
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
เรื่อง   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

           ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว จะด าเนินการตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนพัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีกิจกรรมตามห้วงเวลา ดังนี้   

 กิจกรรมในห้วงเวลาที ่๑  กิจกรรมการประชุมทบทวนการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
(พ.ศ. 2561-2564) เพ่ือเตรียมความพร้อมโครงการที่จะด าเนินการจริงในปีงบประมาณ 2563 และน าสู่ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายของ อบต.คูบัว ประจ าปี พ.ศ. 2563 โดยพิจารณาในโครงการพัฒนาเฉพาะปี พ.ศ. 2563-2564 
โครงการเดิมของหมู่บ้านที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นว่า โครงการเดิมของหมู่บ้านยังต้องการน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาหรือไม่ และประชาคมพ้ืนที่ด าเนินการจริงตามข้อมูลแผนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ที่ปรากฏนั้นถูกต้อง
หรือไม่  หากไม่ถูกต้องขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามระเบียบการจัดท าแผนพัฒนาฯ และน าไปจัดท า
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.2563 และบรรจุในแผนพัฒนาหมู่บ้านประจ าปี พ.ศ.2563  
ก าหนดจัดระหว่างวันที่ 7  มกราคม ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เป้าหมายประชุมวันละ 1 หมู่บ้าน ตั้งแต่เวลา 
18.00 น. เป็นต้นไป ดังนี้ 

หมู่ที่  ชื่อหมู่บ้าน วัน/เดือน/ปี สถานที ่
กลุ่มเป้าหมาย  

เข้าร่วมโครงการ 
1 บ้านตากแดด วันจันทร์ที่ 7 มกราคม  2562 

ตั้งแตเ่วลา  18.00 น. เป็นตน้ไป 
ศาลาการเปรียญวัดตากแดด 
หมู่ที่ 1 

คณะกรรมการหมู่บ้าน 
ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ส.อบต.ในหมู่บ้านทุกท่าน 
อาสาสมัคร อสม.  
สมาชิก อปพร. 
กรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร 
หมอดิน  
กลุ่มสตรีแม่บ้าน 
กลุ่มอาชีพสาขาต่างๆ 
ในหมู่บ้าน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ปราชญ์ชาวบ้านในหมู่บ้าน 
อาสาพัฒนาชุมชน 
ตัวแทนชมรมผู้สูงอายุ 
ในหมู่บ้าน 

2 บ้านระหนอง วันอังคารที่ 8 มกราคม  2562 
ตั้งแตเ่วลา 18.00 น. เปน็ตน้ไป 

ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2 

3 บ้านหนองขันธ์ วันพุธท่ี 9 มกราคม  2562 
ตั้งแตเ่วลา 18.00 น. เปน็ตน้ไป 

ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 3 

4 บ้านใต้ วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 
ตั้งแตเ่วลา 18.00 น. เปน็ตน้ไป 

ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 4 

5 บ้านตะโก วันศุกร์ที่ 11 มกราคม  2562 
ตั้งแตเ่วลา 18.00 น. เปน็ตน้ไป 

ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 5 

6 บ้านสระโบสถ ์ วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 
ตั้งแตเ่วลา 18.00 น. เปน็ตน้ไป 

ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6 

7 บ้านใหม่ วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 
ตั้งแตเ่วลา 18.00 น. เปน็ตน้ไป 

ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 7 

8 บ้านหนองยายแก้ว วันพุธท่ี 16 มกราคม  2562 
ตั้งแตเ่วลา 18.00 น. เปน็ตน้ไป 

ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 8 
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หมู่ที่  ชื่อหมู่บ้าน วัน/เดือน/ปี สถานที ่
กลุ่มเป้าหมาย  

เข้าร่วมโครงการ 
9 บ้านฟากห้วย วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 

ตั้งแตเ่วลา 18.00 น. เปน็ตน้ไป 
ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 9 

ตัวแทนภาคองค์กรธุรกิจ/การ
ท่องเที่ยวในหมู่บ้าน 
ตัวแทนครัวเรือนทุกบ้านเลขที่
ในหมู่บ้าน 
เข้าร่วมการประชุมจัดท าแผน
ชุมชน และการประชาคม 
เพ่ือให้เกิดกระบวนการรับรู้ 
และเกิดความเข้าใจร่วมกัน 
เพ่ือน าไปสู่การร่วมมือกัน
พัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ 
ด้วยความสมัครสมานสามัคคี
ของหมู่บ้าน 
“เข้มแข็ง มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

10 บ้านท่าช้าง วันศุกร์ที่ 18 มกราคม  2562 
ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป 

ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 10 

11 บ้านโพธิ์ วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 
ตั้งแตเ่วลา 18.00 น. เปน็ตน้ไป 

ศาลาการเปรียญ 
วัดบ้านโพธิ์  หมู่ที่ 11 

12 บ้านหัวนา วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 
ตั้งแตเ่วลา 18.00 น. เปน็ตน้ไป 

ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 12 

13 บ้านต้นแหน วันพุธท่ี 23 มกราคม  2562 
ตั้งแตเ่วลา 18.00 น. เปน็ตน้ไป 

ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 13 

14 บ้านหนามพุงดอ วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 
ตั้งแตเ่วลา 18.00 น. เปน็ตน้ไป 

อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 14 

15 บ้านไร่ต้นมะม่วง วันศุกร์ที่ 25 มกราคม  2562 
ตั้งแตเ่วลา 18.00 น. เปน็ตน้ไป 

ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 15 

หมายเหตุ วัน เวลา และสถานที่ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความพร้อมของ แต่ละหมู่บ้าน  
 
 กิจกรรมในห้วงเวลาที่ 2  กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้บทบาทหน้าที่ กม.หมู่บ้านใน
การจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แนวคิดในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน/การจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านตามรูปแบบ
ทางราชการ/แนวคิดในการพัฒนาตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายรัฐบาล 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดไว้เพ่ือให้การพัฒนา
ท้องถิ่นสอดคล้องเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพ้ืนที่ และสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆเพ่ือ
น ามาประยุกต์ใช้ในการจัดท ารูปเล่มแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ประจ าปี 2563 วิเคราะห์ข้อมูล จุดอ่อน-จุดแข็ง 
ปัญหา อุปสรรค ทิศทางการพัฒนาหมู่บ้าน. ก าหนดวิสัยทัศน์ของหมู่บ้าน ประชุมปรึกษาแผนความต้องการใน
การพัฒนาหมู่บ้าน (Workshop) แยกประเภทของแผนด้านต่างๆ  ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,     
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม , ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย , ด้านการบริหารจัดการ, 
ด้านอ่ืนๆ (เสนอเพ่ิมได้) และวิธีการด าเนินการ  ได้แก่ หมู่บ้านด าเนินการเอง, หมู่บ้านด าเนินการร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน, หมู่บ้านขอรับการสนับสนุน-ส่งต่อให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการ ประมวลรายละเอียดน าส่วนส าคัญ
ไปด าเนินการ จัดท ารูปเล่มแผนพัฒนาชุมชน/ หมู่บ้าน ประจ าปี พ.ศ.2563 นักศึกษาหรือผู้ที่ท างานให้หมู่บ้าน 
ทั้ง 15 หมู่บ้าน ฝึกพิมพ์ เพ่ือการท าเป็นรูปเล่มแผนพัฒนาหมู่บ้านพร้อมกับน าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมาฝึกด้วย         
หมู่บ้านละ 1 เครื่อง  ในการฝึกปฏิบัติการ 
ก าหนดจัดระหว่างวันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว (อาคารหลังเก่า) 
ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. ดังนี้ 
 
 
 
 







 
เอกสารแนบท้ายค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

ที ่ 449  /2561 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.  2562 
 
กิจกรรมในห้วงเวลำที่ 1  (ระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2562 –  25 มกราคม 2562)  ผู้รับผิดชอบ 

คณะอ านวยการ ส่งเสริม และสนับสนุนโครงการ     ประกอบด้วย 
(1) นายชัยวัฒน์   อิฏฐมนากูล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
(2) นางสาวกุลนิษฐ์   ดาเชิงเขา ผู้อ านวยการกองคลัง 
(3) นายชาญชัย   ผาแสนเถิน ผู้อ านวยการกองช่าง 
(4) นายศิณวง-ศ์   มาตกฤษ ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(5) นางพนอจิตร์   นาราภิรมย์ หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(6) นางลักขณา  รักศิลป์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
(7) นางสาวชินานาฏ   วงศ์ทวีทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม 
(8) นางภัคภร     แก้วมรกต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
(9) นายธีรภัทร  กลิ่นมงคล นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
(10) นายเกรียงศักดิ์   ครุฑไชยันต์ เจ้าพนักงานป้องกันและสาธารณภัยช านาญงาน 
(11) จ่าเอกสมชาย   แก้วมรกต เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
(12)  นายสุเมธ   พระแก้ว ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
(13) นายสุรินทร์  นาคเอ่ียม ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

ท าหน้าที่    ๑. จัดเตรียมข้อมูลต่างๆ เพ่ือใช้ในการประชุมจัดท าแผนพัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน 
                2. ให้ค าปรึกษา  แนะน า  สนับสนุน  และอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานแก่คณะท างาน ฝ่ายต่างๆ  

             ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการ 
               3. รวบรวมโครงการส่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการตามระเบียบ       
                    ต่อไป 
กิจกรรมในห้วงเวลำที่ 2 ( ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์  2562 – 15 กุมภาพันธ์  2562)   ผู้รับผิดชอบ 
คณะเจ้าหน้าที่ อบต. ปฏิบัติการประจ ากลุ่ม  (กม.)  หมู่บ้าน     ประกอบด้วย 

           กลุ่มท่ี   1 

(1)  นายศิณวงศ์  มาตกฤษ     ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

(2) นายฐิติพล    แสงลอย       นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

(3)  นางจุฑารัตน์  พวงวลัยสิน   เจ้าหน้าที่ธุรการ      

หมู่ที่  1     วันที่  14 กุมภาพันธ์ 2562 
หมู่ที่  2     วันที่  14 กุมภาพันธ์ 2562 
หมู่ที่  3     วันที่  14 กุมภาพันธ์ 2562 
หมู่ที่  4     วันที่  14 กุมภาพันธ์ 2562 
หมู่ที่  5     วันที่  14 กุมภาพันธ์ 2562 
 

          กลุ่มท่ี   2 

(1) นางสาวชินานาฎ  วงศ์ทวีทรัพย์     หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการฯ 

(2) นายธีรภัทร   กลิ่นมงคล  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 

(3) นายสุเมธ      พระแก้ว    ผู้ชว่ยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

หมู่ที่  6     วันที่ 14  กุมภาพันธ์ 2562 
หมู่ที่  7     วันที่  14 กุมภาพันธ์ 2562 
หมู่ที่  8     วันที่  15 กุมภาพันธ์ 2562 
หมู่ที ่ 9     วันที่  15 กุมภาพันธ์ 2562 
หมู่ที่  10   วันที่  15  กุมภาพันธ์ 2562 
 




















