
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 / ๒๕63 

วันที่  9  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕63  เวลา 09.30 น.  
ณ  อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง 

............................................... 
 
ผู้มาประชุม 

ที ่ ชื่อ   -    นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายเสวก          ขันทอง ประธานสภา อบต. เสวก          ขันทอง  
๒ นายสุชาติ          แก้วบังเกิด รองประธานสภา อบต. สุชาติ         แก้วบังเกิด  
3 นายจันทร์เพ็ญ ประสารสืบ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 จันทร์เพ็ญ   ประสารสืบ  
4 นายเป๊ก     แพรผึ่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ เป๊ก           แพรผึ่ง  
5 นายวิเชียร         เงินยิ่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ วิเชียร        เงินยิ่ง  
6 นายสมนึก จำปารัตน์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ สมนึก        จำปารัตน ์  
7 นางจินดารัตน์   กองใหญ่กลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ จินดารัตน์   กองใหญ่กลาง  
8 นายทองใบ        ราชสมบัติ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ ทองใบ       ราชสมบัติ  
9 นายสมบูรณ์       นพวัตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ สมบูรณ์      นพวัตร  

10 นายวิทยา          ยิ่งกำแหง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ วิทยา         ยิ่งกำแหง  
11 นายวันชัย         แย้มคำ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ วันชัย        แย้มคำ  
12 นายอัมพร         แก้วมาตย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ อัมพร        แก้วมาตย์  
13 นายณรงค์         เอ้ียงเถื่อน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ ณรงค์        เอ้ียงเถื่อน  
14 นายสมควร เขียนรุ่งโรจน์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ สมควร       เขียนรุ่งโรจน ์  
15 นายประเสริฐ รักงาม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 ประเสริฐ    รักงาม  
16 นายพยอม จนัทิมา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑ พะยอม      จันทิมา  
17 นายสมพิษ พันคง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่๑๑ สมพิษ       พันคง  
18 นางนกยูง ประภัยภักดิ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒ นกยูง        ประภัยภักดิ์  
19 นายสุทิน      มโหฬาร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒ สุทิน          มโหฬาร  
20 นายสุริยา    อยู่ยิ่ง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14 สุริยา         อยู่ยิ่ง  
21 นายสมคิด นพวัตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๔ สมคิด        นพวัตร  
22 นายประสิทธิ์ กาศเกษม เลขานุการสภา อบต. ประสิทธิ์     กาศเกษม  

      
      
      
      

 
 

/ ผู้เข้าร่วมประชุม………… 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่             ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายพงศกร คงเจริญ นายก อบต.แหลมรัง พงศกร      คงเจริญ  
๒ นายกาเรียน สิงห์เขียว รอง นายก อบต.แหลมรัง กาเรียน     สิงห์เขียว  
๓ นางสุมาลี บรรเทาทุกข์ รองนายก อบต.แหลมรัง สุมาลี       บรรเทาทุกข์  
๔ นายดำรงค์ ศรีนาราง เลขานุการนายก อบต. ดำรงค์       ศรีนาราง  
๕ นางรัตนา เขียนรุ่งโรจน์ ผญบ. ม.10 รัตนา        เขียนรุ่งโรจน ์  
๖ นางสาวนงเยาว์ สงพิมพ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.13 นงเยาว์      สงพิมพ์  
๗ นายสาคร ภู่กรอง ครูโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม สาคร        ภู่กรอง  
๘ นางสาวพรรณราย มโหฬาร ผู้ช่วย ม.1 พรรณราย  มโหฬาร  
9 นายณฏัฐชัย บุญสม รอง ผอ.รร.บ้านโป่งวัวแดง ณัฏฐชัย     บุญสม  

10 นางสาววิรดา ตังสุวรรณ ผช.ผญบ.ม.4 วิรดา        ตังสุวรรณ  
11 นายบุญนำ บัวทิม ผอ.รร.บ้านบึงทับจั่น       

“ทศอุปถัมภ์” 
บุญนำ       บัวทิม  

12 ด.ต.ประสิทธิ์ สุทธิ สายตรวจแหลมรัง ด.ต.ประสิทธิ์   สุทธ ิ  
13 นายชำนาญ ศรีนาราง ผช.ม. 5 ชำนาญ     ศรีนาราง  
14 นายดุสิต คำศิลา ผ.ญ.บ. 8 ดุสิต         คำศิลา  

      
      
      
      
      

 
 
 
 
ผู้ขาดประชุม  - ไม่มี 
 
ผู้ลาประชุม  - ไม่มี  
     

 
 
 
 
 
 
 

/ เริ่มประชุมเวลา..........   
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
     - เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง ได้ทำการ
ตรวจสอบนับองค์ประชุม ปรากฏว่ามีสมาชิกเข้าประชุมทั้งหมด 21 คน ประกอบด้วยประธานสภาฯ  1 คน ,           
รองประธานสภาฯ  1 คน  และสมาชิกสภา อบต. จำนวน 19 คน  
    - เลขานุการสภาฯ ได้กล่าวเชิญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย พร้อมได้กลา่วสวดมนต์ไหว้พระบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกัน  จากนั้นเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี 1 จบ 
เมื่อเสร็จแล้ว ประธานฯ กลับมานั่งประจำที่ 
 

ประธานสภาฯ  -กล่าวขอเปิดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ในส่วนรายละเอียดวาระ
การประชุมต่างๆ ขอมอบหมายให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
เลขานุการสภาฯ           ๑. ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง เรื่อง เรียกประชุมสภา      

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งได้ส่งประกาศ    
ไปยังกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. ทุกหมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว กรณี จะมีเสนอญัตติ       
ข้อร้องเรียนต่างๆ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรังพิจารณา ก็เสนอผ่านมายังฝ่าย
เลขานุการสภาฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยระยะเวลาสมัยประชุมกำหนดไว้ตั้งแต่วันที่ 1    
ถึง 15 ธันวาคม 2563    

2. ข้อราชการตามหนังสือสั่งการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ
กระทรวงมหาดไทย ดังนี้ 

2.1.  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) นายนิพนธ์ บุญญามณี      
เป็นประธานมอบรางวัล “ผู้ว่าราชการจังหวัดสำเภาทอง” ประจำปี 2562 โดยเน้นย้ำ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชนต้องปรับตัว ให้คุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน  ใน
งานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 38  “ไทยช่วยไทยคือไทยเท่”  ณ ที่หอประชุม
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

สำหรับรางวัลสำเภาทอง เป็นรางวัลที่สภาหอการค้าไทยมอบให้แด่ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดที่มีผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนผ่านกลไกหอการค้า
จังหวัด โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาใน 4 มิต ิคือ มิติด้านความร่วมมือและการมีส่วนร่วม  มิติ
ด้านการสนับสนุนการดำเนิ นงานของหอการค้าจั งหวัด  มิติด้ านการบริหารราชการ
จังหวัด และ มิติด้านความสัมพันธ์และทัศนคติ  

2.2 เรื่องการมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อำนวยการศูนย์ดำรง
ธรรมจังหวัดพิจิตร  นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ตามหนังสือจังหวัด
พิจิตร ที่ พจ 0017.1/13900 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การมอบหมายให้รอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิจิตร คำสั่ง จว.พิจิตร        
ที่ 1394/2563 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการ
จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนรายการสั งกัดการบริหารส่วนกลางที่มี
สำนักงานตั้งอยู่ในเขตจังหวัด นายอำเภอ และผู้ดำรงตำแหน่งอ่ืน ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่า
ราชการจังหวัด  

 
/ 2.3 ข้อซักซ้อมแนวทาง.............. 
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2.3 ข้อซักซ้อมแนวทางการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. 
2564  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 
มิถุนายน 2563  จะมีประเด็นของการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไชเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน  แจ้งไว้เพ่ือถือปฏิบัติ ดำเนินการตามความ
เหมาะสม 

2.4 เรื่องระเบียบ/ข้อบังคับ ที่ออกบังคับใหม่ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย       
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  มี 41 ข้อ 6 หมวด    
1 เฉพาะกาล  สาระสำคัญ เช่น ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ประกาศในราชกิจจาฯ  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ) ดังนั้นมี
ผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป , ในข้อ 3 กำหนดให้ยกเลิก (1) 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
ศาลาการเปรียญวัดทุ่งเจริญพร2541 (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น  (ฉบับที่  2 ) พ .ศ. 2543 (3) ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2543 

2.5 ข้อมูลประชากร / ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง / หน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งนายก และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร รายละเอียดดังนี้ 

หมู่ที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนแหลมรัง “ราษฎร์บำรุง”
ประชากร 574 คน / ผู้มีสิทธิ 446 คน  

หมู่ที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 2  อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ประชากร 466 คน/ 
ผู้มีสิทธิ 366 คน 

หมู่ที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 3  ศาลาการเปรียญวัดทุ่งเจริญพร ประชากร 571 คน /     
ผู้มีสิทธิ 428 คน 

หมู่ที่ 3 หน่วยเลือกตั้งที่ 4  อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ประชากร542 คน/
ผู้มีสิทธิ 412 คน 

หมู่ที่ 4 หน่วยเลือกตั้งที่ 5  ศาลาการเปรียญวัดโป่งวัวแดง ประชากร963 คน /      
ผู้มีสิทธิ 736 คน  

หมู่ที่ 5 หน่วยเลือกตั้งที่ 6  อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ประชากร489 คน/ 
ผู้มีสิทธิ 350 คน 

หมู่ที่ 6 หน่วยเลือกตั้งที่ 7  อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ประชากร429 คน/
ผู้มีสิทธิ 312 คน 

หมู่ที่ 7 หน่วยเลือกตั้งที่ 8  ศาลาการเปรียญวัดสุขเกษม ประชากร 564 คน /       
ผู้มีสิทธิ 432 คน 

หมู่ที่ 8 หน่วยเลือกตั้งที่ 9  ศาลาการเปรียญวัดพิบูลธรรมาวาส ประชากร 868 คน/ 
ผู้มีสิทธิ 654 คน 

หมู่ที่  9 หน่วยเลือกตั้งที่  10  อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ประชากร       
461 คน / ผู้มีสิทธิ 350 คน 

หมู่ที่  10 หน่วยเลือกตั้งที่ 11  อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ประชากร     
510 คน / ผู้มีสิทธิ 392 คน  

/ หมู่ที่ 11 หน่วยเลือกตั้ง………………. 
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หมู่ที่  11 หน่วยเลือกตั้งที่ 12  อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ประชากร     

383 คน / ผู้มีสิทธิ 290 คน 
 

หมู่ที่ 12 หน่วยเลือกตั้งที่ 13  หอประชุมโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม ประชากร 417 
คน /ผู้มีสิทธิ 320 คน  

หมู่ที่ 12 หน่วยเลือกตั้งที่ 14  อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ประชากร621 
คน /ผู้มีสิทธิ 497 คน  

หมู่ที่ 13 หน่วยเลือกตั้งที่ 15  อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ประชากร503 
คน /ผู้มีสิทธิ 352 คน  

หมู่ที่ 14 หน่วยเลือกตั้งที่ 16  อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ประชากร 437 
คน /ผู้มีสิทธิ 334 คน 

2.6  ผวจ.พิจิตร ฝากชาวพิจิตรใช้ชีวิตพอเพียง รักษาความสะอาดหน้าบ้าน แจ้ง
เบาะแสยาเสพติด เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจิตร ฝากถึงประชาชนชาวจังหวัดพิจิตร ให้ยึดถือปฏิบัติ ดังนี้  

(1.) ให้ใช้ชีวิตพอเพียงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
(2.) ให้รักษาความสะอาดบริเวณบ้านของตนเอง ให้หน้าบ้านหน้ามอง โดยการปลูก

ต้นไม้ และตัดแต่งให้สวยงาม  
(3.) พร้อมร่วมแก้ปัญหายาเสพติด หากพบเบาะแส    ยาเสพติดให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที  
(4.) ให้ประชาชนชาวพิจิตรยึดมั่นระบอบประชา  ธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข และเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ 
2.7 ข้อสั่งการจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ในการป้องกันการระบาดโรคโควิด

19  ตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชน ควบคุมดูแลพ้ืนที่ กรณีมีบุคคลมาจากพ้ืนที่เสี่ยงให้

ดำเนินการตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข กรณีพบการละเมิดให้ดำเนินการตามกฎหมาย 
2. ชี้แจงทำความเข้าใจกับข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ห้ามมิให้

ปล่อยปละละเลยหรือรู้เห็นเป็นใจในพฤติกรรมไม่ถูกต้อง ตามมาตรการของ ศบค. หากฝ่าฝืน
อาจเข้าข่ายความผิดทางวินัยและอาญา  

3. สร้างความรับรู้ ความเข้าใจในการขอความร่วมมือจากภาคประชาสังคมทั้งภาค
ผู้บริหาร ผู้ ให้บริการ ผู้จัดกิจกรรม ผู้ร่วมกิจกรรม ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการกระทรวง
สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  

 
ที่ประชุม     - รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
ประธานสภาฯ       - รายงานประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/๒๕62 วันที่ 11 พฤศจิกายน ๒๕63    

ขอเชิญทางเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้อง  
 
 

/ เลขานุการสภาฯ........... 



 
-6- 

เลขานุการสภาฯ    - ชี้แจงว่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภา  ท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
ทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบ แล้วให้ทำสำเนารายงาน
การประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ 
เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุม ไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพ่ือให้สภา
ท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น และการแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดย
มติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น   

 
ประธานสภาฯ     - โอกาสนี้ขอเชิญทางคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ชี้แจง 

 
นายอัมพร แก้วมาตย์   - กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากการตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้วนั้น 
(ประธานกรรมการ-    เนื้อหา สาระความสำคัญตามระเบียบวาระต่างๆ เห็นว่ามีความเรียบร้อยดี ไม่มีการแก้ไขใด 
ชตรวจรายงานประชุม)   

 
ประธานสภาฯ     - ทางคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ชี้แจงแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ  

แก้ไขรายละเอียดรายงานการประชุมครั้งที่แล้วหรือไม่ อย่างไร หลังจากท่ีได้ตรวจสอบแล้ว  
 

ที่ประชุม     - ไมม่ีการเสนอแก้ไข เพิ่มเติมใดๆ 
 

ประธานสภาฯ      - ถ้าไม่มีการเสนอแก้ไข เพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุมรับรอง 
 

มติที่ประชุม      - ยกมือ มีมติรับรองรายงานการประชุม    
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องกะทู้ถาม 
ประธานสภาฯ    - กล่าวเชิญสมาชิก ที่จะมีกะทู้สดถามในที่ประชุมผ่านไปยังผู้บริหารฯ 

 
ที่ประชุม    - ไม่มีเสนอกะทู้ถามใดๆ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาฯ ตั้งข้ึน พิจารณาแล้วเสร็จ 
ที่ประชุม    - ไม่มี 
  
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
ประธานสภาฯ    5.1 ญัตติ พิจารณาการช่วยเหลือเด็กนักเรียนระดับมัธยม ตามโครงการอาหาร

กลางวัน 
  - โอกาสนี้ขอเชิญทางเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ถ้ามี  
เลขานุการสภาฯ   1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับ

นักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 
         “นักเรียน” หมายความว่า ผู้ที่เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา 

และมัธยมศึกษา 
/ “ผู้ยากจน”............. 
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       “ผู้ยากจน” หมายความว่า ผู้ที่อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจน มีรายได้ไม่เพียงพอต่อ

การเลี้ยงชีพ มีชีวิตอยู่อย่างยากลำบาก และขาดแคลนปัจจัยพื้นฐาน 
        “ผู้ด้อยโอกาส” หมายความว่า ผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนไม่สามารถดำรงชีวิต

ได้เท่าเทียมกับผู้อื่น  
ข้อ 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมีรายจ่ายเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา

หรือการให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงสถานะการเงิน
การคลัง 

ข้อ 5 ในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด เห็นควรให้มีรายจ่ายตามข้อ 4 ใน 
ปีงบประมาณใดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณนั้น ตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  

(1) ให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายสำหรับเป็นทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือไว้ใน
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
อ่ืนๆ 

(2) ให้ตั้งงบประมาณตาม (1) ได้ไม่เกินอัตราส่วนของรายได้จริงในปีงบประมาณที่
ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้ ดังนี้ 

          (ก) รายได้จริงไม่เกินห้าสิบล้านบาท ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละสาม แต่ไม่เกิน
หนึ่งล้านบาท 

(ข) รายได้จริงเกินห้าสิบล้านบาท แต่ไม่เกินสองร้อยล้านบาท ตั้งงบประมาณได้ไม่เกิน 
ร้อยละสองจุดห้า แต่ไม่เกินสามล้านบาท 

          (ค) รายได้จริงเกินสองร้อยล้านบาทขึ้นไป ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละสองแต่ไม่
เกินห้าล้านบาท 

ข้อ 6 นักศึกษาที่มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา และนักเรียนที่มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ
อย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  

       (1) เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระยะเวลาติดต่อกัน
ไม่นอ้ยกว่าหนึ่งปี  

       (2) เป็นนักศึกษาหรือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส 
ข้อ 7 ให้นักศึกษา นักเรียน หรือผู้ปกครอง ที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาหรือการ
ช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ยื่นคำขอต่อผู้บริหารท้องถิ่น           
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นส่งคำขอตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือ
ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาผู้ที่
สมควรได้รับทุนการศึกษาและความช่วยเหลือ ตามระเบียบนี้  
 
2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตาม

อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 หมวด 4 การให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
/ ข้อ 12 การให้ความ............... 
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   ข้อ 12 การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

นอกจากกรณี การช่วยเหลือด้าน       สาธารณภัยฉุกเฉิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศให้ประชาชนที่ประสงค์ จะขอรับความช่วยเหลือ ยื่นลงทะเบียนเพ่ือขอรับความ
ช่วยเหลือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเสนอคณะกรรมการตามข้อ 9  (หน้าที่ของ
กรรมการช่วยเหลือฯ) 

 
ประธานสภาฯ    - กล่าวขอเชิญทางฝ่ายบริหารฯ ได้ชี้แจงการเสนอญัตตินี้มาต่อที่ประชุม  
 
นายกองค์การบริหาร-   - กล่าวชี้แจงว่า ที่มาที่ ไปเรื่องนี้  เนื่องจากว่า เมื่อวันที่  19 พฤษภาคม 2563         
ส่วนตำบล   ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยถึงการ 

จัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันให้แก่นักเรียระดับประถมศึกษาในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 ว่า เรื่องนี้ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้มีการประชุม
ร่วมระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และกระทรวงมหาดไทย (มท.) ซึ่งมีข้อสรุปว่าโครงการ
อาหารกลางวันจะต้องจัดให้ครบกับเด็กทุกคนในช่วงเวลาเปิดภารเรียนจริงในวันที่  1 
กรกฎาคม 2563 แต่ระหว่างนี้ที่มีการเลื่อนการเปิดภาคเรียนออกไปนั้นสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ได้ร่วมกับ กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาง
การศึกษา (กสศ.) จัดโครงการอาหารกลางวันให้แก่เด็กที่มีปัจจัยพ้ืนฐานความยากจนพิเศษ
จำนวน 500,000 คน โดยมีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (สพท.) เป็นหน่วยงานกลางบริหาร
จัดเงินสนับสนุนจาก กสศ.ให้ไปถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง 

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวอีกว่า การจัดสรรงบประมาณโครงการอาหารกลางวันยังไม่มี
การจัดสรรลงไปให้ ซึ่งเมื่อเปิดภาคเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 การจัดสรรเงินงบประมาณ
จะไปพร้อมกับวันเปิดภาคเรียน โดยนักเรียนระดับถมศึกษาทุกคนจะได้รับประทานอาหารตาม
หลักโภชนาการเหมือนเดิมทุกอย่าง แต่ขณะเดียวกันหากในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 การ
แพร่ระบาดของไวรัสยังไม่พ้นวิกฤติ สพฐ.เสนอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ไปว่าให้มี
การประกอบอาหารกลางวันที่โรงเรียน และให้เด็กมารับกลับไปรับประทานที่บ้านเหมือนใน
รูปแบบ Take home  

ประกอบกับทางผู้บริหารโรงเรียนบางแห่งในพ้ืนที่ตำบลแหลมรัง ได้มีหนังสือขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณโครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กระดับมัธยมศึกษา เนื่องจากไม่ได้
รับการจัดสรรเหมือนกับเด็กระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษา จึงเสนอญัตตินี้เพื่อสภาฯได้
มีการอภิปราย และหาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไป 

 
ประธานสภาฯ   - กล่าวขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้เสนอแนะ ความคิดเห็น หรืออภิปรายแนวทาง

ในการช่วยเหลือเด็กนักเรียนระดับมัธยมเพ่ือให้ได้รับการดูแลด้านอาหารกลางวัน 
 

นายณรงค์ เอี้ยงเถื่อน   - กล่าวชี้แจงว่า เด็กนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ถ้าจะมีการสำรวจข้อมูลก็
(สมาชิก อบต.ม.9)  พิจารณาดูตามแต่ละครัวเรือนที่มีบัตรสวัสดิการคนจนที่ทางรัฐบาลเป็นผู้ออกให้  
 
 

/ นายสมบูรณ์……………. 
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นายสมบูรณ์ นพวัตร    - กล่าวชี้แจงว่า เห็นด้วยถ้าจะมีการพิจารณาช่วยเหลือเด็กนักเรียนระดับมัธยมในเรื่อง
(สมาชิก อบต.ม.6) ของโครงการอาหารกลางวัน เพราะเนื่องจากหมู่บ้านทุ่งโคราชเอง ก็มีเด็กนักเรียนที่มีฐานะ 

ยากจน สภาพความเป็นอยู่ที่ลำบาก แม้แต่ชีวิตความเป็นอยู่บางครั้งต้องมีการเรี่ยไรเงิน      
ขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านเพ่ือมาดูแลก็เคยมีมาแล้ว 
  

นายกองค์การบริหาร-    - กล่าวชี้แจงว่า เมื่อวันก่อนได้ไปเปิดงานกิจกรรมของโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม ก็ได้มี
ส่วนตำบล   โอกาสได้พูดคุยกับทางผู้อำนวยการโรงเรียน ถึงกรณีการช่วยเหลือเด็กระดับมัธยมศึกษาในเรื่อง 

ของโครงการอาหารกลางวัน ซึ่งผู้อำนวยการฯเล่าว่ามีการหางบประมาณจากข้างนอกเพ่ือมา
เป็นค่าใช้จ่าย ซึ่งก็สามารถช่วยเหลือเด็กนักเรียนได้ถึง 130 คน ดังนั้นทางโรงเรียนก็ควรมี
แนวทางในการหางบประมาณจากส่วนอื่น เนื่องจากยังไม่มีการจัดสรรงบให้โดยตรงในตอนนี้ 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน-   - กล่าวชี้แจงเสริมว่า กรณี โครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนระดับ        
บ้านบึงทับจั่น   มัธยมศึกษานั้น ที่กำลังพูดคุยกันนี้ เบื้องต้นอยากจะให้ทางท้องถิ่นได้พิจารณาหาทางช่วยเหลือ  

กล่าวคือยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการช่วยเหลือ แต่ทำอย่างไรที่จะ
มีงบประมาณเพ่ือมาดูแลเรื่องอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนมัธยมให้ได้ไวที่สุด และไม่ยุ่งยาก  

 
ประธานสภาฯ    - กลา่วถ้าไม่มีใครแสดงความเห็นใดแล้ว ขอมติที่ประชุมพิจารณาแนวทางช่วยเหลือ  
   
มติที่ประชุม    - พิจารณาแล้ว มีความเห็นร่วมกัน เป็น 2 แนวทาง คือ  

1. ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ที่กำหนดแนวทางช่วยเหลือ และดำเนินตาม
ขั้นตอนที่เป็นไปตามระเบียบ  

2. ดำเนินการหาทางช่วยเหลือด้านหลักมนุษยธรรม ด้วยการร่วมบริจาค หากิจกรรม
ในการระดมทุน เพ่ือมอบให้ทางโรงเรียนต่อไป  

 
ประธานสภาฯ   - กล่าวว่าดูเวลาแล้ว ตอนนี้ เวลา 12.00 น. ขอพักการประชุม และขอเชิญทุกท่าน

ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน 
- พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 
เวลา 13.00 น.   - ดำเนินการประชุมต่อในวาระท่ีเหลือ 
 
ประธานสภาฯ     5.2 พิจารณาเห็นชอบการบริจาคครุภัณฑ์ ( จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง ) 
  - ขอเชิญทางผู้บริหารฯ ชี้แจงการเสนอญัตติดังกล่าว 
  
นายกองค์การบริหาร-  - กล่าวชี้แจงว่า สาเหตุที่เสนอญัตติการรับบริจาคครุภัณฑ์ของกองทุนหลักประกัน  
ส่วนตำบล   สุขภาพตำบลแหลมรัง เพ่ือให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง รับไว้และรับผิดชอบนั้น 

เนื่องจากครุภัณฑ์ทุกอย่างที่ใช้เงินกองทุนฯ จัดซื้อไปแล้ว ถ้าหากเกิดการชำรุดเสียหายจะไม่
สามารถดำเนินการซ่อมแซมเองได้ เนื่องจากหลักการทั่วไปเงินกองทุนฯ เป็นเงินงบประมาณที่ 

/ ดำเนินการใช้จ่าย………….. 
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ดำเนินการใช้จ่ายในเรื่องของการดูแลเรื่องสุขภาพของประชาชนเป็นหลัก แม้แต่วัสดุ ครุภัณฑ์
ต่างๆ เมื่อดำเนินการจัดซื้อแล้ว ทางกฎ ระเบียบ และประกาศของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติก็ไม่ได้กำหนดให้สามารถใช้งบในการซ่อมแซมปรับปรุงได้ แต่กำหนดให้จัดซื้อได้อย่าง
เดียว ดังนั้นถ้าหากครุภัณฑ์เกิดความชำรุดเสียหายก็ไม่สามารถใช้เงินกองทุนฯ ดำเนินการ
ซ่อมแซมได้ จึงเป็นที่มาของเสนอญัตติบริจาคครุภัณฑ์ของกองทุนฯ เพ่ือเป็นทรัพย์สินของทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง ถ้าหากชำรุดเสียหายก็สามารถดำเนินการซ่อมแซม 
ปรับปรุงได้ตามระเบียบที่กำหนดไว้  โดยครุภัณฑ์ทีจ่ะบริจาค มีรายการดังนี้ 

1. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ยี่ห้อ Acer Aspire E15 รุ่น E5-551G-F4U1 จำนวน 1 ตัว 
2. กล้องดิจิตอล ยี่ห้อ Nikon COOLPIX S3700 จำนวน 1 ตัว 
3. เครื่องปริ้น ยี่ห้อ CANON PIXMA G2010 จำนวน 1 เครื่อง  

 
ประธานสภาฯ      - กล่าวเชิญทางเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 
เลขานุการสภาฯ    กล่าวชี้แจงว่า 

1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 หมวด 9 การบริหารพัสดุ การเก็บและการบันทึก 

             ข้อ 203 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับมอบพัสดุแล้ว ให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 
         (1) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุมพัสดุ แล้วแต่กรณี แยกเป็นชนิด และแสดง
รายการตามตัวอย่างที่คณะกรรมการ นโยบายกำหนด โดยให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือ
ทะเบียนไว้ประกอบรายการด้วย สำหรับพัสดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสด     
ทุกชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได ้

(2) เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วน ถูกต้องตรง
ตามบัญชีหรือทะเบียน 

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1628 
ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561  สาระสำคัญกำหนดว่า  ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์
แก่หน่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หรือให้สิทธิ อันเกี่ยวกับพัสดุ หรือมอบให้เป็น
ผู้ดูแลพัสดุนั้น  ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือภาระ   ติดพัน หน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆได้ต่อเมื่อ ได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 

  
ประธานสภาฯ    - กล่าวเชิญทางสมาชิกสภา อบต.แหลมรัง ได้อภิปราย แสดงความคิดเห็นในการรับ 

บริจาคครุภัณฑ์ครั้งนี้  
 
นายอัมพร แก้วมาตย์   - กล่าวอภิปรายว่า  ในฐานะท่ีเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล 
(สมาชิก อบต. ม.8)  แหลมรังด้วย  ก็พอที่จะทราบว่าเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพนั้น  ถ้าจะใช้จ่ายได้ส่วนใหญ่ก็ 

จะต้องเป็นเรื่องการดูแลสุขภาพของประชาชน เรื่องโรคภัยไข้เจ็บของประชาชน ในส่วนของ
ครุภัณฑ์ที่เป็นทรัพย์สินของกองทุนฯ ถ้าจะดำเนินการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมก็ไม่มีระเบียบ
หรือหลักเกณฑ์รองรับให้ใช้จ่ายได้  

 
/ ประธานสภาฯ…………… 
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ประธานสภาฯ      - กล่าวเชิญมีใครจะอภิปรายหรือไม่   
 
ที่ประชุม    - ไม่มี  
 
ประธานสภาฯ     - ขอมติที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบหรือไม่  
 
มติที่ประชุม    - พิจารณาแล้ว เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องรายงานผลการบริหารงาน การใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 
ประธานสภาฯ    - กล่าวเชิญทางคณะผู้บริหาร อบต.แหลมรัง ได้ชี้แจง รายงานผลการบริหารงาน การ

ชี้แจงรายรับ รายจ่าย ของปีงบประมาณ 2563   
 
นายกองค์การบริหาร-    - กล่าวชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 
ส่วนตำบล   องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง ตามเอกสารสรุป ดังนี้ 

- รายละเอียดประกอบรายรับ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 
2562 ถึง วันที่ 30  กันยายน 2563 

            สรุปรายรับ 
สรุปรายรับ 
- รายได้จัดเก็บเอง 
     - หมวดภาษีอากร             42,154.73   บาท 
     - หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต    49,208.57   บาท    
    - หมวดรายได้จากทรัพย์สิน              184,601.92   บาท 
    - หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                  63,300.00  บาท 
    - รายได้จากทุน                   144,500.00 บาท 
- รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท. 

- หมวดภาษีอากรจัดสรร           19,939,433.72  บาท 
     - รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
         - หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจ  
           หน้าที่และภารกิจ            30,349,419.00  บาท 
             - เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ       11,449,500.00  บาท 
 

รวมรับทั้งสิ้น           62,222,117.94 บาท  
 
 
 
 
 

/ รายจ่ายตามแผนงาน…………… 
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             สรุปรายจ่าย 
รายจ่ายตามแผนงานต่างๆ 

รายการ ประมาณการ/บาท จ่ายจริง/บาท 

ด้านบริหารทั่วไป 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,158,620 11,083,336.26 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,998,000 2,305,469 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานการศึกษา 12,211,485 10,426,799.90 

แผนงานสาธารณสุข 670,000 781,438.87 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 70,000 37,000 

แผนงานเคหะและชุมชน 4,047,750 3,527,750.58 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 525,000 418,830 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

770,000 392,275 

ด้านการเศรษฐกิจ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 922,000 14,528,499.40 

แผนงานการเกษตร 160,000 29,112 

ด้านการดำเนินงานอื่น 

แผนงานงบกลาง 17,150,785 14,432,260.65 

รวมรายจ่าย 53,683,640 46,513,271.66 

รายจ่ายเงินอุดนุนเฉพาะกิจ    11,449,500.00 

รวมจ่ายทั้งสิ้น  57,962,771.66 

 
แยกจ่ายตามหมวดรายจ่าย 

รายการ ประมาณการ รวม/บาท 

งบกลาง 17,150,785.00 14,432,260.65  

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,800,320.00  2,750,046.00 

/ รายการ………….. 
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รายการ ประมาณการ รวม/บาท 

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 11,056,710.00 9,317,940.00 

ค่าตอบแทน 1,462,000.00 1,210,928.25 

ค่าใช้สอย 5,116,130.00 3,859,247.99 

ค่าวัสดุ 3,397,527.00 2,823,446.29 

ค่าสาธารญูปโภค 485,800.00 352,623.08 

ค่าครุภัณฑ์  3,123,700.00 3,037,280.00 

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 4,711,668.00 4,562,499.40 

เงินอุดหนุน 4,379,000.00 4,167,000.00 
รวมรายจ่าย 53,683,640.00 46,513,271.66 

รายจ่ายเงินอุดนุนเฉพาะกิจ    11,449,500.00 

รวมจ่ายทั้งสิ้น  57,962,771.66 

- ส่วนรายละเอียด ตามเอกสารผลการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่แจกให้สมาชิกทุกท่านไว้แล้ว  

  
ที่ประชุม    - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 7       เรื่องรายงานผลการประเมินแผน พัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562 
ประธานสภาฯ    - เชิญคณะกรรมการประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ชี้แจงต่อที่ประชุม  
 
นายอัมพร  แก้วมาตย์   - กล่าวชี้แจงว่า ผลการตรวจสอบและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี  256 3       
(ประธานกรรมการติดตาม ผลปรากฏ ดังต่อไปนี้  
และประเมินผลแผนฯ)   ชุดที่ 1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563 มีหัวข้อประเมิน ดังนี้  
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (20 คะแนน) 

ผลประเมิน 18.4 คะแนน 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  ( 20 คะแนน )  ผลประเมิน 18.9 

คะแนน 
     3. ยุทธศาสตร์  ( 60 คะแนน ) ผลประเมิน 59 คะแนน 
    คิดเป็นร้อยละ 96.30  

ชุดที่ 2 การติดตามและประเมิน เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563   มีหัวข้อประเมิน ดังนี้ 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา (10 คะแนน) ผลประเมิน 9.9 คะแนน 
/ 2. การประเมินผล…………….. 
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2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ   (10 คะแนน) 
ผลประเมิน 9.8 คะแนน 

3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  (10 คะแนน)   
ผลประเมิน 9.5 คะแนน 

4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา(10คะแนน) ผลประเมิน 9.5 คะแนน 
5. โครงการพัฒนา  (60  คะแนน)  ผลประเมิน 57.5 คะแนน 

    คิดเป็นร้อยละ 96.20  
- รายละเอียดตามเอกสารสรุปผลการติดตาม ประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  

ที่ประชุม    - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานสภาฯ   - เชิญที่ประชุม เสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือ ข้อราชการจากส่วนราชการองค์การบริหารส่วน

ตำบลแหลมรัง  เรื่องชี้แจง ประชาสัมพันธ์จากส่วนราชการอำเภอ  หน่วยงานราชการในพ้ืนที่
ตำบลแหลมรังหรือจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน.  

 
ปลัดองค์การบริหาร-   - กล่าวปรึกษา หารือเบื้องต้น เรื่องต่างๆ ดังนี้  
ส่วนตำบล    1. เรื่องการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ปี 2564 วันที่ 9 มกราคม 2564 ณ โรงเรียน 

แหลมรัง “ราษฎร์บำรุง” ส่วนการประสานงานต่างๆ จะมีประชุมซักซ้อม และชี้แจง
รายละเอียดประมาณปลายเดือนธันวาคมอีกครั้งหนึ่ง 

2. เรื่องการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ปี  2564 จะมีการจัดการแข่งขันท่ีสนาม
กีฬาโรงเรียนบ้านบึงทับจั่น หมู่ที่ 3  ส่วนกำหนดวันที่แน่นอนจะประสานอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจาก
มีกิจกรรมแข่งขันกีฬาของโรงเรียนต่างๆ เช่นเดียวกัน  
 3. เรื่องการสำรวจ ตรวจสอบอุปกรณ์กีฬา ที่ ให้แต่ละหมู่บ้านได้ยืมเบิกเพ่ือให้
ประชาชนทั่วไปได้ใช้ในการออกกำลังกาย ว่ามีรายการวัสดุ อุปกรณ์กีฬาประเภทไหนที่ชำรุด
เสียหาย หรือยังใช้การได้ไม่ได้  และในปีงบประมาณ 2564 นี้ ก็จะดำเนินการจัดซื้อวัสดุกีฬา
เพ่ิมเติม ก็ขอให้สมาชิกได้รายงานมายังองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรังทั้ง 2 ประเด็น
ดังกล่าวด้วย  

 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน-  - ชี้แจงเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
บ้านโป่งวัวแดง    1. เรื่องการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน จะจัดขึ้นระหว่างวันที่  17 – 18  

ธันวาคม 2563 นี้ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง หมู่ที่ 4   
2. เรื่องการจัดแข่งขันกีฬาอำเภอบึงนาราง ซึ่งทางโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง จะเป็น

เจ้าภาพในการจัดการแข่งขันระดับอำเภอ มีทุกโรงเรียนในพ้ืนที่อำเภอบึงนารางเข้าร่วมการ
แข่งขัน ระหว่างวันที่ 22 – 29 มกราคม 2564    

นายวิทยา  ยิ่งกำแหง   - กล่าวชี้แจงเรื่องการเฝ้าระวัง และการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติ 
(สมาชิก อบต.ม.7)  เนื่องจากช่วงนี้เข้าสู่ฤดูหนาวสภาพอากาศจะแห้งแล้ง และสถิติท่ีผ่านมามักจะเกิดสาธารณภัย 

ขึ้นบ่อยครั้งในช่วงเทศกาลปีใหม่ ดังนั้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง ควรมีความ
พร้อมในเรื่องของรถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำให้พร้อมใช้งานไดต้ลอดเวลา 

/ ที่ประชุม............... 



 
-15- 

 
ที่ประชุม    - รับทราบ 

- ไม่มีเสนอเรื่องใดๆ 
  
ประธานสภาฯ   - กล่าวขอบคุณทุกท่าน ที่มาร่วมประชุมวันนี้  การประชุมได้ดำเนินการตามระเบียบ

วาระการประชุมครบวาระท้ังหมดแล้ว  และขอปิดการประชุม 
 
ปิดประชุม  เวลา ๑4.30 น.   
 
 
     ลงชื่อ                ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                                               (นายประสิทธิ์   กาศเกษม ) 
                   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง  
 
 
      ลงชื่อ            ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                  ( นายเสวก      ขันทอง  )  
                          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง 
 
 

ลงชื่อ    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          ( นายอัมพร   แก้วมาตย์ ) 
 

ลงชื่อ    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          ( นายวิทยา   ยิ่งกำแหง ) 
 

ลงชื่อ       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            ( นายสุริยา      อยู่ยิ่ง ) 
 

ลงชื่อ       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           ( นายพยอม   จันทิมา ) 
 
 
 


