
บันทกึรายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
วนัที ่ 19  พฤศจิกายน  2556   เวลา  13.00 น. 

ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
 

ผู้มาประชุม 
 

ล าดับ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

 ผู้เข้าประชุม    
1 นายสุเทพ  ภกัดีโชติ นายก อบต.บา้นล านาว   
2 นายเจนวทิย ์  ทองในเมือง รองนายก อบต.บา้นล านาว   
3 นายนอบ   ปราบปราม รองนายก อบต.บา้นล านาว   
4 นายสมคเณ  เล่ืองสีนิล เลขานุการนายก   
5 นายสมเกียรติ   รัตนบุรี ท่ีปรึกษานายก   
6 นายสัมผสั  ก้ิมเส้ง ท่ีปรึกษานายก   
7 นายสมหมาย  ศรีสะอาด ท่ีปรึกษานายก   
8 นายปาน   เกิดแกว้ ท่ีปรึกษานายก   
9 นายแกว้  ชูรัตน์ ท่ีปรึกษานายก   
10 นายประพนัธ์  อ้ิววงัโส ท่ีปรึกษานายก   
11 นายเกษม  ทองในเมือง ท่ีปรึกษานายก   
12 นายประจกัษ ์ พนันาสี ปลดั อบต.   

 ผู้เข้าร่วมประชุม    
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 



ประชุมเวลา 13.00 น. 

 เม่ือถึงเวลา นายสุเทพ  ภกัดีโชติ นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว ไดก้ล่าวเปิด
 ประชุมตามระเบียบวาระ ดงัน้ี 

ระเบียบวาระที ่1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

 ไม่มี 

ระเบียบวาระที ่2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังทีแ่ล้ว 

 ไม่มี 

ระเบียบวาระที ่3 เร่ืองพจิารณา 

 -  การจัดโครงการเฉลมิพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  5 ธันวา 

นายสุเทพ เน่ืองในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธนัวา อ าเภอบางขนัจดัโครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  และไดม้อบหมายใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลทั้ง 4 แห่ง 
จดักิจกรรมร่วมกนั ซ่ึงไดม้อบหมายให ้อบต.บา้นล านาวรับผดิชอบ การจดักิจกรรม 
ท าบุญตกับาตร ขา้วสารอาหารแหง้  และกิจกรรมกรรมวางพุม่เงินพุม่ทอง  จุดเทียนชยั  
ส่วนกิจกรรมการลงนามถวายพระพร อ าเภอบางขนัจะเป็นคนรับผิดชอบเองร่วมกบั
โรงเรียนบางขนัวทิยา 

นายประจกัษ ์ กิจกรรมตกับาตรใหใ้ชส้ถานท่ี คือ บริเวณตลาดบา้นล านาว เน่ืองจากเป็นจุดศูนยก์ลาง
 และสะดวกส าหรับประชาชนท่ีมาร่วมตกับาตร  

นายสัมผสั การประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนมาร่วมตกับาตรควรออกประชาสัมพนัธ์ล่วงหนา้หลาย ๆ 
 วนั เพื่อชาวบา้นจะไดม้าร่วมท าบุญตกับาตรเยอะ ๆ 

นายสมคะเณ การคดัเลือกพ่อดีเด่น ยงัมีการจดัหรือไม่  

นายประจกัษ ์ การคดัเลือกพ่อดีเด่น ยงัจดัใหมี้การมอบรางวลัพอ่ดีเด่น โดยใหแ้ต่ละต าบลพิจารณา
คดัเลือกพอ่ท่ีมีคุณสมบติัดีเด่น และส่งรายช่ือให ้อบต. เพื่อจดัท าเกียรติบตัรและของท่ี
ระลึกใหก้บัพอ่ดีเด่น ซ่ึงการมอบเกียรติบตัรจะท าการมอบในวนัท่ี 5 หลงัจากจุดเทียนชยั
เสร็จแลว้ ก็จะเป็นการมอบเกียรติบตัรพอ่ดีเด่น 

นายสุเทพ ส าหรับกิจกรรมในภาคเชา้  การลงนามถวายพระพร และ ภาคค ่า การวางพุม่เงินพุม่ทอง 
จุดเทียนชยั   ทางอ าเภอบางขนัไดป้ระสานทางผูใ้หญ่บา้นและผูน้ าชุมในการ



ประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนเขา้ร่วมกิจกรรม ส าหรับ อบต. ใหป้ระชาสัมพนัธ์พนกังาน
กบัสมาชิก อบต. เขา้ร่วมทั้งกิจกรรมภาคเชา้และภาคค ่า  

 -  การจัดโครงการวนัเด็กแห่งชาติ  ประจ าปี 2557 

นายสุเทพ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว ก าหนดจดัโครงการวนัเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2557  
ซ่ึงโครงการน้ีไดจ้ดัมาเป็นประจ าทุกปี  ในปี อบต.ไดต้ั้งงบประมาณส าหรับจดังานวนัเด็ก 
จ านวน 150,000 บาท  ส าหรับสถานท่ีก็ใชส้นามหนา้ท่ีวา่การอ าเภอบางขนัเหมือนทุกปีท่ี
ผา่นมา 

นายปาน สนามหนา้ท่ีวา่การอ าเภอบางขนั เหมาะสมแลว้ เพราะมีสนามกวา้ง เหมาะในการจดั
กิจกรรมใหก้บัเด็ก และเป็นศูนยก์ลางของอ าเภอบางขนัดว้ย 

นายเจนวทิย ์ วนัเด็กปีน้ีควรจะเชิญหน่วยงานต่าง ๆ เขา้ร่วมกิจกรรมกบั อบต. เช่น โรงเรียนต่าง ๆ 
กศน. ส่วนราชการต่าง ๆ   

นายสัมผสั เชิญค่ายทหารมาร่วมกิจกรรมดว้ยไดห้รือไม่ เพราะทหารจะมีรถถงั ปืนใหญ่ มาโชวใ์ห้
เด็ก ๆ ดู เด็ก ๆ จะต่ืนเตน้กนัมาก  

นายเจนวทิย ์ เห็นดว้ยกบัคุณสัมผสั แต่ตอ้งประสานกบัทางค่ายทหารล่วงหนา้ เพราะหลายหน่วยงานก็
จะเชิญไปร่วม และเป็นวนัเดียวกนั 

ท่ีประชุม เห็นดว้ย 

นายปาน ในเร่ืองของกิจกรรมการแสดงบนเวที มีหน่วยงานไหนเขา้มาร่วมบา้ง 

นายประจกัษ ์ ส าหรับกิจกรรมการแสดงบนเวทีก็มีกิจกรรมของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทั้ง 7 ศูนย ์และ
โรงเรียนในเขตต าบลบา้นล านาว 

นายประพนัธ์ ควรเชิญบริษทัโตโยตา้มาร่วมดว้ย เพราะเขาจะมีกิจกรรมและของรางวลัท่ีแจกใหก้บัเด็ก 
และปีท่ีแลว้เขามาร่วมและก็มีกิจกรรมให้เด็กเล่นหลากหลาย ปีน้ีควรจะเชิญมาอีก  

นายสัมผสั น่าจะใหท้างศูนยพ์ฒันาครอบครัวต าบลบา้นล านาวมาร่วมจดักิจกรรมดว้ย อาจจะเป็น
กิจกรรมท่ีให้เด็กไดท้  ากิจกรรมร่วมกบัครอบครัว หรือเป็นเกมส์ท่ีตอ้งเล่นกนัเป็น
ครอบครัว เช่น พอ่ แม่ ลูก และยงัเป็นการส่งเสริมสถาบนัครอบครัวใหมี้ความรักความ
อบอุ่นอีกดว้ย 

นายสมเกียรติ ขอเสริมในเร่ืองของการประชาสัมพนัธ์การจดังาน เพราะท่ีผา่นมา อบต.จะใชร้ถ
ประชาสัมพนัธ์เพื่อประชาสัมพนัธ์ แต่ชาวบา้นจะไม่ไดย้ิน ปีน้ีควรจะไปประชาสัมพนัธ์
เป็นจุด เช่น ตามโรงเรียนตอนผูป้กครองมารับเด็กกลบับา้น 



นายประพนัธ์ ในเร่ืองของกิจกรรมการแสดงบนเวที น่าจะใหท้างหมู่บา้นมีส่วนร่วม โดยการส่งชุดการ
แสดงของเด็กในนามของหมู่บา้นเขา้ร่วมดว้ย 

นายแกว้ เห็นดว้ยกบันายประพนัธ์ และควรจะจดัเตรียมของรางวลัส าหรับเด็กให้เพียงพอกบั
จ านวนเด็กท่ีมาร่วมกิจกรรม 

นายสุเทพ ในดา้นของรางวลัส าหรับเด็กจะใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วม โดยจะประชาสัมพนัธ์ให้
ประชาชนท่ีมีความประสงคจ์ะสนบัสนุนของขวญัใหก้บัเด็กใหม้าแจง้ความประสงคก์บั
ทาง อบต.  

นายสุเทพ ท่ีประชุมมีความเห็นเพิ่มเติมอยา่งไรบา้ง 

ท่ีประชุม ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที ่4 เร่ืองอ่ืน ๆ 

 ไม่มี 
 

ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 

 

 
  ลงช่ือ     ผูจ้ดรายงานการประชุม 
    (นางสาวมลธิรา   ศรีสงคราม) 
                                                                  นกัวชิาการศึกษา 
 
  ลงช่ือ     ผูต้รวจรายงานการประชุม 
        (นายสุเทพ   ภกัดีโชติ) 
                                            นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว 
 

 

 

 


