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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  
สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๑  ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 

 
ผู้มาประชุม 
 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายสุภณ  ธัญธนาศุภกร 
นางพัฒนวดี   คชบาง 
นางส าอาง  รัตนา 
นายพิชิต  แสนเจ๊ก  
นายประเสริม  พัดพิมาย    
นายรังสรรค์   ผลนา 
นายสมศักดิ์  พัฒนกุล 
นายพิเชฐ  แช่มพุทรา 
นายประจักร  แก้วบัณฑิต 
นายเฉียบ  สบาย 
นายครองสิน  ทองเครือ 
นายฉะอ้อน  แร้นพิมาย 
นางฉันทนา  เรืองการ 
นายเด่นชัย  ปราสาทสูง 
นายอุทัย  สอพิมาย 
นายฉลองชัย  บุญก าเนิด   
นายบุญหลาย  วิไธสง 
นายศรีประจวบ  บุไธสง 
นางปัญญา   จันทรศรี 
นางวิภารัตน์  ไพค านาม 
นายเทอม  วิสุทธิญาณภิรมย์ 
นางโรมจิตร  แงดสันเทียะ
นางสาวอรุณ  มงคลการ 
นางเจนจิรา  เอ้ืออาภาเศรษฐ
นายไพศาล  เหล็กกรุง 
นายณัฐพงศ์   ศิริสมานจิตติกุล 
นายธีมาโรจน์  จิตจรัสยิ่งยง 
นายประยงค์  อาจศึก 
นายกวี  ศรีสุข 
 

รองประธานสภาฯ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑ 
ส.อบต. หมู่ที่ 3 
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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 ๑๗ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๗ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๘ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๘ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๙ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๒๐ 
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สุภณ  ธัญธนาศุภกร 
พัฒนวดี  คชบาง 
ส าอาง  รัตนา 
พิชิต  แสนเจ๊ก  
ประเสริม  พัดพิมาย       
รังสรรค์  ผลนา 
สมศักดิ์  พัฒนกุล 
พิเชฐ  แช่มพุทรา 
ประจักร  แก้วบัณฑิต 
เฉียบ  สบาย 
ครองสิน   ทองเครือ 
ฉะอ้อน  แร้นพิมาย 
ฉันทนา  เรืองการ 
เด่นชัย  ปราสาทสูง 
อุทัย  สอพิมาย 
ฉลองชัย  บุญก าเนิด   
บุญหลาย  วิไธสง 
ศรีประจวบ  บุไธสง 
ปัญญา  จันทรศรี 
วิภารัตน์   ไพค านาม 
เทอม  วิสุทธิญาณภิรมย์
โรมจิตร  แงดสันเทียะ 
อรุณ  มงคลการ 
เจนจิรา  เอ้ืออาภาเศรษฐ 
ไพศาล  เหล็กกรุง 
ณัฐพงศ์   ศิริสมานจิตติกุล 
ธีมาโรจน์  จิตจรัสยิ่งยง 
ประยงค์  อาจศึก 
กวี  ศรีสุข 
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๓๐ 
๓๑ 

 
 

นายผดุงศักดิ์  พูนดี 
นายวิเชียร  พลีดี 

ส.อบต. หมู่ที่ ๒๑ 
เลขานุการสภาฯ 

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. นางฐปณีย์  พรพินิจพงศ์   ประธานสภาฯ  ลากิจ 
  ๒. นายสามารถ  ซื้อค้า      ส.อบต. หมู่ที่ ๓  ลากิจ  
  ๓. นางบุหลัน  จันทร์สายบัว   ส.อบต. หมู่ที ่๗   ลาป่วย 
  ๔. นายชาลี  เพ็งที    ส.อบต. หมู่ที่ ๘    ลากิจ 
    ๕. นายบุญส่ง   สร้างไร่  ส.อบต. หมู่ที่ ๑๕  ลากิจ 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น.   
   เมื่อถึงเวลาประชุมแล้ว เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง ได้เชิญสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองเข้าห้องประชุมและขณะนั้นนับองค์ประชุมได้  ๒๙  คน ถือว่าครบองค์ประชุม  
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองจึงได้เชิญรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง   
จุดธูป–เทียน  บูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้วสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน  เชิญรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลในเมืองกล่าวเปิดประชุมและท าหน้าที่ประธานด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
     ๑.๑  ประธานกล่าวว่า  วันนี้มีสมาชิกสภาฯ ขอลาจ านวน ๕ คน  ได้แก่     
  ๑. นางฐปณีย์  พรพินิจพงศ์   ประธานสภาฯ  ลากิจ 
   ๒. นายสามารถ  ซื้อค้า      ส.อบต. หมู่ที่ ๓  ลากิจ  
   ๓. นางบุหลัน  จันทร์สายบัว   ส.อบต. หมู่ที ่๗   ลาป่วย 
   ๔. นายชาลี  เพ็งที    ส.อบต. หมู่ที่ ๘   ลากิจ 
     ๕. นายบุญส่ง   สร้างไร่  ส.อบต. หมู่ที่ ๑๕  ลากิจ 
      ๑.๒  ประธานแนะน าและให้พนักงานส่วนต าบลที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่กล่าวแนะน าตัว
ต่อที่ประชุม ดังนี้ 
    ๑. นายอุดม  วงศ์ศรีเทพ   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
โอนย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนต าบลดอนชมพู  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 
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    ๒.  นางสาวรุ่งนภา  หม่องกระโทก   ต าแหน่ง นิติกรช านาญการ  โอนย้ายมาจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลถลุงเหล็ก  อ าเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
       ๒.๑  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง สมัยสามัญสมัยที่ ๓  
ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๒๘ เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  
      ประธานสอบถามว่ามีท่านใดจะแก้ไขหรือไม่  ไม่มีการแก้ไข ประธานจึงให้ที่ประชุมลงมติ 
       มติที่ประชุม  รับรอง  ๒๙  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องกระทู้ถาม 
    -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นแต่งตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
    -ไม่มี- 
   

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่   
       ๕.๑  เรื่องพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบประกอบการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขต
พ้ืนที่ป่า 
       ประธานให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองชี้แจงรายละเอียด  ดังนี้ 
       ด้วยอ าเภอพิมายแจ้งว่า  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากส านักงาน กสทช.
ก าหนดด าเนินการโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชาย
ขอบจ านวน 3,920 หมู่บ้านและโครงการจัดให้มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกลจ านวน  15,732  
หมู่บ้าน โดยก าหนดติดตั้งอุปกรณ์แล้วเสร็จและเปิดให้บริการภายในสิ้นปี 2563  เพื่อให้ทุกหมู่บ้านสามารถ
เข้าถึงและใช้งานบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน  ซึ่งจากการด าเนินการพบว่ามี
การติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจ านวน  17,233  จุด
กระจาย อยู่ในพ้ืนที่ป่าไม้ในเขตความรับผิดชอบของ  4,488  ต าบล  โดยในการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ใน
เขตป่าต้องมีความเห็นของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบการพิจารณาอนุญาตของกรมป่าไม้  กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ที่ส านักงาน  กสทช.จะขอ
อนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าเสนอเรื่องให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นชอบต่อการ
ด าเนินการโครงการดังกล่าวโดยขอให้แจ้งความเห็นชอบของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส านักงาน กสทช. 
ต่อไป ดังนั้นจึงขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบให้ด าเนินการโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และ
บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ได้แก่  บ้านส าโรงชัย  หมู่ที่ ๒๐ ซึ่งเป็นเป้าหมายในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเมือง จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองเพ่ือพิจารณา
เห็นชอบต่อไป  
     มติที่ประชุม  เห็นชอบ  ๒๙  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
 

      ๕.๒  การพิจารณาญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                       
      ประธานให้นายกฯ ชี้แจงรายละเอียดความว่า  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอน
งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยขอโอนงบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๔  หน้า ๙๘  แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน  ประเภทค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวกับ
การรับรองและพิธีการ  ตั้งไว้  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานบริหารทั่วไป   
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หมวดงบลงทุนประเภทค่าครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ดังนี้    
  ๑.  จัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง  สูบน้ าได้ ๑,๐๐๐ ลิตรต่อนาที  เครื่องยนต์เบนซินขนาด 
๕ แรงม้า จ านวน ๑ เครื่อง  ราคา  ๘,๒๐๐  บาท  รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ                                
    ๒.  จัดซื้อเครื่องสูบน้ า ขนาดท่อสูบไม่น้อยกว่า ๖ นิ้ว  ยาวไม่น้อยกว่า ๓.๕ เมตร เครื่องยนต์
เบนซินขนาด ๕ แรงม้า  จ านวน  ๑  เครื่อง  ราคา  ๑๔,๙๐๐ บาท  รายละเอียดราคาและมาตรฐานตาม
ท้องตลาดทั่วไป 
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๑ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  หมวด ๔ ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ในเมืองพิจารณาต่อไป 
   ประธานสอบถามว่ามีผู้ใดจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่  ไม่มีผู้ใดสอบถามจึงให้ลงมติ 
   มติที่ประชุม  อนุมัต ิ ๒๙  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  ญัตติอ่ืน ๆ  
     ๖.๑  การลดยอดลูกหนี้ที่ค้างช าระกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บข้อมูลลูกหนี้ค้าง
ช าระโดยไม่มีมูลหนี้ 
     ประธานให้นายกฯ ชี้แจงรายละเอียดความว่า  ด้วยงานจัดเก็บรายได้  กองคลัง  องค์การ
บริหารส่วนต าบลในเมือง  ได้รับอนุมัติให้ลดยอดลูกหนี้ค้างช าระกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บข้อมูล
ลูกหนี้ค้างช าระ โดยไม่มีมูลหนี้  ท าให้มีลูกหนี้ค้างช าระคลาดเคลื่อน  ซึ่งได้มีการบันทึกบัญชีโดยมีการปรับลด
ยอดลูกหนี้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารให้ลดยอดลูกหนี้ค้างช าระเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๓  
รวมเป็นเงิน  ๒๖,๑๓๒  บาท  ดังนี้ 
   ๑.  ภาษีป้าย  จ านวน  ๗  ราย  จ านวนเงิน    ๖,๓๒๐  บาท 
    ๒.  ภาษีบ ารุงท้องที่  จ านวน   ๘๔  ราย จ านวนเงิน  ๑๙,๘๑๒  บาท  
   ทั้งนี้ได้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่  มท ๐๘๐๔/ว ๔๗๗๒  ลงวันที่  ๒๓  
ธันวาคม  ๒๕๕๒  เรื่องหลักเกณฑ์การจ าหน่ายหนี้สูญ การลดยอดลูกหนี้ค้างช าระและวิธีการบันทึกบัญชี ข้อ ๒ 
การลดยอดลูกหนี้ค้างช าระกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บข้อมูลลูกหนี้ค้างช าระโดยไม่มีมูลหนี้หรือ
จัดเก็บข้อมูลผิดพลาดและได้บันทึกเป็นรายได้ประจ าปีไว้แล้ว  ท าให้ยอดลูกหนี้ค้างช าระไม่ตรงตามความเป็น
จริงให้องค์กรปกครองส่วนท่องถิ่นปรับลดยอดลูกหนี้ค้างช าระตามความเป็นจริงได้  โดยให้เสนอผู้บริหารท้องถิ่น
อนุมัติและแจ้งสภาท้องถิ่นทราบ  รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระการประชุม 
   ประธานสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  ไม่มีผู้ใดสอบถามจึงสรุปว่าที่
ประชุมรับทราบ 
 

   ๖.๒  การแจ้งแผนด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ 
   ประธานให้นายกชี้แจงรายละเอียดความว่า  ด้วยองค์การการบริหารส่วนต าบลในเมืองได้จัดท า
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนั้น กระทรวงมหาดไทย 
ได้ออกระเบียบว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 2 )  
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พ.ศ. 2559  “ข้อ 2๗  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รฐัวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็น
อ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น” นั้น  

   อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2559 หมวด 5  “ข้อ 2๗  แผนการด าเนินงานให้
จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วน
ภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  
การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่ น”  แล้วประกาศให้
ประชาชนทราบ  จึงขอเสนอญัตติเพ่ือทราบแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564   เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ  เอกสารปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว  
   ประธานสอบถามว่ามีผู้ใดจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่  ไม่มีผู้ใดสอบถามประธานจึง
สรุปว่าถือว่าที่ประชุมรับทราบ 
 

   ๖.๓  ขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานงานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงชนะเลิศถ้วยรางวัล
พระราชทานฯ งานเทศกาลเที่ยวพิมายนครราชสีมา ประจ าปี ๒๕๖๓ 
   นายกฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดว่าด้วยอ าเภอพิมายก าหนดจัดพิธีอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทาน
งานเทศกาลเที่ยวพิมายนครราชสีมา  ประจ าปี 2563 ในวนัที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น  
ณ จุดเริ่มต้นขบวนบริเวณหน้าที่ว่าการอ าเภอพิมายไปตามเส้นทางอัญเชิญถ้วยพระราชทานรายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  เพ่ือให้การอัญเชิญถ้วยพระราชทานเป็นไปอย่างสมพระเกียรติจึงขอเชิญท่านเข้าร่วมพิธีตาม
ก าหนดการดังกล่าวและขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกคนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน  
ส าหรับการแต่งกายเครื่องแบบสีกากี  ซึ่งผู้อัญเชิญถ้วยพระราชทานมีดังนี้ 
    นายอ าเภอพิมาย ประธานในพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    
รางวัลเรือ 55 ฝีพาย 
   ผู้อ านวยการส านักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา  อัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  รางวัลเรือรุ่น 40 ฝีพาย 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนพิมายวิทยา  อัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนพัีนปีหลวง  รางวัลเรือพ้ืนบ้าน 40 ฝีพาย 
   นายบรรเจิด  สอพิมาย  ประธานด าเนินการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี  อัญเชิญถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  รางวัลเรือรุ่น  
3๐ ฝีพาย 

  นายชัยรัตน์  วิชชาพิณ  นายกสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านอ าเภอพิมาย  อัญเชิญถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
รางวัลเรือรุ่น 2๐ ฝีพาย 

  นายดนัย  ตั้งเจิดจ้า  นายกเทศมนตรีต าบลพิมาย  อัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา รางวัลประกวดแมวโคราช 
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  และขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
   วันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  กิจกรรมประกวดร าวงผู้สูงอายุ  ผู้สูงอายุสุขภาพดี  ณ  ลาน
พรหมทัต  เทศบาลต าบลพิมาย 
   วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  เชิญร่วมกิจกรรมประกวดผัดหมี่-ส้มต า  ของกลุ่มสตรีอ าเภอ     
พิมาย  ณ  ลานพรหมทัต  เทศบาลต าบลพิมาย  ซึ่งกลุ่มสตรีต าบลในเมืองได้เข้าร่วมประกวดด้วยและขอเชิญ
ชวนทุกท่านร่วมกันสมทบทุนเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการประกวด  จะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหาร เครื่องแต่งกายของ
กองเชียร์และวัสดุอุปกรณ์ในการประกวดครั้งนี้  ไม่สาสามารถเบิกจากทางราชการได้จึงขอความร่วมมือทุกท่าน 
   วันที่  ๑๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  เชิญร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงชนะเลิศถ้วย
พระราชทาน  เวลา ๐๘.๓๐ น.  ณ กองอ านวยการแข่งเรือล าจักราช  ประธานในพิธี   รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม (นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ์)  การแต่งกายสวมใส่ผ้าไทย 
   วันที่  ๑๕ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  เชิญร่วมพิธีปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงชนะเลิศถ้วย
พระราชทาน  เวลา ๑๕.๓๐ น.  ณ กองอ านวยการแข่งเรือล าจักราช ประธานในพิธีปิด ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา  การแต่งกายสวมเสื้อยืดคอปกสีกรมท่า 
 

   ๖.๔  การแก้ปัญหาอุทกภัยและการฟ้ืนฟูภายหลังน้ าท่วม  นายกฯ ขอบคุณฯ สมาชิกทุกท่าน 
ที่ได้ช่วยกันดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง  อาจจะมีบางหมู่บ้านที่ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท าให้ขาดการสื่อสารกับ
ประชาชนบางรายเข้าไปร้องทุกข์ทางสื่อคอมพิวเตอร์ว่าไม่ได้รับการช่วยเหลือ เมื่อนายกทราบก็ด าเนินการ
ช่วยเหลือแล้ว  ภายหลังน้ าลดหากมีถนนช ารุดก็ขอให้แจ้งเข้ามา  เพ่ือที่จะได้ด าเนินการซ่อมแซมให้ใช้การได้
ต่อไป 
   นายเทอม  วิสุทธิญาณภิรมย์  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕  หารือที่ประชุมว่า  ขอให้นายกฯ จัดซื้อเครื่อง
สูบน้ าแบบไดโว จ านวน ๒ เครื่อง ไว้บริการประชาชนเนื่องจากเป็นเครื่องสูบน้ าที่ใช้ง่าย น้ าหนักเบา  และขอ
สอบถามว่าโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของบ้านน้อยหมู่ที่ ๑๕  ที่อ าเภอพิมายแจ้งว่าได้รับการจัดสรร
งบประมาณ  ได้แก่ โครงการขุดลอกหนองลูกนก  และโครงการขุดลอกคลองบ้านน้อย  อยากทราบว่าจะ
สามารถด าเนินการได้หรือไม่ มีความก้าวหน้าอย่างไร 
   ประธานให้นายกตอบข้อซักถามของสมาชิก  ซึ่งนายกตอบว่า  ส าหรับเรื่องเครื่องสูบน้ าขอรับ
ไว้พิจารณาและเรื่องโครงการแก้ปัญหาภัยแล้งขุดลอกแหล่งน้ านั้น ตนไม่สามารถตอบได้ว่าจะด าเนินการได้
หรือไม่เนื่องจากน้ าท่วมพ้ืนที่ แตไ่ด้ทราบว่านายอ าเภอพิมายได้เสนอเรื่องขอกันเงินไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว  
อ าเภอพิมายยังไม่มีการด าเนินการท างานแต่อย่างใดเนื่องจากประสบกับอุทกภัยจึงไม่สามารถด าเนินการได้  ถ้ามี
ความคบืหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
   นายบุญหลาย  วิไธสง  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓  ขอหารือว่าตามทีก่ระทรวงคมนาคมได้ด าเนินการ
ก่อสร้างถนนแบบสี่ช่องจราจร หมายเลข ๒๐๖ ระหว่างสามแยกศาลจังหวัดพิมาย-สามแยกหินดาษ  อ าเภอ 
ห้วยแถลง  แต่การก่อสร้างถนนเป็นไปอย่างล่าช้าท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการสัญจร เกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้งเสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  โดยเฉพาะช่วงระหว่างสามแยกยูคา-สามแยกวังหิน-บ้าน
ดง หมู่ที่ ๑๓  ต าบลในเมือง  การก่อสร้างล่าช้ามากและทราบว่ามีความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานราชการ
กล่าวคือ  ช่วงการก่อสร้างระหว่างสามแยกยูคา-สามแยกวังหิน ทราบว่ากรมศิลปากรไม่อนุญาตให้ก่อสร้าง
เนื่องจากอ้างว่าเป็นเขตโบราณสถานคือบารายและช่วงสามแยกวังหิน-บ้านดง หมู่ที่ ๑๓ ต าบลในเมือง ทราบว่า
กรมชลประทานคัดค้านการก่อสร้างเนื่องจากการก่อสร้างกระทบกับคลองส่งน้ าคอนกรีตของกรมชลประทาน 
จึงขอหารือว่าจะด าเนินการแก้ไขอย่างไร   
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   นายกฯกล่าวว่าเรื่องนี้ตนทราบถึงความเดือดร้อนของประชาชนดี เป็นปัญหาระหว่างหน่วยงาน
ราชการแต่กระทบกับประชาชนและรับว่าจะเสนอเรื่องความเดือดร้อนให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  นายเด่นชัย  ปราสาทสูง  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐  ขอให้แก้ไขรายละเอียดในแผนด าเนินงาน  หน้า 
๒๓  โครงการที่ ๒๙  โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๐  ขอให้แก้ไขสถานที่ด าเนินการจากหมู่ที่ ๙         
เป็นหมู่ที่ ๑๐ 
  ประธานสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะสอบถามข้อมูลหรือเสนอแนะเรื่องใดอีกหรือไม่  ไม่มีผู้ใด
เสนอเรื่องใดอีกประธานจึงสั่งปิดประชุมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง สมัยสามัญท่ี ๔      
ครั้งที่ ๑  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  ในเวลา  ๑๔.๔๕ น. 
   
 

 


