
 
 
ที่ อบ 840๐๑/ว                                                     ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบัวงาม 

   ต าบลบัวงาม  อ าเภอเดชอุดม        
   จังหวัดอุบลราชธานี  ๓4160 

 

                      มีนาคม  ๒๕๖๔ 
 

เรื่อง  ขอเชิญคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวงามร่วมกับประชุมประชาคมท้องถิ่น  
       (ประชาคมระดับต าบล)  เพ่ือพิจารณารวบรวมข้อมูลต่างๆ มาประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
       พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 

เรียน   ........................................................................... คณะกรรมการพัฒนาฯ  เลขานุการนายกฯ  คณะกรรมการด าเนิน
โครงการฯ  คณะอนุกรรมการพัฒนาฯ  และผู้ที่มีรายชื่อในประกาศรูปประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับต าบล)   
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑.  ก าหนดการประชุม       จ านวน     ๑    ฉบับ 
         ๒.  ระเบียบวาระการประชุม  จ านวน     ๑    ฉบับ 
         ๓.  รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม   จ านวน     ๑    ฉบับ 
   

เนื่องด้วย  องค์การบริหารส่วนต าบลบัวงาม  จะประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบัวงาม ร่วมกับประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับต าบล) เพ่ือพิจารณารวบรวมข้อมูลต่างๆ มา
ประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 
2561 – 2565)   

 

ดังนั้น  เพื่อให้กรประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย  จึงขอเชิญท่านและขอความ
อนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมประชุม  ในวันพุธที่ 10  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เวลา  ๐9.0
๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบัวงาม  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้  

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเข้าร่วมประชุมตามก าหนดการดังกล่าวต่อไป 
 

                ขอแสดงความนับถือ 
 
 

             (นายธานี  พุ่มจันทร์)   
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบัวงาม 
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ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพ่ือป้องกัน
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ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวงาม 

ร่วมกับประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับต าบล) 
เพื่อพิจารณารวบรวมข้อมูลต่างๆ มาประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

ในวันพุธที่ 10  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๐9.0๐ – ๑๒.๐๐ น.   
  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบัวงาม   
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ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ที่ประธานฯ  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี  ๒   
2.1 เรื่อง  พิจารณารวบรวมข้อมูลต่างๆ มาประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (รายละเอียดแนบท้ายระเบียบวารการประชุม) 
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รายละเอียดแนบท้ายระเบียบวาระการประชุมที่ ๒    
๒.๑  เรื่อง  พิจารณารวบรวมข้อมูลต่างๆ มาประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
 

มีรายละเอียดดังนี้ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๖ –  ๒๕๗๐) นั้น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจะต้อง

ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ  ๑๐  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๕) ซึ่งมอี านาจหน้าที่  ดังนี้ 

(๑)  ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  โดยพิจารณาจาก 
(ก)  อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อ

ประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง   
(ข)  ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ 
(ค)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัดและจังหวัด โดยให้เน้นด าเนินการในยุทธศาสตร์

ที่ส าคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(ง)  กรอบนโยบาย ทิศทาง  แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
(จ)  นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 
(ฉ)  แผนชุมชน 

ในการน าประเด็นข้างต้นมาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค านึงถึงสถานะ
ทางการคลังของท้องถิ่น และความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ มาประกอบการพิจารณาด้วย 

(๒)  ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา  เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับจัดท าร่าง
แผนพัฒนา 

ในการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้องค์การบริหารส่วนต าบล  น าปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน  ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน ที่จะด าเนินการเองได้พิจารณาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  แต่หากเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล  ให้เสนอปัญหา  ความต้องการไปยัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดน ามาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าที่   

 

อีกท้ัง  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจะต้องจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  และรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้อง  เพ่ือแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็น  การพัฒนาและประเด็นที่
เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนด
แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลใน
แผนพัฒนาหมู่บ้ านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ  ๑๗  ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๗  โดยด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับต าบล) ตามรูปแบบที่ก าหนดใน
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗  ลงวันที่ ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๓  เรื่อง แนว
ทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕๗๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕  
เพ่ือที่บุคคลที่อยู่ในท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มาประชุมกัน  เพ่ือร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ  
ร่วมตรวจสอบ  ร่วมรับประโยชน์  ร่วมแก้ปัญหา  ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อแก้ไขปัญหาส าหรับการ 

 
พัฒนาท้องถิ่น... 
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พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ก าหนดรูปแบบประชาคม
ท้องถิ่นและประกาศการประชุมประชาคมท้องถิ่น  ทั้งนี้  ผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังโพธิ์)  
ได้ก าหนดรูปแบบและประกาศให้ประชาชนทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวงาม 

เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ –  ๒๕๗๐) และเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561 – 2565) 

วันพุธที่ 10 เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวงาม   

************************* 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

ลายมือชื่อ 
 

๑ นายธานี      พุ่มจนัทร ์ ประธานกรรมการ (นายก อบต.บวังาม)  
๒ นายณรงค์   หลอดเงิน กรรมการ (รองนายก อบต.บัวงาม)  
๓ นายมาย   จนัดโีภชน ์ กรรมการ (รองนายก อบต.บัวงาม)  
๔ นายนารอน  ปริหา กรรมการ สมาชกิสภา อบต. (หมู่ที ่2)  
๕ นายประดิษฐ์  ชาคริตเวช กรรมการ สมาชกิสภา อบต. (หมู่ที ่4)  
๖ นายมติรชัย  ตน้โพธิ ์ กรรมการ สมาชกิสภา อบต. (หมู่ที ่12  )  
๗ นายสมปอง  บวัใหญ ่ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒ ิ: ก านันต าบลบัวงาม)  
๘ นายอุดม   สีหานารถ    กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒ ิ: ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8)  
๙ นายเหนง  จ าปา    กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒ ิ: หมู่ที่ 12)  

๑๐ นางดวงเดอืน  นาคทรัพย ์ กรรมการ (รก.ผอ. โรงเรียนประชานุเคราะห์ศกึษา)  
๑๑ นายธวัชชัย  บวัขาว   กรรมการ (ผู้อ านวยการ รพ.สต.หนองสนม)  
๑๒ นายชัยจิตร   บตุรไชย กรรมการ (เกษตรประจ าต าบลบัวงาม)  
๑๓ นายสมมติร  ปรือทอง กรรมการ (ประชาคมหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 

14) 
 

๑๔ นายทรงพระนาม  เรอืงทอง
  

กรรมการ (ประชาคมหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6)  

๑๕ นายวนัด ี เสาร์ค า  กรรมการ (ประชาคมหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 
16) 

 

๑๖ จ.ส.อ.วรวิทย์  จดจ า กรรมการและเลขานุการ (ปลัด อบต.บัวงาม)  
๑๗ พ.จ.อ.ศักดิ์สิทธิ์  สุภากรณ ์ ผู้ช่วยเลขานุการ (หัวหนา้ส านักปลดั)  
๑๘ นายอธปิ  มูลทรัพย ์ ผู้ช่วยเลขานุการ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)  
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
สัดส่วนประชาคมระดับต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลบัวงาม 

เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ –  ๒๕๗๐) และเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561 – 2565) 

วันพุธที่ 10 เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวงาม 

*************************   
ล าดับ

ที ่
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

ลายมือชื่อ 
 

๑ นายสมัย  หว่งทอง  (ประธานสภา อบต. : หมู่ที ่9 บ้านบัวทอง)  
๒ นายบวักัน  บญุน า  (รองประธานสภา อบต. : หมู่ที่ 11 บ้านโคกพัฒนา)  
๓ นายสุวรรณ์  บตุรบวั    (สมาชกิสภา อบต.  หมู่ที่ ๑ บ้านบวังาม)  
๔ นายศรไีทย  ยิง่ด ี   (สมาชกิสภา อบต. หมู่ที ่๑ บ้านบัวงาม)  
๕ นายนารอน  ปริหา    (สมาชกิสภา อบต. หมู่ที ่๒ บ้านหนองสนม)  
๖ นายอ านวย  จบศกัดิ์สาย    (สมาชกิสภา อบต. หมู่ที ่2 บ้านหนองสนม)  
๗ นายสมร  ศรีลาพัด    (สมาชกิสภา อบต. หมู่ที ่3 บ้านบัวงาม)  
๘ นายมงคล  ลาภรัตน์    (สมาชกิสภา อบต. หมู่ที ่3 บ้านบัวงาม)  
๙ นายประดิษฐ  ชาคริเวช    (สมาชกิสภา อบต. หมู่ที ่4 บ้านหนองแวง)  

๑๐ นายสายทอง  ผ่องใส    (สมาชกิสภา อบต. หมู่ที ่4 บ้านหนองแวง)  
๑๑ นายเกรียงศักดิ์ ถาพร   (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 บ้านโนนแฝก)  
๑๒ นายบุญมี  ผ่องใส    (สมาชกิสภา อบต. หมู่ที ่5 บ้านโนนแฝก)  
๑๓ นายจ าป ี มณีสาย    (สมาชกิสภา อบต.  หมู่ที่ 6 บ้านนาเลิง)  
๑๔ นายทองลา  สาโสม  (สมาชกิสภา อบต. หมู่ที ่6 บ้านนาเลงิ)  
๑๕ นายบุญมี  นามจ าปา  (สมาชกิสภา อบต. หมู่ที ่7 บ้านดอนชีนอก)  
๑๖ นายสมควร  แสนอว้น  (สมาชกิสภา อบต. หมู่ที ่7 บ้านดอนชีนอก)  
๑๗ นายแถม  อินทร์ศร    (สมาชกิสภา อบต. หมู่ที ่8 บ้านราษฎร์สามัคค)ี  
๑๘ นายทองพูล  จันท า    (สมาชกิสภา อบต. หมู่ที ่8 บ้านราษฎร์สามัคค)ี  
๑๙ นายสง่า  ไชยสุนทร    (สมาชกิสภา อบต. หมู่ที ่9 บ้านบัวทอง)  
๒๐ นายอุทัย  บัวดก    (สมาชกิสภา อบต. หมู่ที ่11 บ้านโคกพัฒนา)  
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ล าดับ

ที ่
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

ลายมือชื่อ 
 

21 นายมติรชัย  ตน้โพธิ ์  (สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่๑2 บ้านอดุมชาติ)  
22 นายหนูนา  อรชัย   (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑2 บ้านอดุมชาติ)  

23 นายสีทน  ศรีชมพู   (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 บ้านหนองสนม)  

24 นางโสภา  ภูมิสาร   (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 บ้านหนองสนม)  

25 นางดอกจนัทร ์ สายสนิ   (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1๔ บ้านบวังาม)  

26 นางวรรณ ี ลิพิมพ ์  (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1๔ บ้านบวังาม)  

27 นายเที่ยง  โพธิรักษ ์  (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1๕ บ้านบวังาม)  

28 นายเสาร ์ ร าไพ   (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1๕ บ้านบวังาม)  
29 นายเป้ย  มงัสีดา   (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 16 บ้านดอนชีใน)  
๓0 น.ส.ไพรศรี  สุทธแิพทย์   (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 16 บ้านดอนชีใน)  
31 นายสอาด ธาตไุชย   (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่7 บ้านดอนชีนอก)   
32 นายบุญมี  หอมจันทร์   (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่11 บ้านโคกพัฒนา)  
33 นายวนัชัย  ภกัดีลน้   (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่12 บ้านอุดมชาติ)    
34 นายอาศริะ  บนัเทิง   (ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาเลิง หมู่ที ่6)  
35 นายสุนิพัฒน์  รอง 

สุพรรณ์   
(ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ 8)  

36 น.ส.สุกัญญา  แสนอว้น (อสม. หมู่ที่ 7  บ้านดอนชนีอก)  
37 นางนวลละออง  จนัทร์

สมาน 
(อสม. หมู่ที่ 7  บ้านดอนชนีอก)  

38 น.ส.สุคนธ์  ภักดีล้น (อสม. หมู่ที่ 12  บา้นอดุมชาติ)  
39 นางพุฒ ิ สบืสาร (อสม. หมู่ที่ 1๖  บา้นดอนชีใน)  
40 นายล าดวน  แสนอ้วน (อปพร. หมู่ที่ 7 บ้านดอนชนีอก)  
41 นายสุวรรณ์  ลุข า (อปพร. หมู่ที่ 7 บ้านดอนชนีอก)  
42 นางบญุรว่ม  บตุรดีแพง (อปพร. หมู่ที่ 7 บ้านดอนชนีอก)  
43 น.ส.หนูเล็ก  หนิกลาง (กรรมการกองทนุ  หมูท่ี่ 7 บ้านดอนชีนอก)  
44 นางสมบูรณ ์ มงัสีดา (กรรมการกองทนุ  หมูท่ี่ 12  บ้านอดุมชาติ)  
45 นางบวักนั  นาระธรรม (กลุ่มอาชีพ  หมู่ที่ 7 บ้านดอนชีนอก)  
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
สัดส่วนประชาคมระดับต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลบัวงาม 

เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ –  ๒๕๗๐) และเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561 – 2565) 

วันพุธที่ 10 เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวงาม 

*************************   
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
ลายมือชื่อ 

 

๑ นางจรัสแสง  มีชาต ิ ผู้อ านวยการกองคลงั อบต.บัวงาม  
๒ นางศุภกร  สุรมติร ผู้อ านวยการกองการศกึษาฯ อบต.บัวงาม  
๓ น.ส.กัลยา  อาจวงษ ์ นักทรัพยากรบุคคลฯ  
๔ นายสุขเกษม  ยอดสงิห ์ นักพัฒนาชุมชนฯ  
๕ น.ส.วลัยพร  ไม้น้อย นักวชิาการศึกษาฯ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบัวงาม 
เรื่อง  รูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับต าบล) 

เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับท่ี 3  
(พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวงาม 

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

เนื่องด้วย  องค์การบริหารส่วนต าบลบัวงาม  จะต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ –  
๒๕๗๐) และเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561 – 2565) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๑  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗  ลงวันที่ ๑๔  ธันวาคม  
๒๕๖๓  เรื่อง แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้
แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้
จัดประชุมประชาคมระดับต าบล  เพ่ือที่บุคคลที่อยู่ในท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้มาประชุมกัน  
เพ่ือร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ  ร่วมตรวจสอบ  ร่วมรับประโยชน์  ร่วมแก้ปัญหา  ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น  โดยให้
ผู้บริหารท้องถิ่น ก าหนดรูปแบบประชาคมท้องถิ่นและประกาศการประชุมประชาคมท้องถิ่น  ทั้งนี้  ผู้บริหาร
ท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบัวงาม)  ได้ก าหนดรูปแบบประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับต าบล)  
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว      

 

ดังนั้น  เพ่ือให้การประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับต าบล) ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐)  เป็นไปด้วยความถูกต้อง  เรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์  องค์การบริหารส่วนต าบลบัว
งาม  จึงประกาศรูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับต าบล)  เพ่ือให้ผู้ที่มีรายชื่อในรูปแบบ
ประชาคมรวมทั้งประชาชนทั่วไปได้รับทราบและเข้าร่วมประชุมประชาคมดังกล่าวได้  ในวันที่    10   มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบัวงาม  รายละเอียดรายชื่อตาม
รูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับต าบล) ที่แนบท้ายประกาศนี้   

   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  8  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
       (ลงชื่อ) ..........................................................       

                             (นายธานี   พุ่มจันทร์)   
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบัวงาม   



เอกสารแนบท้ายประกาศรูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับต าบล) 

 

รูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับต าบล) 
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวงาม 

วันที่     มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบัวงาม   
   

รายการ รายชื่อ จ านวน (คน) 

(๑) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกคน ๑. นายสมัย  ห่วงทอง (ประธานสภา อบต. : อยู่หมู่ที่ 9 บ้านบัวทอง) 
๒. นายบัวกัน  บุญน า (รองประธานสภา อบต. : อยู่หมู่ที่ 11 บ้านโคกพัฒนา) 
๓. นายสุวรรณ์  บุตรบัว  (สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๑ บ้านบัวงาม) 
๔. นายศรีไทย  ยิ่งดี  (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ บ้านบัวงาม) 
๕. นายนารอน  ปริหา  (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ บ้านหนองสนม) 
๖. นายอ านวย  จบศักดิ์สาย  (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 บ้านหนองสนม) 
๗. นายสมร  ศรีลาพัด  (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 บ้านบัวงาม) 
๘. นายมงคล  ลาภรัตน์  (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 บ้านบัวงาม) 
๙. นายประดิษฐ  ชาคริเวช  (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 บ้านหนองแวง) 
๑๐. นายสายทอง  ผ่องใส  (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 บ้านหนองแวง) 
๑1. นายเกรียงศักดิ์ ถาพร  (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 บ้านโนนแฝก) 
1๒. นายบุญมี  ผ่องใส  (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 บ้านโนนแฝก) 
1๓. นายจ าปี  มณีสาย  (สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 6 บ้านนาเลิง) 
1๔. นายทองลา  สาโสม (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 บ้านนาเลิง) 
1๕. นายบุญมี  นามจ าปา   (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 บ้านดอนชีนอก) 
1๖. นายสมควร  แสนอ้วน (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 บ้านดอนชีนอก) 
1๗. นายแถม  อินทร์ศร  (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 บ้านราษฎร์สามัคคี) 
1๘. นายทองพูล  จันท า  (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 บ้านราษฎร์สามัคคี) 

3๐ 



-๒- 
รายการ รายชื่อ จ านวน (คน) 

(๑) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกคน ๑9. นายสง่า  ไชยสุนทร  (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 บ้านบัวทอง) 
๒0. นายอุทัย  บัวดก  (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 บ้านโคกพัฒนา) 
21. นายมิตรชัย  ต้นโพธิ์  (สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๑2 บ้านอุดมชาติ) 
22. นายหนูนา  อรชัย  (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑2 บ้านอุดมชาติ) 
23. นายสีทน  ศรีชมพู  (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 บ้านหนองสนม) 
24. นางโสภา  ภูมิสาร  (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 บ้านหนองสนม) 
25. นางดอกจันทร์  สายสิน  (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1๔ บ้านบัวงาม) 
26. นางวรรณี  ลิพิมพ์  (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1๔ บ้านบัวงาม) 
27. นายเที่ยง  โพธิรักษ์  (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1๕ บ้านบัวงาม) 
28. นายเสาร์  ร าไพ  (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1๕ บ้านบัวงาม) 
29. นายเป้ย  มังสีดา  (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 16 บ้านดอนชีใน) 
30. นางสาวไพรศรี  สุทธิแพทย์  (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 16 บ้านดอนชีใน) 

3๐ 

(๒)  ผู้ใหญ่บ้าน/หัวหน้าสถานีอนามัย/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล/ผู้อ านวยการโรงพยาบาล/ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐ
หรือเอกชน  หรือหัวหน้าหน่วยการศึกษาอ่ืนๆ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ใน
พ้ืนที่ 

๑. นายสอาด ธาตุไชย  (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านดอนชีนอก)  
2. นายบุญมี  หอมจันทร์  (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่11 บ้านโคกพัฒนา)  
3. นายวันชัย  ภักดีล้น  (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่12 บ้านอุดมชาติ)   
4. หัวหน้าสถานีอนามัย (ไม่มี) 
5. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (มีรายชื่อเป็นกรรมการแผนพัฒนา) 
6. ผู้อ านวยการโรงพยาบาล  (ไม่มี) 
7. นายอาศิระ  บันเทิง  (ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาเลิง หมู่ที่ 6) 
8. นายสุนิพัฒน์  รองสุพรรณ์  (ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ 8) 
9. หรือหัวหน้าหน่วยการศึกษาอ่ืนๆ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในพื้นที่ (ไม่มี) 

5 

   

 
 



-3- 
รายการ รายชื่อ จ านวน (คน) 

(๓)  หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่
ในพ้ืนที่ 

- ไม่มี - 

(๔) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม. / สมาชิกอาสาป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) /คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/กลุ่มอาชีพ
ต่างๆ ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล 

๑. นางสาวสุกัญญา  แสนอ้วน (อสม. หมู่ที่ 7  บ้านดอนชีนอก) 
๒. นางนวลละออง  จันทร์สมาน (อสม. หมู่ที่ 7  บ้านดอนชีนอก) 
๓. นางสาวสุคนธ์  ภักดีล้น (อสม. หมู่ที่ 12  บ้านอุดมชาติ) 
๔. นางพุฒิ  สืบสาร (อสม. หมู่ที่ 1๖  บ้านดอนชีใน) 
๕. นายล าดวน  แสนอ้วน (อปพร. หมู่ที่ 7 บ้านดอนชีนอก) 
๖. นายสุวรรณ์  ลุข า (อปพร. หมู่ที่ 7 บ้านดอนชีนอก) 
๗. นางบุญร่วม  บุตรดีแพง (อปพร. หมู่ที่ 7 บ้านดอนชีนอก) 
๘. นางสาวหนูเล็ก  หินกลาง (กรรมการกองทุน  หมู่ที่ 7 บ้านดอนชีนอก) 
๙. นางสมบูรณ์  มังสีดา (กรรมการกองทุน  หมู่ที่ 12  บ้านอุดมชาติ) 
๑๐. นางบัวกัน  นาระธรรม (กลุ่มอาชีพ  หมู่ที่ 7 บ้านดอนชีนอก) 

๑0 

รวมรายช่ือในรูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับต าบล)ทั้งหมด 45  คน 

 
 

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



 
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวงาม 

ร่วมกับประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับต าบล) 
เพื่อพิจารณารวบรวมข้อมูลต่างๆ มาประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

ในวันพุธที่ 10  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๐9.0๐ – ๑๒.๐๐ น.   
  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบัวงาม   

 



 
เพ่ือแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็น  การพัฒนาและประเด็นที่เก่ียวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับ

สภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ  ๑๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๗  โดยด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับต าบล) ตามรูปแบบ
ที่ก าหนดในหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗  ลงวันที่ ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๓  เรื่อง แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕๗๐) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 



 
 





 
 


