปแบบประชาคมรวมทั้งประชาชนทั่วไปได้รับทราบและเข้าร่วมประชุม
ประชาคมระดับต าบลได้ (รายละเอียดรายชื่อตามรูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่นที่แนบท้ายประกาศนี้) 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  11  มกราคม พ.ศ. 2566 
 
 
 

               
                                                                   (นายภัคเอ้ืออิชณน์  สอนสังข์)  
                                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหมาก 
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รูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับต าบล) 
เพ่ือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566-2570 ครั้งที่ 1/2566  

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 13.00 น.  ณ  ศาลาวัดบางนาคราช หมู่ที่ 5 บ้านปากบางนาคราช 
ต าบลเกาะหมาก อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 

รายการ รายชื่อ 
จ านวน 
(คน) 

(1) คณะผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลทุกคน 

1. นายภัคเอ้ืออิชณน์  สอนสังข ์(นายก อบต.) 
2. นายประสาร  อมราพิทักษ์   (รองนายก อบต.) 
3. นายศรัณญู  ทองขวัญ    (รองนายก อบต.) 
4. นายชด  หมัดระหีม       (เลขานายก อบต.) 
5. นายภควัต  คงทน         (ส.อบต.ม.1) 
6. นายหร่อหาม  หลับสะ  (ส.อบต.ม.2) 
7. นายสุพัด  จนัทร์สวา่ง  (ส.อบต.ม.3) 
8. นายเฉลิมศักดิ์  โชติมณ ี  (ส.อบต.ม.4) 
9. นายเจียร  จาริยะ  (ส.อบต.ม.5)  
10. นายพงษน์รินทร์  แหละหมัน  (ส.อบต.ม.6) 
11. นายพิมพรรณ  อินด้วง   (ส.อบต.ม.7) 
12. นายใจ  คุ้ยหลู             (ส.อบต.ม.8) 
13. นายเสนอ  แสงสว่าง    (ส.อบต.ม.9) 
14. นางสาวกุหลาบ  จันทร์สวา่ง   (ส.อบต.ม.10) 
15. นายดนเหลาะ  กูสัน     (ส.อบต.ม.11) 
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(2 )  ผู้ ใหญ่บ้ า น / หั วหน้ า สถานี อนามั ย /
ผู้ อ า น ว ย ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ ต า บ ล /
ผู้ อ านวยการโรงพยาบาล/ผู้ อ านวยการ
โรงเรียนของรัฐหรือเอกชน หรือหัวหน้าหน่วย
การศึกษาอ่ืนๆ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในพื้นที่  
(5-10) 

1. นายสมศักดิ์  เกษตรสุนทร (ก านันต าบลเกาะ
หมาก) 
2. นายวุฒชิัย  หมัดระหีม (ผู้ใหญ่บ้าน ม.1) 
3. นายศราวุธ  ชูชืน่         (ผู้ใหญ่บ้าน ม.2) 
4. นายสมภพ  ติน้หน ู (ผู้ใหญ่บ้าน ม.4) 
5. นายณรงค์  จันทร์เกตุ (ผู้ใหญ่บ้าน ม.5) 
6. นายสวิง  แหละหมัน     (ผู้ใหญ่บ้าน ม.6)  
7. นายโอช  พรหมมา (ผู้ใหญ่บ้าน ม.7) 
8. นายวิเชษฐ์  ขนุเดื่อ (ผู้ใหญ่บ้าน ม.8) 
9. นายพูนศักดิ์  มากชุมนุม (ผู้ใหญ่บ้าน ม.9) 
10. นายอัมพล  หนูค าสวน (ผู้ใหญ่บ้าน ม.10) 
11. นายอิสมาแอล  ข าละออง  (ผู้ใหญ่บ้าน ม.11) 
12. ผอ.รพ.สต.บ้านเกาะหมาก 
13. ผอ.รร.บ้านปากบางนาคราช 
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(3) หัวหน้าส่วนหรือส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในพื้นที่ (3-5) 

1. หัวหน้าหน่วยพิทักษ์ปา่อ่าวท่ายาง 
2. หัวหน้าหน่วยพิทักษ์ปา่บา้นเกาะหมาก 
3. หัวหน้าสถานีต ารวจภูธรเกาะนางค า 
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รายการ รายชื่อ จ านวน 

(คน) 
4) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) /
สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) /
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน / กลุ่มอาชีพต่างๆ 
ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล 
(10-15) 

1. นางดุสดี  ชูช่ืน           (ประธาน อสม.ม.2) 
2. นางณัฐชา  รักอรุณ     (ประธาน อสม.ม.4) 
3. นางสาวศิราณี  ชูช่วย   (ประธาน อสม.ม.6) 
4. นางขอดีเหย๊าะ  ทองประสม (ประธาน อสม.ม.8) 
5. นายผ่อง  แสงสว่าง      (ประธาน อสม.ม.9) 
6. นายสมสอด  รักษ์ชูช่ืน  (ประธาน อสม.ม.10) 
7. นางขนิษฐา  โต๊ะเหล็ม   (ประธาน อสม.ม.11) 
8. นายดนเหลาะ  หลีแจ้    (อปพร.ม.2) 
9. นายวิชาญ  ทองขวัญ     (อปพร.ม.5) 
10. นางสาวกติพร  โตะ๊หะ (อปพร.ม.11) 
11. นายสมนึก  สอนคง (กรรมการกองทุนหมู่บ้าน ม.1) 
12. นางสาวสภุาภรณ์  พรรณราย (กรรมการกองทุน 
หมู่บ้าน ม.2) 
13. นางสาวทัศนี  ชูคดี (กรรมการกองทุนหมู่บ้าน ม.11) 
14. นางเจะ๊สะ รักดินแดน (กลุ่มอาชีพ ม.6) 
15. นางปราณี  ทองค า    (กลุ่มอาชีพ ม.7)  
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รวมรายชื่อในรูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น(ระดับต าบล)  46 
 
หมายเหตุ 
- ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ชุมชนนั้น ไม่ได้ถูกจัดตั้งเป็นกลุ่ม
สัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ก็สามารถเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นได้ และสามารถเสนอแสดงความคิดเห็น มี
ส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ได้ ทุกกรณีท่ีประชาคมท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 

******************************************** 
 
 
 
 


