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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
สมัยสามัญ สมัย 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2563
วัน พฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
---------------------------------------------ผู้มาประชุม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ชื่อ - สกุล
นายเกรียงศักดิ์ โสมา
นางเกสอน สมีนาง
นายไกล พืชผักหวาน
นายสมศักดิ์ แถวนาดี
นายรังสรรค์ สมีนาง
นายสมดี สุจริต
นางน้อย ชะนะเกตุ
นายอภิชัย กองค้า
นายบุญเลิศ วรบุตร
นายบุญช่วย ใสเสริม
นายจาตุรงค์ นวลจันทร์
นางพิษณุ นามสนธิ
นายสัจจา จานงค์ศรี
นายสมร ใสบาล
นายวีระชาติ อันพันลัม
นางละมูล สุดสงคราม
นายสุวิทย์ สิงห์มี

ตาแหน่ง
ประธานสภาฯ อบต.บ้านลาน
รองประธานสภาฯ อบต.บ้านลาน
ส.อบต.บ้านลาน หมู่ที่ 1
ส.อบต.บ้านลาน หมู่ที่ 2
ส.อบต.บ้านลาน หมู่ที่ 3
ส.อบต.บ้านลาน หมู่ที่ 3
ส.อบต.บ้านลาน หมู่ที่ 4
ส.อบต.บ้านลาน หมู่ที่ 4
ส.อบต.บ้านลาน หมู่ที่ 6
ส.อบต.บ้านลาน หมู่ที่ 5
ส.อบต.บ้านลาน หมู่ที่ 6
ส.อบต.บ้านลาน หมู่ที่ 7
ส.อบต.บ้านลาน หมู่ที่ 8
ส.อบต.บ้านลาน หมู่ที่ 9
ส.อบต.บ้านลาน หมู่ที่ 9
ส.อบต.บ้านลาน หมู่ที่ 10
ส.อบต.บ้านลาน หมู่ที่ 10
น.ส.เสาวณี ประสิทธิ์นอก ส.อบต.บ้านลาน หมู่ที่ 11
น.ส.บังอร นารินทร์
ส.อบต.บ้านลาน หมู่ที่ 12
นายสมาน จ่าบาล
ส.อบต.บ้านลาน หมู่ที่ 12
น.ส.กาญจนสุดา นาที ส.อบต.บ้านลาน หมู่ที่ 13
นางทองเบ็ญ จ่าบาล
ส.อบต.บ้านลาน หมู่ที่ 13
นายประสิทธิ์ ศรีจันดา ส.อบต.บ้านลาน หมู่ที่ 14
นายน้อย ทบแป
ส.อบต.บ้านลาน หมู่ที่ 14
นายเสน่ห์ ปุราถาเน
ส.อบต.บ้านลาน หมู่ที่ 15
นายธีระวุฒิ รบไพรินทร์ ส.อบต.บ้านลาน หมู่ที่ 15
นางสาพรรณ วรรณสุด ส.อบต.บ้านลาน หมู่ที่ 16

ลายมือชื่อ
เกรียงศักดิ์ โสมา
เกสอน สมีนาง
ไกล พืชผักหวาน
สมศักดิ์ แถวนาดี
รังสรรค์ สมีนาง
สมดี สุจริต
น้อย ชะนะเกตุ
อภิชัย กองค้า
บุญเลิศ วรบุตร
บุญช่วย ใสเสริม
จาตุรงค์ นวลจันทร์
พิษณุ นามสนธิ
สัจจา จานงค์ศรี
สมร ใสบาล
วีระชาติ อันพันลัม
ละมูล สุดสงคราม
สุวิทย์ สิงห์มี
เสาวณี ประสิทธิ์นอก
บังอร นารินทร์
สมาน จ่าบาล
กาญจนสุดา นาที
ทองเบ็ญ จ่าบาล
ประสิทธิ์ ศรีจันดา
น้อย ทบแป
เสน่ห์ ปุราถาเน
ธีระวุฒิ รบไพรินทร์
สาพรรณ วรรณสุด

หมายเหตุ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว
ลงชื่อ.................................................. (นายสัจจา จานงค์ศรี ประธานกรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายรังสรรค์ สมีนาง กรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายประสิทธิ์ ศรีจันดา กรรมการฯ)
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
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ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
29 นายทวีศักดิ์ ชมเชยรัก
30 นายสมชาย สันทิตย์

ตาแหน่ง
ส.อบต.บ้านลาน หมู่ที่ 16
เลขานุการสภา อบต.บ้านลาน

ผู้ไม่มาประชุม
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
1
นายเฉลิมบูรณ์ นามคา

ตาแหน่ง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
1
นายเสวก ลารังสิต
2
นายศุภชัย สีเนย์
3
นายสมชัย ไสยะวงษา
4
นางสาริศา ลารังสิต
5
นายพงณพัช ชาวเหนือ
6
นางไพรัตน์ วงศ์อินทร์จันทร์
7
นายจิรัฐกานต์ แสงสารวัตร์
น.ส.สุกัญญารัตน์ มาลัยไธสงค์
8
9
นางสาวสุธาสินี เชิดโกทา
10
นายวิชิต ใสจูง
11
น.ส. พัชรา ปิตตายัง
12
ส.อ.อภิสิทธิ์ พบวงศษา
13
น.ส. สุภานัน สมอหมอบ
14
นายวรจักร วิทย์ตะ
15
นางลักขณา ลาสา
16
นายพัสกร อัคคะ
17
นายสุวรรณ ไสทอง

ตาแหน่ง
นายกอบต.บ้านลาน
รองนายก อบต.บ้านลาน
รองนายก อบต.บ้านลาน
เลขานุการนายก อบต.บ้านลาน

รองปลัดอบต. บ้านลาน
ผู้อานวยการกองคลัง
หัวหน้าสานักปลัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคล
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

ลายมือชื่อ
ทวีศักดิ์ ชมเชยรัก
สมชาย สันทิตย์
ลายมือชื่อ
เฉลิมบูรณ์ นามคา

หมายเหตุ

หมายเหตุ

ลายมือชื่อ
เสวก ลารังสิต
ศุภชัย สีเนย์
สมชัย ไสยะวงษา
สาริศา ลารังสิต
พงณพัช ชาวเหนือ
ไพรัตน์ วงศ์อินทร์จันทร์

จิรัฐกานต์ แสงสารวัตร์
สุกัญญารัตน์ มาลัยไธสงค์

สุธาสินี เชิดโกทา
วิชิต ใสจูง
พัชรา ปิตตายัง
อภิสิทธิ์ พบวงศษา
สุภานัน สมอหมอบ
วรจักร วิทย์ตะ
ลักขณา ลาสา
พัสกร อัคคะ
สุวรรณ ไสทอง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว
ลงชื่อ.................................................. (นายสัจจา จานงค์ศรี ประธานกรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายรังสรรค์ สมีนาง กรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายประสิทธิ์ ศรีจันดา กรรมการฯ)
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน

หมายเหตุ
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เริ่มประชุมเวลา 08.30 น
นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 1

นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน เรื่องเรียกประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี
พ.ศ. ๒๕63 ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน ได้กาหนดประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕63 ตั้งแต่วันที่ 15-29 พฤษภาคม 2563
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามระเบียบฯ จึงเรียกประชุมสภาฯ ขึ้น อาศัยอานาจ
ตามความในมาตรา ๕๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต าบลและองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๗ ประธานสภา
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล เป็ น ผู้ เ รี ย กประชุ ม สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
ตามสมัยประชุมและเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุมดังนั้น ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่ ว นต าบล จึ งเรี ย กประชุ มสภาองค์ การบริห ารส่ ว นตาบลบ้ านลาน สมัย สามั ญ
สมั ย ที่ 2 ครั้ ง ที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 เพื ่อ ขออนุม ัติส ภาองค์ก ารบริห าร
ส่ว นต าบลบ้า นลานใช้จ ่า ยเงิน สะสม ประจ าปีง บประมาณ พ.ศ.2563
(ครั้งที่ 2) เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน และเรื่องอื่นๆ ของสภา
องค์การบริห ารส่ว นตาบลบ้า นลาน ในวัน พฤหัส บดี ที่ 28 เดือ น พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕63 เวลา ๐8.3๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านลาน
เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 แจ้งประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน เรื่อง
การกาหนดสมัยประชุมสามัญ ประจาปี พ.ศ.2563
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน เรื่อง การ
กาหนดสมัยประชุ มสามัญ ประจาปี พ.ศ.2563 ตามมติที่ประชุมสภา
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นลาน สมั ย สามั ญ สมั ย แรก ครั้ ง ที่ 1
ประจ าปี พ.ศ. 2563 เมื่ อ วั น ที่ 14 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2563
ได้กาหนดจานวนสมัยประชุมสามัญประจาปี ระยะเวลาวันเริ่มต้นประชุ ม
สามัญประจาปีของแต่ล ะสมัยในปี พ.ศ. 2563 และวันเริ่ม ต้นประชุ ม
ระยะเวลา ของสมัยประชุ มสามัญประจาปี สมัยแรก ของปี พ.ศ. 2564
จึงอาศัยอานาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบั งคับ
การประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2547 สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
บ้ า นลาน จึง ประกาศก าหนดสมัย ประชุ ม สามั ญ ประจ าปี พ.ศ. 2563
เพิ่ ม จ านวน 4 สมั ย และสมั ย ประชุ ม สามั ญ สมั ย แรก ประจ าปี พ.ศ.
2564 ดังนี้
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 – 29 พฤษภาคม 2563
มีกาหนด 15 วัน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว
ลงชื่อ.................................................. (นายสัจจา จานงค์ศรี ประธานกรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายรังสรรค์ สมีนาง กรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายประสิทธิ์ ศรีจันดา กรรมการฯ)
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
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ที่ประชุม

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ระหว่างวันที่ 5 – 19 สิ งหาคม 2563
มีกาหนด 15 วัน
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2563
มีกาหนด 15 วัน
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. 2564 กาหนดระหว่าง วันที่
1 - 15กุมภาพันธ์ 2564 มีกาหนด 15 วัน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
รับทราบ
1.2 แจ้ ง ประกาศองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นลาน
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน อาศัยอานาจตาม
ความในมาตรา 51 และมาตรา 52 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต าบล และ
องค์การบริหารส่วนตาบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบั บที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 103 (2) และมติ ที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านลาน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม ประจาสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1.นายสัจจา จานงศรี ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
2.นายประสิทธิ์ ศรีจันดา กรรมการตรวจรายงานการประชุม
3. นายรังสรรค์ สมีนาง กรรมการตรวจรายงานการประชุม
จึ ง ประกาศให้ ท ราบโดยทั่ ว กั น
ประกาศ ณ วั น ที่ 14
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ซึ่งในวันนี้คณะกรรมการฯ ทั้ง 3 ท่านจะได้
ปฏิบัติหน้าที่ในวันนี้

นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบหรือไม่
เรียนเชิญครับ

นายเสวก ลารังสิต
นายก อบต. บ้านลาน

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ฝุายบริหารมีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
- วันนี้ ท่านผู้กากับการตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบ้านไผ่ พร้อมด้วยข้าราชการตารวจ ได้เดินทาง
มอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคติดเชื้อ ไวรัส
โคโรนา และ ผู้ปุวยติดเตียง เมื่อประชุมสภาฯ เมื่อประชุมเสร็จแล้วขอเรียน
เชิญท่านประธานฯ และสมาชิกร่วมพิธีมอบพร้อมกัน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว
ลงชื่อ.................................................. (นายสัจจา จานงค์ศรี ประธานกรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายรังสรรค์ สมีนาง กรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายประสิทธิ์ ศรีจันดา กรรมการฯ)
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
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ที่ประชุม
นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒

- ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในการ
ปลูกปุาเพิ่มพื้นที่สีเขียวร่วมกับอาเภอบ้านไผ่ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563
ที่ผ่านมา การดาเนินงานสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณครับ
รับทราบ
มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบหรือไม่
เรียนเชิญครับ
ไม่มี
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
จะดาเนินการประชุมในระเบียบวาระต่อไป
รับทราบ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
2.1 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่แรก ครั้งที่ 1
ประจาปี พ.ศ. ๒๕63 เมื่อวันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕63

นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ

ในระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ขอเรียนเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุม
เรียนเชิญครับ

นายสัจจา จานงค์ศรี
ประธานคณะกรรมการฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสัจจา
จ านงค์ ศ รี ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ ม ตามที่
คณะกรรมการได้ ร่ว มกั นพิ จารณาบั นทึ ก รายงานการประชุ มสภา สมั ย
สามัญ สมัยที่แรก ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕63 เมื่อวันที่ 14 เดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕63 ปรากฏว่า มีจุดที่ต้องแก้ไขเพียงเล็กน้อยดังนี้ครับ
-หน้าที่ 9 , 13 , 14 , 17 และ หน้าที่ 25 ให้แก้ไขชื่อของ
กระผม จากเดิม นายสัจจา จานงศรี เป็น นายสัจจา จานงค์ศรี
- หน้าที่ 20 ให้แก้ไขคาว่า จุดละ 8 ม่อน เป็น จุดละ 8 ท่อน
- หน้าที่ 26 บรรทัดที่ 13 ให้แก้ไข ประโยค “อยากทราบว่า
ปัจจุบันได้ดาเนินการต่อครับ” ซึ่งประโยคดังกล่าวยังไม่ได้ใจความ ให้แก้ไข
เพิ่มเติมถูกต้องด้วยครับ และ บรรทัดที่ 17 ให้แก้ไขคาว่า “พิจารณาด้วย
ครับ” เป็น “พิจารณาด้วยค่ะ” เนื่องจากสมาชิกสภาฯที่อภิปรายนั้น เป็น
ผู้หญิง
ตามที่คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้ว มีจุดที่ต้องแก้ไขเพียงเท่านี้
เพื่ อ ให้ บั น ทึ ก รายงานการประชุ ม ดั ง กล่ า ว ถู ก ต้ อ งและสมบู ร ณ์ ยิ่ ง ขึ้ น
หากสมาชิกสภาฯ ท่านใดพบข้อบกพร่องขอให้ท่านประธานได้โปรดแจ้ง
ในที่ประชุมเพื่อแก้ไขต่อไปด้วยครับ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว
ลงชื่อ.................................................. (นายสัจจา จานงค์ศรี ประธานกรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายรังสรรค์ สมีนาง กรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายประสิทธิ์ ศรีจันดา กรรมการฯ)
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
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นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯท่านใดพิจารณาแล้วเห็นว่ามีส่วนใดของรายงาน
การประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้วที่ต้องแก้ไขอีกหรือไม่

นายธีระวุฒิ รบไพรินทร์
ส.อบต.หมู่ที่ 15

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ และท่านสมาชิก
สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นลานทุ ก ท่ า น ตามที่ ก ระผมได้ อ่ า น
รายงานการประชุมดังกล่าวแล้วมีจุดที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมจากคณะกรรมการ
ดังนี้ -หน้ า ที่ 11 ให้ แ ก้ ไ ขต าแหน่ ง ของ น.ส. กาญจนสุ ด า นาที
ให้ถูกต้อง จากเดิม ส.อบต. หมู่ที่ 15 ให้แก้ไขเป็น ส.อบต.หมู่ที่ 13
- หน้าที่ 27 บรรทัดที่ 2 ให้แก้ไขคาว่า ดาเนินการซ่อมแซมแซม
เป็น ดาเนินการซ่อมแซม

นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

ขอขอบคุณ ท่าน ธีระวุฒิ รบไพรินทร์ ที่เพิ่มเติม มีสมาชิกสภาฯ
ท่านใดพิจารณาแล้วเห็นว่ามีส่วนใดของรายงานการประชุมสภาฯครั้งที่แล้ว
ที่ต้องแก้ไขอีกหรือไม่
ไม่มี

นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ

เมื่อไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมกระผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงาน
การประชุม สภาฯ สมัย สามัญ สมัยแรก ครั้ง ที่1 ประจาปี พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ 14 เดือ น กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕63 ท่านใดเห็นสมควรรับรอง
รายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่าวโปรดยกมือขึ้นพ้นศีรษะ

ที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก
ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพัน ธ์ พ.ศ. ๒๕63
โดยการยกมือเหนือศีรษะ จานวน 28 เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
3.1 รายงานสถานะการเงินการคลังขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านลาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ

ในระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่องรายงานสถานะการเงินการคลังของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
ขอเรียนเชิญผู้อานวยการกองคลังชี้แจงต่อที่ประชุมเรียนเชิญครับ

นางไพรัตน์ วงศ์อินทร์จันทร์
ผู้อานวยการกองคลัง

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ดิฉนั นางไพรัตน์ วงศ์อินทร์จันทร์ ตาแหน่งผู้อานวยการกองคลัง
ขอรายงานสถานะการเงินการคลัง ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
ประจาปีงบประมาณ 2563 ดังนี้
ด้วย งานการเงินและบัญชี ขอรายงานสถานะการเงิน ประจาปี
งบประมาณ 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 21
พฤษภาคม 2563 เพื่อ
ประกอบการรายงานการประชุม สภา สมั ยสามัญ สมัยที่ ส อง ประจาปี
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว
ลงชื่อ.................................................. (นายสัจจา จานงค์ศรี ประธานกรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายรังสรรค์ สมีนาง กรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายประสิทธิ์ ศรีจันดา กรรมการฯ)
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
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พ.ศ.2563 ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน รายละเอียด ดังนี้
ด้านรายรับ
1. ประมาณการรายรับ จานวน 54,000,000.- บาท รับจริง 37,162,714.45 บาท
ประเภท
ประมาณการ
รับจริง
หมายเหตุ
รายได้จัดเก็บเอง
1,208,000.00
636,622.10
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.
24,792,000.00
14,931,465.35
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.(เงินอุดหนุนทั่วไป)
28,000,000.00
21,594,627.00
รวมทั้งสิ้น
54,000,000.00 37,162,714.45
ด้านรายจ่าย
ประมาณการรายรับ จานวน 54,000,000.- บาท จ่ายจริง 34,245,648.73 บาท
ประเภท
ประมาณการ
จ่ายจริง
งบกลาง
17,543,762.00
11,840,039.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
3,749,640.00
2,076,791.38
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
9,271,760.00
4,836,184.00
งบดาเนินงาน
13,486,118.00
11,281,509.96
งบลงทุน
6,566,720.00
2,520,660.00
เงินอุดหนุน
3,382,000.00
1,690,464.39
รวมทั้งหมด
54,000,000.00
34,245,648.73

หมายเหตุ

เงินรายรับจริง สูงกว่า รายจ่ายจริง ประจาปีงบประมาณ 2563 จานวน
2,917,065.72 บาท
เงินสด
จานวน
52.00
บาท
เงินฝากธนาคาร รวมทั้งสิ้น
จานวน 29,097,863.08 บาท
เงินสะสม
จานวน
6,161,114.12 บาท
เงินทุนสารองเงินสะสม
จานวน 12,484,402.08 บาท
ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านโปรดพิจารณาตามรายละเอียด ใน
เอกสารที่ เจ้าหน้าที่ แจกให้ ค่ะ ส าหรับผู้ อานวยการกองคลั ง ขอรายงาน
สถานะการเงินการคลังเพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ
นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

ในระเบียบวาระการประชุมที่ 3.1 มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัย
หรือมีข้อซักถามหรือไม่ เรียนเชิญครับ
-ไม่ม-ี
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว
ลงชื่อ.................................................. (นายสัจจา จานงค์ศรี ประธานกรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายรังสรรค์ สมีนาง กรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายประสิทธิ์ ศรีจันดา กรรมการฯ)
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
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นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถาม กระผมจะเข้าสู่ระเบียบ
วาระการประชุมต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ
3.2 รายงานสถานะการเงิ น เงิน สะสมประจ าปี งบประมาณ
2563

นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ

ระเบี ย บวาระที่ 3.2 เรื่ องรายงานการเงิ น เงิน สะสมประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอเรียนเชิญผู้อานวยการกองคลังรายงานต่อที่

นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ

ประชุมครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ และท่านสมาชิก
สภาฯ ทุกท่าน ดิฉัน นางไพรัตน์ วงศ์อินทร์จันทร์ ตาแหน่งผู้อานวยการ
กองคลัง ขอรายงานการเงิน เงินสะสมประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
ดังนี้
งานการเงิ น และบั ญ ชี ขอรายงานสถานะการเงิ น เงิ น สะสม
ประจ าปี ง บประมาณ 2563 ข้ อ มู ล ณ วั น ที่ 21 พฤษภาคม 2563
เพื่อประกอบการการพิจารณาดาเนินการตามโครงการโครงสร้างพื้นฐาน
นั้น องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน จะสมารถนาเงินสะสมตามจานวน
ไปใช้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสารองเงินสะสมไว้เพื่อใช้จ่ายในกรณี
ดังต่อไปนี้
1. เงินสะสมที่นาไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน จานวน 6,161,114.12 บาท
2. สารองจ่ายเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว จานวน
บาท
3. สารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จานวน 2,000,000.00 บาท
4. สารองจ่ายกรณีสาธารณภัย จานวน 1,461,114.12 บาท
คงเหลื อ เงิ น สะสมที่ น าไปใช้ จ่ า ยได้ จ านวน 2,700,000.00 บาท
(สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
ในระเบียบวาระการประชุมที่ 3.2 มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัย
หรือมีข้อซักถามหรือไม่ เรียนเชิญครับ

ที่ประชุม
นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ

-ไม่ม-ี
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถาม กระผมจะเข้าสู่ระเบียบ
วาระการประชุมต่อไป

นางไพรัตน์ วงศ์อินทร์จันทร์
ผู้อานวยการกองคลัง

ที่ประชุม

รับทราบ
3.3 รายงานสรุปผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ที่ ตั้ ง จ่ า ยจากข้ อ บั ญ ญั ติ ฯ และเงิ น นอก
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว
ลงชื่อ.................................................. (นายสัจจา จานงค์ศรี ประธานกรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายรังสรรค์ สมีนาง กรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายประสิทธิ์ ศรีจันดา กรรมการฯ)
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
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นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ

นายเสวก ลารังสิต
นายกอบต.บ้านลาน

งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่วันที่
1 มกราคม พ.ศ.2563-30 เมษายน พ.ศ.2563)
ในระเบี ย บวาระที่ 3.2 เรื่ อ งรายงานสรุ ป ผลการด าเนิ น
งานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่ตั้งจ่ายจากข้อบัญญัติ ฯ
และเงินนอกงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2
(ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563-30 เมษายน พ.ศ.2563)
ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารรายงานต่อที่ประชุมเรียนเชิญครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุ ก ท่ า น กระผมขอรายงานสรุ ป ผลการด าเนิ น ประธานสภาฯงานตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่ตั้งจ่ายจากข้อบัญญัติ ฯและเงิน
นอกงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563-30 เมษายน พ.ศ.2563) ดังนี้

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 )
ที่ตั้งจ่ายจากข้อบัญญัติฯ และเงินนอกงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 - 30 เมษายน
พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
อาเภอบ้านไผ่
จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
สนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1
ตาบลบ้านลาน

งบประมาณ

เบิกจ่ายแล้ว

392,000

196,300

2

สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านลาน

484,000

3

สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านขามปูอม

596,000

4

สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านกุดเชือก

544,000

5
6
7
8
9

สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านผักหวาน
โนนสวาง
สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านสร้างแปูน
ดอนนาแพง
สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตาบลบ้านลาน
สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่ โรงเรียน
บ้านสร้างแปูนดอนนาแพง
สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่ โรงเรียนบ้านลาน

1,266,000

276,000
612,000
153,293
293,178
231,860

368,033

ผลการ
ดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
อยู่ระหว่าง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว
ลงชื่อ.................................................. (นายสัจจา จานงค์ศรี ประธานกรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายรังสรรค์ สมีนาง กรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายประสิทธิ์ ศรีจันดา กรรมการฯ)
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
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ดาเนินการ
10
11
12
ลาดับ
ที่
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22

23

สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่ โรงเรียน
บ้านขามปูอม
สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่ โรงเรียน
บ้านกุดเชือก
สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่ โรงเรียนบ้าน
ผักหวานโนนสวาง
โครงการ / กิจกรรม

285,513
260,603
132,271
งบประมาณ

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2563
สนับสนุนค่ายานพาหนะในการรับส่งเด็กของ
ศพด.บ้านลาน
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมต่างๆ ของ ศพด.
อุดหนุนโรงเรียนบ้านลาน ตามโครงการเกษตรเพื่อ
ชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อุดหนุนโรงเรียนบ้านกุดเชือกตามโครงการเกษตรเพื่อ
ชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อุดหนุนโรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวางตามโครงการ
เกษตรเพื่อชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อุดหนุนโรงเรียนบ้านสร้างแปูนดอนนาแพง
ตามโครงการเกษตรเพื่อชีวิตตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
อุดหนุนโรงเรียนบ้านขามปูอม ตามโครงการเกษตร
เพื่อชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าเครื่องแบบนักเรียน)ของ ศพด. ตาบล
บ้านลานโดยจ่ายเป็นรายหัว ในอัตราคนละ 300 /ปี
จานวน 80 ราย
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา(ค่ากิจกรรมการเรียนการสอน)ของ ศพด.
ตาบลบ้านลาน
โดยจ่ายเป็นรายหัว ในอัตราคนละ 430 /ปี จานวน
80 ราย
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัด
การเรียนการสอน) ของ ศพด.ต.บ้านลาน โดยจ่าย
เป็นรายหัว ในอัตราคนละ 1,700 /ปี จานวน 80
ราย

เบิกจ่ายแล้ว

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
ผลการ
ดาเนินงาน
ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

170,000

170,000

90,000

54,000

10,000

0

20,000

20,000

20,000

0

20,000

20,000

20,000

0

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

กองการศึกษา

20,000

0

ยังไม่
ดาเนินการ

กองการศึกษา

24,000

0

ยังไม่
ดาเนินการ

กองการศึกษา

34,400

0

ยังไม่
ดาเนินการ

กองการศึกษา

ยังไม่
ดาเนินการ

กองการศึกษา

136,000

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
ยังไม่
ดาเนินการ
ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
ยังไม่
ดาเนินการ
ยังไม่
ดาเนินการ

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

0

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว
ลงชื่อ.................................................. (นายสัจจา จานงค์ศรี ประธานกรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายรังสรรค์ สมีนาง กรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายประสิทธิ์ ศรีจันดา กรรมการฯ)
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
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24

ลาดับ
ที่
25

26
27
28

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน) ของ ศพด. ตาบล
บ้านลาน (รายหัว)ในอัตราคนละ 200 บาท /ปี
จานวน 80 คน

โครงการ / กิจกรรม
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)ของ ศพด.ตาบล
บ้านลาน(รายหัว) ในอัตราคนละ 200 บาท/ปี
จานวน 80 คน
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมงานส่งเสริมวัฒนธรรม
อาเภอบ้านไผ่ (บุญกุ้มข้าวใหญ่ฯ)
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนาและ
งานประเพณีต่าง ๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสาคัญต่าง ๆ
ของทางราชการ

16,000

ยังไม่
ดาเนินการ

0

งบประมาณ

เบิกจ่ายแล้ว

ผลการ
ดาเนินงาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

16,000

0

ยังไม่
ดาเนินการ

กองการศึกษา

150,000

150,000

40,000

0

20,000

3,000

29

อนุรักษ์สืบสานงานประเพณีลอยกระทง

150,000

147,580

30

รดน้าขอพรผู้สูงอายุในเทศกาลสงกรานต์

160,000

160,000

31

อุดหนุน/สนับสนุนสภาวัฒนธรรมตาบลบ้านลาน

180,000

180,000

32

ค่าใช้จ่ายในการปูองกันและระงับโรคติดต่อ

100,000

250,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
และเครือข่ายผูด้ ูแล
ค่าใช้จ่ายเพื่อสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น อบต.บ้านลาน
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการดาเนินโครงการ
ในพระราชดาริด้านสาธารณสุขฯ

50,000

0

200,362

200,362

320,000

0

36

จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ลานคัพ"

100,000

100,000

37

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน

100,000

100,000

90,000

51,120

40,000

0

33
34
35

38
39

ค่าใช้จ่ายสาหรับดาเนินการจัดซื้อจัดหาหนังสือพิมพ์
วารสาร หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมแข่งขัน
ในระดับต่าง ๆ

กองการศึกษา

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
ยังไม่
ดาเนินการ
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
โอนไป
รายการอื่น
โอนไป
รายการอื่น
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
ยังไม่
ดาเนินการ
ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
ยังไม่
ดาเนินการ
โอนไป
รายการอื่น
ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
ยังไม่
ดาเนินการ

กองการศึกษา
กองการศึกษา
สานักปลัด
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว
ลงชื่อ.................................................. (นายสัจจา จานงค์ศรี ประธานกรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายรังสรรค์ สมีนาง กรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายประสิทธิ์ ศรีจันดา กรรมการฯ)
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
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40
41
42

อุดหนุนศูนย์ปฏิบตั ิการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของหน่วยกู้ชีพ - กู้ภัย
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยโรคเอดส์
จานวน 15 ราย ๆ 500 บาท/เดือน

25,000

25,000

389,000

93,000

90,000

36,000

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

เบิกจ่ายแล้ว

106,903,200

4,563,000

5,529,600

2,173,600

648,000

324,000

50,000

0

50,000

0

303,600

113,060

7,000

0

33,000

20,000
300,000

ลาดับ
ที่
43
44
45
46
47
48
49
50

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จานวน 1,370
ราย /เดือน โดยจ่ายตามขั้นบันได
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ จานวน 576
ราย ๆ ละ 800 บาท ต่อเดือน
ค่าใช้จ่ายในการปฎิบัติงานของชุดปฎิบัติการกู้ชีพ กู้ภัย อบต.บ้านลาน(จ้างเหมาบุคคล)
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน
(อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน (อปพร.)
เงินสารองจ่าย ( กรณีเกิดภัยพิบัตต่างๆ)
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (เงินทดแทน
ประกันสังคม)
อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอบ้านไผ่ ตาม
โครงการสนับสนุนกิจการสาธารณประโยชน์ของกิ่ง
กาชาดอาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ประจาปี
งบประมาณ 2563

51

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลบ้านลาน

300,000

52

ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ/สงเคราะห์ครอบครัวผู้มี
รายได้น้อยต่ากว่าเกณฑ์ จปฐ.

10,000

รวม

52

โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและสังคมน่าอยู่
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
ปูองกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ
1
(เหลือช่วงเทศกาลสงกรานต์)
อุดหนุนศูนย์อานวยการปูองกันและปราบปราม
2
ยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น ( ศอ.ปส.จ.ขก.)
อุดหนุนสถานีตารวจภูธรอาเภอบ้านไผ่ตามโครงการ
3 อบรมการให้ความรู้ดา้ นความปลอดภัยและวินัย
จราจร

0

2,468,588

11,084,055

งบประมาณ

เบิกจ่ายแล้ว

100,000

70,000

20,000
30,000

20,000
0

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
ผลการ
ดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
ยังไม่
ดาเนินการ
ยังไม่
ดาเนินการ
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
ยังไม่
ดาเนินการ
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
ยังไม่
ดาเนินการ

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

สานักปลัด

ผลการ
ดาเนินงาน
ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
ยังไม่
ดาเนินการ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว
ลงชื่อ.................................................. (นายสัจจา จานงค์ศรี ประธานกรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายรังสรรค์ สมีนาง กรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายประสิทธิ์ ศรีจันดา กรรมการฯ)
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน

สานักปลัด

หน่วยที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
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4
5
ลาดับ
ที่
6
7
8

9
10

11
12
13

14

โครงการปูองกันและระงับอัคคีภัยในชุมชนและ
สถานศึกษา
โครงการขับขี่ปลอดภัย รักษาวินัยจราจร ตาบล
บ้านลาน
โครงการ / กิจกรรม
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน อปพร. ประจาปี 2563
อุดหนุนศูนย์ปฏิบตั ิการปูองกันและปราบปรามยา
เสพติดอาเภอบ้านไผ่ ( ศอ.ปส.อ.บ้านไผ่.)
ค่าใช้จ่ายในศูนย์ปฎิบัติการปูองกันและปราบปราม
ยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
( ศป.ปส.อบต.บ้านลาน)
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสาหรับส่งเสริมการบาบัด
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและส่งเสริม
โครงการขยายเขตไฟฟูา พร้อมติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง
บ้านกุดเชือก หมู่ที่ 11 จานวน
3 สาย ดังนี้ สายที่ 1.ขยายเขตไฟฟูาซอยหน้า
บ้านนายก้านไป บ้านนายสาย
สายที2่ . ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง จากบ้านนายสมศักดิ์
ไป บ้ายนายขา
สายที่ 3 ขยายเขตไฟฟูาพร้อมติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง
จากบ้านนายเกรียงศักดิ์ โสมา
ไปลานอ้อย น.ส.เสาวนีย์ ประสิทธิ์นอก
โครงการปรับปรุงโรงอาหารเด็กนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตาบลบ้านลาน
โครงการก่อสร้างห้องน้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบล
บ้านลาน
ค่าก่อสร้าง/ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ (บริเวณ
สระหนองหงอก)
โครงการก่อสร้างถนน คสล บ้านสร้างแปูน หมู่ที่ 1
จานวน 3 สาย ดังนี้
สายที่ 1. จากหน้าโรงเรียน ไป ลาห้วย ขนาดกว้าง
5 เมตร ยาว 79 เมตร หนา
0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 395 ตร.ม.
ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่
สายที่ 2. จากมุมโรงเรียน ไป ดอนแก้ว ขนาดกว้าง
4 เมตร ยาว 35 เมตร หนา
0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 140 ตร.ม.
ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่

30,000

39,950

20,000

0

งบประมาณ

เบิกจ่ายแล้ว

20,000

0

35,000

0

30,000

0

90,000

0

300,000

299,464

150,000

0

50,000

0

400,000

0

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
ยังไม่
ดาเนินการ
ผลการ
ดาเนินงาน
ยังไม่
ดาเนินการ
ยังไม่
ดาเนินการ
ยังไม่
ดาเนินการ
ยังไม่
ดาเนินการ
ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

ยังไม่
ดาเนินการ
ยังไม่
ดาเนินการ
ยังไม่
ดาเนินการ

สานักปลัด
สานักปลัด
หน่วยที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

สานักปลัด
กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

0
310,000

ยังไม่
ดาเนินการ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว
ลงชื่อ.................................................. (นายสัจจา จานงค์ศรี ประธานกรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายรังสรรค์ สมีนาง กรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายประสิทธิ์ ศรีจันดา กรรมการฯ)
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน

กองช่าง
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ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

ผลการ
ดาเนินงาน

หน่วยที่
รับผิดชอบ

309,000

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

กองช่าง

0

ยังไม่
ดาเนินการ

กองช่าง

งบประมาณ

เบิกจ่ายแล้ว

310,000

235,500

สายที่ 3 จากบ้านนางแหวน สมีน้อย ไป บ้านแม่ดวง
สมีดี ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 30 เมตร
หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 60 ตร.ม.
ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่

15

16

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านผักหวาน หมู่ที่ 2
ด้านทิศตะวันตกจากวัดจอมศรี
ไป บ้านนางไพจิตร ประดาวัน ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว 141 เมตร หนา 0.15 เมตร
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 564 ตร.ม. ไหล่ทางตาม
สภาพพื้นที่ พร้อมปูายโครงการ
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดอน
นาแพง หมู่ที่ 3 จานวน 2 สาย
สายที1่ . สายบ้านพ่อสมจิตร ขนาดกว้าง 3 เมตร
ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมลง ท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร
จานวน 4 ท่อน พื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 210 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่
พร้อมปูายโครงการ
สายที2่ . สายบ้านพ่อชาชอน ล่าชน ไป ปูอมยาม โดย
เททับคอนกรีต ขนาดกว้าง 3
เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 270 ตร.ม.

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว
ลงชื่อ.................................................. (นายสัจจา จานงค์ศรี ประธานกรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายรังสรรค์ สมีนาง กรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายประสิทธิ์ ศรีจันดา กรรมการฯ)
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
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17

ลาดับ
ที่

18

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านลาน หมู่ที่ 4
จานวน 3 สาย
สายที1่ . สายบ้านนายอภิชัย กองค้า ขนาดกว้าง
2.5 เมตร ยาว 63 เมตรหนา 0.15 เมตร
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 157.50 ตร.ม. ไหล่ทาง
ตามสภาพพื้นทีพ่ ร้อมปูายโครงการพร้อมปูายโครงการ
สายที2. สายบ้านยายพรม สีแพงช้าง ขนาดกว้าง
2.5 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.10 เมตร
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 125 ตร.ม. ไหล่ทาง
ตามสภาพพื้นที่พร้อมปูายโครงการ
สายที3. สายบ้านนางอิศรา ขุนศรี ไปเชื่อมถนน
บ้านผักหวาน ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 85 เมตร
ลงท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร
จานวน 9 ท่อน พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 255
ตร.ม ไหล่ทางตามสภาพพื้นทีพ่ ร้อมปูายโครงการ
โครงการ / กิจกรรม
โครงการปรับปรุงถนนดิน บ้านลาน หมู่ที่ 5 (เส้นจาก
ลาห้วยทราย ไป นานายพันธ์ เพชรรักษ์) โดยยกร่อง
พูนดินบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร
ยาว 1,700 เมตร สูง 0.50 เมตร พร้อมลงท่อขนาด
Ø 0.60 เมตร จานวน 2 จุด
จุดละ 8 ท่อน พร้อมลูกรังเกรดปรับเกลีย่ เรียบ เททับ
หลัง ปริมาตรลูกรัง 340 ลบ.ม.
พร้อมปูายโครงการ

260,000

260,000

งบประมาณ

เบิกจ่ายแล้ว

300,000

0

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

กองช่าง

ผลการ
ดาเนินงาน

หน่วยที่
รับผิดชอบ

ยังไม่
ดาเนินการ

กองช่าง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว
ลงชื่อ.................................................. (นายสัจจา จานงค์ศรี ประธานกรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายรังสรรค์ สมีนาง กรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายประสิทธิ์ ศรีจันดา กรรมการฯ)
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านลาน
หมู่ที่ 6 จานวน 7 จุด
จุดที่ 1 จากบ้านแม่จอมศรี อ่อนจันทึก ไป โรงสี โดย
เททับคอนกรีต กว้าง 3 เมตร
เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 180 ตร.ม.
ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่
จุดที่ 2 เทคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ 14.22 ตร.ม
หนา 0.15 เมตร
จุดที่ 3 จากบ้านแม่ทองดี ขุ่มด้วง ไป บ้านแม่สมร
เครือวัลย์ กว้าง 3 เมตร
ยาว 40 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 120 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่
จุดที่ 4 จากบริเวณสี่แยกบ้านนายบุญเลิศ วรบุตร
กว้าง 3 เมตร ยาว 15 เมตร หนา 0,15 เมตร
19 พร้อมลงท่อ PVC Ø 5 นิ้ว จานวน 2 จุด
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 45 ตร.ม. ไหล่ทางตาม
สภาพพื้นที่ พร้อมปูายโครงการ
ไม่น้อยกว่า 45 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่
พร้อมปูายโครงการ
จุดที่ 5 จากบ้านนายบุญเลิศ วรบุตร ไปทางทิศใต้
กว้าง 3 เมตร ยาว 37 เมตร
หนา 0.10 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 111
ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่
จุดที่6 จากบ้านนางเพ็ญ ไสหล้า จานวน 2 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1. กว้าง 2 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.10
เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 80 ตร.ม.ไหล่ทาง
ตามสภาพพื้นที่ ช่วงที่ 2 กว้าง 1.5 เมตร ยาว 23
เมตร หนา 0.10 เมตร ลงท่อ PVC ø 5 นิ้ว 1 จุด
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 34.50 ตร.ม. ไหล่ทาง
ตามสภาพพื้นที่
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
จุดที่ 7 บ้านผู้ใหญ่อนุศรี เงาะเศษ ไป บ้านแม่ทอง
ล้วน เงาะเศษ กว้าง 2.5 เมตร
ยาว 40 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 100 ตร.ม.
ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่

290,000

0

งบประมาณ

เบิกจ่ายแล้ว

ยังไม่
ดาเนินการ

กองช่าง

ผลการ
ดาเนินงาน

หน่วยที่
รับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว
ลงชื่อ.................................................. (นายสัจจา จานงค์ศรี ประธานกรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายรังสรรค์ สมีนาง กรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายประสิทธิ์ ศรีจันดา กรรมการฯ)
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
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20

21

22

23

24

ลาดับ
ที่

โครงการวางท่อระบายน้า พร้อมบ่อพัก บ้านโนนสวาง
สันติ หมู่ที่ 7 (เส้นกลาง)
โดยลงท่อขนาด Ø 0.30 เมตร ยาว 33 เมตร เท
คอนกรีตขยายผิวจราจรข้างละ 0.50 เมตร จานวน
2 ข้าง ความยาวรวม 186 เมตร ความหนา
0.15 เมตรพร้อมลงบ่อพักจานวน 10 บ่อ
พร้อมปูายโครงการ
โครงการก่อสร้างระบบประปาเพือ่ อุปโภค – บริโภค
บ้านดอนเงิน หมู่ที่ 8
โดยก่อสร้างหอประปาหมู่บ้าน ชนิดถังลูกบอลความจุ
12 ลบ.ม พร้อมถังกรองและติดตั้งระบบ
พร้อมปูายโครงการ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า พร้อมบ่อพัก ภายใน
หมู่บ้าน บ้านขามปูอม หมู่ที่ 9
(เริ่มจากศาลาประชาคม ไป บ้านนายถนอม) โดย
ถนนกว้าง 0.20 เมตร
ยาว 232 เมตร พร้อมฝาปิด พร้อมปูายโครงการ
โครงการก่อสร้างท่อเหลีย่ มระบายน้า บ้านกุดเชือก
หมู่ที่ 10 โดยก่อสร้างท่อเหลีย่ ม
2 ช่องทาง ช่องละ 1.8 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5
เมตร พร้อมปูายโครงการ
โครงการก่อสร้าง/เททับถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน
บ้านสร้างแปูน หมู่ที่ 12
โครงการก่อสร้าง/เททับถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน
บ้านสร้างแปูน หมู่ที่ 12 จานวน 2 สาย
สายที่1.จากบ้านนายชาติชาย ไป ปูอมยาม โดย
ขนาดถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 39
เมตร หนา 0.10 เมตร ลงท่อ PVC Ø 5 นิ้ว
จานวน 2 จุด พื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 156 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่

โครงการ / กิจกรรม

200,000

200,000

300000

0

ยังไม่
ดาเนินการ

กองช่าง

300,000

0

ยังไม่
ดาเนินการ

กองช่าง

340,000

339,000

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

กองช่าง

300,000

300,000

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

กองช่าง

งบประมาณ

เบิกจ่ายแล้ว

ผลการ
ดาเนินงาน

หน่วยที่
รับผิดชอบ

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

สายที่2 จากบ้านพ่อเสา ไป ปูอมยาม โดยขนาดกว้าง
4 เมตร ยาว 164 เมตร
หนา 0.10 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 656 ตร.
ม. ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่
พร้อมปูายโครงการ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว
ลงชื่อ.................................................. (นายสัจจา จานงค์ศรี ประธานกรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายรังสรรค์ สมีนาง กรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายประสิทธิ์ ศรีจันดา กรรมการฯ)
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน

กองช่าง
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้าน
หนองค้อ หมู่ที่ 13 (ถนนเส้นหน้าวัด
ไป ลาห้วยวังข่า (ส่วนที่เหลือ) โดยถนนกว้าง 4
เมตร ยาว 114 เมตร
หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 456
ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่
พร้อมปูายโครงการ

250,000

250,000

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

กองช่าง

250,000

249,000

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

กองช่าง

300,000

0

ยังไม่
ดาเนินการ

กองช่าง

28

โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านหัวนา หมู่ที่ 16
(เริ่มจากนาแม่ วาสนา ปิตตายัง ไปโรงเรียนบ้านลาน )
โดยขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 127 เมตร หนา
0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 635 ตร.ม.
ไหล่ทางตามสภาพื้นที่ พร้อมปูายโครงการ

350,000

349,000

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

กองช่าง

29

ค่าใช้จ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้
(ค่า k)

197,020

0

ยังไม่
ดาเนินการ

กองช่าง

งบประมาณ

เบิกจ่ายแล้ว

ผลการ
ดาเนินงาน

หน่วยที่
รับผิดชอบ

ยังไม่
ดาเนินการ

กองช่าง

25

26

27

ลาดับ
ที่
30

โครงการปรับปรุงถนนดินบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 14
(จากวัดสะอาดสีราราม ไป
ทางไปบ้านหนองนกเขียน) โดยลงลูกรังพร้อมบดอัด
แน่น ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร
ยาว 1,500 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมเกรด
ปรับเกลีย่ เรียบปริมาตรลูกรัง 1,500 ลบ.ม.
พร้อมปูายโครงการ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าภายในหมู่บ้าน บ้านวัง
แสง หมู่ที่ 15 จานวน 2 สาย
สายที1่ .จากบ้านพ่อเคน ชาไข ไป บ้านนายสามารถ
พืชผักหวาน ลึก 0.40 เมตร
ความยาว 176 เมตร พร้อมฝาปิด
สายที2่ . จากบ้านพ่อพุฒ ไป บ้านแม่นาง ลึก 0.40
เมตร ความยาว 155 เมตร
พร้อมปูายโครงการ

โครงการ / กิจกรรม
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการเป็นค่าออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง( ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

30,000

0

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว
ลงชื่อ.................................................. (นายสัจจา จานงค์ศรี ประธานกรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายรังสรรค์ สมีนาง กรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายประสิทธิ์ ศรีจันดา กรรมการฯ)
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
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31

ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการเป็นค่าออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง (ค่าใช้สอย)

32

ซ่อมแซมถนนดินข้างลาห้วย บ้านสร้างแปูน หมู่ที่ 1
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตรสูงเฉลีย่ 3.00
เมตร หรือคิดเป็นปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 2,550
ลบ.ม.(เฉพาะจุดที่ชารุด)
ซ่อมแซมถนนดินข้างลาห้วย บ้านลาน หมู่ที่ 4 ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 4,000 เมตรสูงเฉลี่ย 3.00
เมตร หรือคิดเป็นปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า12,840
ลบ.ม.(เฉพาะจุดที่ชารุด)
ซ่อมแซมถนนดินข้างลาห้วย บ้านลานเชื่อมปุาช้า
สาธารณะ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,500
เมตรสูงเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือคิดเป็นปริมาณดินถม
ไม่น้อยกว่า 12,840 ลบ.ม. (เฉพาะจุดที่ชารุด)

33

34

35

36

37

38

ลาดับ
ที่
39

ซ่อมแซมถนนดินข้างลาห้วย บ้านลาน หมู่ที่ 5 ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร
สูงเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือคิดเป็นปริมาณดินถมไม่
น้อยกว่า 7,020 ลบ.ม. (เฉพาะทีจ่ ุดชารุด)
ซ่อมแซมถนนดินข้างลาห้วยหมาจอก บ้านลาน
หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร
สูงเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือคิดเป็นปริมาณดินถม
ไม่น้อยกว่า 900 ลบ.ม.(เฉพาะจุดที่ชารุด)
ซ่อมแซมถนนดินข้างลาห้วย บ้านดอนเงิน
หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร
สูงเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือคิดเป็นปริมาณดินถม
ไม่น้อยกว่า 3,640 ลบ.ม. ลงท่อ คสล. Ø
0.80 เมตร จานวน 7 ท่อน (เฉพาะที่จุดชารุด)
ซ่อมแซมถนนดินข้างลาห้วยวังข่า บ้านขามปูอม
หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 3,000
เมตร สูงเฉลีย่ 3.00 เมตร หรือคิดเป็นปริมาณ
ดินถมไม่น้อยกว่า 12,780 ลบ.ม.
(เฉพาะจุดที่ชารุด)

โครงการ / กิจกรรม
ซ่อมแซมถนนดินข้างลาห้วยควายตาย บ้านกุดเชือก
หมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
3,500 เมตร สูงเฉลีย่ 3.00 เมตร

30,000

0

0

0

0

ยังไม่
ดาเนินการ

กองช่าง
กองช่าง

200,000

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

กองช่าง

300,000

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

กองช่าง

70,000

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

กองช่าง

0

189,000

0

21,000

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

กองช่าง

0

100,000

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

กองช่าง

0

300,000

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

กองช่าง

งบประมาณ

เบิกจ่ายแล้ว

0

360,000

ผลการ
ดาเนินงาน
ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว
ลงชื่อ.................................................. (นายสัจจา จานงค์ศรี ประธานกรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายรังสรรค์ สมีนาง กรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายประสิทธิ์ ศรีจันดา กรรมการฯ)
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน

หน่วยที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
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หรือคิดเป็นปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า12,780 ลบ.ม.

40

41

42

43

44

45

(เฉพาะจุดที่ชารุด)
ซ่อมแซมถนนดินข้างลาห้วยหญ้าคา บ้านกุดเชือก
หมู่ที่ 11 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
2,500 เมตร สูงเฉลีย่ 3.00 เมตร หรือคิดเป็น
ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 11,100 ลบ.ม.
(เฉพาะจุดที่ชารุด)
ซ่อมแซมถนนดินข้างลาห้วยทราย บ้านกุดเชือก
หมู่ที่ 11 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
1,500 เมตร สูงเฉลีย่ 3.00 เมตร หรือคิดเป็น
ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 8,520 ลบ.ม.
(เฉพาะจุดที่ชารุด)
ซ่อมแซมถนนดินข้างลาห้วยวังขอนแดง บ้านหนองค้อ
หมู่ที่ 13 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
2,500 เมตร สูงเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือคิดเป็น
ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 12,360 ลบ.ม.
(เฉพาะจุดที่ชารุด)
ซ่อมแซมถนนดินข้างลาห้วย บ้านวังแสง หมู่ที่ 15
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร
สูงเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือคิดเป็นปริมาณดินถมไม่
น้อยกว่า 2,700 ลบ.ม.
(เฉพาะจุดที่ชารุด)
ก่อสร้างถนนน้าล้นผ่าน(ลาห้วยกุดเชือกน้อย)
บ้านวังแสง หมู่ที่ 15 ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว 18 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร

260,000

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

กองช่าง

200,000

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

กองช่าง

0

339,000

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

กองช่าง

0

63,000

0

0

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

กองช่าง

0

660,000

0

820,000

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

กองช่าง

0

750,000

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

กองช่าง

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

เบิกจ่ายแล้ว

ผลการ
ดาเนินงาน

หน่วยที่
รับผิดชอบ

ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้า บ้านกุดเชือก หมู
ที่ 11 (ลาห้วยหลังดอนปุุตา) โดยก่อสร้าง

0

300,000

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

กองช่าง

ก่อสร้างถนนน้าล้นผ่าน(ลาห้วยวังขอนแดง)
บ้านหนองค้อ หมู่ที่ 13 ขนาดกว้าง 4 เมตร

กองช่าง

ยาว 28 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร

46

ก่อสร้างถนนน้าล้นผ่าน(ลาห้วยทราย) บ้านกุ
เชือก หมู่ที่ 10,11 ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว 23 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร

ลาดับ
ที่

47

ท่อเหลี่ยมระบายน้า 2 ช่อง ๆ ละ 1.80 เมตร ผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว
ลงชื่อ.................................................. (นายสัจจา จานงค์ศรี ประธานกรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายรังสรรค์ สมีนาง กรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายประสิทธิ์ ศรีจันดา กรรมการฯ)
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
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48
49
50

51

ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้า บ้านสร้างแปูน
หมู่ที่ 1 (เส้นปุายาง)) โดยก่อสร้างท่อเหลี่ยม
ระบายน้า 2 ช่อง ๆ ละ 1.80 เมตร ผิวจราจรกว้าง
5 เมตร

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคเงินชดเชยค่า K.
ซ่อมแซมถนนดินโดยลงหินคลุกสายปุายาง
บ้านสร้างแปูน หมู่ที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว
935 เมตร สูงเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพืนที่ไม่น้อยกว่า
467.50 ลบ.ม.(ถนนยาว 3,500 ม.)

ซ่อมแซมถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านผักหวาน
เชื่อม บ้านสร้างแปูน - บ้านผักหวาน ม.2กว้าง
5 เมตร ยาว 600 เมตร สูงเฉลี่ย 0.10 เมตร
หรือพืนที่ไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม.(ถนนยาว 1,700
เมตร)

53

ซ่อมแซมถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านผักหวาน
เชื่อม บ้านดอนนาแพง - บ้านผักหวาน ม.2
กว้าง 4 เมตร ยาว 790 เมตร สูงเฉลี่ย 0.10
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 316 ลบ.ม.
(ถนนยาว 1,300 เมตร)
ซ่อมแซมถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านลาน หมู่
ที่ 4 กว้าง 4 เมตร ยาว 830 เมตรสูงเฉลี่ย

54

ซ่อมแซมถนนดินโดยลงหินลูกรัง บ้านลาน หมู่
ที่ 5 กว้าง 5 เมตร ยาว 2,120 เมตร

52

55
ลาดับ
ที่

56

0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 332 ลบ.ม. (ถนน
ยาว 1,300 เมตร)

สูงเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,120
ลบ.ม. (ถนนยาว 3,300 เมตร)

ซ่อมแซมถนนดินโดยลงหินลูกรัง สายปุาช้า
สาธารณะ บ้านลาน หมู่ที่ 6 กว้าง 5 เมตรยาว

0

300,000

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

กองช่าง

0

113,200

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

กองช่าง

อุดหนุน
เฉพาะกิจ

489,000

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

กองช่าง

อุดหนุน
เฉพาะกิจ

314,000

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

กองช่าง

อุดหนุน
เฉพาะกิจ

331,000

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

กองช่าง

อุดหนุน
เฉพาะกิจ

348,000

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

กองช่าง

อุดหนุน
เฉพาะกิจ

489,000

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

กองช่าง
กองช่าง

อุดหนุน
เฉพาะกิจ

370,000

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

เบิกจ่ายแล้ว

ผลการ
ดาเนินงาน

หน่วยที่
รับผิดชอบ

ซ่อมแซมถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านขามปูอม
เชื่อมบ้านกุดเชือก - บ้านขามปูอม ม .9

อุดหนุน
เฉพาะกิจ

430,000

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

กองช่าง

1,600 เมตร สูงเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,600 ลบ.ม. (ถนนยาว 3,200 เมตร)

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

กว้าง 5 เมตร ยาว 820 เมตร สูงเฉลี่ย 0.10
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ลบ.ม.
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว
ลงชื่อ.................................................. (นายสัจจา จานงค์ศรี ประธานกรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายรังสรรค์ สมีนาง กรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายประสิทธิ์ ศรีจันดา กรรมการฯ)
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
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(ถนนยาว 3,806 เมตร)

57

ซ่อมแซมถนนดินโดยลงหินลูกรัง บ้านกุดเชือก
เชื่อมบ้านไพศาล - บ้านกุดเชือก หมู่ที่ 10

อุดหนุน
เฉพาะกิจ

391,000

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

กองช่าง

อุดหนุน
เฉพาะกิจ

447,000

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

กองช่าง

อุดหนุน
เฉพาะกิจ

367,000

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

กองช่าง

อุดหนุน
เฉพาะกิจ

421,000

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

กองช่าง

ซ่อมแซมถนนดินโดยลงหินลูกรัง บ้านวังแสง
อุดหนุน
หมู่ที่ 15 กว้าง 5 เมตร ยาว 2,120 เมตร
เฉพาะกิจ
สูงเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
2,120 ลบ.ม (ถนนยาว 3,700 เมตร)
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง
อุดหนุน
หลวงท้องถิ่น ขก.15401 สามแยกทางหลวง เฉพาะกิจ
หมายเลข 2301- บ้านดอนนาแพง หมุ่ที่ 3 ต.
บ้านลาน อ. บ้านไผ่ จ. ขอนแก่น

489,000

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

กองช่าง

4,290,000

อยู่รหว่าง
ดาเนินการ

กองช่าง

ผลการ
ดาเนินงาน

หน่วยที่
รับผิดชอบ

หมู่ที่ 11 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,700 เมตร สูง
เฉลี่ย 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,700 ลบ.ม. (ถนนยาว 3,200 เมตร)

ซ่อมแซมถนนดินโดยลงหินลูกรัง บ้านกุดเชือก
เชื่อมบ้านขามปูอม - บ้านกุดเชือก หมู่ 10
58

59

60

61

62

ลาดับ
ที่

หมู่ที่ 11 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร สูง
เฉลี่ย 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,950 ลบ.ม. (ถนนยาว 3,806 เมตร)

ซ่อมแซมถนนดิน โดยลงหินคลุก บ้านหนองค้อ
เชื่อมบ้านกุดเชือก- บ้านหนองค้อ หมู่ 13
กว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร สูงเฉลี่ย 0.10 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 350 ลบ.ม

ซ่อมแซมถนนดิน โดยลงหินคลุก สายลาห้วย
สาโรง บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 14 กว้าง 5
เมตร ยาว 800 เมตร สูงเฉลี่ย 0.10 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ลบ.ม
(ถนนยาว 3,806 เมตร)

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

เบิกจ่ายแล้ว

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว
ลงชื่อ.................................................. (นายสัจจา จานงค์ศรี ประธานกรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายรังสรรค์ สมีนาง กรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายประสิทธิ์ ศรีจันดา กรรมการฯ)
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
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63

64

65

66

67

ลาดับ
ที่

โดยทาการเทคอนกรีตเสริมเหลก กว้าง 6
เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200 ลบ.ม พร้อม
ปูายโครงการ จานวน 1 ปูาย รายละเอียด
ตามแบบที่ อบต.บ้านลานกาหนด
ซ่อมแซมถนนดินข้างลาห้วยหญ้าคา บ้าน
กุดเชือก หมุ่ที่ 11 จานวน 2 จุด ดังนี้
จุดที่ 1.โดยลงดินถมเกลี่ยเรียบปรับ
ระดับกว้าง 5 เมตร ยาว 15 เมตร สุงเฉลี่ย
2.50 เมตร
หรือคิดเป็นปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า
185.50 ลบ.ม รายละเอียดตามแบบที่กาหนด งบซ่อมแซม
จุดที่ 2.โดยลงดินถมเกลี่ยเรียบปรับ
ระดับกว้าง 5 เมตร ยาว 25 เมตร สุงเฉลี่ย
2.50 เมตร
หรือคิดเป็นปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า
312.50 ลบ.ม รายละเอียดตามแบบที่
กาหนด
ซ่อมแซมถนนดินข้างลาห้วย บ้านหนองค้อ
หมู่ที่ 13 โดยลงดินถมเกลี่ยเรียบปรับระดับ
กว้าง 4 เมตร ยาว 185 เมตร สุงเฉลี่ย 3
เมตร หรือคิดเป็นปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า
2,220 ลบ.ม รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
บ้านลานกาหนด
ซ่อมแซมคอสะพาน บ้านสร้างแปูน หมู่ที่ 1
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 200
หนา 0.80 เมตร หรือคิดเป็นปริมาณ
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 12 ตร.ม. ก่อสร้างตาม
แบบที่อบต.บ้านลานกาหนด
โครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านสร้างแปูน
หมู่ที่ 1 โดยเทพื้น คสล.หนา 0.13 เมตร
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 16 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบที่กาหนด
โครงการ / กิจกรรม

39,000

ดาเนินการ
เสร็จแล้ว

กองช่าง

กองช่าง

งบซ่อมแซม

175,000

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

งบซ่อมแซม

29,000

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

กองช่าง

งบซ่อมแซม

58,000

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

กองช่าง

งบประมาณ

เบิกจ่ายแล้ว

ผลการ

หน่วยที่

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว
ลงชื่อ.................................................. (นายสัจจา จานงค์ศรี ประธานกรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายรังสรรค์ สมีนาง กรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายประสิทธิ์ ศรีจันดา กรรมการฯ)
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
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68

โครงการซ่อมแซมถนนดินโดยลงหินลูกรังสายไปบ้าน
หนองตับเตา ไปบ้านหินลาด
(ซ่อมเฉพาะจุด) บ้านดอนเงิน หมูท่ ี่ 8 จานวน 2
ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 ลงดินลูกรังพร้อม
เกลี่ยเรียบ(ไปบ้านหนองตับเต่า) กว้าง 5 เมตร ยาว
50 เมตร สูงเฉลี่ย 0.40 เมตร
หรือคิดเป็นปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบที่กาหนด
ช่วงที่ 2 ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ(ไปบ้านหินลาด)
กว้าง 4 เมตร ยาว 55 เมตร
สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือคิดเป็นปริมาณลูกรังไม่
น้อยกว่า 100 ลบ.ม.รายละเอียดตาม
แบบที่กาหนด
รวม 68 โครงการ

งบซ่อมแซม

58,000

5,827,520

17601614

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ

เบิกจ่ายแล้ว

ที่

1
2
3

โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะ
โลกร้อน
ตรวจสอบและกั้นแนวเขตที่สาธารณประโยชน์
ในเขต อบต.บ้านลาน
ค่าใช้จ่ายในการกาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
(จ้างเหมาบุคคล)

50,000

0

20,000

0

648,000

324,000

4

ค่าใช้จ่ายในการเช่าสถานที่ทิ้งขยะ

300,000

101,080

5

ค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการในชุมชน

30,000

0

6

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม (รถจัดเก็บขยะ)

100,000

84,020

108,000

54,000

1,256,000

563,100

7

ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลเพื่อทาหน้าที่
ดูแล ปลูก บารุงรักษาต้นไม้และไม้ดอก
ไม้ประดับ ขยายพันธ์ เป็นต้น (จ้างเหมา
บุคคล)
รวม 7 โครงการ

ดาเนินงาน

รับผิดชอบ

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

กองช่าง

ผลการ
ดาเนินงาน
ยังไม่
ดาเนินการ
ยังไม่
ดาเนินการ
อยู่ระหว่างา
เนินการ
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
ยังไม่
ดาเนินการ
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้า การลงทุน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว
ลงชื่อ.................................................. (นายสัจจา จานงค์ศรี ประธานกรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายรังสรรค์ สมีนาง กรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายประสิทธิ์ ศรีจันดา กรรมการฯ)
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน

หน่วยที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
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ลาดับ
ที่

1

โครงการ / กิจกรรม

โครงการส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้แก่
ประชาชน
รวม 1 โครงการ

งบประมาณ

เบิกจ่ายแล้ว

ผลการ
ดาเนินงาน

หน่วยที่
รับผิดชอบ

40,000

0

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

สานักปลัด

40,000

0

ผลการ
ดาเนินงาน

หน่วยที่
รับผิดชอบ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
ยังไม่
ดาเนินการ
ยังไม่
ดาเนินการ
ยังไม่
ดาเนินการ
ยังไม่
ดาเนินการ
ยังไม่
ดาเนินการ
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
โอนไป
โครงการอื่น

ทุกส่วน
ราชการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
ลาดับ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

ค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
15795400
เงินเพิ่มและ สิทธิประโยชน์อื่น
โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจัดเก็บ
35,000
ภาษี
ค่าใช้จ่ายในการจัดทาแผนที่ภาษี
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านภาษี
ท้องถิ่น
โครงการฝึกอบรมการปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อน
ค่าใช้จ่ายในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถฯ (ซุ้มฯ)
ค่าใช้จ่ายในโครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (ซุ้มฯ)
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมแก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น
ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.บ้านลานเคลื่อนที่
นาบริการที่ดีสู่ประชาชน
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาเวทีประชาคม
หมู่บ้านเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
จัดทาแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น

เบิกจ่ายแล้ว

5,148,363
35,000

50,000

0

58,000

0

40,000

0

20,000

0

20,000

0

150,000

61,401

260,000

260,000

10,000

10,000

30,000

10,000

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

12

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ
สตรีและกลุ่มอาชีพอื่น

50,000

0

ยังไม่
ดาเนินการ

ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

เบิกจ่ายแล้ว

ผลการ

กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว
ลงชื่อ.................................................. (นายสัจจา จานงค์ศรี ประธานกรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายรังสรรค์ สมีนาง กรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายประสิทธิ์ ศรีจันดา กรรมการฯ)
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน

หน่วยที่
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ที่

13
14
15

16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
ลาดับ
ที่

ดาเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส)
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมสาหรับผู้บริหารและพนักงานองค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านลาน
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและการจัดการองค์กร
( OD )สาหรับข้าราชการ ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง อบต. บ้านลาน
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ในองค์กรด้วยใจอย่างมีความสุข
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สาหรับ
ผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างฯ
ค่าใช้จ่ายในด้านสาธารณูปโภค ของ อบต.
บ้านลาน
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตรต่างๆ
สาหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง ของ อบต.
บ้านลาน
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)
จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สานักงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน (สานักปลัด)
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคล (แม่บ้าน )
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคล
(ประชาสัมพันธ์ )
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการต่าง ๆ
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง ของ อบต.
บ้านลาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
โครงการ / กิจกรรม

80,000
100,000

140,000

0
0
0

ยังไม่
ดาเนินการ
ยังไม่
ดาเนินการ
ยังไม่
ดาเนินการ

รับผิดชอบ

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

400,000

370,000

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

230,000

73,394

324,000

141,681

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

ทุกส่วน
ราชการ

255,000

30,450

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

ทุกส่วน
ราชการ

50,000

0

1,614,200

382,691

100,000

10,083

108,000

54,000

108,000

54,000

100,000

50,065

65,000

33,775

งบประมาณ

เบิกจ่ายแล้ว

ยังไม่
ดาเนินการ
ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

สานักปลัด
ทุกส่วน
ราชการ
สานักปลัด
สป./ศึกษา
สานักปลัด
ทุกส่วน
ราชการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

สานักปลัด

ผลการ
ดาเนินงาน

หน่วยที่
รับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว
ลงชื่อ.................................................. (นายสัจจา จานงค์ศรี ประธานกรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายรังสรรค์ สมีนาง กรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายประสิทธิ์ ศรีจันดา กรรมการฯ)
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
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27

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมงาน
วันท้องถิ่นไทย

20,000

4,000

28

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 5 ส.

20,000

20,000

1,200,000

0

30,000

30,000

10,000

0

300,000

326,950

20,000

0

10,000

0

50,000

47,828

108,000

54,000

29
30
31
32
33
34
35
36

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนและ
ดาเนินการเลือกตั้งทุกระดับ
ค่าใช้จ่ายในโครงการแกนนาสภาเด็กและ
เยาวชนต้นแบบ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสตรีสากล
ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน (กองช่าง)
ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน (กองการศึกษา)
ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ( กองคลัง)
ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ( รถบรรทุกน้า)
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคล (แม่บ้านศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)

37

ค่าใช้จ่ายในการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

70,000

23,290

38

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลบ้านลาน

100,000

0

39

ค่าใช้จ่ายในการจัดทาแบบสารวจความพึงพอใจฯ

0

15,000

40

ค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการฯจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุฯ

0

50,000

41

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร

10,000

0

42

ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ( รถกู้ชีพ - กุ้ภัย)

50,000

35,380

43

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (ผอ.สว.)

0

54,000

44

โครงการรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ

0

50,000

ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

เบิกจ่ายแล้ว

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
โอนไป
โครงการอื่น
ยังไม่
ดาเนินการ
ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
ยังไม่
ดาเนินการ
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
ยังไม่
ดาเนินการ
ยังไม่
ดาเนินการ
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
ยังไม่
ดาเนินการ
ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
ยังไม่
ดาเนินการ

สานักปลัด

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
ผลการ
ดาเนินงาน

สานักปลัด

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
กองช่าง
กอง
การศึกษา
กองคลัง
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

สานักปลัด
สานักปลัด

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว
ลงชื่อ.................................................. (นายสัจจา จานงค์ศรี ประธานกรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายรังสรรค์ สมีนาง กรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายประสิทธิ์ ศรีจันดา กรรมการฯ)
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน

หน่วยที่
รับผิดชอบ
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45

โครงการจิตอาสาปูองกันภัยพิบัติ

0

160,000

รวม 45 โครงการ

22,190,600

7,595,351

รวมทั้งสิ้น 173 โครงการ

54,000,000

36844120

หมายเหตุ
รวมงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งหมด

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

สานักปลัด

54,000,000 บาท

kkk าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตาม
ระดับความส
แผนพัฒนาสามปี

อบต.บ้านลาน มีโครงการดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ดังนี้
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 )
จานวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (เฉพาะปี 2563)
จานวนโครงการที่นามาจัดทาขัอบัญญัติงบประมาณประจาปี 2563 และเงินนอกงบประมาณ
จานวนโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ

195 โครงการ
173 โครงการ
63 โครงการ

สามารถคานวณระดับความสาเร็จในการบรรลุเปูาหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ดังนี้

สูตรการคานวณ

=

จานวนโครงการที่ดาเนินการเสร็จ x 100
โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด
=
63 x 100
195

คิดเป็นร้อยละ

=

32.31 %

ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน พิจารณาตามเอกสารที่เจ้าหน้าที่
ได้แจกให้ ในส่วนของคณะผู้บริหารขอรายงานสรุปผลการดาเนิน งานตาม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว
ลงชื่อ.................................................. (นายสัจจา จานงค์ศรี ประธานกรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายรังสรรค์ สมีนาง กรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายประสิทธิ์ ศรีจันดา กรรมการฯ)
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ที่ตั้งจ่ายจากข้อบัญญัติฯ และ
เงินนอกงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพียงเท่านี้ ครับ
นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

ตามที่ท่านนายกองค์ การบริห ารส่ ว นตาบลบ้านลานได้รายงาน
สรุปผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อที่ประชุม
แล้ว มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เรียนเชิญครับ
-ไม่มีเมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัย กระผมขอเข้าสู่ระเบียบ
วาระการประชุมต่อไป
รับทราบ
เรื่อง กระทู้ถาม
-ไม่ม-ี

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5

นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

รับทราบ
เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
5.1 สภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานได้พิจารณากาหนด
สมัยประชุม สามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2563 ในการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านลาน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.
2563 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน ทุกท่าน
สภาองค์การบริห ารส่ วนตาบลบ้านลานได้พิจารณากาหนดสมัยประชุม
สามัญประจาปี พ.ศ. 2563 ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านลาน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่
14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีกาหนดสมัยประชุม ดังนี้
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 – 29 พฤษภาคม 2563
มีกาหนด 15 วัน
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ระหว่างวันที่ 5 – 19 สิงหาคม 2563 มี
กาหนด 15 วัน
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2563
มีกาหนด 15 วัน
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. 2564 กาหนดระหว่าง วันที่
1 – 15 กุมภาพันธ์ 2564มีกาหนด 15 วัน
มีส มาชิ ก สภาท่ านใดประสงค์ จะอภิ ป ราย หรือ มี ข้ อ สงสั ย อื่ น ๆ
หรือไม่
ไม่มีสมาชิกสภาฯ อภิปราย / ที่ประชุมรับทราบ
5.2 สภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานได้ พิจารณา
คัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว
ลงชื่อ.................................................. (นายสัจจา จานงค์ศรี ประธานกรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายรังสรรค์ สมีนาง กรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายประสิทธิ์ ศรีจันดา กรรมการฯ)
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
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นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ

เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน ทุกท่าน
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานได้พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการ
การตรวจรายงานการประชุม ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านลาน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่14
กุ ม ภาพั น ธ์ 2563
ซึ่ ง มี ค ณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ ม
จานวน 3 คน ประกอบด้วย
1. นายสัจจา จานงค์ศรี ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
2. นายประสิทธิ์ ศรีจันดา กรรมการตรวจรายงานการประชุม
3. นายรังสรรค์ สมีนาง
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
ไม่มีสมาชิกสภาฯ อภิปราย / ที่ประชุมรับทราบ
5.3 สภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานได้มีมติให้
โอนงบประมาณรายจ่า ยประจาปี 2563 เพื่อจัดหารถบรรทุกขยะ
ขนาด 1 ตั น ปริ ม าตรกระบอกสูบ ไม่ ต่ ากว่ า 2,400 ซีซี หรื อ กาลั ง
เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จานวน
950,000 บาท
เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน ทุกท่าน
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานได้มีมติให้โอนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี 2563 เพื่อจัดหารถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ากว่า
110 กิโ ลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จานวน 950,000 บาท ในการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่
1 ประจาปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 จึงแจ้งให้ที่
ประชุมได้รับทราบ มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปราย หรือมีข้อ
สงสัยอื่นๆ หรือไม่
ไม่มีสมาชิกสภาฯ อภิปราย / ที่ประชุมรับทราบ
5.4 สภาองค์การบริ หารส่วนตาบลบ้า นลานได้มีมติให้ อนุมัติ
เปลี่ ย นแปลงค าชี้ แจงงบประมาณ การจัด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ค อมพิว เตอร์
โน้ตบุ๊ก
เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน ทุกท่าน
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานได้มีมติให้ อนุมัติเปลี่ยนแปลงคา
ชี้แจงงบประมาณ การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ในการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1
ประจาปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ในการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจาปี
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว
ลงชื่อ.................................................. (นายสัจจา จานงค์ศรี ประธานกรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายรังสรรค์ สมีนาง กรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายประสิทธิ์ ศรีจันดา กรรมการฯ)
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
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พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 จึงแจ้งให้ที่ประชุมได้รับ
ทราบ มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปราย หรือมีข้อสงสัยอื่นๆ หรือไม่
ที่ประชุม

นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

ไม่มีสมาชิกสภาฯ อภิปราย / ที่ประชุมรับทราบ
5.5 สภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานได้มีมติให้ อนุมัติ
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ คาชี้แจงงบประมาณ
เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน ทุกท่าน
สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นลานได้ มี ม ติ ใ ห้ อ นุ มั ติ เ ปลี่ ย นแปลง
คาชี้ แ จงงบประมาณ ค าชี้แ จงงบประมาณ หมวด ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ดิ น และ
สิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนดิน บ้านลาน หมู่ที่ 5 (เส้นจากลา
ห้วยทรายไปนา นายพัน เพชรรักษ์) งบประมาณ 300,000 บาท
จากคาชี้แจงเดิม สูง 0.50 เซนติเมตร เป็น สูง 0.50 เมตร ในการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1
ประจาปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 จึงแจ้งให้ที่ประชุม
ได้รับทราบ มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปราย หรือมีข้อสงสัยอื่นๆ
หรือไม่
ไม่มีสมาชิกสภาฯ อภิปราย / ที่ประชุมรับทราบ
5.6 สภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานได้มีมติ เห็นชอบ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2

นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน ทุกท่าน
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานได้มีมติ เห็นชอบร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2ในการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจาปี
พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 จานวน 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการฝึ ก อบรมชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารจิ ต อาสาภั ย พิ บั ติ ประจ าองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นงบประมาณ 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาท)
2. ค่าใช้จ่ายสาหรับสนับสนุนเละดาเนินการเลือกตั้งทุกระดับ งบประมาณ
1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) จึงแจ้งให้ที่ประชุมได้รับ
ทราบ มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปราย หรือมีข้อสงสัยอื่นๆ หรือไม่
ไม่มีสมาชิกสภาฯ อภิปราย / ที่ประชุมรับทราบ

นายเกรียงศักดิ์ โสมา

5.7 สภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานได้มีมติอนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงปริมาณงาน โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ข้ามลาห้วยบ้านลานหมู่ 4 หมู่ 6
เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน ทุกท่าน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว
ลงชื่อ.................................................. (นายสัจจา จานงค์ศรี ประธานกรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายรังสรรค์ สมีนาง กรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายประสิทธิ์ ศรีจันดา กรรมการฯ)
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
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ประธานสภาฯ

สภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานได้มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลาห้วย
บ้ า นลานหมู่ 4 หมู่ 6 โดยการก่ อ สร้ า งสะพานผิ ว จราจร 2.5 เมตร
ยาว 32 เมตร พร้อมปูายโครงการ โดยตัดเสาเข็ม ออกจานวนทั้งสิ้น 80
เมตร คิ ด เป็ น ค่ า วั ส ดุ เมตรละ 843.34 บาท และค่ า แรง เมตรละ
137.14 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 78,438.40 บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันสี่
ร้อยสามสิบแปดบาทสี่สิบสตางค์) จึงแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ มีสมาชิก
สภาท่านใดประสงค์จะอภิปราย หรือมีข้อสงสัยอื่นๆ หรือไม่

ที่ประชุม
นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ

ไม่มีสมาชิกสภาฯ อภิปราย / ที่ประชุมรับทราบ
เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ขณะนี้เวลา 12.00 น.
ให้ ส มาชิ ก สภาฯ ทุ ก ท่ า นพั ก รั บ ประทานอาหาร และ นั ด ประชุ ม
ในเวลา 13.30 น.
--------------------- พักรับประทานอาหาร---------------------------

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ

ขณะนี้เวลา 13.30 น. เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วขอเปิด
ประชุมในภาคบ่าย ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องที่เสนอใหม่
6.1 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ช้ จ่ า ยเงิน สะสมประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2563 ครั้งที่ ๒ งบประมาณทั้งสิ้น 2,651,800 บาท
(สองล้านหกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ

ในระเบีย บวาระที่ 6.1 เรื่อ งพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ ๒ งบประมาณทั้งสิ้น
2,651,800 บาท (สองล้านหกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)
ทางท่า นเลขานุก ารสภาฯได้ด าเนิน การแจกเอกสารให้ทุก ท่า นแล้ว
ขอให้ทุกท่านพิจารณาตามเอกสารที่แจกให้ ขอเรียนเชิญฝุายบริห ารได้
นาเรียนต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาต่อไป

นายเสวก ลารังสิต
นายก อบต.บ้านลาน

เรีย นท่า นประธานสภาฯ ท่า นรองประธานสภาฯ และสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานทุกท่าน กระผมขอนาเรียน
โครงการเพื ่อ ให้ส ภาพิจ ารณาอนุม ัต ิใ ช้จ ่า ยเงิน สะสมประจ าปี
งบประมาณ พ . ศ . 2 5 6 3 ค รั ้ง ที ่ ๒ ง บ ป ร ะ ม า ณ ทั ้ง สิ ้น
2,651,800 บาท (สองล้านหกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)
ตามรายละเอียดดังนี้
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว
ลงชื่อ.................................................. (นายสัจจา จานงค์ศรี ประธานกรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายรังสรรค์ สมีนาง กรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายประสิทธิ์ ศรีจันดา กรรมการฯ)
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
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ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ว นการรับ เงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กร
ปกครองส่ว นท้อ งถิ่ น พ.ศ. 2547 และแก้ไ ขเพิ่ม เติม (ฉบับ ที่ 4 )
พ.ศ. 2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสม
ได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
๑. ให้กระทาได้เฉพาะกิจการที่อยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชน และ สังคม หรือ
กิจ การที่เ ป็น การเพิ่ม พูน รายได้ข ององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น หรือ
กิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไป
ตามแผนพัฒ นาขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น หรือ ตามที่ก ฎหมาย
กาหนด ดัง นั้น จึง ขอใช้เ งิน สะสมประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2563
ครั้งที่ 2 จานวน 13 โครงการ รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. โครงการปรับ ปรุง ซ่อ มแซมถนนดิน บ้า นสร้า งแป้น
หมู่ที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
เส้น จากบ้า นสร้า งแปูน ไปปุา ช้า สาธารณะบ้า นลาน หมู่ที่ 6
โดยลงหิน คลุกพร้อมเกลี่ ยเรียบ กว้าง 2.50 เมตร ยาว 2,000 เมตร
หนา 0.10 เมตร
ปริม าตรหิน คลุก ไม่น ้อ ยกว่า 500 ลบ.ม.
งบประมาณ 457,000 บาท
2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้า นผักหวาน หมู่ที่ 2
ไปบ้า นสร้า งแป้น โดยลงหิน คลุกพร้อ มเกลี่ยเรียบ โดยมีร ายละเอีย ด
ดังนี้
กว้าง 2.50 เมตร ยาว 550 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 137 ลบ.ม. งบประมาณ 125,000 บาท
3. โ ค ร งการปรับ ปรุง ซ่อ มแซมถน น ดิน โ ดย ลงดิน ถ ม
บ้านดอนนาแพง หมู่ที่ 3 รายละเอียดดังนี้
(จุดที่ 1) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนข้างลาห้วยโดยลงดินถม กว้าง
4 เมตร ยาว 145 เมตร สูง 2.00 เมตร งบประมาณ 90,000 บาท
(จุดที่ ๒) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนข้างลาห้ว ยโดยลงดินถม กว้าง
4 เมตร ยาว 40 เมตร สูง 1.00 เมตร งบประมาณ 12,000 บาท
(จุดที่ 3) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนข้ างลาห้วยโดยขุดถมดิน กว้าง
4 เมตร ยาว 300 เมตร สูง 2.50 เมตร งบประมาณ 71,000 บาท
4.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน
ขนาด กว้า ง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.10 เมตร งบประมาณ
146,500 บาท
5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. บ้า นลาน หมู่ที่ 4
รายละเอียดดังนี้
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.บ้านลาน กว้าง 5 เมตร ยาว 20
เมตร หนา 0.10 เมตร งบประมาณ 47,700 บาท
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว
ลงชื่อ.................................................. (นายสัจจา จานงค์ศรี ประธานกรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายรังสรรค์ สมีนาง กรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายประสิทธิ์ ศรีจันดา กรรมการฯ)
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
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ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.บ้านลาน กว้าง 5 เมตร ยาว 36
เมตร หนา 0.10 เมตร งบประมาณ 75,000 บาท
6. โครงการปรับ ปรุง ซ่อ มแซมถนนดิน โดยลงหิน คลุก
บ้านลาน หมู่ที่ 5 จานวน 2 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 ปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ กว้าง
2.50 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริม าตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 375 ลบ.ม.(จากสามแยกหนองค้อไปหนองใหญ่จาปา
แดง) งบประมาณ 343,000 บาท
จุดที่ 2 ปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ กว้าง
2.50 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 75 ลบ.ม. (จากถนนหินคลุกเดิมไปเชื่อ มถนนกุดเชือก ไป
บ้านขามปูอม) งบประมาณ 68,000 บาท
7. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินโดยลงดินถม บ้านลาน
หมู่ที่ 6 รายละเอียดดังนี้
-ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินคันคูห้วย โดยลงดินถมจานวน 240
ลบ.ม. พร้อ มเทผนัง คอนกรีต ยาว 27 เมตร กว้า ง 6 เมตร หนา
0.10 เมตร เมตร งบประมาณ 74,2๐๐ บาท
8. โครงการปรับปรุงถนนดิน โดยลงหิน คลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ
บ้านดอนเงิน หมู่ที่ 8
จากถนนเส้นหลังวัดไปเชื่อมถนนวัดอ่างศิลา ขนาดกว้าง 2.50
เมตร ยาว 880 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริม าตรหิน คลุกไม่
น้อยกว่า 220 ลบ.ม. งบประมาณ 201,000 บาท
9. โครงการปรับ ปรุง ซ่อ มแซมโดยยกร่อ งพูน ดิน บ้า น
กุดเชือก หมู่ที่ 10 รายละเอียดดังนี้
-ปรับ ปรุงถนนดินโดยยกร่อ งพูนดิน พร้อ มบดอัด แน่น กว้า ง 3 เมตร
ยาว 600 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร งบประมาณ 39,500 บาท
- ปรับ ปรุง ถนนดิน โดยยกร่อ งพูน ดิน พร้อ มบดอัด แน่น กว้า ง 3 เมตร
ยาว 450 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร งบประมาณ 52,700 บาท
10. โครงการปรับ ปรุง ซ่อ มแซมถนนดิ น โดยลงหิน คลุก
บ้านกุดเชือก หมู่ที่ 11 รายละเอียดดังนี้
สายที่ 1 จานวน 2 ช่วง ดังนี้
- ปรับปรุงถนนดินโดยลงดินถม กว้าง 3 เมตร ยาว 17 เมตร
สูง เฉลี ่ย 2.50 เมตร ( บริเ วณนา นายสัง เวีย น สอนบาล)
งบประมาณ 12,000 บาท
- ปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 600
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 150 ลบ.ม.
(สายปุาดู่ ไป ถนนน้าล้นผ่าน งบประมาณรวม 137,000 บาท
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว
ลงชื่อ.................................................. (นายสัจจา จานงค์ศรี ประธานกรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายรังสรรค์ สมีนาง กรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายประสิทธิ์ ศรีจันดา กรรมการฯ)
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน

ห น้ า | 35
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2563

สายที่ 2 จานวน 3 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินโดยลงหินคลุก กว้าง
3.50 เมตร ยาว 60 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 18 ลบ.ม.(เส้นลาห้วยทราย) งบประมาณ 16,400 บาท
ช่วงที่ 2 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินโดยลงหินคลุก กว้า 3.00
เมตร ยาว 110 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรปริม าตรหิน คลุก ไม่
น้อยกว่า 33 ลบ.ม. (เส้นลาห้ วยทรายฝั่งตรงข้าม) งบประมาณ
30,000 บาท
ช่วงที่ 3 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินโดยลงหินคลุก กว้าง 3
เมตร ยาว 48 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริม าตรหิน คลุกไม่น้อ ย
กว่า 14 ลบ.ม. ลงท่อคอนกรีต Ø 0.80 เมตร จานวน 9 ท่อนพร้อม
ยาแนว (เส้นลาห้วยทราย) งบประมาณรวม 36,000 บาท
ช่วงที่ 4 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินโดยลงหินคลุก กว้าง
2.50 เมตร ยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุก
ไม่น ้อ ยกว่า 62.50 ลบ.ม. (เริ่ม จากถนนน้าล้น ผ่า น ไป เชื่อ มถนน
บล็อกคอนเวิร์สข้ามลาห้วยหญ้าคา) งบประมาณรวม 65,800 บาท
11. โครงการซ่อมแซมถนนดินบ้านหนองค้อ หมู่ที่ 13
เส้นหลังวัดวารีภูษาราม ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 40
เมตร วางท่อระบายน้าขนาด Ø 0.40 เมตร จาวน 22 ท่อน และ
ขนาด Ø 0.60 เมตร จานวน 6 ท่อน งบประมาณ 35,000 บาท
1 2 .โ ค ร ง ก า ร ป รับ ป รุง ถ น น ดิน โ ด ย ล ง ท่อ ร ะ บ า ย น้ า
บ้านวังแสง หมู่ที่ 15 รายละเอียดดังนี้
โครงการปรับ ปรุง ซ่อ มแซมถนนดิน โดยลงดิน ถมพร้อ มเกลี ่ย
เรีย บขนาดกว้า ง 3 เมตร ยาว 30 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้า Ø
0.80 เมตร จานวน 18 ท่อน งบประมาณ 60,000 บาท
13.โครงการปรับ ปรุง ซ่อ มแซมถนนดิน โดยลงหิน คลุก
ระหว่างบ้านกุดเชือ ก หมู่ที่ 10,11 เชื่อมถนนบ้านวังแสง
ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 500 ลบ.ม. พร้อมลงท่อขนาด ø
0.80 เมตร จ านวน 5 ท่อ น พร้อ มยาแนว (เส้น วัด ปุา เชื ่อ ม
บ้านหินลาด ) งบประมาณ 457,000 บาท
รวม 13 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 2,651,800 บาท
(สองล้านหกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)
นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ

ตามที่ท่านนายก อบต. บ้านลาน ได้เสนอโครงการต่างๆ
ไปแล้วนั้น มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่เรียนเชิญครับ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว
ลงชื่อ.................................................. (นายสัจจา จานงค์ศรี ประธานกรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายรังสรรค์ สมีนาง กรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายประสิทธิ์ ศรีจันดา กรรมการฯ)
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
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นางละมูล สุดสงคราม
ส.อบต.หมู่ที่ 10

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภา
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โครงการที่9 ของหมู่ที่ 10 ถ้าหากเกิดปัญหา
ประชาชนที่อยู่ติดกับถนนที่จะดาเนินโครงการไม่ยินยอมที่จะอุทิศที่ดิน จะ
สามารถเปลี่ ย นแปลงจุ ด ที่ จ ะด าเนิ น การโครงการได้ ห รื อ ไม่ ซึ่ ง ใช้
งบประมาณเท่าเดิม ความกว้างความยาวเท่าเดิม และเป็นถนนเส้นเดิม
ซึ่งตามที่ดิฉันได้พูดคุยกับประชาชนรายหนึ่งแล้ว เขาไม่ยินยอมที่จะอุทิศ
ที่ดินจึงขอให้ท่านประธานโปรดพิจารณาด้วยค่ะ

นายเสวก ลารังสิต
นายก อบต. บ้านลาน

เรียนท่านประธานสภาฯ ในประเด็นดังกล่าวนั้น เพื่อปูองกันการ
เกิดปัญหาในอนาคต ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ไปสอบถามประชาชนราย
ดังกล่าวอีกครั้ง หากได้รับความยินยอมก็ให้ดาเนินการในจุดเดิม หากไม่ได้
รับการยินยอม และเมื่อพิจารณาแล้วเป็นปัญหาความร้อนของประชาชน
สามารถเปลี่ยนแปลงได้

นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ
นายไกล พืชผักหวาน
ส.อบต. หมู่ที่ 1

มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ เรียนเชิญครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านลานทุ ก ท่ า น กระผมเห็ น ด้ ว ยกั บ นโยบายของ
คณะผู้บริหาร และ ขอสนับสนุนโครงการที่คณะผู้บริหารได้นาเสนอครับ

นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ

มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ เรียนเชิญครับ

ที่ประชุม

ไม่มีผู้อภิปราย

นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ

เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายกระผมขอมติในที่ประชุม สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานท่านใดพิจารณาแล้วหากเห็นชอบ
อนุ มั ติ ใช้ จ่ า ยเ งิ น สะ สม ปร ะจ า ปี งบ ปร ะม าณ พ .ศ . 25 6 3
ครั้งที่ ๒ จานวน 13 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 2,651,800
บาท (สองล้านหกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)
โปรดยกมือขึ้นพ้นศีรษะ

ที่ประชุม

มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้ ใ ช้ จ่ า ยเงิ น สะสมประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.
2563 จานวน 13 โครงการงบประมาณทั้งสิ้น 2,651,800 บาท
(สองล้านหกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้ว น) โดยการยกมือขึ้น
เหนือศีรษะ จานวน 28 เสียง

ระเบียบวาระที่ 7
นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ

เรื่องอื่นๆ
เรี ย นท่ า นสมาชิ ก สภาฯ คณะผู้ บ ริ ห าร และผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม
ทุ ก ท่ า น ในระเบี ย บวาระที่ 7 เรื่ อ งอื่ น ๆ มี ส มาชิ ก สภาท่ า นใดจะแจ้ ง
ให้ที่ประชุมทราบเรียนเชิญครับ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว
ลงชื่อ.................................................. (นายสัจจา จานงค์ศรี ประธานกรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายรังสรรค์ สมีนาง กรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายประสิทธิ์ ศรีจันดา กรรมการฯ)
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
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นางไพรัตน์ วงศ์อินทร์จันทร์
ผู้อานวยการกองคลัง

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านลานที่เคารพทุกท่านองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
ขอรายงานโครงการอยู่ระหว่างดาเนินการ ดังนี้
1. จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ 15401 สายแยกทางหลวงหมายเลข 2301
บ้านดอนนาแพง หมู่ที่ 3 ตาบลบ้านลาน กว้าง 6 เมตร ยาว 1,200
เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 7,200 ตาราง
เมตรและปูายโครงการ ก่อหนี้ผูกพัน 3,900,000 บาท (สามล้านเก้าแสน
บาทถ้วน) งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2563 ซึ่งมีเงินเหลือจ่าย
390,000 บาท สัญญาลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 10
กรกฎาคม 2563
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
1. นายสมชาย สันทิตย์
2. นายพงณพัช ชาวเหนือ
3. นายจิรัฐกานต์ แสงสารวัตร์
4. นายรังสรรค์ สมีนาง
5. นางเกสอน สมีนาง
๒. จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด
1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์
สู ง สุ ด ไม่ ต่ ากว่ า 110 กิ โ ลวั ต ต์ แบบเปิ ด ข้ า งเทท้ า ย ก่ อ หนี้ ผู ก พั น
943,000 บาท (-เก้าแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน-) งบประมาณ อบต.
บ้ า นลาน สั ญ ญาลงวั น ที่ 25 พฤษภาคม 2563 สิ้ น สุ ด วั น ที่ 22
สิงหาคม 2563
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
1. นายพงณพัช ชาวเหนือ
2. นายจิรัฐกานต์ แสงสารวัตร์
3. สิบเอกวิสิทธิ์ พบวงศษา
3.ขอประชาสั ม พั น ธ์ งานจั ด เก็ บ ภาษี ภายในวั น ที่ 31
พฤษภาคม 2563 องค์การบริห ารส่ ว นตาบลบ้านลานจะต้องประกาศ
รายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
และได้ดาเนินการประกาศแล้ว จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
จานวนครัวเรือนทั้งหมด 2,548 ครัวเรือน
-กรรมสิทธิ์ที่ดินโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างลักษณะการใช้ประโยชน์
อายุโ รงเรือนและสิ่ งปลู กสร้าง ตาม พ.ร.บ. ที่ดินและสิ่งปลู กสร้าง พ.ศ.
2562 จานวน 4,164 ราย
งานจัดเก็บภาษีจะดาเนินการส่งหนังสือให้กับประชาชนทุกคน จึง
ขอความร่ว มมื อ สมาชิ ก สภาฯทุก หมู่ บ้ า น ได้ ก รุ ณ าแจ้ ง ให้ ผู้ เสี ย ภาษี ใ น
หมู่บ้านของท่าน ให้ตรวจสอบพร้อมยืนยันรายการที่ดิ นและสิ่งปลูกสร้าง
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว
ลงชื่อ.................................................. (นายสัจจา จานงค์ศรี ประธานกรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายรังสรรค์ สมีนาง กรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายประสิทธิ์ ศรีจันดา กรรมการฯ)
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
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ที่ประชุม
นายพงณพัช ชาวเหนือ
รองปลัด อบต.บ้านลาน

นายสมชาย สันทิตย์
เลขานุการสภาฯ/ปลัด อบต.

นายสมาน จ่าบาล
ส.อบต.หมู่ที่ 12

นายบุญช่วย ใสเสริม
ส.อบต.หมู่ที่ 5

ตามเอกสารที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานได้ส่งให้ หากกรณีบัญชี
รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ให้นาเอกสารที่
ได้รับพบเจ้าหน้าที่งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง ภายใน 15 วัน
หากพ้นกาหนดระยะเวลาที่กาหนด จะถือว่าข้อมูลนั้ นถูกต้องตรงกัน โดย
ติดประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้ า นลาน เพื่ อ ด าเนิ นการตาม พ.ร.บ.ภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง พ.ศ.
2562 ต่อไป
รับทราบ
เรี ย นท่ า นประธานสภาฯ และสมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตาบลบ้านลานผู้ทรงเกียรติทุกท่าน โครงการที่เป็นปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน ที่ทางองค์การบริห ารส่ วนตาบลบ้านลานได้ล ง
สารวจแล้วนั้น มีหลายจุดที่จะต้องดาเนินการแก้ไขในส่วนนี้จะพิจารณา
ในส่วนของงบประมาณดาเนินการซ่อมแซม จึงขอแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาฯ
ทุกท่านทราบ ครับ
เรี ย นท่ า นประธานสภาฯ และสมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตาบลบ้านลานผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในนามของเจ้าหน้าที่งบประมาณ
กระผมขออนุญาตนาเรียนให้ทราบว่า ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ในเรื่องของถนนหนทางที่ต้องดาเนินการแก้ไขมีหลายจุด จึงไม่สามารถใช้
งบประมาณในส่วนเงินสะสมดาเนินการได้ครบทุกส่วน จะมีงบประมาณ
ส่วนหนึ่งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2563 องค์การบริหาร
ส่วนตาบล หมวดซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบล และจะ
พิ จ ารณาโครงการ กิ จ กรรมต่ า งๆ ในข้ อ บั ญ ญั ติ ที่ ยั ง ไม่ ด าเนิ น การใน
ปีงบประมาณ 2563 เสนอผู้บริหารให้พิจารณาเพื่อนาไปดาเนินการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีความจาเป็นเร่งด่วน หากมีการทา
หนังสือร้องทุกข์เข้ามายัง อบต.บ้านลาน จะมีเจ้าหน้าที่ลงไปสารวจ และ
ดาเนินการตามขั้นตอน ตามระเบียบต่อไป
เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาฯที่
เคารพทุกท่าน กระผมขอสอบถามท่านประธาน ในเรื่องที่กระผมได้
นาเสนอไปแล้ว คือการดาเนินการทาปูายเชื่อม ระหว่างเขตแดน ตาบล
บ้านลาน และ ตาบลแคนเหนือ เพื่อให้ ประชาชนได้รับทราบ และเป็น
ศักดิ์ศรีของตาบลบ้านลาน อยากให้ท่านประธานสภาฯ ได้โปรดพิจารณาใน
ส่วนนี้ด้วยครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาฯ
ที่เคารพทุกท่าน กระผมขอเสนอ ให้แก้ไขปัญหาฝายน้าล้นผ่านจุด นาแม่
เล็ ก หนองหมอเฒ่ า เนื่ องเกิด พายุใ นปี ที่แล้ ว ส่ งผลให้ ดิน ทราย อุ ดตั น
บริเวณด้านหน้าฝายน้าล้นผ่าน ถ้าหากไม่ดาเนินการแก้ไขเร่งด่วน หากเกิด
น้ามาอีกจะทาให้น้าพัดดินทรายเข้าไปในที่ดินของประชาชนที่อยู่ข้างเคียง
จึงอยากให้ท่านประธานได้โปรดพิจารณาด้วยครับ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว
ลงชื่อ.................................................. (นายสัจจา จานงค์ศรี ประธานกรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายรังสรรค์ สมีนาง กรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายประสิทธิ์ ศรีจันดา กรรมการฯ)
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
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นางละมูล สุดสงคราม
ส.อบต.หมู่ที่ 10
นางน้อย ชนะเกตุ
ส.อบต.หมู่ที่ 4
นายสมศักดิ์ แถวนาดี
ส.อบต.หมู่ที่ 2

นายธีระวุฒิ รบไพรินทร์
ส.อบต.หมู่ที่ 15

นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภานฯ
นายพงณพัช ชาวเหนือ
รองปลัด อบต.บ้านลาน

นางกาญจนสุดา นาที
ส.อบต.หมู่ที่ 13

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาฯ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นลานทุ ก ท่ า น ดิ ฉั น ขอความอนุ เ คราะห์
หินคลุก ลงหน้าบ้านพ่อสุชาติ ถึงหน้าบ้านพ่อประมูล ในจุดนี้มีชาวบ้านมา
ร้องเรียนผ่านดิฉันเป็นจานวนมาก
เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาฯ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานทุกท่าน ดิฉันอยากขอความอนุเคราะห์
ท่อระบายน้าวางตรงจุดต่อท่อระบายน้าในหมู่ที่ 4 เพื่อให้น้าไหลสะดวกขึ้น
เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯที่เคารพ
ทุกท่าน ในส่วนของหมู่ที่ 2 ไม่ได้งบประมาณจากเงินสะสม แต่อยากขอ
ความอนุเคราะห์งบประมาณซ่อมแซมถนนที่เกิดน้าท่วมขังในหมู่บ้าน จุด
ถั ง ประปา เป็ น ซอยเล็ ก ๆ ใช้ ง บประมาณไม่ ม าก และอยากขอความ
อนุ เ คราะห์ ย างมะตอย เพื่ อซ่ อ มแซมถนนเส้ นจากบ้า นคุ ณประจวบไป
มหาวิทยาลัยรามคาแหงซึ่งเป็นหลุมเป็นบ่อหลายจุด ขอบคุณครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯที่เคารพ
ทุกท่านกระผมอยากเรียนถามท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านลาน ดังนี้
1.ในการขอบ้านเลขที่ ต้องมีขั้นตอนอย่างไร มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง
2.ขอความอนุเคราะห์งบประมาณดาเนินการจัดทาปูายหมู่บ้าน
บ้านวังแสงหมู่ที่ 15 ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโพดุล
3.อยากขอความอนุ เ คราะห์ ใ ห้ ท างกองช่ า งไปตรวจสอบการ
ดาเนินการของผู้รับเหมาในโครงการลงหินคลุก ว่าถูกต้องตามมาตรฐาน
หรือไม่
ขอเรียนเชิญท่านรองปลัดองค์การบริหารส่ว นตาบล รักษาการ
ผู้อานวยการกองช่าง ได้ตอบคาถามท่าน ส.อบต. ธีระวุฒิ รบไพรินทร์
เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านลานที่เคารพทุกท่าน ในการขออนุญาตปลูกสร้างนั้น ส่วนใหญ่จะ
เข้าใจว่าอบต.เป็นผู้ออกบ้านเลขที่ให้ แต่ ตามความจริงแล้ว อบต.บ้านลาน
สามารถออกได้เพียงใบอนุญาตสิ่ งปลูกสร้าง ส่ว นบ้านเลขที่ต้องไปขอที่
อาเภอบ้านไผ่ ในส่วนของค่าใช้จ่ายคิดเป็นตารางเมตร ตารางเมตรละ 50
สตางค์ และมีค่าธรรมเนียม 20 บาท ในการเข้ามาติดต่อถ้าเรามีแบบ
แปลนของเราก็นาประกอบคาขอ ในส่วนของอบต.ไม่มีบริการเขียนแบบให้
ต้องติดต่อช่างด้านนอกและมีวิศวกรรับรองอาจมีค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติม หาก
ช่างในองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานรับเขียนแบบจะไม่เกี่ยวข้องกับ
อบต. สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และรับแบบฟอร์มการขอได้ที่
กองช่าง ครับ
เรีย นท่ านประธานสภาฯ และท่านสมาชิ กสภาองค์ก ารบริ ห าร
ส่วนตาบลบ้านลานทุกท่าน ดิฉันขอความอนุเคราะห์หินคลุกหรือหินลูกรัง
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว
ลงชื่อ.................................................. (นายสัจจา จานงค์ศรี ประธานกรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายรังสรรค์ สมีนาง กรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายประสิทธิ์ ศรีจันดา กรรมการฯ)
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
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นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ

ลงเส้นทาง ไปหนองหมอเฒ่า เพราะเนื่องจากปัจจุบันเป็น ทราย ประชาชน
สั ญ จรล าบากฝากท่ า นประธานผ่ า นไปยั ง ท่ า นนายกพิ จ ารณาด้ ว ยค่ ะ
ขอบคุณค่ะ
ในส่วนที่ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน ได้
เสนอปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ขอให้
ทางฝุายบริหารได้นาไปพิจารณาดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนต่อไป มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีเรื่องจะแจ้งเพิ่มเติม อีกหรือไม่
ไม่มี
ถ้าไม่มี ส มาชิ กสภาฯ ท่านใดมีเรื่องแจ้ง เพิ่มเติม กระผม
ขอขอบคุณคณะ ผู้ บ ริ ห ารฯ สมาชิ ก สภาฯ และ เจ้ า หน้ า ที่
พนักงานที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอปิดการประชุม ขอบคุณครับ

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.
(ลงชื่อ)

สมชาย สันทิตย์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายสมชาย สันทิตย์)
ตาแหน่ง เลขานุการสภาอบต.บ้านลาน
(ลงชื่อ

เกรียงศักดิ์ โสมา ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายเกรียงศักดิ์ โสมา)
ตาแหน่ง ประธานสภาอบต.บ้านลาน
(ลงชื่อ

สัจจา จานงค์ศรี
(นายสัจจา จานงค์ศรี)
ตาแหน่ง ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ
(ลงชื่อ)

รังสรรค์ สมีนาง
(นายรังสรรค์ สมีนาง)
ตาแหน่ง กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ
(ลงชื่อ)

ประสิทธิ์ ศรีจันดา
(นายประสิทธิ์ ศรีจันดา)
ตาแหน่ง กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว
ลงชื่อ.................................................. (นายสัจจา จานงค์ศรี ประธานกรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายรังสรรค์ สมีนาง กรรมการฯ)
ลงชื่อ....................................................(นายประสิทธิ์ ศรีจันดา กรรมการฯ)
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน

