
สวนที่   1 
บทนํา 

 
1.1  บทนํา 

แผนการดําเนนิงานมีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกจิกรรม 
การพัฒนาที่ดาํเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจาํปงบประมาณนั้น เพื่อให
แนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้นขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความชัดเจนในการปฏิบัติ 
มากขึ้น ลดความซ้ําซอนของโครงการ   มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและจาํแนก
รายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดาํเนินงานอีกทั้งแผนการดําเนนิงานจะเปนเครื่องมือสําคัญ
ในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน  เพื่อควบคุมการดาํเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

แผนการดําเนนิงานจะกําหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนนิการในพื้นที่
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดําเนินงานจะมี
ที่มาจาก 

1)  งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินอุดหนนุใหหนวยงานอื่นดําเนินการ) 

2)  โครงการ/กิจกรรมการพฒันาที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนนิการเองโดยไมใชงบประมาณ 
3)  โครงการ/กิจกรรมการพฒันาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมภิาค หรือหนวยงานอื่นๆ ที่

ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4) โครงการ/กจิกรรมการพฒันาอื่นๆที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินพจิารณาเหน็วาจะเกิดประโยชน

ในการประสานการดําเนินงานในพืน้ที ่
ประกอบกับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  พ.ศ.  2548  กําหนดใหองคการบรหิารสวนตําบลจัดทําแผนการดําเนินงาน  ดังนั้นองคการบริหาร
สวนตําบลหาดขาม จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการขึ้นเพื่อใชเปนเครื่องมือสําคัญในการบรหิารงานของผูบริหาร
องคการบริหารสวนตําบล เพื่อควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้ง
ยังเปนเครื่องมอืในการติดตามการดําเนนิงานและการประเมินผล   ทําใหแนวทางในการดําเนินงานใน 
ปงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัตแิละการติดตามประเมินผล  ณ  ส้ินปมีความสะดวกมากขึ้นดวย 
 
1.2  วัตถุประสงคแผนการดาํเนินงาน 

1. เพื่อแสดงถงึรายละเอียด  แผนงาน/โครงการ  พัฒนาและกิจกรรมทีด่ําเนินการจริงทั้งหมดใน 
พื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณ  2552 

2. เพื่อใชเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน 
 
 



2 
3. เพื่อควบคุมการดําเนนิงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อเปนเครือ่งมือในการตดิตามการดําเนินงานและการประเมินผล 
5. เพื่อทําใหเกดิการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานตางๆ ในเขตพื้นทีข่ององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  ประชาชนไดรับประโยชนเพิม่ขึ้นดวย 
 

1.3  ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

พ.ศ.  2548  (หมวด  5  ขอ  26)  ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนปฏิบัติการโดยม ี
ขั้นตอน  ดังนี ้

1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทํารางแผนการ
ดําเนินงาน  โดยพิจารณาจากแผนงาน/โครงการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานตางๆ  

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนาํรางแผนการ
ดําเนินงานเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

4. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนนิงานแลวเสนอ
ผูบริหารทองถ่ินเพื่อใหความเห็นชอบ 

5. เมื่อผูบริหารทองถ่ินใหความเหน็ชอบแผนการดําเนนิงานแลวใหประกาศเปนแผนการดําเนนิ-
งาน โดยปดประกาศภายในสิบหาวันนบัแตวันประกาศเพื่อใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วถึงกันและ
ปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 
 

1.4  ประโยชนของแผนการดาํเนินงาน 
1.  ผูปฏิบัติงานรูขั้นตอนและรายละเอยีดของงานเสมือนปฏิทินการทํางานจึงสามารถนําไปปฏิบัติ

ไดอยางรวดรว็ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2.  ผูบริหารสามารถทราบรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมของหนวยงานตางๆที่ดําเนินการใน

เขตพื้นที่ตําบลหรือหนวยงานอื่นๆ ทําใหสามารถนําไปเปนเครื่องมือในการบริหารงานตามกระบวนการ
บริหาร ไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสงผลใหประชาชนไดรับประโยชนจากการทํางานไดมากยิ่งขึน้ดวย 

3. ผูปฏิบัติงานและผูบริหารสามารถนําแผนปฏิบัติการไปใชในการควบคุมการดําเนนิงานของตน
ของหนวยงานระดับกอง/สํานัก  และรวมถงึระดับตําบลใหมีการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและนําไป
ติดตามประเมนิผลไดอยางสะดวกถูกตองและมีประสิทธิภาพตอไป 

4. ทําใหเกิดความรวมมืออันดีระหวางหนวยงานภาครฐั สวนกลาง สวนภูมิภาค โดยเฉพาะในเขต
พื้นที่ตําบลสามารถประสานงานไดอยางบรูณาการ ทําใหเกิดการทํางานรวมกนัอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ประชาชนเปนผูไดรับประโยชนสูงสุด 
 



 
 
 
 
 

สวนที่   2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

        คํานํา 
 

                       
 

แผนการดําเนินงานมีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ 
พัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ประจําปงบประมาณนั้นเพื่อใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้นขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ําซอนของโครงการ มีการประสานและ
บูรณาการทํางานกับหนวยงานและจําแนกรายละเอียดตางๆของแผนงาน/โครงการในแผนการ 
ดําเนินงาน 
  องคการบริหารสวนตําบลหาดขามไดจัดทําแผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ 
2552  ขึ้น เพ่ือเปนเครื่องมอืสําคัญในการบริหารงานของผูบริหาร และควบคุมการดําเนินงานให 
เปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 
                       26   ธันวาคม   2551 
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องคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 
    อําเภอกุยบุรี   จังหวัดประจวบคีรขีันธ 

 
 

 

   อบต. หาด



 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 
เรื่อง    แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

ขององคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 
 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม เมื่อวันที่  18 
ธันวาคม  2551  ไดใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ขององคการ
บริหารสวนตําบลหาดขาม ไปแลวนั้น 

 เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตองตามระเบียบระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 26 (2)   
องคการบริหารสวนตําบลหาดขาม  จึงขอประกาศใชแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
ขององคการบริหารสวนตําบลหาดขาม ตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 

 จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกนั 

 ประกาศ   ณ  วันที่    26     เดือน    ธันวาคม      พ.ศ.   2551 
 
 

  (นายบุญรอด   เขียวเพชร) 
            นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกขอความ 
สวนราชการ  สํานักงานปลดั  องคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 
ที่   ปข 74901/    วันที่        26     ธันวาคม   2550 
เร่ือง   ขออนุมัติรางแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ   2551 
เรียน    นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 

 

1.ตนเรื่อง 
   ดวยคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหาดขามได 

จัดทํารางแผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ  2551  เพื่อใหคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลหาดขามพิจารณา ในวนัที่   26  ธันวาคม  2550  เวลา  10.00  น.  ณ  หองประชมุองคการบริหารสวน
ตําบลหาดขาม    

2. ขอเท็จจริง 
  มติที่ประชุมไดใหความเหน็ชอบรางแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  2551 

ตามที่คณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหาดขามเสนอ 
     

 

  3. ขอพิจารณา/ขอเสนอ 
      เห็นควรอนมุัติรางแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  2551  ตามมติที่ประชมุของ
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหาดขามและลงนามในประกาศแผนการดําเนนิงาน 
ประจําปงบประมาณ  2551  เพื่อจักไดประชาสัมพันธใหประชาชนในตําบลหาดขามไดทราบโดยทัว่กัน 
 

     จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณา  หากเหน็ชอบโปรดลงนามอนุมัติในหนงัสือที่เสนอมาพรอมนี้ 
 
 
 
 
                       (นายนิกร      กล่ินเกล้ียง) 
                                                             ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ที่ ปข 74901/ว 65                                                                            ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 
                          อําเภอกยุบุรี ปข  77150 

                                            

                                                     17   มกราคม  2551 
 

เร่ือง    ขอความรวมมอืในการประชาสัมพันธการประกาศใชแผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  2551 
 

เรียน     กํานัน/ผูใหญบานทุกหมูบานในตําบลหาดขามและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 
 

ส่ิงที่สงมาดวย     1. แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  2551        จํานวน   1  เลม 
  2. สําเนาประกาศใชแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2551    จํานวน    1    ฉบับ 

   

 ดวยองคการบริหารสวนตําบลหาดขามไดจดัทําแผนการดาํเนินงานประจําปงบประมาณ  
2551  แลวเสร็จ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพฒันาขององคกรปกครองสวน 
ทองถ่ิน พ.ศ.  2548  ขอ  26  และขอ  27 
 

 องคการบริหารสวนตําบลหาดขาม จึงขอความรวมมือทานประชาสัมพนัธการจัดทํา
แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ  2551  ใหประชาชนในหมูบานทานไดทราบ  รายละเอียดปรากฎ
ตามสิ่งที่สงมาพรอมนี้ 
  

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการ และขอขอบคุณลวงหนามา ณ  โอกาสนี้ดวย 
 

 
 
 

       ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                 (นายบุญรอด  เขียวเพชร) 
                                                             นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 
 
 
 

สํานักงานปลดั. 
โทร.0-3268-2444 
โทรสาร. 0-3261-9075 
 



 
 
ที่ ปข 74901/ ว 1211                                                                              ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 
                          อําเภอกยุบุรี ปข  77150 

                                            

                                                          21  ธันวาคม    2550 
 

เร่ือง    การจัดทําแผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ  2551 
 

เรียน      
 

ส่ิงที่สงมาดวย     รางแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ   2551   จํานวน   1  เลม 
 

  ดวยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหาดขามได
รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหาดขามที่จะดําเนินการในพื้นที่ของตําบล
หาดขาม จัดทาํเปนรางแผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ   2551 
 

เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพฒันา 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   พ.ศ.  2548  ขอ  26 และ 27  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาํแผน 
พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม  จึงขอเชิญทานในฐานะเปนคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลหาดขามเขารวมประชุมพิจารณารางแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  2551  ในวันอังคาร 
ที่  26  ธันวาคม   2550  เวลา  10.00 น.    ณ    หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเขารวมประชมุ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวดวย 
 

 
 
 

       ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                 (นายบุญรอด  เขียวเพชร) 
                                                             นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 
 
 
 
สํานักงานปลดั. 
โทร.0-3268-2444 
โทรสาร. 0-3261-9075 



รายงานการประชุมจัดทําแผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ  2551 
วันอังคารที่  26   ธันวาคม   2550  เวลา   10.00 น. 

ณ  หองประชมุท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 
             -------------------------------------------------------- 

ผูเขารวมประชุม  
  1.  นายบุญรอด   เขียวเพชร       นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม      ประธาน 
   2.  นายดํา           วันอยู             รองนายกองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม    
  3. นายประยูร     กล่ินเมือง       รองนายกองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม   
  4.  นายทองสขุ   เกลี้ยงกลม      สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม   
  5. นางนุชรินทร   ชูช่ืน              สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม  
  6. นายกอน   อัสแสง          ผูทรงคุณวุฒิ       
  7. นายวจิิตร    แสงรุง            ผูแทนรัฐวิสาหกิจ     
  8. นายวีระ     พลายแกว         ประชาคม      
  9. นายประทีป     เรืองอราม  ที่ปรึกษา อบต. หาดขาม 

   10. นางสาวศริิวรรณ ปุนคอน     ที่ปรึกษา อบต. หาดขาม 
  11. นายชาญชยั      เสียงกลอม  ที่ปรึกษา อบต. หาดขาม    
  12. นายนกิร      กล่ินเกลี้ยง       ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม    

  13. นางสาวปญุญิสา  จิตปญญา     เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน   
ผูไมเขาประชมุ 
  1. นายเงิน   คงมั่น 
  2. นายเล็ก  บูรณะโถ   
  3. นายเฉียบ  ฉิมผูก 

4. นายปรีชา  บุญเกิด 
5. นางอารีย  ใบคํา 
6. นายบรรจง  แสงรุง  
7. นายเปลว  ภมรสูตร 

 

เร่ิมประชุมเวลา   10.00  น. 
วาระการประชุมท่ี  1    เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธาน   :    กอนอื่นผมขอเรียนใหที่ประชุมทราบวา แผนการดําเนนิงานมีจุดมุงหมาย 

เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมพฒันาที่ดําเนนิการ 
จริงทั้งหมดในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ  2551  เพื่อให 
แนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนี้ขององคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 
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มีความชัดเจนในการปฏิบัตมิากขึ้น ลดความซ้ําซอนของโครงการมีการประสาน 
และบูรณาการกับหนวยงานและจําแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการ 
ในแผนการดําเนินงาน  สวนรายละเอียด ขั้นตอนการจดัทํารางแผนการดําเนินงาน 
ผมขอใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลหาดขามไดใหรายละเอียด  ขอเชิญครับ 

ปลัด อบต.  :     แผนการดําเนนิงานจะเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารานของผูบริหารทองถ่ิน  
เพื่อควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รางแผนการ 
ดําเนนิงานที่เราไดแจกจายใหทุกทานพิจารณานั้น จะกําหนดรายละเอยีดของโครงการ 
กิจกรรมการพฒันาที่ดําเนนิการในพืน้ที่ขององคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 
โดยโครงการ/กิจกรรมการพฒันาที่จะบรรจุในแผนการดาํเนินงานจะมทีี่มาจาก 
1.  งบประมาณรายจายประจําปขององคการบริหารสวนตําบลหาดขาม (รวมทั้ง 
เงินอุดหนุนทีอ่งคกรปกครองสวนทองถ่ินอุดหนุนใหหนวยงานอื่นดําเนินการ) 
2.  โครงการ/กิจกรรมพัฒนาที่องคการบริหารสวนตําบลหาดขามดําเนินการเอง 
โดยไมใชงบประมาณ 
3.  โครงการ/กจิกรรมการพฒันาของหนวยราชการ  สวนกลาง  สวนภูมิภาค หรือ 
หนวยงานอืน่ๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 
4.  โครงการ/กิจกรรมการพฒันาอื่นๆที่องคการบริหารสวนตําบลหาดขามพิจารณา 
เห็นวาจะเกดิประโยชนในการประสานการดําเนินงานในพื้นที ่

ประธาน  :    ทุกคนพอจะทราบที่มาของแผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ  2551   
และผมขอใหทุกคนไดพิจารณารางแผนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร  5  ดานที่ 
องคการบริหารสวนตําบลหาดขามไดกําหนดขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา  
ขอใหปลัดใหรายละเอียดดวยครับ 

ปลัด อบต.  :    ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ดําเนนิการในตําบลหาดขาม กําหนดไว   5  ดาน  
ดังนี ้

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสราง 
พื้นฐาน     มแีนวทางการพฒันา   4   แนวทาง  จํานวน  116   โครงการ 
2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเคราะหครอบครัวใหอยูดมีีสุข 
มีแนวทางการพัฒนา   8   แนวทาง  จํานวน  125  โครงการ 
3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมอาชีพ รายไดการผลิต  ตามปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง   มีแนวทางการพัฒนา   3  แนวทาง  จาํนวน  53   โครงการ 
4.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
มีแนวทางการพัฒนา   2   แนวทาง  จํานวน  11  โครงการ 
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5.  ยุทธศาสตรระบบบริหารงานและการบริการประชาชน มีแนวทางการ 
พัฒนา   2  แนวทาง  จํานวน  35   โครงการ 

นางนุชรินทร  ชูชื่น :    โครงการที่ไดรับการอุดหนนุจากหนวยงานอื่นไมคอยจะมีเลย 
ปลัด  อบต.    :      มีหลายโครงการที่ไดรับการอุดหนุน  เชน  องคการบริหารสวน 

จังหวดัประจวบคีรีขันธโครงการติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะบานไรบนงบประมาณ    
600,000.-  บาท คาดวาจะดําเนินการในประมาณเดือนมกราคม   

นายทองสขุ   เกล้ียงกลม :    ผมวาโครงการที่มีอยูในแผนการดําเนินงานประจําป  2551  ควรจะเปน 
โครงการที่คาดวาจะดําเนินการจริงๆ เพราะพิจารณาแลวโครงการมากเกินไป 

ปลัด อบต.  :      ปงบประมาณหนาทาง อบต. จะพยายามปรบัปรุงเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

นายดาํ  วันอยู  :     ผมวาโครงการที่มีอยูในแผนการดําเนินงาน  ประจําป  2551  เลมนี้ มี 
หลายโครงการที่เปนประโยชนตอประชาชนในตําบลหาดขามมากๆ  ผมจึงเห็นวา
รางแผนการดาํเนินงานมีความสมบูรณพอแลว  เหน็ควรเห็นชอบ 

ประธาน   :      มีใครใหขอเสนอแนะหรือเปล่ียนแปลงรางแผนการดําเนินงานไหมครับ 
ท่ีประชุม :     เห็นชอบ 
ประธาน :     มติที่ประชุมเห็นชอบในรางแผนการดําเนินงาน  ประจาํปงบประมาณ    

2551   หากไมมีผูใดมีขอโตแยงเปลี่ยนแปลงใดๆ  ผมขอปดประชุม 
 

ปดประชุม  เวลา  12.00  น. 
 
 

ลงชื่อ        ผูบันทึกรายงานการประชุม 
         (นางสาวปุญญิสา   จิตปญญา) 
    เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 

 
 
 

ลงชื่อ         ผูตรวจรายงานการประชุม 
             (นายนิกร        กล่ินเกล้ียง) 

             ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 
 
 



การประชุมจัดทําแผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ  2551 
วันอังคารที่  26   ธันวาคม   2550  เวลา   10.00 น. 

ณ  หองประชมุท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 
             ----------------------------------------- 

ลําดับที่                     ชื่อ - สกุล              ตําแหนง     ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1 นายบุญรอด    เขียวเพชร นายก อบต.หาดขาม   
2 นายดํา             วันอยู รองนายก อบต.หาดขาม   
3 นายประยูร       กลิ่นเมือง รองนายก อบต.หาดขาม   
4 นายเงิน            คงมั่น สมาชิก อบต.หาดขาม   
5 นายทองสุข      เกลี้ยงกลม สมาชิก อบต.หาดขาม   
6 นางนุชรินทร  ชูชื่น สมาชิก อบต.หาดขาม   
7 นายกอน         อัสแสง ผูทรงคุณวุฒิ   
8 นายเล็ก         บูรณะโถ ผูทรงคุณวุฒิ   
9 นายเฉียบ       ฉิมผูก ผูทรงคุณวุฒิ   

10 นายปรีชา      บุญเกิด ผูแทนรัฐวิสาหกิจ   
11 นายวิจิตร      แสงรุง ผูแทนรัฐวิสาหกิจ   
12 นางอารีย      ใบคํา นักพัฒนาชุมชน 6   
13 นายบรรจง   แสงรุง ประชาคมหมูบาน   
14 นายวีระ       พลายแกว ประชาคมหมูบาน   
15 นายเปลว      ภมรสูตร ประชาคมหมูบาน   
16 นายชาญชัย  เสียงกลอม ที่ปรึกษา อบต.หาดขาม   
17 นายประทีป  เรืองอราม ที่ปรึกษา อบต. หาดขาม   
18 นางสาวศิริวรรณ  ปุนดอน ที่ปรึกษา อบต. หาดขาม   
19 นายนิกร        กลิ่นเกลี้ยง ปลัด อบต.หาดขาม   
20 นางสาวปุญญิสา  จิตปญญา จนท.วิเคราะหฯ   

     
     
     

 
 
 



 
หนังสือสง  ท่ี ปข 74901/ ว 1211               ลงวันท่ี     21  ธันวาคม   พ.ศ.  2550 
เร่ือง     การจัดทําแผนการดาํเนินงาน ประจําปงบประมาณ  2551 
 
ที่                  ช่ือผูรับ                  ตําแหนง      ลายมือช่ือ       วันที่รับ 

1 นายเงิน            คงมั่น สมาชิก อบต.หาดขาม   
2 นายทองสุข      เกลี้ยงกลม สมาชิก อบต.หาดขาม   
3 นางนุชรินทร  ชูช่ืน สมาชิก อบต.หาดขาม   
4 นายกอน         อัสแสง ผูทรงคุณวุฒ ิ   
5 นายเล็ก         บูรณะโถ ผูทรงคุณวุฒ ิ   
6 นายเฉยีบ       ฉิมผูก ผูทรงคุณวุฒ ิ   
7 นายปรีชา      บุญเกิด ผูแทนรัฐวิสาหกิจ   
8 นายวิจิตร      แสงรุง ผูแทนรัฐวิสาหกิจ   
9 นางอารีย      ใบคํา นักพัฒนาชุมชน 6   
10 นายบรรจง   แสงรุง ประชาคมหมูบาน   
11 นายวีระ       พลายแกว ประชาคมหมูบาน   
12 นายเปลว      ภมรสูตร ประชาคมหมูบาน   
13 นายชาญชัย  เสียงกลอม ที่ปรึกษา อบต.หาดขาม   
14 นายประทีป  เรืองอราม ที่ปรึกษา อบต. หาดขาม   
15 นางสาวศิริวรรณ  ปุนดอน ที่ปรึกษา อบต. หาดขาม   

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 



หนังสือสง  ท่ี ปข 74901/ ว 1217               ลงวันท่ี     28  ธันวาคม   พ.ศ.  2550 
เร่ือง     ขอความรวมมือในการประชาสัมพนัธการประกาศใชแผนการดาํเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  2551 
 
  ที่  ช่ือผูรับ                  ตําแหนง      ลายมือช่ือ       วันที่รับ 
1 นายประดับ     เรืองอราม ผูใหญบาน หมู  1   
2 นายพิชิต          มีศักดิ ์ กํานันตําบลหาดขาม   
3 นายประเสริฐ  วันเพ็ญ ผูใหญบาน หมู  3   
4 นายแนบ         บัวทอง ผูใหญบาน หมู  4   
5 นายธีระ           หนูนอย ผูใหญบาน หมู  5   
6 นายอรุณชยั      สมมิตร ผูใหญบาน หมู  6   
7 นายสมชาย      มณีวงษ ผูใหญบาน หมู  7   
8 นายณรงค        จับใจ ผูใหญบาน หมู  8   
9 นายสมพล        อิงอน ผูใหญบาน หมู  9   
10 นายศรีสวัสดิ์     บุญมา ผูใหญบาน หมู  10   
11 นายสําเภา          ยังมีมาก ผูใหญบาน หมู  11   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ที่ ปข 74901/                                                                               ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 
                          อําเภอกยุบุรี ปข  77150 

                                            

                                                        11  มกราคม   2551 
 

เร่ือง    การจัดทําแผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ   2551  ขององคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 
 

เรียน     นายอําเภอกยุบุรี 
 

ส่ิงที่สงมาดวย      แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ   2551       จํานวน  2   เลม 
   

 ดวยองคการบริหารสวนตําบลหาดขามไดจดัทําแผนการดาํเนินงานประจําปงบประมาณ  
2551  แลวเสร็จ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพฒันาขององคกรปกครองสวน 
ทองถ่ิน  พ.ศ.  2548  ขอ  26  และขอ  27 
 

 องคการบริหารสวนตําบลหาดขาม จึงขอสงแผนการดําเนินงานประจาํปงบประมาณ  
2551   รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่สงมาพรอมนี้ 
  

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

 
 
 

       ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                 (นายบุญรอด  เขียวเพชร) 
                                                             นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 
 
 
 
 
 
 
สํานักงานปลดั. 
โทร.0-3268-2444 
โทรสาร. 0-3261-9075 



 
 
ที่ ปข 74901/                                                                               ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 
                          อําเภอกยุบุรี ปข  77150 

                                            

                                                        11  มกราคม   2551 
 

เร่ือง    การจัดทําแผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ   2551  ขององคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 
 

เรียน     นายอําเภอกยุบุรี 
 

อางถึง    หนังสืออําเภอกุยบุรี ที่ มท 0844.7/138  ลงวันที่   10  มกราคม  2551 
 

ส่ิงที่สงมาดวย     1.  แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ   2551       จํานวน  2   เลม 
  2.  แบบรายงานความกาวหนาการจัดทําแผนการดําเนนิงาน  จํานวน    1  ฉบับ 
   

 ดวยองคการบริหารสวนตําบลหาดขามไดจดัทําแผนการดาํเนินงานประจําปงบประมาณ  
2551  แลวเสร็จ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพฒันาขององคกรปกครองสวน 
ทองถ่ิน  พ.ศ.  2548  ขอ  26  และขอ  27 
 

 องคการบริหารสวนตําบลหาดขาม จึงขอสงแผนการดําเนินงานประจาํปงบประมาณ  2551   
และแบบรายงานความกาวหนาการจัดทําแผนการดําเนนิงาน  รายละเอยีดปรากฎตามสิ่งที่สงมาพรอมนี้ 
  

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

 
 
 

       ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                 (นายบุญรอด  เขียวเพชร) 
                                                             นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 
 
 
 
 
สํานักงานปลดั. 
โทร.0-3268-2444 
โทรสาร. 0-3261-9075 



 
แบบรายงานความกาวหนาการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2551 

องคการบริหารสวนตําบลหาดขาม   อําเภอกุยบุรี   จังหวัดประจวบครีีขันธ 
 

รายงานครั้งที่ 1 (ขอมูลภายในเดือนธันวาคม   2550)  

              อปท. จํานวน อปท. ในพื้นที่      
                (แหง) ประกาศใชแผนฯ แลว             คงเหลือ 

องคการบริหารสวน
ตําบลหาดขาม 

                  1    28   ธันวาคม  2550                 - 

    
 
 
 
 
 

ลงชื่อ         ผูรายงาน 
              (นายนิกร   กล่ินเกลี้ยง) 

              ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 


