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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 

สมัยประชุมสามัญสมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี ๑  ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
วันที่  ๗  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 

ผู้เข้าประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นางฐปณีย์   ศรีพินิจภัทร 
นางพัฒนวดี   คชบาง 
นางส าอาง  รัตนา 
นายพิชิต   แสนเจ๊ก 
นายประเสริม  พัดพิมาย    
นายรังสรรค์   ผลนา 
นายสมศักดิ์   พัฒนกุล 
นายพิเชฐ   แช่มพุทรา 
นายประจักษ์  แก้วบัณฑิต 
นายเฉียบ   สบาย 
นางบุหลัน  จันทร์สายบัว 
นายชาลี  เพ็งที 
นายฉอ้อน   แร้นพิมาย 
นายครองสิน  ทองเครือ 
นายเด่นชัย   ปราสาทสูง 
นางฉันทนา  เรืองการ  
นายอุทัย   สอพิมาย 
นายฉลองชัย  บุญก าเนิด 
นางไยลดา   กระจ่างแจ้ง 
นายบุญหลาย  วิไธสง 
นายศรีประจวบ  บุไธสง 
นางปัญญา   จันทรศรี 
นางวิภารัตน์   ไพค านาม 
นายเทอม   วิสุทธิญาณภิรมย์ 
นายบุญส่ง   สร้างไร่ 
นายผดุง   เบาแรง 
นางสาวอรุณ   มงคลการ 
นางโรมจิตร  แงดสันเทียะ 
นางเจนจิรา  เอื้ออาภาเศรษฐ 
นายไพศาล  เหล็กกรุง 
นายณัฐพงศ์  ศิริสมานจิตติกุล 
 

ประธานสภาฯ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑ 
ส.อบต. หมู่ที่ 3 
ส.อบต. หมู่ที ่๔ 
ส.อบต. หมู่ที่ 5 
ส.อบต. หมู่ที่ 5 
ส.อบต. หมู่ที่ 6 
ส.อบต. หมู่ที่ 6 
ส.อบต. หมู่ที่ 7 
ส.อบต. หมู่ที่ 7 
ส.อบต. หมู่ที่ 8 
ส.อบต. หมู่ที่ 9 
ส.อบต. หมู่ที่ 9 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๒ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๓ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๓ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๔ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๔ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๕ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๕ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๖ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๗ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๗ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๘ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๘ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๙ 
 

ฐปณีย์   ศรีพินิจภัทร 
พัฒนวดี   คชบาง 
ส าอาง  รัตนา 
พิชิต   แสนเจ๊ก 
ประเสริม  พัดพิมาย       
รังสรรค์   ผลนา 
สมศักดิ์   พัฒนกุล 
พิเชฐ  แช่มพุทรา 
ประจักษ์  แก้วบัณฑิต 
เฉียบ   สบาย 
บุหลัน  จันทร์สายบัว 
ชาลี   เพ็งที 
ฉอ้อน  แร้นพิมาย 
ครองสิน   ทองเครือ 
เด่นชัย   ปราสาทสูง 
ฉันทนา  เรืองการ  
อุทัย   สอพิมาย 
ฉลองชัย  บุญก าเนิด 
ไยลดา   กระจ่างแจ้ง 
บุญหลาย  วิไธสง 
ศรีประจวบ  บุไธสง 
ปัญญา   จันทรศรี 
วิภารัตน์   ไพค านาม 
เทอม   วิสุทธิญาณภิรมย์ 
บุญส่ง   สร้างไร่ 
ผดุง   เบาแรง 
อรุณ   มงคลการ 
นางโรมจิตร  แงดสันเทียะ 
เจนจิรา  เอื้ออาภาเศรษฐ 
ไพศาล  เหล็กกรุง 
ณัฐพงศ์   ศิริสมานจิตติกุล 
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๓๒ 
๓๓ 
๓๔ 
๓๕ 
๓๖ 

นายธีมาโรจน์   จิตจรัสยิ่งยง 
นายประยงค์   อาจศึก 
นายกวี   ศรีสุข 
นายผดุงศักดิ์   พูนดี 
นายวิเชียร   พลีดี 

ส.อบต. หมู่ที่ ๒๐ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๒๐ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๒๑ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๒๑ 
เลขานุการสภาฯ 

ธีมาโรจน์  จิตจรัสยิ่งยง 
ประยงค์   อาจศึก 
กวี   ศรีสุข 
ผดุงศักดิ์   พูนดี 
วิเชียร   พลีดี 

 

ผู้ร่วมประชุม 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 

นายบรรเจิด  สอพิมาย 
นายไสว  กิตติถิรกุล 
นายสมบูรณ์  จูงกลาง 
นายอร่าม  พงษ์พิมาย 

นายก อบต.ในเมือง 
รองนายก อบต.ในเมือง 
รองนายก อบต.ในเมือง 
เลขานุการนายก อบต.
ในเมือง 

บรรเจิด  สอพิมาย 
ไสว  กิตติถิรกุล 
สมบูรณ์  จูงกลาง 
อร่าม  พงษ์พิมาย 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น.   

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
                ๑.๑  ประธานแจ้งการลาของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  ดังนี้  
    นายสุภณ  ธัญธนาศุภกร  รองประธานสภาฯ ลาป่วย  
      นายสามารถ  ซื้อค้า  ส.อบต.หมู่ที่ ๓  ลากิจ 
    นายอภิวัฒน์  จริยธาราสิทธิ์  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒  ลากิจ   
       ๑.๒  แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐  ดังนี้ 
 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง เครื่องราชย์ฯ ที่ได้รับ 

  พนักงานส่วนต าบล     
1 นางจันทนา เหล่าโนนคร้อ นักทรัพยากรบุคคล ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) 
2 นายนิพนธ์ ปฎิพัทรศรีสกุล นักพัฒนาชุมชน ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) 
3 นางสาวฆฤตตา วาทมณีกร นักวิชการเงินและบัญชี ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) 
4 นายพุฒิพงศ์ โรจพิทักษ์เลิศ นักวิเคราะห์ฯ ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) 
5 จ.ส.ต.เจษฎาฒน ์ พงษ์ศิริรักษ์ นิติกร ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) 
6 นายประคอง รักษา ผอ.กองสาธารณสุข ฯ ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) 
7 นางปิยวรรณ โชคค้า นักวิชาการพัสดุ ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) 
8 นางเยาวลักษณ์ ขยันงาน ผอ.กองคลัง ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) 
9 นางสาววิลัยกษณ์ วรรณจิตร นักจัดการงานทั่วไป ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) 

10 นายวิรุฬ นัยจรัส จพง.สวนสาธารณะ ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) 
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  ลูกจ้างประจ า     

11 นายสุนทร เสนอกลาง นายช่างโยธา เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.) 
  คณะผู้บริหาร/ส.อบต.     

12 นางวิภารัตน์ ไพค านาม สมาชิกสภา อบต. เหรียญเงินช้างเผือก (รงช.) 
13 นางศิริพร ทุมมากรณ์ สมาชิกสภา อบต. เหรียญเงินช้างเผือก (รงช.) 
14 นางสาวอรุณ มงคลการ สมาชิกสภา อบต. เหรียญเงินช้างเผือก (รงช.) 
15 นางไยลดา กระจ่างแจ้ง สมาชิกสภา อบต. เหรียญเงินช้างเผือก (รงช.) 
16 นางฉันทนา เรืองการ สมาชิกสภา อบต. เหรียญเงินช้างเผือก (รงช.) 
17 นางโรมจิตร แงดสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. เหรียญทองมงกุฎไทย (รทม.) 
18 นายเทอม วิสุทธิญาณภิรมย์ สมาชิกสภา อบต. เหรียญเงินช้างเผือก (รงช.) 
19 นายประจักร แก้วบัณฑิต สมาชิกสภา อบต. เหรียญเงินช้างเผือก (รงช.) 
20 นายชาลี เพ็งที สมาชิกสภา อบต. เหรียญเงินช้างเผือก (รงช.) 
21 นายฉลองชัย บุญก าเนิด สมาชิกสภา อบต. เหรียญเงินช้างเผือก (รงช.) 
22 นายศรีประจวบ บุไธสง สมาชิกสภา อบต. เหรียญเงินช้างเผือก (รงช.) 
23 นายบุญส่ง สร้างไร่ สมาชิกสภา อบต. เหรียญเงินช้างเผือก (รงช.) 
24 นายไพศาล เหล็กกรุง สมาชิกสภา อบต. เหรียญเงินช้างเผือก (รงช.) 
25 นายผดุงศักดิ์ พูนดี สมาชิกสภา อบต. เหรียญเงินช้างเผือก (รงช.) 
26 นายประยงค์ อาจศึก สมาชิกสภา อบต. เหรียญเงินช้างเผือก (รงช.) 

    

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
       ๒.๑  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง สมัยสามัญสมัยที่ ๓ 
ครั้งที่ ๒  ปี พ.ศ. ๒๕๖๐  เมื่อวันที่  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
       มติที่ประชุม  รับรอง  ๓๔  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องกระทู้ถาม 

    -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นแต่งตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

    -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่   

    -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  

    ๖.๑  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๖๐ (รอบเดือนตุลาคม) 
   ประธานสภาฯ ได้ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองชี้แจงญัตติเพ่ือทราบเรื่องการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๐ (รอบเดือนตุลาคม)    
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองชี้แจงว่ากระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท ๐๘๐๑.๓/ว๕๗๙๗  ลงวันที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๖๐  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจากเดิมปีละไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม  เป็นไม่น้อยกว่าสอง
ครั้งคือภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมและก าหนดให้ด าเนินการจัดท าแผนด าเนินงานให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๐ วัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณประจ าปี  พร้อมทั้งเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบล      
ในเมืองทราบนั้น  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖ ข้อ ๒๗ ข้อ ๒๙(๓) ข้อ ๓๐(๕)  ผู้บริหารโดยนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลในเมือง  จึงขอเสนอญัตติเรื่องการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๐ (รอบ
เดือนตุลาคม)  และแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง
ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองเพ่ือทราบและให้เป็นไปตามระเบียบฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 
ที่ส่งมาด้วย 
 เมื่อนายกฯ ได้ชี้แจงญัตติแล้ว  ประธานสภาฯ ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่ารายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารที่ส่งมาด้วย  ที่ประชุมได้รับเอกสารทุกท่านแล้วมีผู้ใดจะเสนอความเห็นหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  
เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามถือว่าที่ประชุมรับทราบและยอมรับตามเอกสารแล้ว  
 

  ๖.๒  การแจ้งแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  ได้ให้นายกฯ แจ้งรายละเอียดแผนด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองกล่าวว่า  เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. ๒๕๔๘  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ตามหมวด  ๕  ข้อ  ๒๖  การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตาม
ระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนด าเนินการ  ดังนี้  (๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวม
แผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้วเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)  พ .ศ. 
๒๕๕๙  ข้อ ๑๒  “ข้อ ๑๗  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็น
อ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น”     
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  ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  จึงได้ด าเนินการ
จัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖1 ขึ้น  เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  
โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ
นั้น  และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  
ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบ 
ประมาณมีความสะดวกมากขึ้น  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖1  ฉบับนี้  จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเมืองและผู้ที่เก่ียวข้องเป็นอย่างดี  
  ประธานสภาฯ กล่าวเพ่ิมเติมว่ารายละเอียดแผนการด าเนินงานอยู่ในเอกสารที่มอบให้ทุกท่าน
แล้วมีท่านใดจะเสนอความเห็นหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่   
 นายเทอม  วิสุทธิญาณภิรมย์  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕  กล่าวว่าตามเอกสารแผนด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑  หน้าที่ ๓๒  โครงการล าดับที่ ๕๘  โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๕ (ฝั่งคลอง
ตะวันออก)  ขอให้แก้ไขความกว้างจาก ๓๔  เมตร  เป็น ๔  เมตร  รายละเอียดอื่นๆ คงเดิม  
  ประธานสภาฯ กล่าวว่าขอให้ฝ่ายบริหารแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องแก้ไขเอกสารให้ถูกต้องและ
สอบถามว่ามีผู้ใดจะสอบถามอีกหรือไม่  ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือเสนอแนะแต่อย่างใด  ประธานสภาฯ จึง
ด าเนินการประชุมในวาระต่อไป 
 

  ๖.๓  เรื่องการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงชนะเลิศถ้วยพระราชทานเนื่องในงานเทศกาล
เที่ยวพิมาย ประจ าปี ๒๕๖๐  ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
  ด้วยอ าเภอพิมายร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา  กรมศิลปากร  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อ าเภอพิมาย  ก าหนดจัดงาน
เทศกาลเที่ยวพิมายนครราชสีมา  ในสัปดาห์ที่สองของเดือนพฤศจิกายน เป็นประจ าทุกปี  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวนครราชสีมา  ตลอดจนเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น ในปี ๒๕๖๐ ก าหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่  ๘-๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ณ  บริเวณอุทยานประวัติ 
ศาสตร์พิมาย  ล าน้ าจักราชและสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญของอ าเภอพิมาย   
  การแข่งขันเรือยาวชิงชนะเลิศถ้วยพระราชทานจัดในวันที่  ๑๑-๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐   
ซึ่งมีกิจกรรมที่เก่ียวข้องและขอความร่วมมือเชิญท่านร่วมกิจกรรม  ได้แก่  
  ๑.  การแห่ถ้วยพระราชทาน  ก าหนดในวันที่  ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ 
น.  ขอเชิญทุกท่านร่วมเดินขบวนแห่ถ้วยพระราชทาน  ได้แก่  ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร  สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี  และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี จุดเริ่มขบวน     
ณ  ลานเอนกประสงค์หน้าที่ว่าการอ าเภอพิมายไปยังบริเวณหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย  การแต่งกายชุด
เครื่องแบบสีกากี 
  ๒.  เชิญร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงชนะเลิศถ้วยพระราชทาน ก าหนดพิธีเปิด
การแข่งขันวันที่  ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ณ  บริเวณกองอ านวยการแข่งเรือ  ก าหนดการดังนี้ 
  ๐๘.๓๐ น. แขกผู้มีเกียรติ เรือยาวทุกล าพร้อมกัน ณ กองอ านวยการแข่งเรือพิมาย  
  ๐๙.๐๐ น. นายวิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ประธานในพิธี   
    เดินทางมาถึงบริเวณพิธี  
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- วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ 
- พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ ประดิษฐาน ณ กองอ านวยการแข่งเรือ  
- วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี 
- ประธานในพิธีเปิดเครื่องราชสักการะ 
- นายชูศักดิ์  ชุนเกาะ  นายอ าเภอพิมาย  กล่าวรายงานต่อท่านประธาน 
- พิธีกรเชิญประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนการจัดงาน 
- ประธานในพิธีกล่าวเปิด  ลั่นฆ้องชัย 
- วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์เจ้าหน้าที่จุดพลุ 
- ชมการแสดงจากโรงเรียนพิมายวิทยา 
- ชมการแข่งขันเรือยาวประเพณีคู่พิเศษ 

   การแต่งกายในพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีฯ ใส่ผ้าไทย 

  ๓.  พิธีปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงชนะเลิศถ้วยพระราชทาน  วันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  
๒๕๖๐  มีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑๖.๐๐  น. แขกผู้มีเกียรติพร้อมกันบริเวณกองอ านวยการแข่งเรือ  
 ๑๖.๓๐ น. นายวิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ประธานในพิธี   
    เดินทางมาถึงบริเวณพิธี  

- นายชูศักดิ์  ชุนเกาะ  นายอ าเภอพิมาย  กล่าวรายงานผลการแข่งขันและ
เบิกตัวผู้แทนทีมเรือท่ีชนะเลิศเข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทาน 
เรือยาวรุ่น ๕๕ ฝีพาย  ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร   
เรือยาวรุ่น ๔๐ ฝีพาย  ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ   
เรือยาวรุ่น ๔๐ ฝีพายท้องถิ่น  ถ้วยพระราชทานถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ   
เรือยาวรุ่น ๓๐ ฝีพาย  ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี   
เรือยาวรุ่น ๒๐ ฝีพาย  ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

- พิธีกรกล่าวเรียนเชิญประธานมอบถ้วยรางวัลแก่ทีมเรือท่ีได้รับรางวัล
ต่างๆ 

- ประธานกล่าวค าปราศรัยและปิดงาน  
  การแต่งกายในพิธีปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีฯ ใส่เสื้อทีมเสื้อยืดคอโปโล  
 จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามก าหนดการดังกล่าว   และขอขอบคุณทุก
ท่านที่ให้ความร่วมมือ 

  ประธานสภาฯ สอบถามว่ามีผู้ใดจะเสนอแนะเรื่องใดเพ่ิมเติมหรือไม่   
   นายผดุง  เบาแรง  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๖   กล่าวว่าแหล่งน้ าสาธารณะบริเวณด้านทิศตะวันออก  
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ไทรงามซ่ึงอยู่ในเขตพ้ืนที่ของหมู่ที่ ๑๖  และเป็นแหล่งน้ าที่อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยว  มีวัชพืชขึ้นหนาแน่นท าให้ไม่
สวยงาม  ซึ่งตนและชาวบ้านได้เคยร่วมกันก าจัดแล้วแต่วัชพืชก็กลับมาแพร่พันธุ์หนาแน่นอีกจึงขอให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองได้พิจารณาจัดหางบประมาณไปด าเนินการก าจัดวัชพืชด้วย  
   ประธานสภาฯ ให้นายกฯ ตอบข้อเสนอของสมาชิก  ซึ่งนายกฯ ได้กล่าวว่าจะรับไปพิจารณา
หาทางแก้ไขต่อไป 
   ประธานสภาฯ สอบถามว่ามีผู้ใดจะเสนอแนะเรื่องใดเพ่ิมเติมหรือไม่  เมื่อไม่มีแล้วจึงสั่งปิดการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองสมัยสามัญสมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐  เมื่อเวลา   
๑๕.๐๐ น.   
 

 

    ลงชื่อ  ....................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
                  ( นายวิเชียร  พลีดี )  
      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  
 
 

                      ลงชื่อ  .....................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                ( นางปัญญา  จันทรศรี )   
                สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบล หมูที่ ่๑๔  
 
 

    ลงชื่อ  ....................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                  ( นายอุทัย  สอพิมาย ) 
                สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบล หมูที่ ่๑๑  
 
 
 

    ลงชื่อ  ....................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                 ( นายประเสริม  พัดพิมาย )                    
      สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบล หมูที่ ่๔  
 
 
 
 

                                           ลงชื่อ ..................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                          ( นางฐปณีย์  ศรีพินิจภัทร )  
                                            ประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบลในเมือง 


