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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  
สมัยประชุมสามัญสมัยแรก ครั้งที่ ๑  ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

วันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 
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นางฐปณีย์      ศรีพินิจภัทร 
นายสุภณ       ธัญธนาศุภกร 
นางพัฒนวดี    คชบาง 
นางส าอาง      รัตนา 
นายสามารถ  ซื้อค้า    
นายประเสริม  พัดพิมาย    
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นายพิเชฐ        แช่มพุทรา 
นายประจักร    แก้วบัณฑิต 
นายเฉียบ        สบาย 
นางบุหลัน       จันทร์สายบัว 
นายชาลี          เพ็งที 
นายฉอ้อน       แร้นพิมาย 
นายครองสิน    ทองเครือ 
นายเด่นชัย      ปราสาทสูง 
นางฉันทนา      เรืองการ 
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นายบุญหลาย   วิไธสง 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น.   
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
                ๑.๑  แจ้งการลาของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  ดังนี้  
   นายพิชิต     แสนเจ๊ก  ส.อบต. หมู่ที่ ๓  ลากิจ   
   นายอภิวัฒน์  จริยธาราสิทธิ์   ส.อบต.  หมู่ที่ ๑๒   ลากิจ 
   นายบุญส่ง  สร้างไร่ ส.อบต.หมู่ที่  ๑๕ ลากิจ  
   นายไพศาล  เหล็กกรุง  ส.อบต.  หมู่ที่ ๑๘ ลากิจ 
     ๑.๒  แจ้งการลาออกของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง หมู่ที่ ๑๖  ได้แก่ 
นายสมศักดิ์  อันทรินทร์  ได้ยื่นหนังสือลาออกต่อนายอ าเภอพิมาย  ตั้งแต่วันที่  ๕  มกราคม  ๒๕๖๐  ปัจจุบัน
จึงมีสมาชิกสภาฯ  จ านวน  ๓๙  คน  และตามค าสั่งของคณะรักษารักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ ๑/๒๕๕๗  เรื่อง
การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว  ข้อ ๒  กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นอ่ืนๆ ที่จะ
พ้นจากต าแหน่งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่ต้องพ้นจากต าแหน่งเนื่องจากครบ  
วาระตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 
ยังคงอยู่ในต าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป โดยให้มีจ านวนตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครอง  ส่วน
ท้องถิ่นนั้น    
  ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่ครบตามวรรคหนึ่งหรือพ้นจากต าแหน่งในภายหลัง 
เพราะเหตุอ่ืนนอกจากครบวาระ ให้สภาท้องถิ่นประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้น ๆ เท่าท่ีมีอยู่  โดยไม่ต้อง
ด าเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นแทนต าแหน่งที่ว่าง เว้นแต่ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่น  เหลืออยู่ไม่ถึงก่ึง 
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หนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือมีการยุบสภา 
ท้องถิ่น ให้ด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นตามประกาศคณะรักษา  ความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๕/
๒๕๕๗ ฯ 
     ๑.๓  การขอรับบริจาคโลหิตของสภากาชาดไทย   ก าหนดในวันที่  ๒๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  
ณ  หอประชุมอ าเภอพิมาย  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  ขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมบริจาคโลหิตและขอ
ความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาร่วมบริจาคให้มาก  เพราะสภากาชาดไทยยังขาดแคลนเลือดอีกมาก  
    ๑.๔  การจัดกิจกรรมฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุระนารี  ประจ าปี ๒๕๖๐  ณ  บริเวณลาน
อนุสาวรีย์ท้าวสุระนารีและหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา  ระหว่างวันที่  ๒๓  มีนาคม – ๓  เมษายน  
๒๕๖๐  และในอ าเภอพิมายจะมีการวิ่งคบเพลิงและร าบวงสรวงบริเวณอนถสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์เป็น
ประจ าทุกปี 
 
ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
       ๒.๑  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง สมัยวิสามัญสมัยที่ ๒     
ครั้งที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
       มตทีิป่ระชุม  รับรอง  ๓๔  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง  
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องกระทู้ถาม 
    -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นแต่งตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
    -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่   

     ๕.๑  การก าหนดสมัยประชุม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  สมัยสามัญประจ าปี  
พ.ศ. ๒๕๖๐  
       ประธานสภาฯ กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552  มาตรา ๕๓ ระบุว่าในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือ
หลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยหนึ่งๆ 
ให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ   เพ่ือให้เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี   
   นายอุทัย  สอพิมาย  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑  เสนอว่าจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  พ.ศ. 
๒๕๖๐  ขอให้ก าหนดจ านวน ๔  สมัย มีผู้รับรองคือ  นายรังสรรค์  ผลนา  ส.อบต.หมู่ที่ ๕  และ  นายณัฐพงษ์  
ศิริสมานจิตติกุล  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๙  
    ประธานสอบถามว่ามีผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  ไม่มีผู้ใดเสนอประธานจึงสรุปว่า การ
ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๐  ก าหนดสี่สมัยซึ่งรวมทั้งสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วย 
ต่อไปให้ที่ประชุมก าหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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   นางปัญญา  จันทรศรี  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔  เสนอที่ประชุมว่าระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม
สมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอให้ก าหนดดังนี้      
  สมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยที่ ๒  เริ่มวันที่  ๑-๑๕  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   สมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยที่ ๓  เริ่มวันที่  ๑๖-๓๐  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  สมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยที่ ๔  เริ่มวันที่  ๑-๑๕  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  
   มีผู้รับรองคือ  นายพิเชฐ  แช่มพุทรา  ส.อบต.หมู่ที่ ๖  และ นายบุญหลาย  วิไธสง ส.อบต.  
หมู่ที่ ๑๓ 
  ประธานสภาฯ สอบถามว่ามีผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  เมื่อไม่มีผู้ไดเสนอความเห็น
เพ่ิมเติมอีก  ประธานสภาฯ จึงได้สรุปและกล่าวว่าจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐  ก าหนด
จ านวนสี่สมัยโดยรวมทั้งสมัยประชุมสามัญสมัยแรกด้วย  สมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยที่ ๒  เริ่มวันที่  ๑-๑๕  
พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐  สมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยที่ ๓  เริ่มวันที่  ๑๖-๓๐  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ และ
สมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยที่ ๔  เริ่มวันที่  ๑-๑๕  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๐  

    ๕.๒  การก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรกประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑    
       ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรกประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑    
นางส าอาง  รัตนา  ส.อบต.หมู่ที่ ๑  เสนอให้ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรกประจ าปี  ๒๕๖๑  คือวันที่ 
๑-๑๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   มีผู้รับรองคือ นาย เฉียบ  สบาย  ส.อบต.หมู่ที่ ๗  และนายประจักษ์  แก้วบัณฑิต  ส.อบต.      
หมู่ที่ ๖ 
   ประธานสอบถามว่ามีผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  ไม่มีผู้ใดเสนอประธานจึงสรุปว่า การ
ก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจ าปี  ๒๕๖๑  คือวันที่ ๑-๑๕  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   ๕.๓   การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น          
   ประธานสภาฯ กล่าวว่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พศ.๒๕๔๘  หมวด ๑ ข้อ ๘  ระบุว่าให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย  
   (๑) ผู้บริหารท้องถิ่น  เป็น ประธานกรรมการ  
   (๒) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน กรรมการ 
           (๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นทีส่ภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน กรรมการ  
   (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน กรรมการ 
   (๕) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่าสาม
คน กรรมการ  
   (๖) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่น คัดเลือกจานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่่เกิน
หกคน กรรมการ  
   (๗) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรรมการและเลขานุการ  
   (๘) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน ผู้ช่วยเลขานุการ  
   กรรมการตามข้อ ๘ (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รบั 
การคัดเลือกอกได้ 
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  ประธานสภาฯ จึงขอให้ที่ประชุมคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง
จ านวน ๓ คน  เพ่ือให้ผู้บริหารแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

   คนที่ ๑  นายรังสรรค์  ผลนา  ส.อบต.หมู่ที่ ๕  เสนอ  นายผดุงศักดิ์  พูนดี  ส.อบต.หมู่ที่ ๒๑  
ผู้รับรองได้แก่  นายพิเชฐ  แช่มพุทรา  ส.อบต.หมู่ที่ ๖  และ  นายผดุง  เบาแรง  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๖ 

   คนที่ ๒  นายอุทัย  สอพิมาย  เสนอ  นายครองสิน  ทองเครือ  ส.อบต.หมู่ที่ ๙  ผู้รับรองได้แก่  
นายบุญหลาย  วิไธสง  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓  และนางปัญญา  จันทรศรี  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔ 

   คนที่ ๓  นายณัฐพงษ์  ศิริสมานจิตติกุล  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๙  เสนอ  นายรังสรรค์  ผลนา        
ส.อบต.หมู่ที่ ๕  ผู้รับรองได้แก่  นายศรีประจวบ  บุไธสง  ส.อบต.หมู่ที่ ๔  และนางส าอาง  รัตนา  ส.อบต.    
หมู่ที่ ๑ 

  ประธานสอบถามว่ามีผู้ใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่  ไม่มีผู้ใดเสนอเพ่ิมเติมแล้ว  ประธานสภาจึงสรุปผล
การคัดเลือกว่า  ตัวแทนสมาชิกสภาฯ ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  จ านวนสามคน
ได้แก่  
   ๑. นายผดุงศักดิ์  พูนดี   ส.อบต.หมู่ที่ ๒๑   
   ๒.  นายครองสิน  ทองเครือ  ส.อบต.หมู่ที่ ๙   
   ๓. นายรังสรรค์  ผลนา   ส.อบต.หมู่ที่ ๕  

  ๕.๔  การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
   ประธานสภาฯ กล่าวว่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖ ข้อ ๒๘  ระบุว่าให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
   (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
   (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
   (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
   (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน  
   (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
   โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีก
หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและ
อาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
   ประธานสภาฯ ให้ที่ประชุมคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองเพ่ือให้
ผู้บริหารแต่งตั้งเป็นคณะกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   คนที่ ๑   นายผดุง  เบาแรง  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๖  เสนอ  นายบุญหลาย  วิไธสง  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓  
ผู้รับรอง  ได้แก่  นายประจักษ์  แก้วบัณฑิต  ส.อบต.หมู่ที่ ๖  และนายอุทัย  สอพิมาย  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ 
   คนที่ ๒   นางพัฒนาวดี  คชบาง  ส.อบต.หมู่ที่ ๑  เสนอ  นายอุทัย  สอพิมาย  ส.อบต.หมู่ที่ 
๑๑  แต่นายอุทัย  สอพิมาย  ขอถอนตัว  นางส าอาง  รัตนา  จึงเสนอนายณัฐพงษ์  ศิริสมานจิตติกุล  ส.อบต.  
หมู่ที่ ๑๙  โดยมีผู้รับรอง  ได้แก่  นางปัญญา  จันทรศรี  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔  และนายเฉียบ  สบาย  ส.อบต.    
หมู่ที่ ๗ 
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   คนที่ ๓   นายศรีประจวบ  บุไธสง  ส.อบต.หมุ่ที่ ๑๓  เสนอ นายพิเชฐ  แช่มพุทรา  ส.อบต.  
หมู่ที่ ๖  ผู้รับรองได้แก่  นางพัฒนวดี  คชบาง  ส.อบต.หมู่ที่ ๑  และนายสมศักดิ์  พัฒนกุล  ส.อบต.หมู่ที่ ๕ 

   ประธานสอบถามว่ามีผู้ใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่  ไม่มีผู้ใดเสนอเพ่ิมเติมแล้ว  ประธานสภาจึง
สรุปผลการคัดเลือกว่า  ตัวแทนสมาชิกสภาฯ ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  จ านวนสามคนได้แก่  
  ๑.  นายบุญหลาย  วิไธสง  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓   
   ๒.  นายณัฐพงษ์  ศิริสมานจิตติกุล   ส.อบต.หมู่ที่ ๑๙ 
   ๓. นายพิเชฐ  แช่มพุทรา  ส.อบต.หมู่ที่ ๖  
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  
    ๖.๑  เรื่องการเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา   
     ประธานสภาฯ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองชี้แจงรายละเอียดโครงการ  ปลัดฯ 
ได้เรียนที่ประชุมว่าเนื่องจากสมาคมข้าราชการท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ าเภอพิมาย  ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
อ าเภอพิมาย  ระหว่างวันที่ 8 – 10  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕60  ณ อาราญาน่าภูพิมานรีสอร์ท อ าเภอปากช่อง  
จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือเพ่ิมศักยภาพให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านกฎหมายระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติงาน  ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ เพื่อน าประยุกต์ใช้แต่ละท้องถิ่น  มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  ประสานความร่วมมือ
ผลักดันภารกิจร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ   สร้างศักยภาพและ
ความเข็มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอพิมาย  ผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่  ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร 
ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา  ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอพิมาย    
    ลักษณะโครงการ    ได้แก่ การอบรมบรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ในหัวข้อ
ต่าง ๆ  เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อมรองรับการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การ
ท างานเป็นทีมและการบูรณาการท างานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   การลดความขัดแย้งภายในองค์กร  
การประสานการพัฒนาท้องถิ่น  การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   การจัดกิจกรรมเสริมสร้างสัมพันธภาพในการ
ท างานร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอพิมาย  แบ่งกลุ่มกิจกรรมละลายพฤติกรรมเพ่ือการ
สร้างความคุ้นเคยและหลอมรวมใจ  สร้างความรักความสามัคคีและเรียนรู้แก้ไขปัญหาร่วมกัน เป็นต้น 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  กล่าวเพ่ิมเติมว่าขอเชิญชวนสมาชิกสภาฯทุกท่าน   
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมดังกล่าวโดยสามารถเบิกค่าลงทะเบียน  ค่าที่พักและค่าพาหนะตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.
๒๕๕๗ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๕๕  ท่านใดประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมขอให้แจ้งความประสงค์กับเลขานุการสภาฯ หรือฝ่ายธุรการได้
เพ่ือที่เจ้าหน้าที่จะได้อ านวยความสะดวกต่างๆให้ 
   ๖.๒  การออกก าลังกายตามนโยบายรัฐบาล  ประธานสภาฯให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ในเมืองชี้แจง  ความว่าตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้ข้าราชการออกก าลังกายทุกวันพุธนั้น  อ าเภอพิมายได้สนอง  
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นโยบายโดยการก าหนดให้ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปออกก าลัง
กายร่วมกันทุกวันพุธ  ตั้งแต่เวลาประมาณ  ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ  ลานเอนกประสงค์หน้าที่ว่าการอ าเภอ   
พิมาย  โดยให้แต่ละส่วนราชการหมุนผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพน าออกก าลังกาย  องค์การบริหารส่วนต าบลใน
เมืองเป็นเจ้าภาพน าออกก าลังกายในวันที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๐  จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมออกก าลังกายและ
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบหรือน าประชาชนมาร่วมออกก าลังกายร่วมกัน  
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองกล่าวเสริมว่า  ขอเชิญชวนและขอความร่วมมือทุกท่าน
มาออกก าลังกายร่วมกันเพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง  มีพลังที่จะท างานแก้ปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชน
ต่อไป  เดิมองค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองมีก าหนดเป็นเจ้าภาพวันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๐  แต่องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าหลวงซึ่งจะเป็นเจ้าภาพในวันที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๐  มีกิจกรรมส าคัญจึงขอสับเปลี่ยน 
กับองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  ซึ่งนายกฯ ไม่ขัดข้องให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงเป็นผู้น าออก
ก าลังกายในวันที่  ๑๕  มีนาคม  อบต.ในเมืองน าออกก าลังกานวันที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๐   
   ประธานสภาฯ กล่าวว่ามีท่านใดจะเสนอแนะเพ่ิมเติมเรื่องใดอีกหรือไม่  
   นายผดุง  เบาแรง  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๖  หารือในที่ประชุมว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้หญ้าและลุกลาม
ไหม้โรงเก็บวัสดุของราษฎร  หมู่ที่ ๑๖  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแนวทางช่วยเหลืออย่างไร  
   นายสุภณ  ธัญธนาศุภกร  รองประธานสภาฯ กล่าวประชาสัมพันธ์ถึงการจัดกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์สาธารณะ การท าความสะอาดพัฒนาวัดเดิม  ต าบลในเมือง  อ าเภอพิมาย  ซึ่งคณะกรรมการวัดได้
ก าหนดให้ทุกวันที่ ๑๐ ของเดือน  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐ น.  เป็นกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ขอเชิญชวนสมาชิก
สภาฯทุกท่านร่วมกิจกรรมตลอดจนประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
   ประธานสภาฯ กล่าวว่าเป็นกิจกรรมที่ดีขอความร่วมมือท่านร่วมกิจกรรมดังกล่าว  และเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่เพ่ือบ าเพ็ญกุศลงานพระราชทานเพลิงศพพระโพธิวรญาณ  อดีตที่ปรึกษาเจ้า
คณะอ าเภอพิมายและอดีตเจ้าอาวาสวัดเดิม ซึ่งจะเริมมีข้ึนตั้งแต่วันที่  ๒๙  มีนาคม – ๑ เมษายน  ๒๕๖๐  
ต่อไปขอให้นายกฯ ได้ตอบข้อหารือกรณีเพลิงไหม้  
   นายกฯ กล่าวว่าจะตรวจสอบข้อเท็จจริงกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบก่อนและจะได้หาทาง
ช่วยเหลือต่อไป  

  ประธานสภาฯ สอบถามว่ามีผู้ใดจะเสนอแนะเรื่องใดเพ่ิมเติมหรือไม่  เมื่อไม่มีแล้วจึงสั่งปิด การ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองสมัยสามัญสมัยแรก  ครั้งที ่๑  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐  เมื่อเวลา   
๑๕.๐๐ น.   
 
 
    ลงชื่อ  ..................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
                  ( นายวิเชียร  พลีดี )  
      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  
 
 
                      ลงชื่อ  ...................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                ( นางปัญญา  จันทรศรี )   
                สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบล หมูที่ ่๑๔  
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    ลงชื่อ  ..................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                 ( นายอุทัย  สอพิมาย )  
                สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบล หมูที่ ่๑๑  
 
 
 
    ลงชื่อ  ..................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                 ( นายประเสริม  พัดพิมาย )                    
      สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบล หมูที่ ่๔  
 
 
 
                                           ลงชื่อ ..................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                          ( นางฐปณีย์  ศรีพินิจภัทร )  
                                            ประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบลในเมือง 
 
 
 


