
บันทกึรายงานการประชุมที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
วนัที ่ 31  มกราคม  2557   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 

 มีมติรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที ่3 เร่ืองพจิารณา 

 -  การจดัโครงการ กีฬาตา้นยาเสพติด อบต.บา้นล านาวคพั  ประจ าปี 2557 

นายสุเทพ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว ก าหนดจดัโครงการกีฬาตา้นยาเสพติด ซ่ึงโครงการ
น้ีไดจ้ดัมาเป็นประจ าทุกปี และในปีน้ีจะในช่วงเดือนมีนาคม 

นายสัมผสัฯ ปีท่ีผา่นมา อบต.จดัแข่งขนักีฬาในระหวา่งเดือนเมษายน เพราะช่วงน้ีเป็นช่วงปิดเทอม ซ่ึง
นกักีฬาส่วนใหญ่จะเป็นนกัเรียน นกัศึกษา ซ่ึงถา้จดัในช่วงเปิดเทอม ก็จะไม่มีนกักีฬา 
ฉะนั้นจดัเดือนมีนาคม จะมีผลกบันกักีฬาท่ีเป็นนกัเรียนดว้ยหรือไม่ 

นายเจนวทิย ์ ตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม โรงเรียนส่วนใหญ่จะปิดเทอมแลว้ ไม่น่าจะมีปัญหากบันกักีฬา 

นายเจนวทิย ์ ปีน้ี อบต.มีการตั้งงบประมาณแข่งขนักีฬาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสัมพนัธ์  ไวด้ว้ย ถา้น ามาจดั
ร่วมกบักีฬา อบต. ไดจ้ะดีมาก  โดยในวนัปิดสนามของกีฬา อบต. ก็น ากีฬาของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กมาจดัในช่วงเชา้ เพราะช่วงเชา้ แลว้มาร่วมรับรางวลัพร้อมกนัในตอนปิด
การแข่งขนั  

นายสมคเณ เห็นดว้ยกบันายเจนวทิย ์ และส าหรับประเภทกีฬาท่ีแข่งขนั ทางคณะผูบ้ริหารไดก้ าหนด
ประเภทกีฬาท่ีท าการแข่งขนัไวด้งัน้ี 
- ฟุตบอล  เยาวชน – ประชาชน ชาย  ทีม  9  คน 
- วอลเล่ยบ์อล เยาวชน – ประชาชน หญิง 
- เซปัคตะกร้อ เยาวชน – ประชาชน ชาย 
- เปตอง เยาวชน – ประชาชน ชาย   
- เปตอง เยาวชน – ประชาชน หญิง  

 



 

นายปาน กีฬาวอลเล่ยบ์อลหญิงมา เป็นกีฬาท่ีเรียกเสียงเชียร์ไดเ้ยอะ และในแต่ละหมู่บา้นก็มี
นกักีฬาพร้อม ซ่ึงนกักีฬาก็เรียกร้องใหจ้ดัการแข่งขนัวอลเล่ยบ์อล เป็นประจ าทุกปี 

นายแกว้ เห็นดว้ยกบัคุณปาน เพราะในหมู่บา้นของผมก็อยากใหจ้ดักีฬาประเภทน้ี  

นายประพนัธ์ ควรเพิ่มกีฬาพื้นบา้น เช่น วิง่กระสอบ ชกัเยอ่ เรือบก เพราะกีฬาพื้นบา้นสามารถเล่นได้
หลากหลาย เล่นไดทุ้กเพศทุกวยั  

นายสุเทพ ส าหรับกีฬาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก มอบใหท้างนกัวชิาการศึกษาไปก าหนดประเภทของ
การแข่งขนัท่ีเหมาะสมกบัเด็กเล็ก และใหค้  านึงถึงความปลอดภยัของเด็กเป็นส าคญั  

 -   การจัดงานวนักตัญญู 
นายสุเทพ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว ปีน้ีไดต้ั้งงบประมาณวนักตญัญู ไว ้จ  านวน 

100,000 บาท เพื่อจดักิจกรรมส่งเสริมสถาบนัครอบครัวและแสดงความกตญัญูต่อ
ผูสู้งอาย ุ 

นายประจกัษ ์ การจดัวนักตญัญูท่ีผา่นมา จะจดัเป็นภาพรวมทั้งต าบล ซ่ึงก็เป็นปัญหาอุปสรรคพอสมควร 
เน่ืองจากการมาร่วมกิจกรรมของผูสู้งอายแุละลูกหลาน ไม่มีความสะดวก บางคนก็ไม่มี
คนพามา ถา้จะจดัแยกของแต่ละหมู่บา้นจะดีหรือไม่ 

นายปาน ถา้มองถึงความสะดวกของผูส้งอาย ุการจดัแยกแต่ละหมู่บา้น ผูสู้งอายแุละครอบครัวจะ
เขา้ร่วมกิจกรรมมากกวา่ และอีกอยา่งในแต่ละหมู่บา้นก็จะมีการจดัวนักตญัญูเป็นประจ า
อยูทุ่กปีอยูแ่ลว้ ถา้ อบต. มาจดัอีก ก็จะเป็นการซ ้ าซอ้นกนั อบต. ควรลงไปจดัร่วมกบัแต่
ละหมู่บา้นจะดีกวา่ เป็นการเช่ือมความสัมพนัธ์กบัชุมชนดว้ย  

นายสุเทพ การลงไปจดัร่วมกบัหมู่บา้น จะมีปัญหาอีกอยา่งคือ แต่ละหมู่บา้นจะจดังานวนัเดียวกนั
หลายหมู่บา้น ซ่ึงเขาจดัมาเป็นประจ าทุกปี  และไดส้อบถามทางหมู่บา้นแลว้วา่จะก าหนด
เป็นโซนแลว้จดัรวมกนัไดห้รือไม่ ซ่ึงทางหมู่บา้นหรือสามารถมาร่วมได ้เพราะระยะทาง
ไม่ไกลกนั 

นายประจกัษ ์ เห็นดว้ยกบัการจดัแยกเป็นจุด โดยแยกจุดท่ีจดัใหมี้ความเหมาะสม หมู่บา้นท่ีใกลเ้คียงกนั
ก็จดัรวมกนัเป็นจุดเดียวกนั  

นายสุเทพ เสนอใหมี้การจดักิจกรรมผูสู้งอายสุุขภาพดีดว้ย เพื่อเป็นยกยอ่งเป็นผูสู้งอายท่ีุมีการดูแล
สุขภาพ เพื่อเป็นตวัอยา่งใหก้บัผูสู้งอายรุายอ่ืน ๆ ไดมี้การดูแลสุขภาพ เพราะเร่ืองสุขภาพ
ของผูสู้งอายเุป็นเร่ืองท่ีจะตอ้งดูแล แต่จะใหท้าง อบต.ลงไปดูแลใหท้ัว่ถึงทุกคนคงเป็น
เร่ืองท่ียาก ฉะนั้นเราตอ้งส่งเสริมใหเ้ขาดูแลสุขภาพของตวัเองโดยมีตวัอยา่งอยูใ่นชุมชน 

ท่ีประชุม เห็นดว้ยใหมี้การจดักิจกรรมผูสู้งอายสุุขภาพดี 
 



 

 -   การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

นายสุเทพ เน่ืองจากในปีน้ีมีแนวโนม้จะแลง้มากกวา่ปีท่ีผา่นมา ดูไดจ้ากตอนน้ี ซ่ึงยงัไม่เขา้ฤดูแลง้ 
 แต่ในบางหมู่บา้นเร่ิมมีการมาขอน ้าใช ้จาก อบต. แลว้  

นายนอบ การแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ ท่ีผา่นมาจะใชว้ธีิการน ารถน ้าออกไปแจกจ่ายน ้าใหก้บัประชาชน
 ตามจุดต่าง ๆ ในหมู่บา้น ซ่ึงก็แกปั้ญหาใหก้บัชาวบา้นไม่ไดท้ั้งหมด เพราะบางคนก็ไม่
 สะดวกท่ีจะมาขนน ้าต่อไปไวท่ี้บา้น   

นายสุเทพ ปัจจุบนัน้ีเกือบทุกหมู่บา้นมีระบบประปา ซ่ึงมีทั้งท่ี อบต.ไปสร้างให ้และท่ีใช้
งบประมาณหมู่บา้น SML ซ่ึงบางจุดสามารถท่ีจะขยายท่อประปาไปใหก้บัครัวเรือน
เพื่อใหมี้น ้าใชไ้ดท้ัว่ถึง  ซ่ึงถา้ขยายท่อประปาในทุกหมู่บา้น คิดวา่จะแกปั้ญหาการไม่มีน ้า
ใชไ้ดพ้อสมควร เกือบทั้งต าบลก็วา่ได ้ 

นายนอบ ในบางหมู่บา้นท่ียงัไม่มีระบบประปา  เช่น ม. 4 ซ่ึงเดิมเคยมีประปาตวัเก่า แต่ไม่สามารถ
ใชง้านได ้ถา้ อบต. ใชง้บประมาณไปปรับปรุงตวัเก่าท่ีใชง้านไม่ไดน้ี้ น่าจะใช้
งบประมาณไม่มาก เน่ืองจากมีระบบเก่าอยูบ่า้งแลว้  ส าหรับหมู่บา้นอ่ืน ๆ ก็ปรับปรุงหรือ
ก่อสร้างเพิ่ม เพื่อใหมี้ความเพียงพอต่อความตอ้งการใชน้ ้ าของประชาชน 

นายเจนวทิย ์ การปรับปรุงระบบประปาและขยายเขตประปาทั้งต าบลจะตอ้งใชง้บประมาณท่ีเยอะมาก 
จะใชง้บประมาณจากงบไหน 

นายสุเทพ เร่ืองการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนใหก้บัประชาชน เป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นตอ้งท า เป็นหนา้ท่ี 
ฉะนั้น ควรจะขอจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อน ามาแกปั้ญหาเร่ืองน้ี  

นายประจกัษ ์ ขอตรวจสอบยอดเงินสะสมท่ีจะขอจ่ายขาดได ้แลว้จะน าเสนอผูบ้ริหารอีกคร้ัง 
 

ระเบียบวาระที ่4 เร่ืองอ่ืน ๆ 

 ไม่มี 
 

 

 



 

ปิดประชุมเวลา 16.20 น. 

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

 

 


