
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 

เรื่อง  ก าหนดแผนการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

-------------------------------- 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี ก าหนดแผนการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินการและ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนแล้วน ามา ทบทวนจัดท า
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.  ๒๕๖๐-๒๕๖๒ )จัดท าแผนชุมชนให้ เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีอย่าง
แท้จริงเพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาด าเนินงานของ อบต. ตลอดจนเป็นการ ประเมินผลการ
ด าเนินงาน ในปีที่ผ่านมาแล้ว น ามาปรับปรุง แก้ไขปัญหา ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลควนธานีและหน่วยงานราชการต่างๆ ทั้งยังเป็นการให้ประชาชนเข้าใจบทบาทของตนในการพัฒนาท้องถิ่น  
โดยมีก าหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗ –๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ  ณ  วันที่        เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

(ลงชื่อ) 

 

 (  นายนิวัฒน์   ชลธาร )  

                                                        นายกองค์การบริหารสว่นต าบลควนธาน ี

 

 

 

 

 
 
 
 
. 
 
 
 



แผนการประชุมประชาคมหมู่บ้าน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
 

 

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน 
 

วันที่ หมู่ที่ / บ้าน เวลา สถานที ่ หมายเหตุ 

๗ มี.ค. ๕๙ หมู่ที่ ๕  บ้านบินหยี ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ศาลาอเนกประสงค์บ้านบินหยี  

๑๐ มี.ค. ๕๙ หมู่ที่ ๒  บ้านควนธานี ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ศาลาวัดควนธานี  

๑๑ มี.ค. ๕๙ หมู่ที่ ๔  บ้านนาใน ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ศาลาอเนกประสงค์บ้านนาใน  

๑๔ มี.ค. ๕๙ หมู่ที่ 3  บ้านบ่อหลาโอน ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ศาลาอเนกประสงค์บ้านบ่อหลาโอน  

๑๖ มี.ค. ๕๙ หมู่ที่ ๖  บ้านบางหมากน้อย ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ศาลาอเนกประสงค์บ้านบางหมากน้อย  

๒๑ มี.ค. ๕๙ หมู่ที่ ๑  บ้านเกาะยาว ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ศาลาอเนกประสงค์บ้านเกาะยาว  

หัวข้อการประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ – ๖ 
๑. การลงนามถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
๒. การทบทวนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 
๓. การทบทวนการจัดท าแผนชุมชน ฉบับปรับปรุง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ระดับหมู่บ้าน 
๔. การจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพหมู่บ้าน ประจ าปี ๒๕๖๐ 
๕. การบริการจัดเก็บภาษี รับช าระค่าน้ าประปา ค่าขยะมูลฝอยเคลื่อนที่ 
๖. ประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
๗. ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 
๘. การบริการรับค าร้องการรับบริการสาธารณะ และค าร้องต่าง ๆ 
๙. การจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรและแหล่งน้ าเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น  
๑๐.  เรื่องอ่ืน ๆ 

 

 

หมายเหตุ    แผนการประชุมประชาคมนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

 
 
 



 
ที ่ตง ๗๓๓๐๑/                   ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 
                     ๑๒๑/๑  หมู่ที่ ๒ ต าบลควนธานี อ าเภอกันตัง 
                     จังหวัดตรงั  ๙๒๑๑๐  
 

                         มีนาคม  ๒๕๕๙ 
 

เรื่อง  การประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเกาะยาว  ประจ าปี  ๒๕๕๙ 

 

เรียน  ประธาน/เลขานุการประชาคมหมู่บ้าน-ต าบล/ผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิกสภา อบต./กรรมการหมู่บ้าน/ผู้แทน 
        กลุม่อาชีพ/ประชาชน/เจ้าบ้านหรือสมาชกในครัวเรือน 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แผนการประชุมประชาคมหมู่บ้าน  ประจ าปี  ๒๕๕๙  จ านวน  ๑  ฉบับ  
 

 ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  ได้ก าหนดจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕๕๙  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  รับฟัง
ความคิดเห็น ปัญหา และความต้องการของประชาชนในชุมชน  แล้วน ามาทบทวนจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.  
๒๕๖๐-๒๕๖๒ ) จัดท าแผนชุมชนให้ เป็นไปตามความต้องการ ของประชาชนในพื้นท่ี  ตลอดจนเป็นการ
ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  และหน่วยงานราชการต่าง  ๆ  โดยจัด
ประชุมประชาคมหมู่ที่ ๑ บ้านเกาะยาว ในวันจันทร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านเกาะยาว ต าบลควนธานี อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
 

 ในการนี้  จึงขอเรียนเชิญท่านและสมาชิกในครอบครัวเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ 
บ้านเกาะยาว ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด  อนึ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี ขอความร่วมมือให้
แต่ละครัวเรือนมีผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยครัวเรือนละ ๑ ท่าน  
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 ( นายนิวัฒน์  ชลธาร ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 

 
 
 
 
 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 
โทร.   ๐-๗๕๒๖-๓๐๒๓ ต่อ ๑๑๑ 
โทรสาร   ๐-๗๕๒๖-๓๐๒๓ ต่อ ๑๑๗ 
www.Khuanthani.go.th 
 

“เมืองตรัง  เมืองแห่งความสุข” 
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพ่ือประชาชน” 

http://www.khuanthani.go.th/


 
ที ่ตง ๗๓๓๐๑/                   ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 
                     ๑๒๑/๑  หมู่ที่ ๒ ต าบลควนธานี อ าเภอกันตัง 
                     จังหวัดตรงั  ๙๒๑๑๐  
 

                         มีนาคม  ๒๕๕๙ 
 

เรื่อง  การประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านควนธานี  ประจ าปี  ๒๕๕๙ 
 

เรียน  ประธาน/เลขานุการประชาคมหมู่บ้าน-ต าบล/ผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิกสภา อบต./กรรมการหมู่บ้าน/ผู้แทน 
        กลุม่อาชีพ/ประชาชน/เจ้าบ้านหรือสมาชิกในครัวเรือน 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แผนการประชุมประชาคมหมู่บ้าน  ประจ าปี  ๒๕๕๙  จ านวน  ๑  ฉบับ  
 

 ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  ได้ก าหนดจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕๕๙  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  รับฟัง
ความคิดเห็น ปัญหา และความต้องการของประชาชนในชุมชน  แล้วน ามาทบทวนจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.  
๒๕๖๐-๒๕๖๒ ) จัดท าแผนชุมชนให้ เป็นไปตามความต้องการ ของประชาชนในพื้นท่ี  ตลอดจนเป็นการ
ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  และหน่วยงานราชการต่าง  ๆ  โดยจัด
ประชุมประชาคมหมู่ที่ ๒ บ้านควนธานี ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น.   
ณ ศาลาวัดควนธานี ต าบลควนธานี อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
 

 ในการนี้  จึงขอเรียนเชิญท่านและสมาชิกในครอบครัวเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ 
บ้านควนธานี ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด  อนึ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี ขอความร่วมมือให้ 
แต่ละครัวเรือนมีผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยครัวเรือนละ ๑ ท่าน  
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
( นายนิวัฒน์  ชลธาร ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 
โทร.   ๐-๗๕๒๖-๓๐๒๓ ต่อ ๑๑๑ 
โทรสาร   ๐-๗๕๒๖-๓๐๒๓ ต่อ ๑๑๗ 
www.Khuanthani.go.th 
 

“เมืองตรัง  เมืองแห่งความสุข” 
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพ่ือประชาชน” 

http://www.khuanthani.go.th/


 
ที ่ตง ๗๓๓๐๑/                   ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 
                     ๑๒๑/๑  หมู่ที่ ๒ ต าบลควนธานี อ าเภอกันตัง 
                     จังหวัดตรงั  ๙๒๑๑๐  
 

                         มีนาคม  ๒๕๕๙ 
 

เรื่อง  การประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านบ่อหลาโอน  ประจ าปี  ๒๕๕๙ 
 

เรียน  ประธาน/เลขานุการประชาคมหมู่บ้าน-ต าบล/ผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิกสภา อบต./กรรมการหมู่บ้าน/ผู้แทน 
        กลุม่อาชีพ/ประชาชน/เจ้าบ้านหรือสมาชกในครัวเรือน 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แผนการประชุมประชาคมหมู่บ้าน  ประจ าปี  ๒๕๕๙  จ านวน  ๑  ฉบับ  
 

 ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  ได้ก าหนดจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕๕๙  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  รับฟัง
ความคิดเห็น ปัญหา และความต้องการของประชาชนในชุมชน  แล้วน ามาทบทวนจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.  
๒๕๖๐-๒๕๖๒ ) จัดท าแผนชุมชนให้ เป็นไปตามความต้องการ ของประชาชนในพื้นท่ี  ตลอดจนเป็นการ
ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  และหน่วยงานราชการต่าง  ๆ  โดยจัด
ประชุมประชาคมหมู่ที่ ๓ บ้านบ่อหลาโอน ในวันจันทร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น.    
ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านบ่อหลาโอน ต าบลควนธานี อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
 

 ในการนี้  จึงขอเรียนเชิญท่านและสมาชิกในครอบครัวเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ 
บ้านบ่อหลาโอน ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด  อนึ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี ขอความร่วมมือให้
แต่ละครัวเรือนมีผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยครัวเรือนละ ๑ ท่าน  
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
( นายนิวัฒน์  ชลธาร ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 
โทร.   ๐-๗๕๒๖-๓๐๒๓ ต่อ ๑๑๑ 
โทรสาร   ๐-๗๕๒๖-๓๐๒๓ ต่อ ๑๑๗ 
www.Khuanthani.go.th 
 

“เมืองตรัง  เมืองแห่งความสุข” 
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพ่ือประชาชน” 

http://www.khuanthani.go.th/


 
ที ่ตง ๗๓๓๐๑/                   ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 
                     ๑๒๑/๑  หมู่ที่ ๒ ต าบลควนธานี อ าเภอกันตัง 
                     จังหวัดตรงั  ๙๒๑๑๐  
 

                         มีนาคม  ๒๕๕๙ 
 

เรื่อง  การประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านนาใน  ประจ าปี  ๒๕๕๙ 
 

เรียน    
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แผนการประชุมประชาคมหมู่บ้าน  ประจ าปี  ๒๕๕๙  จ านวน  ๑  ฉบับ  
 

 ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  ได้ก าหนดจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและต าบล 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
รับฟังความคิดเห็น ปัญหา และความต้องการของประชาชนในชุมชน  แล้วน ามาทบทวนจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.  ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ) จัดท าแผนชุมชนให้ เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี  ตลอดจนเป็นการ
ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  และหน่วยงานราชการต่าง  ๆ  โดยจัด
ประชุมประชาคมหมู่ที่ ๔ บ้านนาใน ในวันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น.       
ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านนาใน ต าบลควนธานี อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
 

 ในการนี้  จึงขอเรียนเชิญท่านและสมาชิกในครอบครัวเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ 
บ้านนาใน ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด  อนึ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี ขอความร่วมมือให้แต่ละ
ครัวเรือนมีผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยครัวเรือนละ ๑ ท่าน  
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
( นายนิวัฒน์  ชลธาร ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 
โทร.   ๐-๗๕๒๖-๓๐๒๓ ต่อ ๑๑๑ 
โทรสาร   ๐-๗๕๒๖-๓๐๒๓ ต่อ ๑๑๗ 
www.Khuanthani.go.th 
 

“เมืองตรัง  เมืองแห่งความสุข” 
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพ่ือประชาชน” 

http://www.khuanthani.go.th/


 
ที ่ตง ๗๓๓๐๑/                   ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 
                     ๑๒๑/๑  หมู่ที่ ๒ ต าบลควนธานี อ าเภอกันตัง 
                     จังหวัดตรงั  ๙๒๑๑๐  
 

                         มีนาคม  ๒๕๕๙ 
 

เรื่อง  การประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านบินหยี  ประจ าปี  ๒๕๕๙ 
 

เรียน    
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แผนการประชุมประชาคมหมู่บ้าน  ประจ าปี  ๒๕๕๙  จ านวน  ๑  ฉบับ  
 

 ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  ได้ก าหนดจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕๕๙  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  รับฟัง
ความคิดเห็น ปัญหา และความต้องการของประชาชนในชุมชน  แล้วน ามาทบทวนจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.  
๒๕๖๐-๒๕๖๒ ) จัดท าแผนชุมชนให้ เป็นไปตามความต้องการ ของประชาชนในพื้นท่ี  ตลอดจนเป็นการ
ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  และหน่วยงานราชการต่าง  ๆ  โดยจัด
ประชุมประชาคมหมู่ที่ ๕ บ้านบินหยี ในวันจันทร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น.      
ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านบินหยี ต าบลควนธานี อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
 

 ในการนี้  จึงขอเรียนเชิญท่านและสมาชิกในครอบครัวเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ 
บ้านบินหยี ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด  อนึ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี ขอความร่วมมือให้   
แต่ละครัวเรือนมีผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยครัวเรือนละ ๑ ท่าน  
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
( นายนิวัฒน์  ชลธาร ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 
โทร.   ๐-๗๕๒๖-๓๐๒๓ ต่อ ๑๑๑ 
โทรสาร   ๐-๗๕๒๖-๓๐๒๓ ต่อ ๑๑๗ 
www.Khuanthani.go.th 
 

“เมืองตรัง  เมืองแห่งความสุข” 
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพ่ือประชาชน” 

http://www.khuanthani.go.th/


 
ที ่ตง ๗๓๓๐๑/                   ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 
                     ๑๒๑/๑  หมู่ที่ ๒ ต าบลควนธานี อ าเภอกันตัง 
                     จังหวัดตรงั  ๙๒๑๑๐  
 

                         มีนาคม  ๒๕๕๙ 
 

เรื่อง  การประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านบางหมากน้อย  ประจ าปี  ๒๕๕๙ 
 

เรียน    
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แผนการประชุมประชาคมหมู่บ้าน   ประจ าปี  ๒๕๕๙  จ านวน  ๑  ฉบับ  
 

 ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  ได้ก าหนดจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน  ประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕๕๙  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  รับฟัง
ความคิดเห็น ปัญหา และความต้องการของประชาชนในชุมชน  แล้วน ามาทบทวนจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.  
๒๕๖๐-๒๕๖๒ ) จัดท าแผนชุมชนให้ เป็นไปตามความต้องการ ของประชาชนในพื้นท่ี  ตลอดจนเป็นการ
ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  และหน่วยงานราชการต่าง  ๆ  โดยจัด
ประชุมประชาคมหมู่ที่ ๖ บ้านบางหมากน้อย  ในวันพุธที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น.      
ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านบางหมากน้อย ต าบลควนธานี อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
 

 ในการนี้  จึงขอเรียนเชิญท่านและสมาชิกในครอบครัวเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ 
บ้านบางหมากน้อย ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด  อนึ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี ขอความ
ร่วมมือให้แต่ละครัวเรือนมีผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยครัวเรือนละ ๑ ท่าน  
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
( นายนิวัฒน์  ชลธาร ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 
โทร.   ๐-๗๕๒๖-๓๐๒๓ ต่อ ๑๑๑ 
โทรสาร   ๐-๗๕๒๖-๓๐๒๓ ต่อ ๑๑๗ 
www.Khuanthani.go.th 
 

“เมืองตรัง  เมืองแห่งความสุข” 
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพ่ือประชาชน” 

http://www.khuanthani.go.th/


 
ที ่ตง ๗๓๓๐๑/                   ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 
                     ๑๒๑/๑  หมู่ที่ ๒ ต าบลควนธานี อ าเภอกันตัง 
                     จังหวัดตรงั  ๙๒๑๑๐  
 

                         มีนาคม  ๒๕๕๙ 
 

เรื่อง  การประชุมประชาคมต าบล  ประจ าปี  ๒๕๕๙ 
 

เรียน  ประธาน/เลขานุการประชาคมหมู่บ้าน-ต าบล/ผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิกสภา อบต./กรรมการหมู่บ้าน/ผู้แทน 
        กลุม่อาชีพ/ประชาชน/เจ้าบ้านหรือสมาชกในครัวเรือน 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แผนการประชุมประชาคมหมู่บ้านและต าบล  ประจ าปี  ๒๕๕๙  จ านวน  ๑  ฉบับ  
 

 ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  ได้ก าหนดจัดประชุมประชาคมต าบล ประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕๕๙  เพ่ือทบทวนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.  ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ) จัดท าแผนชุมชนให้ เป็นไป
ตามความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลควนธานี  และหน่วยงานราชการต่าง  ๆ  โดยจัดประชุมประชาคมต าบล  ในวันจันทร์ที่ ๒๑ มีนาคม 
๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป   ณ ห้องประชุมเมืองเก่า องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 
ต าบลควนธานี อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
 

 ในการนี้  จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมประชาคมต าบล ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ี
ก าหนดโดยพร้อมเพรียงกัน  อนึ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี ขอความร่วมมือให้ท่านประชาสัมพันธ์ให้
ตัวแทนแต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยครัวเรือนละ ๑ ท่าน  
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
( นายนิวัฒน์  ชลธาร ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 
โทร.   ๐-๗๕๒๖-๓๐๒๓ ต่อ ๑๑๑ 
โทรสาร   ๐-๗๕๒๖-๓๐๒๓ ต่อ ๑๑๗ 
www.Khuanthani.go.th 
 

“เมืองตรัง  เมืองแห่งความสุข” 
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพ่ือประชาชน” 

http://www.khuanthani.go.th/

