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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2563
วันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
---------------------------------------------ผู้มาประชุม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ชื่อ - สกุล
นายเกรียงศักดิ์ โสมา
นางเกสอน สมีนาง
นายไกล พืชผักหวาน
นายสมศักดิ์ แถวนาดี
นายรังสรรค์ สมีนาง
นายสมดี สุจริต
นางน้อย ชะนะเกตุ
นายอภิชัย กองค้า
นายบุญช่วย ใสเสริม
นายจาตุรงค์ นวลจันทร์
นายบุญเลิศ วรบุตร
นางพิษณุ นามสนธิ
นายเฉลิมบูรณ์ นามคา
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 5
ส.อบต.บ้านลาน หมู่ที่ 6
ส.อบต.บ้านลาน หมู่ที่ 6
ส.อบต.บ้านลาน หมู่ที่ 7
ส.อบต.บ้านลาน หมู่ที่ 8
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
นายสมาน จ่าบาล
ส.อบต.บ้านลาน หมู่ที่ 12
น.ส.บังอร นารินทร์
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

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

หมายเหตุ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว
ลงชื่อ.................................................. (นายสัจจา จานงค์ศรี ประธานกรรมการฯ)
ลงชื่อ.....................................................(นายรังสรรค์ สมีนาง กรรมการฯ)
ลงชื่อ......................................................(นายประสิทธิ์ ศรีจันดา กรรมการฯ)
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
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ลาดับที่
27
28
29
30

ชื่อ - สกุล
นายธีระวุฒิ รบไพรินทร์
นางสาพรรณ วรรณสุด
นายทวีศักดิ์ ชมเชยรัก
นายสมชาย สันทิตย์

ตาแหน่ง
ส.อบต.บ้านลาน หมู่ที่ 15
ส.อบต.บ้านลาน หมู่ที่ 16
ส.อบต.บ้านลาน หมู่ที่ 16
เลขานุการสภา อบต.บ้านลาน

ผู้ไม่มาประชุม
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
-

ตาแหน่ง
-

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
1
นายเสวก ลารังสิต
2
นายศุภชัย สีเนย์
3
นายสมชัย ไสยะวงษา
4
นางสาริศา ลารังสิต
5
นายพงณพัช ชาวเหนือ
6
นายจิรัฐกานต์ แสงสารวัตร์
น.ส.สุกัญญารัตน์ มาลัยไธสงค์
7
8
นางสาวสุธาสินี เชิดโกทา
9
นางสาวพัชรา ปิตตายัง
10
นายสุริยนต์ สมีน้อย
11
นายสุวรรณ เจ็กนอก
12
นายอาพร จ่าบาล
13
นายอาณัติ สุภัทรากุล
14
น.ส.อนุศรี เงาะเศษ
15
นางประนอม ไสวดี
16
นายสวัสดิ์ นามจาปา
17
น.ส.ช่อผกา ฉิมชัยกุล
18
นางนัตรนา จันทร์ลุทิน
19
นายอดิศักดิ์ ไสวงาม
20
นายสังเวียน สอนบาล
21
นางสาวบังอร บุเกตุ

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

รองปลัดอบต. บ้านลาน
หัวหน้าสานักปลัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
ครูโรงเรียนบ้านขามป้อม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
โรงเรียนบ้านลาน
ผอ.ร.ร.บ้านผักหวานฯ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7

กานันตาบลบ้านลาน
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลายมือชื่อ
ธีระวุฒิ รบไพรินทร์
สาพรรณ วรรณสุด
ทวีศักดิ์ ชมเชยรัก
สมชาย สันทิตย์

หมายเหตุ

ลายมือชื่อ
-

หมายเหตุ
-

ลายมือชื่อ
หมายเหตุ
เสวก ลารังสิต
ศุภชัย สีเนย์
สมชัย ไสยะวงษา
สาริศา ลารังสิต
พงณพัช ชาวเหนือ
จิรัฐกานต์ แสงสารวัตร์
สุกัญญารัตน์ มาลัยไธสงค์

สุธาสินี เชิดโกทา
พัชรา ปิตตายัง
สุริยนต์ สมีน้อย
สุวรรณ เจ็กนอก
อาพร จ่าบาล
อาณัติ สุภัทรากุล
อนุศรี เงาะเศษ
ประนอม ไสวดี

สวัสดิ์ นามจาปา
ช่อผกา ฉิมชัยกุล
นัตรนา จันทร์ลุทิน
อดิศักดิ์ ไสวงาม
สังเวียน สอนบาล
บังอร บุเกตุ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว
ลงชื่อ.................................................. (นายสัจจา จานงค์ศรี ประธานกรรมการฯ)
ลงชื่อ.....................................................(นายรังสรรค์ สมีนาง กรรมการฯ)
ลงชื่อ......................................................(นายประสิทธิ์ ศรีจันดา กรรมการฯ)
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
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เริ่มประชุมเวลา 08.30 น.
นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานเรื่อง เรียก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่
1 ตามที่สภา องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน ได้กาหนดประชุมสภา
สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 4ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑ – 15
พฤศจิกายน ๒๕63 เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามระเบียบฯจึงเรียก
ประชุมสภาฯ ขึ้นอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๗ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้เรียก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ตามสมัยประชุมและเป็นผู้เปิดหรือ
ปิดประชุมดังนั้น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จึงเรียกประชุม
สภาองค์การบริห ารส่ ว นตาบลบ้านลาน สมัยสามัญ สมัย ที่ 4 ครั้งที่ 1
ประจาปี พ.ศ. ๒๕63 เพื่อพิจ ารณาให้ค วามเห็น ชอบประกอบการขอ
อนุญ าตเข้า ทาประโยชน์ใ นพื้น ที่ป่า และเรื่อ งอื่น ๆของสภาองค์ก าร
บริหารส่วนตาบลบ้านลาน ในวันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา ๐
8.3๐ น. ณ ห้ อ งประชุ ม สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นลาน จึ ง
ประกาศให้ ทราบโดยทั่ว กันประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕63

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การให้ประชาชนเข้า ฟังการประชุมสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

อาเภอบ้านไผ่ แจ้งกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ พัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับ
การพิ จ ารณาให้ ป ระชาชนเข้ า ฟั ง การประชุ ม สภาองค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นทุกระดับ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นสะท้อน
ปัญหาความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีสานึกและรักถิ่นฐานบ้านเกิดตนเอง และมี
ความตื่นตัวในการรักชาติบ้านเมืองซึ่งสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการเมือง จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและนาไปพิจารณา
ดาเนินการตามความเหมาะสมจึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้ านลานทุกท่านได้ทราบในเบื้องต้น ในการประชุมสมัยต่อไปจะ
ดาเนิ น การ ร่ างเป็นระเบียบให้ ถูกต้องเพื่อให้ ส ภาฯ ได้พิจารณาเพื่อถือ
ปฏิ บั ติ และประกาศใช้ ต่ อ ไป รายละเอี ย ดปรากฏตามเอกสารทาง
เจ้าหน้าที่ได้แจกให้
รับทราบ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว
ลงชื่อ.................................................. (นายสัจจา จานงค์ศรี ประธานกรรมการฯ)
ลงชื่อ.....................................................(นายรังสรรค์ สมีนาง กรรมการฯ)
ลงชื่อ......................................................(นายประสิทธิ์ ศรีจันดา กรรมการฯ)
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
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นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ

มี ส มาชิ ก สภาฯท่ า นใดมี เ รื่ อ งจะแจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบหรื อ ไม่
เรียนเชิญครับ

นายเสวก ลารังสิต
นายก อบต. บ้านลาน

เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกสภาองค์การบริห ารส่ว นตาบล
บ้านลาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ฝ่ายบริหารมีเรื่องจะแจ้งให้ที่
ประชุมทราบดังนี้
- องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นลาน ได้ ด าเนิ น การซ่ อ มแซม
เส้นทางการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรไปแล้วบางส่วน ไม่ว่าจะเป็นหมู่ที่
3 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 6 ในส่วนหมู่บ้านอื่นจะเร่งดาเนินการซ่อมแซมต่อไป
- นายอาเภอบ้านไผ่ ได้เปลี่ยนชื่อ จากชื่อเดิม นายรุจน์ รังษี
เปลี่ยนเป็น นายรุจติศักดิ์ รังษี
- วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้ า นลานได้ ด าเนิ น การจั ด นางร าเพื่ อ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมบวงสรวง 10
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดขอนแก่น โดยมีนางราจานวน 50 คน
- วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โรงพยาบาลบ้านไผ่ จะ
ดาเนินการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยใน ไปยังโรงพยาบาลแห่งใหม่ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านลาน สนับสนุนรถกู้ชีพกู้ภัยเพื่อร่วมดาเนินการเคลื่อนย้าย
ผู้ ป่ ว ยในส่ ว นของการให้ บ ริ ก ารการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น ยั ง เป็ น โรงพยาบาล
แห่งเดิม และจะดาเนินการเป็นศูนย์สุขภาพแห่งใหม่
- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้ า นลาน ได้ รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณ เงิ น อุ ด หนุ น เฉพาะกิ จ
หลายโครงการดังนี้
1. โครงการขุดลอกลาห้วยทราย งบประมาณ 4,84,000 บาท
2. โครงการขุดลอกลาห้วยวังขอนแดง งบฯ 4,84,000 บาท
3. โครงการขุดลอกลาห้วยวังข่า เป็นบางช่วง ที่มีการชารุด
4. โครงการจัดซื้อเรือท้องแบน งบประมาณ 80,000 บาท
5. โครงการซ่ อ มแซมถนนลาดยาง เสริ ม ผิ ว แอสฟั น ติ ก
บ้านกุดเชือกหมู่ที่ 10, 11 ถึงบ้านนาโน ระยะทางประมาณ
2,600 เมตร กว้าง 5 เมตร
5. โครงการซ่ อ มแซมถนนลาดยาง เสริ ม ผิ ว แอสฟั น ติ ก
เส้นกลางหมู่บ้าน บ้านสร้างแป้น ไป ดอนนาแพง

ที่ประชุม
นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

รับทราบ
มี ส มาชิ ก สภาฯท่ า นใดมี เ รื่ อ งจะแจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบหรื อ ไม่
เรียนเชิญครับ
ไม่มี
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว
ลงชื่อ.................................................. (นายสัจจา จานงค์ศรี ประธานกรรมการฯ)
ลงชื่อ.....................................................(นายรังสรรค์ สมีนาง กรรมการฯ)
ลงชื่อ......................................................(นายประสิทธิ์ ศรีจันดา กรรมการฯ)
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
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นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
จะดาเนินการประชุมในระเบียบวาระต่อไป

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒

รับทราบ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
2.1 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ประจาปี พ.ศ. ๒๕63 เมื่อวันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕63

นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ

ในระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ขอเรียนเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุม
เรียนเชิญครับ

นายสัจจา จานงค์ศรี
ประธานคณะกรรมการฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร
และผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก ท่ า น กระผม นายสั จ จา จ านงค์ ศ รี ประธาน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ตามที่คณะกรรมการได้ร่วมกัน
พิจารณารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี
พ.ศ. ๒๕63 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ปรากฏว่า รายงานการ
ประชุมดังกล่าวเรียบร้อยดีเพื่อให้บันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวมีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น หากท่านใดพบข้อบกพร่องได้โปรดแจ้งในที่ประชุมเพื่อแก้ไข
ต่อไปด้วยครับ

นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯท่านใดพิจารณาแล้วเห็นว่ามีส่วนใดของรายงาน
การประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้วที่ต้องแก้ไขอีกหรือไม่

นายธีระวุฒิ รบไพรินทร์
ส.อบต. หมู่ที่ 15

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม ขออนุญาตเพิ่มเติม
ในบันทึกรายงานการประชุมดังนี้
- หน้าที่9 บรรทัดที่ 25 ให้แก้ไขประโยคให้สมบูรณ์จาก องค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นลานทุ ก แก้ ไ ขเป็ น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
บ้านลานทุกท่าน
- หน้า ที่ 10 บรรทั ดที่ 22 ให้ แ ก้ไ ขประโยค จากเดิม มี ความ
เดือดร้อนเรื่องถนนจุดยกร่องพูนดิน ซึ่งมีความหมายไม่ชัดเจน ให้แก้ไขให้
ชัดเจนด้วยครับ สาหรับกระผมก็มีแก้ไขเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ครับ

นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯท่านอื่นพิจารณาแล้วเห็นว่ามีส่วนใดของรายงาน
การประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้วที่ต้องแก้ไขอีกหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว
ลงชื่อ.................................................. (นายสัจจา จานงค์ศรี ประธานกรรมการฯ)
ลงชื่อ.....................................................(นายรังสรรค์ สมีนาง กรรมการฯ)
ลงชื่อ......................................................(นายประสิทธิ์ ศรีจันดา กรรมการฯ)
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
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นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ

เมื่อไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมกระผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงาน
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2563
เมื่อวันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕63 ท่านใดเห็นสมควร รับรอง
รายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่าวโปรดยกมือขึ้นพ้นศีรษะ

ที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 18 เดือน สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕63 โดยการยกมือเหนือศีรษะ จานวน 27 เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
3.1 รายงานสถานะการเงินการคลังขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านลานประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ
นางไพรัตน์ วงษ์อินทร์จันทร์
ผู้อานวยการกองคลัง

ในระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่อง รายงานสถานะการเงินการคลังของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
เรียนเชิญผู้อานวยการกองคลังได้รายงานต่อที่ประชุม
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านเลขานุการ
สภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ดิฉันนางไพรัตน์ วงศ์อินทร์จันทร์ ขอรายงานสถานะ
การเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
งบแสดงสถานะการเงินประจาปี 2563
-ปัจจุบันนี้มีงบทรัพย์สิน 22,382986.36 บาท
-เงินฝากธนาคาร 22,498,552.73 บาท
-เงินฝากกระทรวงการคลัง 25,500 บาท
-รายได้จากรัฐบาลค้างรับ 1,446,000 บาท
-ลูกนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน 708,336 บาท
รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น 24,678,333.73 บาท
ด้านรายรับ
ประมาณการรายรับ
55,000,000.00
บาท
รับจริง
2,258,321
บาท
รายรับจริง ต่ากว่าประมาณการ 7,738,817.43
บาท
ด้านรายจ่าย
ประมาณการรายจ่าย 55,000,000.00
บาท
รายจ่ายจริง 3,183,830.50
บาท
รายจ่ายจริง ต่ากว่าประมาณการ 12,960,020.09
บาท
เงิน สะสม
5,669,169.90
บาท
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว
ลงชื่อ.................................................. (นายสัจจา จานงค์ศรี ประธานกรรมการฯ)
ลงชื่อ.....................................................(นายรังสรรค์ สมีนาง กรรมการฯ)
ลงชื่อ......................................................(นายประสิทธิ์ ศรีจันดา กรรมการฯ)
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
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เงินทุนสารอง 12,822,758
บาท
หมวดเงินสะสม (คงเหลือ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563)
เงินสะสม
5,669,169.90 บาท
เงินทุนสารองเงินสะสม 12,822,758.69 บาท
รายงานรับ – จ่าย
รายรับจริง
2,258,321.49
บาท
รายรับจริง
3,183,830.50
บาท
ผลต่างรายรับ สูงกว่า รายจ่าย 925,509.01 บาท
งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
ขอรายงานสถานะการเงินการคลังเพียงเท่านี้ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ค่ะ
นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม
นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ
ทีป่ ระชุม

ในระเบี ย บวาระที่ 3.1 เรื่ อ ง รายงานสถานะการเงิ น
การคลัง ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2563 ต่ อ ที่ ป ระชุ ม มี
สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัย หรือ มีข้อซักถามใดๆหรือไม่เรียน
เชิญครับ
-ไม่มีเมื่ อ ไม่ มี ส มาชิ ก สภ าฯ ท่ า นใดมี ข้ อ ซั ก ถาม ดั ง นั้ น
จะดาเนินการในระเบียบวาระการประชุมต่อไป
รับทราบ
3.2 รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563

นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ

ในระเบียบวาระที่ 3.2 เรื่อง รายงานสรุปผลการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรียนเชิญฝ่ายบริหารได้รายงาน
ต่อที่ประชุม

นายเสวก ลารังสิต
นายกอบต.บ้านลาน

เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานทุกท่าน ฝ่ายบริหารขอ
รายงาน สรุปผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ดังนี้
สรุปผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561
- 2565 ) ที่ตั้งจ่ายจากข้อบัญญัติฯ และเงินนอกงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
พ.ศ. 2562 - 30 กันยายน พ.ศ. 2563 องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านลาน อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว
ลงชื่อ.................................................. (นายสัจจา จานงค์ศรี ประธานกรรมการฯ)
ลงชื่อ.....................................................(นายรังสรรค์ สมีนาง กรรมการฯ)
ลงชื่อ......................................................(นายประสิทธิ์ ศรีจันดา กรรมการฯ)
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
รวม 52 โครงการ งบประมาณ 24,685,880 บาท เบิกจ่าย
แล้ว 20,361,448 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและสังคมน่าอยู่
รวม 101 โครงการ งบประมาณ 5,827,520 บาท
เบิกจ่ายแล้ว 23,334,834 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวม 7 โครงการ งบประมาณ 1,256,000 บาท
เบิกจ่ายแล้ว 1,236,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้า
และการลงทุน จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 40,000 บาท
เบิกจ่ายแล้ว 40,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
รวม 45 โครงการ งบประมาณ 22,190,600บาท เบิกจ่ายแล้ว
12,455,391 บาท
รวมทุกยุทธศาสตร์ จานวน 206 โครงการ งบประมาณ
54,000,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 57,427,673 บาท
ระดับความสาเร็จ ในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา 3 ปี
คิดเป็นร้อยละ 92.31 เปอร์เซ็น
ในส่วนรายละเอียดของโครงการต่างๆ ขอให้ท่านสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานโปรดพิจารณาตามเอกสาร
ที่ทางเจ้าหน้าที่ได้แจกให้ สาหรับฝ่ายบริหารขอรายงานให้
ท่านประธานทราบเพียงเท่านี้ ครับ
นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

ในระเบียบวาระที่ 3.2 เรื่อง รายงานสรุปผลการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรียนเชิญฝ่ายบริหารได้รายงาน
ต่อที่ประชุมมีสมาชิกสภาฯท่านใด มีข้อสงสัย หรือ มีข้อซักถามใดๆ
หรือไม่ เรียนเชิญครับ
-ไม่มี-

นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ

เมื่ อ ไม่ มี ส มาชิ ก สภาฯ ท่ า นใดมี ข้ อ ซั ก ถาม ดั ง นั้ น จะ
ดาเนินการในระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ
3.3 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
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

ในระเบียบวาระที่ 3.3 เรื่อง รายงานการติดตามและ
ประเมิน ผลแผนพัฒ นาองค์ก ารบริห ารส่ว นต าบลบ้า นลาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอเรียนเชิญฝ่ายบริห ารได้
รายงานต่อที่ประชุมต่อไป
เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานทุกท่าน ฝ่ายบริหารขอ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านลาน ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ดังนี้
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านลานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ท า
แผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๖๑ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ข้อ 12
ใ ห้ ย ก เ ลิ ก ค ว า ม ใ น ( 3 ) ข อ ง ข้ อ 2 9 ข อ ง ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2559 และให้ ใ ช้ ค วาม
ต่อไปนี้แทน (๓) รายงานผลและเสนอความเห็ นซึ่งได้จากการ
ติด ตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น ต่อ ผู้ บ ริห ารท้อ งถิ่ น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ให้ ป ระชาชนในท้ อ งถิ่ น ทราบในที่ เ ปิ ด เผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 30 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ท า แผนพั ฒ นาขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2559 และให้ ใ ช้ ค วาม
ต่อไปนี้แทน “(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น
พร้อมทั้ง ประกาศผลการติ ดตามและประเมิ นผลแผนพัฒ นาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และ
ต้องปิดประกาศโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว
ลงชื่อ.................................................. (นายสัจจา จานงค์ศรี ประธานกรรมการฯ)
ลงชื่อ.....................................................(นายรังสรรค์ สมีนาง กรรมการฯ)
ลงชื่อ......................................................(นายประสิทธิ์ ศรีจันดา กรรมการฯ)
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
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ปี ล ะหนึ่ง ครั้ งภายในเดื อนธั น วาคมของทุ กปี ” คณะกรรมการ
ติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
ลาน ร่วมกับคณะทางานที่ได้รับการแต่งตั้งได้ดาเนินการ ติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2562 สาหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.
256๓ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน ได้ดาเนินการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 256๕) โดยโครงการที่บรรจุ
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –256๕) (เฉพาะปี ๒๕6๓
รวม 195 โครงการ งบประมาณ 86,692,822 บาท ซึ่ ง
รายละเอียดแยกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ

งบประมาณ (บาท)

1. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

55

26,480,622

2. การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

84

46,285,000

3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

25

5,737,200

2

150,000

29

4,020,000

195

86,692,822

4. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้า การลงทุน
และการท่องเที่ยว
5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
รวม

ผลการดาเนินงาน
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน สามารถนาโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 – 256๕ ) ไปปฏิบัติได้จานวนทั้งสิ้น 180 โครงการ งบประมาณการเบิกจ่าย
57,427,673 บาท ดังนี้

2. การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

84

จานวนโครงการ
ที่นามาจาก
ข้อบัญญัติ/เงิน
นอกงบประมาณ
52
101

3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

25

7

ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

จานวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาสามปี
(เฉพาะปี 25๖3 )
55

จานวน
โครงการ
ที่ปฏิบัติได้

จานวน
งบประมาณ
เบิกจ่าย

44

20,361,449

96

23,334,834

5

1,236,000

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว
ลงชื่อ.................................................. (นายสัจจา จานงค์ศรี ประธานกรรมการฯ)
ลงชื่อ.....................................................(นายรังสรรค์ สมีนาง กรรมการฯ)
ลงชื่อ......................................................(นายประสิทธิ์ ศรีจันดา กรรมการฯ)
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
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4. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้า
การลงทุนและการท่องเที่ยว
5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
รวม

2

1

1

40,000

29

45
206

34

12,455,391

180

57,427,673

195

สรุปผลการประเมิน
จากข้อมูลจานวนโครงการที่ได้นามาสรุปเป็นรายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาฯ จะ
เห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานได้ดาเนินงานตามโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์
คิดเป็นร้อยละได้ดังนี้
ปี 2563

ยุทธศาสตร์
จานวน (โครงการ) คิดเป็น % (เปอร์เซ็นต์)
1.
2.
3.
4.
5.

การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
รวม

44
96
5
1
34
180

24.44
53.33
2.78
0.56
18.89
100

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ประจาปีงบประมาณ 2563
- โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 -2565) จานวนทั้งสิ้น
195 โครงการ
- โครงการที่นามาจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2563 และเงินนอก
งบประมาณ จานวน 206 โครงการ
- โครงการที่นาไปปฏิบัติจริงทั้งสิ้น
จานวน 180 โครงการ
- ระดับความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาฯ
= 180 × 100
195
= 92.31 %
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1. การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ สามารถนาแผนไปปฏิบัติได้ตามแผนที่วางไว้
ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว
ลงชื่อ.................................................. (นายสัจจา จานงค์ศรี ประธานกรรมการฯ)
ลงชื่อ.....................................................(นายรังสรรค์ สมีนาง กรรมการฯ)
ลงชื่อ......................................................(นายประสิทธิ์ ศรีจันดา กรรมการฯ)
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
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2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานของ อบต.เห็นควร
มีการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของ อบต.
มากขึ้น
3. การรายงานผลการดาเนินการในด้านต่างๆ เห็นควรมีการรายงานและ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบมากขึ้น
4. การน าแผนไปปฏิ บั ติ ซึ่ ง จากการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของแผนฯ จ านวน
โครงการที่นาไปปฏิบัติ ได้สูงบรรลุตามวัตถุประสงค์ฝ่ายบริหารขอรายงานเพียงเท่านี้ครับ
นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม
นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ
นายเสวก ลารังสิต
นายกอบต.บ้านลาน

ในระเบียบวาระที่ 3.3 เรื่อง รายงานสรุปผลการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรียนเชิญฝ่ายบริหารได้รายงาน
ต่อที่ประชุมมีสมาชิกสภาฯท่านใด มีข้อสงสัย หรือ มีข้อซักถามใดๆ
หรือไม่ เรียนเชิญครับ
-ไม่มีเมื่ อ ไม่ มี ส มาชิ ก สภาฯ ท่ า นใดมี ข้ อ ซั ก ถาม ดั ง นั้ น จะ
ดาเนินการในระเบียบวาระการประชุมต่อไป
รับทราบ
3.4 การประกาศใช้แผนดาเนินงานประจาปี พ.ศ.2564
ในระเบียบวาระที่ 3.3 เรื่อง การประกาศใช้แผน
ดาเนินงานประจาปี พ.ศ. 2564 ขอเรียนเชิญฝ่ายบริหารได้
ประกาศต่อที่ประชุมต่อไป
เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานทุกท่าน ฝ่ายบริหารขอ
ประกาศใช้แผนดาเนินงานประจาปี พ.ศ. 2564 ดังนี้
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
เรื่องประกาศใช้แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๔
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบั บ ที่ 2 ) พ.ศ. 2559 ข้ อ ๒๖ (๒) คณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
พิจ ารณาร่ า งแผน ด าเนิ น งาน แล้ ว เสนอผู้ บ ริ ห ารท้ องถิ่ น ประกาศเป็ น
แผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงาน ภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้อง
ปิดประกาศไว้อย่างน้อย สามสิบวัน บัดนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านลานจึง ประกาศใช้แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕64
เพื่อนาไปปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางของการจัดทาแผนจัดหาพัสดุ แผนการ
ใช้จ่ายเงินรายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้
จึ ง ประกาศ
ให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือนตุลาคม พ.ศ. 256๓
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
ระเบียบวาระที่ 4

ในระเบี ย บวาระที่ 3.4 เรื่ อ ง ประกาศใช้ แ ผนด าเนิน งาน
ประจาปี พ.ศ. 2564 ตามที่ฝ่ายบริหารได้ประกาศต่อประชุมสภาฯ
แล้ว มีสมาชิกสภาฯท่านใด มีข้อสงสัย หรือ มีข้อซักถามใดๆ หรือไม่ เรียน
เชิญครับ
-ไม่มีเมื่ อ ไม่ มี ส มาชิ ก สภาฯ ท่ า นใดมี ข้ อ ซั ก ถาม ดั ง นั้ น จะ
ดาเนินการในระเบียบวาระการประชุมต่อไป
รับทราบ
เรื่อง กระทู้ถาม (ถ้ามี)
-ไม่มสี มาชิกสภาฯอภิปราย-

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5

นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม
นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ

รับทราบ
เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
5.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 (แปรญัตติ)
เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
ทุกท่านสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานได้มีมติเห็นชอบให้ผ่านร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวาระที่
2ขั้นแปรญัตติ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕63 เมื่อวันที่ 18 เดือน
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕63 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปราย
เพิ่มเติมหรือไม่
-ไม่มีผู้อภิปรายเมื่อไม่มีผู้อภิปรายกระผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป
รับทราบ
5.2 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 (ลงมติ)
เรียนท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน สภาองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านลานได้ มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณพ.ศ.2564 ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕63 เมื่อวันที่
18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕63 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะ
อภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว
ลงชื่อ.................................................. (นายสัจจา จานงค์ศรี ประธานกรรมการฯ)
ลงชื่อ.....................................................(นายรังสรรค์ สมีนาง กรรมการฯ)
ลงชื่อ......................................................(นายประสิทธิ์ ศรีจันดา กรรมการฯ)
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
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ที่ประชุม
นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ

-ไม่มีผู้อภิปรายเมื่อไม่มีผู้อภิปรายกระผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 6

รับทราบ
เรื่องที่เสนอใหม่
6.1 พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบประกอบการขอ
อนุ ญ าตเข้ า ท าประโยชน์ ใ นเขตพื้ น ที่ ป่ า ในเขตพื้ น ที่ ต าบล
บ้ า นลาน หมู่ ที่ 5 สถานที่ ติ ด ตั้ ง WiFi หมู่ บ้ า น สั ญ ญา
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 คู่สัญญาให้บริการพื้นที่ บริษัท กสท.
โทรคมนาคม จ ากั ด (มหาชน) latitude 16.009509
longitude1 102.81894 โครงการห่างไกล

นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ

นายเสวก ลารังสิต
นายก อบต.บ้านลาน

นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ

ระเบี ย บวาระที่ 6.1 เรื่ อ งพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ
ประกอบการขออนุญาตเข้าทาประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า ในเขต
พื้นที่ ตาบลบ้านลาน หมู่ที่ 5 สถานที่ติดตั้ง WiFi หมู่บ้าน สัญญา
ตะวั นออกเฉี ย งเหนื อ 3 คู่ สั ญ ญาให้ บ ริก ารพื้น ที่ บริ ษั ท กสท.
โทรคมนาคม จ ากั ด (มหาชน) latitude 16.009509
longitude1 102.81894 โครงการห่ า งไกลเรี ย นเชิ ญ ท่ า น
นายกฯได้ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม
ประชุ ม ทุ ก ท่ า น
ด้ ว ยอ าเภอบ้ า นไผ่ แ จ้ ง เป็ น หนั ง สื อ
ที่ ขก0023.15 / 3607 เรื่องขอความอนุเคราะห์ให้สภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตเข้า
ทาประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าโดยสานักงานคณะกรรมาธิการกิจการ
กระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(สานักงาน กสทช.) และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สารร่ ว มกั น บู ร ณาการโครงการยกระดั บ โครงสร้ า งพื้ น ฐาน
โทรคมนาคมเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของประเทศตามมติ
คณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 19 มกราคม 2563 โดยส านั ก งาน
กสทช. ก าหนดด าเนิ น การโครงการเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นบู ร ณาการ
ดังกล่าว อาเภอบ้านไผ่จึงให้เสนอเรื่องให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านลาน พิจารณาให้ความเห็นชอบ หลังจากที่สภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านลานพิจารณาแล้วผลเป็นประการใดให้แจ้ง
เรื่องไปยัง สานักงาน กสทช. ทราบ ต่อไป
ตามที่ท่านนายก อบต. บ้านลาน ได้เสนอไปแล้วนั้น
มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว
ลงชื่อ.................................................. (นายสัจจา จานงค์ศรี ประธานกรรมการฯ)
ลงชื่อ.....................................................(นายรังสรรค์ สมีนาง กรรมการฯ)
ลงชื่อ......................................................(นายประสิทธิ์ ศรีจันดา กรรมการฯ)
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
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นายสัจจา จานงค์ศรี
ส.อบต. หมู่ที่ 8

นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ
นายสมศักดิ์ แถวนาดี
ส.อบต. หมู่ที่ 2

นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ
ค ณ ะ ผู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ ส ม า ชิ ก ส ภ า อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร
ส่วนตาบลบ้านลานทุกท่าน กระผมขออนุญาตเสนอเพื่อให้ ที่
ประชุมได้พิจารณา ในเรื่องนี้นั้นข้อมูลยังไม่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น
ข้อมูล การดาเนินการเสาสู งเท่าไหร่ ฐานกว้า งเท่า ไหร่ ใช้ พื้น ที่
เท่ า ไหร่ แล้ ว พื้ น ที่ ป่ า ที่ จ ะด าเนิ น การนั้ น เป็ น อ านาจสภาฯ
หากสภาฯอนุมัติแล้ว ประชาชนที่อยู่ในพื้นเป็นเจ้าของพื้นที่จะ
ยินยอมหรือไม่ ฉะนั้นเพื่อป้องกันมิให้เ กิดปัญหา กระผมขอเสนอ
ให้ประสานไปยัง กสทช. เพื่อให้ทราบข้อมูลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพื่อ
นาข้อมูลประกอบการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไปครับ
มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ
ฝ่ายบริหาร และสมาชิกสภาฯที่เคารพทุกท่าน สาหรับกระผมแล้ว
อยากขอเสนอให้ ท่านเลขาสภาฯ ได้ประสานไปยัง อบต.อื่น เพื่อ
สอบถามข้ อ มู ล น ามาประกอบการพิ จ ารณา และหากข้ อ มู ล ที่
ชัดเจนยิ่งขึ้น แล้วจึงนาเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่
ไม่มีผู้อภิปราย

นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ

เมื่อ ไม่ม ีท่า นใดอภิป รายกระผมขอมติใ นที่ป ระชุม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานท่านใด มีมติ
ความเห็นชอบประกอบการขอ อนุญาตเข้าทาประโยชน์ในเขต
พื้น ที่ป่า ในเขตพื้น ที่ ตาบลบ้า นลาน หมู่ที่ 5 สถานที่ติดตั้ง
WiFi หมู่บ้าน สัญญาตะวันออกเฉียงเหนือ 3 คู่สัญญาให้บริการ
พื้น ที่ บริ ษัท กสท. โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) latitude
16.009509 longitude1 102.81894 โครงการห่างไกล
โปรดยกมือขึ้นพ้นศีรษะ

ที่ประชุม

มีมติให้นาข้อมูลและรายละเอียดของโครงการดังกล่าว
เพิ่มเติมให้ชัดเจน เพื่อพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป โดย
การยกมือเหนือศีรษะ จานวน 27 เสียง
เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ขณะนี้เวลา 12.00 น.
ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านพักรับ ประทานอาหาร และ นัดประชุม
ในเวลา 13.30 น.

นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว
ลงชื่อ.................................................. (นายสัจจา จานงค์ศรี ประธานกรรมการฯ)
ลงชื่อ.....................................................(นายรังสรรค์ สมีนาง กรรมการฯ)
ลงชื่อ......................................................(นายประสิทธิ์ ศรีจันดา กรรมการฯ)
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
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--------------------- พักรับประทานอาหาร--------------------------เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ

ขณะนี้เวลา 13.30 น. เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วขอเปิด
ประชุมในภาคบ่าย ในวาระอื่นๆต่อไป

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่นๆ

นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ

เรี ย นท่ า นสมาชิ ก สภาฯ คณะผู้ บ ริ ห าร และผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
ประชุมทุกท่าน ในระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ มีส มาชิกสภา
ท่านใดจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรียนเชิญครับ

นายไกล พืชผักหวาน
ส.อบต. หมู่ที่ 1

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา
องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลบ้า นลานทุกท่า น ส าหรับหมู่ที่ 1
อยาก ให้ ดาเนินการซ่อมแซมถนนที่ถูกน้ากัดเซาะถนนเส้นทาง
การเกษตรด้ า นทิ ศ ใต้ข องป่ า ช้ า สาธารณะ เส้ น โคกกลางไปนา
ผู้ใหญ่ทองแดงเส้นจากพ่อกัญหา ไปป่าช้าบ้านลาน ครับ

นายสมศักดิ์ แถวนาดี
ส.อบต. หมู่ที่ 2

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้ บริหาร และสมาชิกสภา
องค์การบริห ารส่ ว นตาบลทุกท่าน ส าหรับหมู่ที่ 2 ขอความ
อนุ เ คราะห์ ย างมะตอย ประมาณ 50-100ถุ ง เพื่ อ ซ่ อ มแซม
ถนนลาดยางที่เป็นหลุมเป็นบ่อครับ

นายรังสรรค์ สมีนาง
ส.อบต. หมู่ที่ 3

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา
องค์การบริห ารส่ ว นตาบลทุกท่าน ส าหรับหมู่ที่ 3 ขอความ
อนุเคราะห์ ซ่อมแซมคันคูลาห้วยวังยาวให้ประชาชนสัญจรได้
สะดวก ครับ

นางน้อย ชนะเกตุ
ส.อบต. หมู่ที่ 4

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลทุกท่าน หมู่ที่ 4 ขอเสนอให้แก้ไขคันคู
ห้วยทรายที่มีโครงการขุดลอก ดินที่ขุดลอกเป็นดินทรายวางบน
คันคูห้วย ทาให้ถนนบนคันคูห้วยเสียหาย และทาให้สัญจรไปมา
ลาบาก ค่ะ

นายบุญช่วย ใสเสริม
ส.อบต. หมู่ที่ 5

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลทุกท่าน หมู่ที่ 5 ขอขอบคุณท่าน
ประธานในการซ่อมแซมคันคูห้วยวังขอนแดง ครับ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว
ลงชื่อ.................................................. (นายสัจจา จานงค์ศรี ประธานกรรมการฯ)
ลงชื่อ.....................................................(นายรังสรรค์ สมีนาง กรรมการฯ)
ลงชื่อ......................................................(นายประสิทธิ์ ศรีจันดา กรรมการฯ)
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
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นายบุญเลิศ วรบุตร
ส.อบต. หมู่ที่ 6

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลทุกท่าน หมู่ที่ 6 ขอเสนอให้แก้ไข
ปรับปรุงโครงการวางท่อระบายน้า จุดถนนเชื่อมต่อสะพานข้าม
ล าห้ ว ยทรายไปทางบ้ า นสร้ า งแป้ น ขณะนี้ ท่ อ ดั ง กล่ า วได้ แ ตก
ด้านบนเนื่องจากไม่มีการยาแนว ทาให้เกิดเป็นโพรง ประชาชนที่
สัญจรไปมาถ้าหากไม่ทราบอาจเกิดอุบัติเหตุได้ ครับ

นางพิษณุ นามสนธิ
ส.อบต. หมู่ที่ 7

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ
ทุกท่าน หมู่ที่ 7 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนที่ลงไปลาห้วย
ภูเหล็ก อยากขอหินคลุกไปลงเพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

นายเฉลิมบูรณ์ นามคา
ส.อบต.หมู่ที่ 8

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ
ที่เคารพทุกท่าน หมู่ที่ 8 ขอขอบพระคุณทางองค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านลานที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ซ่อมแซมคันคูห้วยครับ

นายวีระชาติ อันพันลัม
ส.อบต.หมู่ที่ 9

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ
ที่เคารพทุกท่าน หมู่ที่ 9 อยากขอความอนุเคราะห์ยางมะตอยเพื่อ
ซ่อมแซมถนนทางเข้าหมู่บา้ นที่เป็นหลุมเป็นบ่อครับ

นางละมูล สุดสงคราม
ส.อบต.หมู่ที่ 10

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ
ที่เคารพทุกท่าน หมู่ที่ 10 อยากเรียนถามโครงการถนนยกร่อง
พูนดินที่เชื่อมกับถนนบ้านกุดเชือก วังแสง ไป บ้านนาโน ไม่ทราบ
ว่ามีลูกรังหรือไม่คะ และตรงนาแม่ตู้ เงาะเศษ คันคูห้วยขาด
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมด้วยค่ะ

น.ส.เสาวณี ประสิทธิ์นอก
ส.อบต.หมู่ที่ 11

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ
ที่เคารพทุกท่าน หมู่ที่ 11 อยากขอความอนุเคราะห์ถนนคสล.
ในเส้ นทางท้ายบ้าน เส้ นไปถังน้าประปา ตอนนี้น้าเซาะ ไป-มา
ลาบาก ในเบื้องต้นอยากขอความอนุเคราะห์หินลูกรังก่อนค่ะ

นายสมาน จ่าบาล
ส.อบต.หมู่ที่ 12

เรียนท่านประธาน ท่านนายก ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาฯ
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน หมู่ที่ 12 ขอความอนุเคราะห์ ทาง
เชื่ อ มสร้ า งแป้ น ไป บ้ า นเหล่ า หลวง ขณะนี้ ยั ง ด าเนิ น การ
ซ่อมแซมยังไม่แล้วเสร็จฝากท่านประธานสภาฯ พิจารณาด้วยครับ

น.ส.กาญจนสุดา นาที
ส.อบต.หมู่ที่ 13

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก และสมาชิกสภาฯ
ทุกท่าน ดิฉันอยากขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมคันคูห้วยหนองโน
ไปวังขอนแดง เมื่อก่อนมีลูกรังหลังจากโดนพายุทาให้ลาห้วยขาด
เป็นบางช่วงขอความอนุเคราะห์ให้ทางองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านลานซ่อมแซมด้วยค่ะ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว
ลงชื่อ.................................................. (นายสัจจา จานงค์ศรี ประธานกรรมการฯ)
ลงชื่อ.....................................................(นายรังสรรค์ สมีนาง กรรมการฯ)
ลงชื่อ......................................................(นายประสิทธิ์ ศรีจันดา กรรมการฯ)
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
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นายประสิทธิ์ ศรีจันดา
ส.อบต.หมู่ที่ 14

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก และสมาชิกสภาฯ
ทุกท่าน ขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่ให้ความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนน
ลาห้ วยส าโรง แต่ยังขาดดินยังไม่พอ อีกเส้นหนึ่งคือเส้ นหน้าวัด
อยากได้ดินไปถม ดินในหมู่บ้านมีนะครับถ้าหากมีงบประมาณได้
โปรดพิ จ ารณาด้ ว ยครั บ และขอความอนุ เ คราะห์ ซ่ อ มแซม
ฝายน้าล้นที่ตอนนี้รั่ว เป็นหน้าแล้งพอดีน่าจะซ่อมแซมได้ครับ

นายธีระวุฒิ รบไพรินทร์
ส.อบต.หมู่ที่ 15

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ฝ่ายบริหาร
และผู้เข้าร่ว มประชุมทุกท่าน ในส่ว นของหมู่ที่ 15 ขอนาเรียน
เรื่ อ งการปรับ เกดถนน ในช่ ว งนี้ เ หมาะสมมากที่ จะด าเนิ น การ
อยากให้ทางองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานปรับเกดคันคูห้วย
เชื่ อมต่อ บ้า นหิ นลาด เชื่อ มต่ อ บ้า นไพศาล และอีก เส้ นหนึ่ง คื อ
อยากขอความอนุเคราะห์หินคลุกเส้นไปบ้านหินฮาว ครับ

นางสาพรรณ วรรณสุด
ส.อบต.หมู่ที่ 16

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ฝ่ายบริหาร
และผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก ท่ า น ส าหรั บ หมู่ ที่ 16 ทางเข้ า บ้ า น
โนนสวาง บริเวณลานมัน มีหลุมเคยเอายางมะตอยมาใส่ แต่ก็ไม่
อยู่ค่ะและขอขอบคุณที่ซ่อมแซมถนนทางไปโรงเรียน บ้านลาน
ขอขอบคุณค่ะ

นายทวีศักดิ์ ชมเชยรัก
ส.อบต.หมู่ที่ 16

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ฝ่ายบริหาร
และผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก ท่ า น หมู่ 1 6 ขอเพิ่ ม เติ ม ขอความ
อนุเคราะห์ไฟฟ้าแสงสว่างซอยบ้านพ่อวิชัย หารคาแพง เนื่ องจาก
มืดมากครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานทุกท่านในส่วน
ของเรื่ อ งปั ญ หาของแต่ ล ะหมู่ บ้ า น ทางฝ่ า ยบริ ห ารจะได้
มอบหมายให้ ท่ า นรองปลั ด รั ก ษาการผู้ อ านวยการกองช่ า ง
ดาเนินการสารวจต่อไป โครงการขุดลอกลาห้วยที่กาลังดาเนินการ
ในปั จ จุ บั น นี้ เ ป็ น โครงการของอ าเภอ มี ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง ให้ ก านั น
ผู้ใหญ่บ้านเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง อยากฝากให้ท่าน
สมาชิกสภาฯ ฝากกากับดูแลด้วยนะครับ ทุกอย่างที่ท่านสมาชิก
สภาฯ ได้เสนอเข้ามาทางฝ่ายบริหารจะเร่งดาเนินการสารวจ และ
แก้ไขปัญหาต่อไปครับ

นายเสวก ลารังสิต
นายก อบต.บ้านลาน

ที่ประชุม

รับทราบ

นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ

มีส มาชิกสภาฯท่านใดมีเรื่องจะแจ้งเพิ่มเติม อีกหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว
ลงชื่อ.................................................. (นายสัจจา จานงค์ศรี ประธานกรรมการฯ)
ลงชื่อ.....................................................(นายรังสรรค์ สมีนาง กรรมการฯ)
ลงชื่อ......................................................(นายประสิทธิ์ ศรีจันดา กรรมการฯ)
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
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นายเกรียงศักดิ์ โสมา
ประธานสภาฯ

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 15.00 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

