
บันทกึรายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
วนัที ่ 7  พฤศจิกายน  2560   เวลา  10.00 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 นายประจกัษ ์ พนันาสี ปลดั อบต.   
6 นายวรเดช  รักตย์ศ รองปลดั อบต.   
7 นายสมคิด  เก้ือกูล ผูอ้  านวยการกองช่าง   
8 นางชะบา  ศรีอ่อน ผูอ้  านวยการกองคลงั   
9 น.ส.ปิยะนนัท ์ อ่อนคง หวัหนา้ฝ่ายนโยบายและแผน   
10 นางมลธิรา  คงแกว้ นกัวชิาการศึกษา   

 

ประชุมเวลา 13.00 น. 

 เม่ือถึงเวลา นายสุเทพ  ภกัดีโชติ นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว ไดก้ล่าวเปิด
 ประชุมตามระเบียบวาระ ดงัน้ี 

ระเบียบวาระที ่1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

 ไม่มี 

ระเบียบวาระที ่2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังทีแ่ล้ว 

 ไม่มี 

 

 



ระเบียบวาระที ่3 เร่ืองพจิารณา 

 -  การจัดโครงการวนัเด็กแห่งชาติ  ประจ าปี 2561 

นายสุเทพ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว ก าหนดจดัโครงการวนัเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2561  
ซ่ึงโครงการน้ีไดจ้ดัมาเป็นประจ าทุกปี  ในปี อบต.ไดต้ั้งงบประมาณส าหรับจดังานวนัเด็ก 
จ านวน 150,000 บาท  ส าหรับสถานท่ีก็ใชส้นามหนา้ท่ีวา่การอ าเภอบางขนัเหมือนทุกปีท่ี
ผา่นมา 

นายประจกัษ ์ สนามหนา้ท่ีวา่การอ าเภอบางขนั เหมาะสมแลว้ เพราะมีสนามกวา้ง เหมาะในการจดั
กิจกรรมใหก้บัเด็ก และเป็นศูนยก์ลางของอ าเภอบางขนัดว้ย 

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

นายสมคิด เชิญค่ายทหารมาร่วมกิจกรรมดว้ยไดห้รือไม่ เพราะทหารจะมีรถถงั ปืนใหญ่ มาโชวใ์ห้
เด็ก ๆ ดู เด็ก ๆ จะต่ืนเตน้กนัมาก  

นางชะบา เห็นดว้ยกบัคุณสมคิด แต่ตอ้งประสานกบัทางค่ายทหารล่วงหนา้ เพราะหลายหน่วยงานก็
จะเชิญไปร่วม และเป็นวนัเดียวกนั 

นางมลธิรา การเชิญทหารมาร่วมกิจกรรมดว้ย จะตอ้งมีค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าเดินทาง ค่าเบ้ียเล้ียง
ของทหารท่ีมาร่วม ซ่ึงงบประมาณส่วนน้ีไม่ไดต้ั้งไว ้และไม่แน่ใจวา่สามารถเบิกจ่ายได้
หรือไม่ตามระเบียบการจดังาน 

นายประจกัษ ์ ในส่วนของทหารปีน้ียกเลิกไวก่้อนดีกวา่ เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัในเร่ืองค่าใชจ่้าย  
เปล่ียนเป็นมาเชิญส่วนราชการ โรงเรียน หา้งร้านเอกชนมาร่วมจดักิจกรรมใหก้บัเด็ก ๆ 
จากปีท่ีแลว้ อบต. ไม่ไดเ้ชิญเอกชนเขา้ร่วม แต่ปรากฏวา่วนังานมีภาคเอกชนน าของขวญั
มาร่วมจดักิจกรรมใหก้บัเด็ก ๆ คิดวา่ในปีน้ีควรจะเชิญทุกภาคส่วนเขา้ร่วม 

นายนอบ ในดา้นผูน้ าชุมชน/หมู่บา้น ควรจะเชิญมาร่วมดว้ย เพื่อเป็นการสานความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ทอ้งถ่ินกบัทอ้งท่ี แต่จริง ๆ แลว้ในปีท่ีผา่นมาทางชมรมก านนัผูใ้หญ่บา้นก็มีส่วนร่วมใน
การจดัท าอาหารมาเล้ียงเด็กอยูแ่ลว้ ปีน้ีควรจะเชิญมาร่วมอยา่งเป็นทางการ  

นายสุเทพ อาหารท่ีจะเล้ียงเด็ก ๆ จะขอสนบัสนุนจากผูน้ าชุมชน สมาชิก อบต. และมาปรุงใน
สถานท่ีจดังานเลย  จะตอ้งเตรียมสถานท่ีส าหรับท าอาหารและรับประทานอาหารไวด้ว้ย   

 

 



นายประจกัษ ์ ส าหรับภาชนะท่ีจะน ามาใชบ้รรจุอาหารขอใหป้ลอดโฟม  เน่ืองจากตอนน้ีทาง อบต.
ก าลงัท ารณรงคไ์ม่ใชโ้ฟม จะตอ้งเป็นตวัอยา่งใหก้บัชุมชน  

นายวรเดช ใชถ้ว้ยชาม และก าหนดใหเ้ด็ก และผูป้กครองรับประทาน ณ จุดท่ีจดัเตรียมไวใ้ห ้ 

นายสุเทพ ในเร่ืองของกิจกรรมการแสดงบนเวที มีหน่วยงานไหนเขา้มาร่วมบา้ง 

นายวรเดช ส าหรับกิจกรรมการแสดงบนเวทีก็มีกิจกรรมของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทั้ง 7 ศูนย ์และ
โรงเรียนในเขตต าบลบา้นล านาว 

นายนอบ ปีน้ีควรให้นกัเรียนจากโรงเรียนผูสู้งอายมุาร่วมกิจกรรมการแสดงบนเวทีดว้ย  

นายเจนวทิย ์ ควรจะประสานกบัมหาวทิยาลยัศรีวชิยั (ไสใหญ่) ใหม้าร่วมจดักิจกรรมใหก้บัเด็ก ๆ ดว้ย 
เพราะเขามีทีมงานท่ีออกใหบ้ริการจดักิจกรรมอยูแ่ลว้ 

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

นายนอบ ในเร่ืองของกิจกรรมการแสดงบนเวที น่าจะใหท้างหมู่บา้นมีส่วนร่วม โดยการส่งชุดการ
แสดงของเด็กในนามของหมู่บา้นเขา้ร่วมดว้ย 

นายเจนวทิย ์ เห็นดว้ยกบันายนอบ และควรจะจดัเตรียมของรางวลัส าหรับเด็กให้เพียงพอกบัจ านวน
เด็กท่ีมาร่วมกิจกรรม 

นายสุเทพ ในดา้นของรางวลัส าหรับเด็กจะใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วม โดยจะประชาสัมพนัธ์ให้
ประชาชนท่ีมีความประสงคจ์ะสนบัสนุนของขวญัใหก้บัเด็กใหม้าแจง้ความประสงคก์บั
ทาง อบต.  

นายสุเทพ ท่ีประชุมมีความเห็นเพิ่มเติมอยา่งไรบา้ง 

ท่ีประชุม ไม่มี 

ระเบียบวาระที ่4 เร่ืองอ่ืน ๆ 

 ไม่มี 

 

 



ปิดประชุมเวลา 11.30 น. 

  ลงช่ือ         ผูจ้ดรายงานการประชุม 
    (นางสาวมลธิรา   ศรีสงคราม) 
                                                                  นกัวชิาการศึกษา 

  ลงช่ือ     ผูต้รวจรายงานการประชุม 
        (นายสุเทพ   ภกัดีโชติ) 
                                            นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว 
 

 

 

 


