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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  
สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

วันที่ ๒๘ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 

 
ผู้มาประชุม 
 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นางฐปณีย ์ พรพินิจพงศ์ 
นางพัฒนวดี   คชบาง 
นางส าอาง  รัตนา 
นายสามารถ  ซื้อค้า 
นายประเสริม  พัดพิมาย    
นายรังสรรค์   ผลนา 
นายสมศักดิ์  พัฒนกุล 
นายพิเชฐ  แช่มพุทรา 
นายประจักร  แก้วบัณฑิต 
นายเฉียบ  สบาย 
นางบุหลัน  จันทร์สายบัว 
นายชาลี  เพ็งที 
นายครองสิน  ทองเครือ 
นายฉะอ้อน  แร้นพิมาย 
นางฉันทนา  เรืองการ 
นายเด่นชัย  ปราสาทสูง 
นายอุทัย  สอพิมาย 
นายบุญหลาย  วิไธสง 
นายศรีประจวบ  บุไธสง 
นางปัญญา   จันทรศรี 
นางวิภารัตน์  ไพค านาม 
นายบุญส่ง   สร้างไร่ 
นายเทอม  วิสุทธิญาณภิรมย์ 
นางโรมจิตร  แงดสันเทียะ
นางสาวอรุณ  มงคลการ 
นางเจนจิรา  เอ้ืออาภาเศรษฐ 
นายณัฐพงศ์   ศิริสมานจิตติกุล 
นายธีมาโรจน์  จิตจรัสยิ่งยง 
นายประยงค์  อาจศึก 
 

ประธานสภาฯรอง 
ส.อบต. หมู่ที ่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 ๑๓ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๓ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๔ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๔ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๕ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๕ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๗ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๗ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๘ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๙ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๒๐ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๒๐ 
 

ฐปณยี์  พรพินิจพงศ์ 
พัฒนวดี  คชบาง 
ส าอาง  รัตนา 
สามารถ  ซื้อค้า 
ประเสริม  พัดพิมาย       
รังสรรค์  ผลนา 
สมศักดิ์  พัฒนกุล 
พิเชฐ  แช่มพุทรา 
ประจักร  แก้วบัณฑิต 
เฉียบ  สบาย 
บุหลัน  จันทร์สายบัว 
ชาลี   เพ็งที 
ครองสิน   ทองเครือ 
ฉะอ้อน  แร้นพิมาย 
ฉันทนา  เรืองการ 
เด่นชัย  ปราสาทสูง 
อุทัย  สอพิมาย 
บุญหลาย  วิไธสง 
ศรีประจวบ  บุไธสง 
ปัญญา  จันทรศรี 
วิภารัตน์   ไพค านาม 
บุญส่ง  สร้างไร่ 
เทอม  วิสุทธิญาณภิรมย์
โรมจิตร  แงดสันเทียะ 
อรุณ  มงคลการ 
เจนจิรา  เอ้ืออาภาเศรษฐ 
ณัฐพงศ์   ศิริสมานจิตติกุล 
ธีมาโรจน์  จิตจรัสยิ่งยง 
ประยงค์  อาจศึก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 2 - 
 

๓๐ 
๓๑ 
๓๒ 

 

นายกวี  ศรีสุข 
นายผดุงศักดิ์  พูนดี 
นายวิเชียร  พลีดี 

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

กวี  ศรีสุข 
ผดุงศักดิ ์ พูนดี 
วิเชียร  พลีด ี

 
 
 

 

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 
เลขานุการ นายก อบต.
ในเมือง 

บรรเจิด   สอพิมาย 
ไสว  กิตติถิรกุล 
สมบูรณ์  จูงกลาง 
อร่าม  พงษ์พิมาย 

 

 
ผู้ขาดประชุม  -ไม่มี- 
ผู้ลาประชุม ๑. นายสุภณ  ธัญธนาศุภกร  รองประธานสภาฯ ลากิจ  
    ๒. นายพิชิต  แสนเจ๊ก   ส.อบต. หมู่ที ่๓   ลากิจ 
   ๓. นายฉลองชัย  บุญก าเนิด   ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑   ลาป่วย 
     ๔. นายไพศาล  เหล็กกรุง  ส.อบต. หมู่ที่ ๑๘  ลากิจ 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น.   
   เมื่อถึงเวลาประชุมแล้ว เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง ได้เชิญสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองเข้าห้องประชุมและขณะนั้นนับองค์ประชุมได้  ๓๐  คน ถือว่าครบองค์ประชุม  
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองจึงได้เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  จุด
ธูป–เทียน  บูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้วสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน  เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล      
ในเมืองได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
                ๑.๑  ประธานกล่าวว่า  วันนี้มีสมาชิกสภาฯ ขอลาจ านวน ๔ คน  ได้แก่  นายสุภณ  ธัญธนา
ศุภกร  รองประธานสภาฯ  ลากิจ   นายพิชิต  แสนเจ๊ก  ส.อบต. หมู่ที่ ๓  ลากิจ  นายฉลองชัย  บุญก าเนิด     
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ ลาป่วย  และนายไพศาล  เหล็กกรุง  ส.อบต. หมู่ที่ ๑๘  ลากิจ 
      ๑.๒  ประธานแจ้งสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ขณะนี้โรคไข้เลือดออกก าลังระบาด  วิธีการ
ป้องกันและควบคุมคือการใช้ยากันยุงทาผิว  ฉีดสเปรย์กันยุง และร่วมมือกับ อสม.ก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ า
ยุงลาย จึงขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านได้ช่วยกันรณรงค์ร่วมกับภาคส่วนต่างๆในการควบคุมป้องกันโรค
ไขเ้ลือดออก  และการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา-๑๙  ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคต่อไป  ถึงแม้จะไม่
พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศก็ตาม  แต่เนื่องจากในต่างประเทศยังมีการติดเชื้อเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องและอาจมีการ
แพร่เชื้อระลอกสองได้ 
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ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
       ๒.๑  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง สมัยสามัญสมัยที่ ๓  
ครั้งที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  
      ประธานสอบถามว่ามีท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ 
      นายรังสรรค์  ผลนา  ส.อบต.หมู่ที่ ๕  ขอแก้ไขชื่อโครงการในหน้า ๙  บรรทัดที่ ๒๗  
โครงการขุดลอกคลองหนองเรือ หมู่ที่ ๑๕  แก้ไขเป็น  หมู่ที่ ๕ 
      ประธานสอบถามว่ามีผู้ใดจะรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล      
ในเมือง สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๑๗  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ อีกหรือไม่  
ไม่มีแล้วจึงให้ที่ประชุมลงมติ 
       มติที่ประชุม  รับรอง  ๒๙  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องกระทู้ถาม 
    -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นแต่งตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
         ๔.๑  รายงานความเห็นการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ ของคณะกรรมการแปรญัตติ 
 

   ประธาน ให้คณะกรรมการแปรญัตติได้กล่าวชี้แจงผลการพิจารณาค าแปรญัตติต่อที่ประชุม 
   นายประเสริม  พัดพิมาย  ประธานกรรมการแปรญัตติได้กล่าวชี้แจงว่า   ตามท่ีสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลในเมือง  ได้ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔  และได้ลงมติเห็นชอบในวาระท่ีหนึ่ง (รับหลักการ) ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑  
เมื่อวันที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๓  และมีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  จ านวน  ๕  คน  ได้แก่   
  ๑.  นายประเสริม  พัดพิมาย ส.อบต.หมู่ที่ ๔  เป็นประธานกรรมการ 
   ๒.  นายครองสิน  ทองเครือ   ส.อบต.หมู่ที่ ๙   เป็นกรรมการ 
   ๓.  รังสรรค์  ผลนา    ส.อบต.หมู่ที่ ๕  เป็นกรรมการ 
   ๔.  นางปัญญา  จันทศรี  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔  เป็นกรรมการ 
   ๕.  นางเจนจิรา  เอื้ออาภาเศรษฐ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๘  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
พร้อมทั้งก าหนดวันให้คณะกรรมการรับค าแปรญัตติระหว่างวันที่  ๑๘-๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๓  ซึ่งคณะกรรมการ
แปรญัตติได้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือรอรับเอกสารแบบเสนอขอแปรญัตติจากสมาชิกสภาฯ ตามวันวันเวลาและสถานที่
ดังกล่าวแล้ว   
   เมื่อครบก าหนดวันเวลาการรับเรื่องเสนอขอแปรญัตติแล้ว  ปรากฏว่ามีผู้มายื่นเสนอขอแปร
ญัตติจ านวน  ๑  ราย  ได้แก่  นายบุญหลาย  วิไธสง  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓ 
  นายบุญหลาย  วิไธสง  ส.อบ.หมู่ที่ ๑๓ ได้ยื่นแบบเสนอขอแปรญัตติ  โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๑๓  งบประมาณ  ๔๑๒,๐๐๐  บาท  ซึ่งโครงการดังกล่าวปรากฏอยู่ใน
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานเคหะชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน 
งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค  โครงการล าดับที่ ๓๙  (หน้าที่ ๑๓๑)  มี
รายละเอียดดังนี้ 
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      รายละเอียดเดิม  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  หมู่ที่ ๑๓  
งบประมาณ  ๔๑๒,๐๐๐  บาท  วิธีด าเนินการ  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๒๐๐  เมตร  
หนาเฉลี่ย  ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๘๐๐  ตารางเมตร  หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อย
กว่า  ๑๒๐ ลบ.ม.  พร้อมลงไหล่ทางลูกรังตามสภาพ  ตามรายละเอียดและตามแบบมาตรฐานงานทาง 
กรมปกครอง   กระทรวงมหาดไทย  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน ๑ ป้าย  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ล าดับที่ ๒๘๓ หน้า ๘๐ 

   ขอแก้ไขเป็น  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  หมู่ที่ ๑๓  งบประมาณ  
๔๑๒,๐๐๐  บาท  วิธีด าเนินการ  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  ๕.๐๐  เมตร  ยาว  ๑๖๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  
๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๘๐๐  ตารางเมตร  หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๑๒๐ 
ลบ.ม.  พร้อมลงไหล่ทางลูกรังตามสภาพ  ตามรายละเอียดและตามแบบมาตรฐานงานทางกรมการปกครอง  
กระทรวงมหาดไทย  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน ๑ ป้าย  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ล าดับที่ ๒๘๓ หน้า ๘๐ 
  คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมพิจารณาตามแบบขอเสนอแปรญัตติ  เมื่อวันที่  ๒๔  
สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  มติที่ประชุมมี
ความเห็นว่าเห็นควรแก้ไขร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   แผนงานเคหะ
ชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค  โครงการล าดับที่ ๓๙  
(หน้าที่ ๑๓๑)  ดังนี้ 
      รายละเอียดเดิม  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  หมู่ที่ ๑๓  
งบประมาณ  ๔๑๒,๐๐๐  บาท  วิธีด าเนินการ  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๒๐๐  เมตร  
หนาเฉลี่ย  ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๘๐๐  ตารางเมตร  หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อย
กว่า  ๑๒๐ ลบ.ม.  พร้อมลงไหล่ทางลูกรังตามสภาพ  ตามรายละเอียดและตามแบบมาตรฐานงานทางกรมการ
ปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน ๑ ป้าย  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕)  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ล าดับที่ ๒๘๓ หน้า ๘๐ 
   แก้ไขเป็น  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  หมู่ที่ ๑๓  งบประมาณ  
๔๑๒,๐๐๐  บาท  วิธีด าเนินการ  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  ๕.๐๐  เมตร  ยาว  ๑๖๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  
๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๘๐๐  ตารางเมตร  หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๑๒๐ 
ลบ.ม.  พร้อมลงไหล่ทางลูกรังตามสภาพ  ตามรายละเอียดและตามแบบมาตรฐานงานทางกรมการปกครอง  
กระทรวงมหาดไทย  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน ๑ ป้าย  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ล าดับที่ ๒๘๓ หน้า ๘๐ 
    คณะกรรมการแปรญัตติไม่สงวนความเห็นและไม่สงวนค าแปรญัตติ  พร้อมทั้งได้จัดท าร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ที่ผ่านการแปรญัตติของคณะกรรมการฯ   
เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองพิจารณา  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป  
  ประธานกล่าวว่าตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานผลการพิจารณาค าเสนอขอแปรญัตติ
แล้ว  มีผู้ใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่   
   นายบุญหลายวิไธสง  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓  กล่าวว่าขอขอบคุณคณะกรรมการแปรญัตติที่ได้แก้ไข
ญัตติใหเ้ป็นไปตามความต้องการของประชาชน หมู่ที่ ๑๓   
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ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่   
       ๕.๑ เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖๔ 
     ประธานกล่าวว่า  ต่อไปจะเป็นการลงมติในวาระสองโดยสอบถามที่ประชุมว่าผู้ใดเห็นชอบ 
ให้แก้ไขร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีคณะกรรม การแปรญัตติได้
แก้ไขพร้อมรายงานความเห็นต่อที่ประชุมแล้ว  ขอให้ยกมือ 
      มติที่ประชุม  เห็นชอบในวาระสอง  จ านวน  ๓๐  เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง 
   

     เมื่อที่ประชุมลงมติวาระสองแล้ว  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองจึงกล่าวว่า
ต่อไปจะเป็นการลงมติในวาระที่สามขอให้ที่ประชุมลงมติ  โดยสอบถามที่ประชุมว่าผู้ใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  และให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอให้ยกมือ 
     มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔  จ านวน  ๓๐ เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
      

ระเบียบวาระท่ี 6  ญัตติอ่ืน ๆ  
    ประธาน สอบถามว่ามีผู้ใดจะเสนอแนะเรื่องใดเพ่ิมเติมหรือไม่   
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  มีเรื่องชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในเมือง  ดังนี้ 
    ๑.  เรื่องโครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองได้เสนอขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล  ขณะนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ให้
องค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองด าเนินการ  จ านวน ๓ โครงการ  ดังนี้ 
   -  โครงการขุดลอกคลองนางเหริญ  หมู่ที่ ๖  งบประมาณ  ๔๔๐,๗๐๐  บาท 
   -  โครงการขุดลอกแก้มลิง  หมู่ที่ ๒๐  งบประมาณ  ๓๗๐,๔๐๐  บาท 
   -  โครงการขุดลอกคลองหนองเรือ  หมู่ที่ ๕  งบประมาณ  ๔๓๙,๖๐๐  บาท 
และอีกสามโครงการให้ส านักงานอ าเภอพิมายด าเนินการ  ได้แก่  โครงการขุดลอกคลองหนองลูกนก  หมู่ที่ ๑๕  
โครงการขุดลอกคลองบ้านน้อย  หมู่ที่ ๑๕  และโครงการขุดลอกสระน้ าประปา  หมู่ที่ ๑๒ 
      ๒.  เรื่องการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีของเราคือขอข้อมูล
จากส านักงานที่ดินอ าเภอ  อบตงไปส ารวจที่ดินและสิ่งปลุกสร้างทุกหมู่บ้านขณะนี้ส ารวจหมู่ที่ ๑ และหมู่ท่ี ๑๔ 
เสร็จแล้ว  โดยกรมธนารักษ์เป็นผู้ประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ส ารวจแล้วส่งข้อมูลให้เจ้าของที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างทราบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลเมื่อเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างยืนยันข้อมูลแล้ว อบต.ก็
ประเมินภาษี  การยกเว้นภาษีจะยกเว้นให้ส าหรับบ้านหลังหลักมูลค่าไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท  ถ้าบ้านหลังที่สอง
ต้องเสียภาษี  ส าหรับที่ดินเพ่ือการเกษตรและที่ดินรกร้างว่างเปล่าจะได้รับการยกเว้นภาษีสามปี 
   การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนี้ได้เกิดผลกระทบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาก  
เนื่องจากปีแรกรัฐบาลประกาศลดภาษีให้กับประชาชน ๙๐ เปอร์เซ็นต์  อปท.จัดเก็บเพียง ๑๐ เปอร์เซ็นต์เท่านั้น  
ท าให้รายได้ของ อปท.ลดลงมาก  ส าหรับปี ๒๕๖๓ นี้ก าหนดการยื่นภาษีภายใน ๓๑  สิงหาคม ๒๕๖๓  แต่
ประชาชนไม่สามารถมาช าระภาษีได้ทันเวลา อบต.ในเมืองจึงประกาศขยายเวลาช าระภาษีไปจนถึงสิ้นเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๓  คาดว่าปี ๒๕๖๔ จะสามารถจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมาย 
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   ๓. เรื่องการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย  ประจ าปี ๒๕๖๓  ซึ่งคณะกรรมการจัดงานได้ประชุม
ปรึกษากันแล้วมีความเห็นงดการจัดงาน  เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๑๙ (Covid-
19) ไม่มีการแข่งขันเรือยาวประเพณีและไม่มีการแสดงแสงสีเสียง  แต่มีประชาชนสอบถามเข้ามาเป็นจ านวน
มากและอยากจะให้มีการจัดงานแข่งเรือซึ่งขณะนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ หากมรการเปลี่ยนแปลงอย่างไรจะ
ได้แจ้งให้ทราบอีกครั้ง  
  ประธานกล่าวว่าปัญหาทุกอย่างรัฐบาลก าลังแก้ไข  จากหนักให้เป็นเบาและให้การเยียวยา
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่างๆ  จึงขอทุกท่านช่วยสร้างความเข้าใจให้ประชาชนมีความสามัคคีไม่แบ่งเป็นฝัก
เป็นฝ่ายดูแลลูกหลาน  ช่วยกันลดความขัดแย้งในสังคม  ถามว่ามีผู้ใดจะเสนอเรื่องใดอีกหรือไม่  ไม่มีแล้วจึงสั่ง
เลิกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ในเวลา  
๑๔.๓๐ น. 
 
 
 

  


