
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง   (044 558  916)            
ที ่ สร  ๘๐๙๐๑ /                      วันที่   17   มกราคม   ๒๕65                
เรื่อง   ขออนุมัติโครงการประชุมประจำเดือนคณะผู้บริหารร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วน

ตำบลบ้านพลวง ประจำปี พ.ศ.2565  

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  พระราชบัญญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม จนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 ได้กำหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีงบประมาณ ทรัพย์สิน รายได้ รายจ่าย และพนักงานส่วน
ตำบลเป้นของตนเอง  ประกอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 
3/1 บัญญัติว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้อถิ่น การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวย
ความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน การปรับปรุงคุณภาพ 
และความสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัตราชการ ทั้งนี่ ตามความเหมาะสม
ของแต่ละภารกิจ” อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ดังนั้น สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง  จึงขอเสนอโครงการประชุมประจำเดือน
คณะผู ้บริหารร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง  ประจำปี พ.ศ.2565              
นี้ขึ้นเพื่อให้ผู ้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ความคิดเห็นในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง ต่อไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ 
 

    (ลงชื่อ)        
(นางสาวกาญจนา   ทรงนาค) 

                    นักทรัพยากรบุคคล    

 

              (ลงชื่อ)         
                         (นายวินจิ  วิญญูธรรม) 

                                หวัหน้าสำนักปลัด   

  (ลงชื่อ)          ผู้เห็นชอบโครงการ 
   (นางลำดวน   ยอดภิรมย์)  

          ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
  

  (ลงชื่อ)           ผู้อนุมัติโครงการ 
   (นายพนม   ดวงราษี)  

          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง 



 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง   (044 558  916)                 
ที ่ สร  ๘๐๙๐๑ /                      วันที่   17   มกราคม   ๒๕65                
เร ื ่อง   ขออนุมัติโครงการประชุมประจำเดือนของหัวหน้าส่วนราชการร่วมกับพนักงานส่วนตำบลของ      

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง ประจำปี  พ.ศ.2565  

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  พระราชบัญญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม จนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 ได้กำหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีงบประมาณ ทรัพย์สิน รายได้ รายจ่าย และพนักงานส่วน
ตำบลเป้นของตนเอง  ประกอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 
3/1 บัญญัติว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้อถิ่น การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวย
ความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน การปรับปรุงคุณภาพ 
และความสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัตราชการ ทั้งนี่ ตามความเหมาะสม
ของแต่ละภารกิจ” อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ดังนั้น สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง  จึงขอเสนอโครงการประชุมประจำเดือน
ของหัวหน้าส่วนราชการร่วมกับพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง ประจำปี พ.ศ.2565  
นี้ขึ ้นเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง ได้มีโอกาส
แลกเปลี ่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นและได้รายงานผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล       
บ้านพลวง ต่อไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ 

    (ลงชื่อ)        
(นางสาวกาญจนา   ทรงนาค) 

                    นักทรัพยากรบุคคล    

 

              (ลงชื่อ)         
                         (นายวินจิ  วิญญูธรรม) 

                                หวัหน้าสำนักปลัด   

  (ลงชื่อ)          ผู้เห็นชอบโครงการ 
   (นางลำดวน   ยอดภิรมย์)  

          ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
  

  (ลงชื่อ)           ผู้อนุมัติโครงการ 
   (นายพนม   ดวงราษี)  

          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง 



 
 

 

โครงการประชุมประจำเดือนคณะผู้บริหารร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง  ประจำป ีพ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

********************************** 
1.หลักการและเหตุผล 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  พระราชบัญญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม จนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 ได้กำหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีงบประมาณ ทรัพย์สิน รายได้ รายจ่าย และพนักงานส่วน
ตำบลเป็นของตนเอง  ประกอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตาร 
3/1 บัญญัติว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจตัดสินใจ การ
อำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิ ดชอบต่อผลของงาน การปรับปรุง
คุณภาพ และความสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธี
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัตราชการ ทั้งนี่ตามความ
เหมาะสมของแต่ละภารกิจ” อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ดังนั้น สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง  จึงขอเสนอโครงการประชุมประจำเดือน
คณะผู ้บริหารร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง  ประจำปี พ.ศ.2565              
นี้ขึ้นเพื่อให้ผู ้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ความคิดเห็นในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง ต่อไป 

2.วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อให้คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง ได้มี
โอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง 

  2. เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง ได้นำการประชุมมา
ถ่ายทอดให้กับพนักงานส่วนตำบลได้อย่างถูกต้อง  

  3. เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและทางราชการ 

  4. เพื ่อให้หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง ได้รายงานผลการ
ปฏิบัติงานของแต่ละให้ผู้บริหารทราบ 

  5. เพ่ือให้คณะผู้บริหารได้ติดตามแผนการดำเนินงานในส่วนต่างๆ ได้  

6. เพ่ือให้ผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง ได้รับทราบ
ปัญหาและปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3.เป้าหมาย 

  คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง 

 

 



/4.วิธีดำเนินการ... 
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4.วิธีดำเนินการ 

  ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง (ตามแผนการ
ประชุมประจำเดือน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 

5.ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง 

6.งบประมาณในการดำเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

7.สถานที่ดำเนินการ 

  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง 

8.ระยะเวลาดำเนินการ 

  เดือนตุลาคม  2564 – เดือน กันยายน 2565 

9.ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  1. คณะผู้บริหารได้ทราบการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านพลวง 

  2. เพ่ือให้หัวหน้าส่วนตำบลได้นำการประชุมมาถ่ายทอดให้กับพนักงานส่วนตำบลได้อย่างถูกต้อง 

  3. การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวงมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

    (ลงชื่อ)       ผู้เขียนโครงการ 
(นางสาวกาญจนา   ทรงนาค) 

                    นักทรัพยากรบุคคล    

 

              (ลงชื่อ)        ผู้เสนอโครงการ 
                         (นายวินจิ  วิญญูธรรม) 

                                หวัหน้าสำนักปลัด    

  (ลงชื่อ)          ผู้เห็นชอบโครงการ 
   (นางลำดวน   ยอดภิรมย์)  

          ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   
 

  (ลงชื่อ)           ผู้อนุมัติโครงการ 
   (นายพนม   ดวงราษี)  



          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง 
 

 

โครงการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการร่วมกับพนักงานส่วนตำบล  

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง ประจำปี พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

********************************** 
1.หลักการและเหตุผล 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  พระราชบัญญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม จนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 ได้กำหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีงบประมาณ ทรัพย์สิน รายได้ รายจ่าย และพนักงานส่วน
ตำบลเป็นของตนเอง  ประกอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 
3/1 บัญญัติว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ ้มค่าในเชิงภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้อ งถิ่น การกระจายอำนาจตัดสินใจ           
การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน การปรับปรุง
คุณภาพ และความสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธี
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัตราชการ ทั้งนี่ตามความ
เหมาะสมของแต่ละภารกิจ” อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ดังนั้น สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง  จึงขอเสนอโครงการประชุมประจำเดือน
ของหัวหน้าส่วนราชการร่วมกับพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง ประจำปี พ.ศ.2565  
นี้ขึ ้นเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง ได้มีโอกาส
แลกเปลี ่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นและได้รายงานผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล       
บ้านพลวง ต่อไป 

2.วัตถุประสงค ์

  1. เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง 
ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง  

  2. เพื่อให้พนักงานส่วนตำบลปฏัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนและทางราชการ 

  3. เพ่ือให้พนักงานส่วนตำบลได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นในการทำงาน
ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง 

  4. เพื ่อให้หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบลได้รับทราบปัญหาและปรับปรุงแนว
ทางการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4. เพื ่อให้หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง ได้รายงานผลการ
ปฏิบัติงานของแต่ละให้ผู้บริหารทราบ 

  5. เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ติดตามแผนการดำเนินงานในส่วนต่างๆ ได้  

3.เป้าหมาย 
  หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบล 

/4.วิธีดำเนินการ… 
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4.วิธีดำเนินการ 

  ประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล (ตามแผนการประชุมประจำเดือน รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย) 

5.ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง 

6.งบประมาณในการดำเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

7.สถานที่ดำเนินการ 

  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง 

8.ระยะเวลาดำเนินการ 

  เดือนตุลาคม  2564 – เดือน กันยายน 2565 

9.ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  1. หัวหน้าสว่นราชการได้ทราบถึงการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลแต่ละสำนัก/กอง 

 2. เพ่ือให้พนักงานส่วนตำบลได้นำการประชุมนำไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

  3. การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวงมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

    (ลงชื่อ)       ผู้เขียนโครงการ 
(นางสาวกาญจนา   ทรงนาค) 

                    นักทรัพยากรบุคคล   

  

 

              (ลงชื่อ)        ผู้เสนอโครงการ 
                         (นายวินจิ  วิญญูธรรม) 

                                หวัหน้าสำนักปลัด   
 

   

  (ลงชื่อ)          ผู้เห็นชอบโครงการ 
   (นางลำดวน   ยอดภิรมย์)  

          ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   
 

  (ลงชื่อ)           ผู้อนุมัติโครงการ 
   (นายพนม   ดวงราษี)  



          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง 


