
(สําเนา) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการเครือขา่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอําเภออากาศอํานวย 

ครั้งที่  ๒ / ๒๕๕๖  
วันที่   ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๓.๓๐ น. 

ณ ห้องประชมุดอกคูณ  เทศบาลตําบลอากาศอํานวย  อําเภออากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร 
....................................... 

ผู้มาประชุม 
๑. นายวัชรินทร์  รุณจักร  ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลอากาศอํานวย 
๒. นายสมคิด  ดิษพันลํา ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลท่าก้อน 
๓. นายวิวัฒน์  อัมลา  ตําแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตําบลวาใหญ ่
๔. นายเดชา  อุปรี  ตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาฮี 
๕. นายจุมพล  แสงวงค์  ตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลอากาศ 
๖. นายพนม  บุญชาญ  ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารสวนตําบลโพนงาม 

 ๗. นารัชนี  เตะคําภู  ตําแหน่ง ปลัดเทศบาลตําบลบะหว้า 
 ๘. นายเสรี  แก้วฝ่าย  ตําแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตําบลสามัคคพัีฒนา 
 ๙. นายชาญชัย  อุตส่าห์  ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา ทต.โพนแพง 
 ๑๐. นายเจษฎา  พวงงเงิน ตําแหน่ง ปลัดเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 
 ๑๑. นางประนอม ง้ิวโสม  ตําแหน่ง รองปลัดเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
 -  นางสาวสุชาดา  พรมบุตร ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๔ 

 เทศบาลตําบลอากาศอํานวย 

เริ่มประชุมเวลา       ๑๓.๓๐  น. 

ระเบยีบวาระที่  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   - ไม่มี 

ระเบยีบวาระที่  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม   
   - ไม่ม ี(อยู่ระหว่างดําเนินการ) 

ระเบยีบวาระที่  ๓ เรื่อง  ติดตามผลการดําเนนิงานจากการประชุมครั้งที่แลว้  
   -  ไมม่ ี

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่อง  เพื่อทราบ /พิจารณา 
ประธาน  ๔.๑ การจัดงานวันท้องถิ่นไทย   

- ขอเชิญทาง  ปลัดเจษฎา  ช้ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 
 

/เลขานุการ............. 



- ๒ - 

เลขานุการ  - เน่ืองจากเมื่อต้นเดือนมีนาคม ๕๖  ได้รับทราบจากทางจังหวัดสกลนคร จากการประชุม 
   หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดฯ ว่า อบจ.สกลนคร มีการจัดประชุมองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยแบ่งการประชุมออกเป็น ๓  ลกัษณะ ดังน้ี 
 ๑. การประชุมทางวิชาการ 
 ๒. การแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด 
 ๓. งานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ 
ในที่ประชุมฯ น้ันหลังจากที่ทาง อบจ.สกลนคร ได้นําเรียนในที่ประชุมประจําเดือนแล้ว 
ทางท่านท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร  ได้กล่าวว่าจะให้ท้องถิ่นทุกแห่งที่อยู่ในจังหวัดสกลนคร 
เข้าไปมีส่วนร่วมในการประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ในวันที่ ๑๘  มีนาคม ๕๖ 
 คือในตอนน้ันท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นในจังหวัดสกลนคร จะไปร่วมทําพิธีถวายราชสดุดี 
เสร็จแล้วก็ไปรว่มงานประชุมทางวิชาการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่โรงแรม  เอ็ม.เจ 
เสร็จจากโรงแรม เอ็ม.เจ  ก็ไปร่วมงานแข่งขันกีฬากับองการบริหารส่วนจังหวัด 
ที่สนามของเทศบาลนครสกลนคร   เสร็จแลว้ก็เข้าร่วมงานเลี้ยงโดยทางองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด  จัดโต๊ะให้กับหน่วยงานท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร  หน่วยงานละ ๑ โต๊ะ 
(๘ ที่น่ัง)   หลงัจากน้ันเสร็จพิธี  และในการประชุมประจําเดือนที่อําเภอฯ ท่านนายอําเภอ 
อากาศอํานวย  ก็ได้พูดในแผนเดียวกันว่าในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย  ๑๘  มีนาคม ๕๖ 
ของทุกแห่งที่อยู่ในจังหวัดสกลนคร  ให้งดจดังานและไปร่วมงานที่จังหวัด  ซึ่งผมไม่มั่นใจ 
ผมจึงได้โทรไปถามที่ท่านจังหวัด  ก็ได้รับคําตอบเช่นเดียวกัน   ท่านบอกว่าได้สั่งงด 
และได้แจ้งงดหลายที่แล้ว  ซึง่ท่านยืนยันว่าให้งด  หลังจากน้ันก็มีการออกหนังสือ 
จากประธานเครือข่ายอําเภออากาศอํานวย ส่งไปทุกแห่งว่าเลื่อนออกไปก่อน 
และมีการนําเสนอเข้ามาทบทวนในวันน้ี  ว่าจะมกีารจัดหรือไม่ เน่ืองจากว่า 
ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเขาได้ทําหนังสือแจ้งลงเว็บไซต์ ว่าให้ทอ้งถิ่นทุกแห่ง 
จัดงานวันท้องถิ่นไทย  ซึ่งผมเขาใจว่าในการจัดงานของจังหวัดเป็นลักษณะ  
เอาเราไปร่วมกับ อบจ.สกลนคร ซึ่งลักษณะการจัดงานเป็นงานเฉพาะ  น่าจะให้เราไปร่วม 
เฉพาะงานเลี้ยง  แต่ท่านยืนยันว่าต้องไปร่วมงานราชสดุดีพร้อมกันที่ลานพระบรมรูป 
ทรงม้ารัชกาลที่ ๕  พร้อมกันทุกแห่ง  แต่ยังไม่เห็นหนังสือแจ้งมาก็เลยตัดสินใจ 
เสนอท่านนายกฯ ว่าควรจะมีการทบทวนเรื่องการจัดงานวันท้องถิ่นไทย  หรือไม่ 

ประธาน   - ก็ใหท้่านพิจารณา ในวันที ่๑๘  มีนาคม ๒๕๕๖  ถึงแนวทางที่ว่าจะจัดงาน 
ที่อําเภออากาศอํานวยหรือไม่  ถ้าไปที่จังหวัดบางทีผมอาจจะไม่ได้ไป 

นายก อบต.โพนงาม - แนวความคิดอาจจะเป็นข้อเสนอแนะ ถ้าเป็นไปได้อยากให้เป็นหนังสือสั่งการมา 
ในแนวความคิดของผมสําหรบัปีน้ีน่าจะงด ครับ 

ปลัด อบต.อากาศ - ถ้าผมว่าจะจดัผมเองก็รับได้แต่ว่าอาจจะไม่เต็มร้อย  อาจจะมีการมอบรางวัลต่างๆ   
หรือว่าไม่จัดกิจจรรมในภาพรวมโดยถือความเห็นส่วนใหญ่เป็นหลังก็แลว้กัน 

 
/รองนายก............. 



- ๓ - 

รองนายก ทต.สามัคคีพัฒนา - ผมเห็นว่างานวันท้องถิ่นไทย สําหรับปีน้ีถงึแม้ว่าจะจัด เราก็ต้องได้ไปร่วมกับ 
   จังหวัดอยู่ดี เพราะว่าเขาต้องการรวมพลัง ฉะน้ันทางที่ดีปีน้ีควรจะงดก่อน   ถ้าไปร่วมกับ 
   จังหวัดแล้วเราก็จะแบ่งคนเพราะเป็นวันเดียวกัน 
เลขานุการ  - ตอนน้ีมีหนังสือมาจากอําเภอ   ลงนามโดยท่านนายอําเภออากาศอํานวย  

ใจความสรุปได้ว่า 
๑. การจัดกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดีการะพระราชสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว  ณ บริเวณพระบรมนุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ 
๒. จัดกิจกรรมประชุมเชิงวิชาการการกระจายอํานาจให้  อปท.  ในปัจจุบัน 
๓. จัดกิจกรรมรวมพลังให้  อปท.ในพ้ืนที่จังหวัดสกลนครและองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง  ๒๐ จังหวัด เพ่ือระดมความคิดเห็นและ 
แสดงความคิดเห็นกับการกระจายอํานาจของรัฐ  อําเภอฯ จึงขอให้นายกเทศมนตร ี 
นายกองค์การบรหิารส่วนตําบล สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานจ้าง  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  โดยให้จัดส่ง 
แบบตอบรับเข้าร่วมโดยตรงทางโทรสารโดยระบุด้วยว่าจะร่วมกิจกรรมใดบ้าง  
ภายในวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๕๖ น้ี   

ประธาน   - สรุปแล้วการจัดงานวันท้องถิ่นไทยในปีน้ีก็คงจะงด 
เลขานุการ  - เป็นที่ทราบกันแล้วว่ามีการงดและจังหวัดขอความร่วมมือ แต่ในแนวทางปฏิบัติ 

ในส่วนของแต่ละ อปท. ตามความเห็นของผมขอเสนอแนะว่า ควรจะมีการจัดในพ้ืนที่ 
ของตนเองซึ่งเป็นวันถูกที่ทางราชการให้ความสําคัญและกําหนดมาแล้ว 
แต่ก่อนในระดับ อปท. เดิมจะมีวันเทศบาล  เป็นวันที่ ๒๔  เมษายน  เทศบาลก็จะจัดทุกปี 
เป็นกิจกรรมทีเ่ราให้ความรู้แก่ประชาชน คืนกําไรภาษีให้กับประชาชน  เสร็จภารกิจ 
แล้วก็เลิกงานประมาณบ่ายโมง  คล้ายๆกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ อําเภอเคลื่อนที่ 
ผมจึงขอเสนอแนะว่าทุกท้องถิ่นควรจะจัด  เพ่ือว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
แจ้งให้รายงานกิจกรรมอันเป็นสาธารณหรือกิจกรรมเทิดพระเกียจติในวันท้องถิ่นไทย 
แต่ไม่จําเป็นต้องจัดในวันที่ ๑๘  มีนาคม อาจเป็นหลังงานของจังหวัดแล้วเสร็จก่อน 

ประธาน   - ก็เป็นแนวทางเคยปฏิบัติกันมาของเทศบาล  ตอนน้ีงานของเราก็มีมาก   
วันที่ ๒๐  มีนาคม ๕๖  ก็เป็นวัน  อสม. ก็ขอสรุปว่างดไม่มีกิจกรรมของอําเภอ 
แล้วแต่เทศบาล/อบต. จะจัดกันรูปแบบไหนก็แล้วแต่พ้ืนที่ไปทํากิจกรรมกันเอง 
สําหรับจังหวัดใครที่จะไปร่วมแบบไหนก็ตามสะดวก 

ปลัด อบต.นาฮี  - ผมเองก็อยากเสนอเหมือนที่ ปลัดเจษฎา ได้นําเรียนว่าภารกิจที่เป็นเป็นสาธารณะ 
ประโยชน์  ก็เป็นสิ่งที่ดีในบทบาท ของ อบต./เทศบาล   แต่ในปีหน้าก็คงจะจัดงานอีก 

ประธาน   - ผมว่าปีหน้าจะมีหนังสือสั่งการมาแบบนี้อีก จะเป็นแนวทางให้เราไปร่วมกิจกรรม  
ดูแนวทางแล้วน่าจะเป็นแบบน้ีตลอดไป  ก็พลาดโอกาสของบุคลากรในแต่ละองค์กร 
ที่จะได้รับรางวัลดีเด่นต่อหน้าองค์กรอ่ืนๆ 

/เลขานุการ............. 



- ๔ - 

เลขานุการ  - สําหรรับผมยังเห็นว่าควรจะจัด  แต่อาจเลือ่นไปหลังวันที่  ๑๘  มีนาคม ๕๖   
เพราะทํามาทุกปี  แล้วมาหยุด 

นายก อบต.โพนงาม - ผมขอสนับสนุนแนวความคิดที่ว่ามีการจัดกิจกรรมและมอบประกาศนียบัตร   
เพ่ือเป็นเกียรติและเป็นขวัญกําลังใจแก่บุคลากร  ส่วนกิจกรรมก็น่าจะมีกิจกรรม 
เล็กๆ  น้อย ๆ เช่น ปลูกต้นไม้  และจัดงานพบปะสังสรรค์  น่าจะเหมาะสม 
เพราะได้ลดขั้นตอน  อย่างน้อยก็ได้รายงานกิจกรรมให้หน่วยเหนือได้รับทราบ  

ปลัด อบต.นาฮี  - ขอเสรมิทางท่านายกองค์การบริหารส่วนตําบลโพนงาม ผมว่าอยากเน้นในเรื่อง 
การมอบประกาศนียบัตรแก่บุคลากรดีเด่น  แล้วก็มีกิจกรรมสาธารณประโยชน์บ้าง 

ปลัด ทต.บะหว้า  - ขอนําเรียนถามที่ประชุมว่า การจัดกิจกรรมน้ี  เราจะแยกกันเลยหรือว่าแต่ละแห่ง 
มารวมกันที่ใดที่หน่ึง หรือว่าพัฒนาในที่ของตนเอง 

ประธาน   - จุดประสงค์หลักที่เรามารวมกัน คือการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ข้าราชการ พนักงาน 
   ของเรา  ส่วนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ก็ทําที่พ้ืนที่ของตนเองก็ได้ 
ปลัด อบต.นาฮี  - ในการมอบประกาศนียบัตร เราอาจจะจัดเป็นวันใหม่เฉพาะที่รวมกันเป็นเรื่องของพิธีการ 

แต่ว่ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ก็เป็นเรื่องของแต่ละหน่วยงาน 
นายก อบต.โพนงาม - ผมว่าน่าจะจัดวันที่  ๑๘  มนีาคม ๕๖  เพราะส่วนหน่ึงก็ไปจังหวัด  ก็อยากให้จัดรวมกัน 

เพราะว่าจะเป็นการช่ืนชมตัวเราเองด้วย และองค์กรของกันและกัน 
ประธาน   - ถ้าเลื่อนมาเป็นวันที่  ๑๙  มีนาคม  ๕๖ เห็นเป็นอย่างไร 
ปลัด อบต.อากาศ - ผมว่าจังหวัดสั่งให้เรางดจัดกิจกรรมที่อําเภอแต่ไม่ได้สั่งให้งดจัดกิจกรรมที่ท้องถิ่น 

ของตนเอง  ซึ่งการทํากิจกรรมในท้องถิ่นคาํนึงถึงสถานะทางการคลัง   
รวมถึงการทําสาธารณประโยชน์ต้องทําในพ้ืนที่  มีความเห็นว่าเราน่าจะแบ่งทีม 
เป็นส่วนหน่ึงประมาณ  ๔ – ๕  คน เข้าร่วมกิจกรรมกับจงัหวัด ในวันที่  ๑๘  มีนาคม  ๕๖ 
ส่วนที่เหลือก็ทาํกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของตนเองเลย ส่วนเรื่องการมอบ 

 ประกาศนียบัตรก็ไปมอบในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอําเภอฯ 
ประธาน   - ก็แบ่งกันไปรว่มที่จังหวัด  จดักลุ่มไป สําหรับท้องถิ่นแล้วแต่ๆละท้องถิ่นให้จัดกันเอง 

สําหรับการมอบประกาศนียบัตรเอาไว้คุยกันอีกรอบหน่ึง  เพราะว่าการที่จะไปมอบ 
ที่อําเภอต้องหาวันที่สําคัญ  สรุปวันที่  ๑๘  มีนาคม ๕๖ ก็ให้จัดบุคลากรเข้าร่วมกับ 
ทางจังหวัด  ส่วนกิจกรรมท้องถิ่นก็ให้แต่ละท้องถิ่นทํากันเอง  แล้วรายงานให้อําเภอและ 
จังหวัดทราบ  สําหรับปีน้ีงดการจัดงาน  ไม่มีกิจกรรมร่วม  ส่วนพนักงานดีเด่นก็ให้เขา 
ทํางานไว้  เราก็หาวันมอบให้เขาให้ได้  เป็นวันที่สําคัญ 

ที่ประชุม  - รับทราบ 

 

 
/ระเบียบวาระที่............. 



- ๕ - 

ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่อง  อ่ืน ๆ 
ปลัด อบต.นาฮี  ๑. การประชุมเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอําเภออากาศอํานวย 

    - เก่ียวกับการประชุมเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอําเภออากาศอํานวย  
เราน่าจะจัดประชุมกันทุกเดือนหรือไม่  โดยที่ไม่ให้ตรงกับวันที่อําเภอฯ ประชุม  
โดยเชิญนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดเทศบาล  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมเพ่ือซักซ้อม 
การปฏิบัติงานหลายๆ เรื่อง  เพ่ือให้การปฏิบัติงานของเราเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

เลขานุการ  - ในข้อตกลงของเครือข่าย  เราระบุว่ามีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ  ๑ ครั้ง    
แต่ว่ายังไม่ได้กําหนดวัน  

ประธาน  - ถ้ากําหนดตามอําเภอ  ภาคเช้าประชุมร่วมกับกํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ 
ระดับอําเภอ  ภาคบ่ายก็ประชุมเครือข่ายฯ  จะดีหรือไม่ 

เลขานุการ  - สรุปว่ามีการประชุมเครอืข่ายท้องถิ่นอําเภออากาศอํานวย ทุกเดือน เวลา  ๑๔.๐๐  น.  
ผู้ที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  นายกเทศมนตรี  นายองค์การบริหารส่วนตําบล 
ประธานสภา ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล หัวหน้าส่วนราชการ 

นายก อบต.โพนงาม ๒. เรื่องกีฬา 
    - ผมอยากปรึกษาในเรื่องกีฬา  ผมอยากให้มีการแข่งขันในระดับอําเภอที่เป็นระดับ 
สูงขึ้น โดยเอาที่ ๑ และ ๒ ของแต่ละตําบล  เพ่ือผมอยากเห็นคนในอําเภออากาศอํานวย 
ของเรา  เป็นนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติหรือกีฬาชนิดอ่ืน ๆ ที่เป็นทีมชาติ 

ประธาน      - ส่วนมากที่เคยทํามาจะสะดุด  เราไม่สามารถต่อยอดได้  แต่ถ้าเราจะทํากันจริงจัง 
ก็สามารถทําได้  ต้องศึกษาเรื่องของงบประมาณ  ว่าเอาออกมาได้หรือไม่  นักกีฬาของเรา 
มีความสามารถอยู่แล้ว  แต่การต่อยอดไม่ถึง  ต้องดูที่งบประมาณ 

ปลัด อบต.นาฮี  - ส่วนกีฬาเราก็ขาดช่วงมาพอสมควร  สมควรที่จะให้เด็กและเยาวชนในระดับตําบล 
มโีอกาสแข่งขันกันในระดับอําเภอ  พอไปถึงในระดับจังหวัดก็น่าจะเป็นขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด ที่มีศักยภาพ 

ประธาน  - เอาไว้ศึกษาในเดือนต่อไป  ว่าเราจะมีวีการแบบไหน  ต้องเขียนระเบียบ  กติกาขึ้นมา 
ให้ชัดเจน 

เลขานุการ  - เทศบาลตําบลอากาศอํานวย เคยจัดลีกท้องถิ่น ตอนน้ันมี  ๑๑  ทีม ที่อยู่ในเขตเทศบาล 
เล่นทุกวันเสาร์  เป็นเวลา ๒  เดือน ใช้งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท  ให้เงินรางวัลต้ังแต่ 
ทีมที่ได้คะแนนสุดท้ายจนถึงแชมป์  มีการมอบรางวัล  มีเสื้อสามารถ  ถ้าเป็นลักษณะน้ี 
เราเริ่มที่ท้องถิ่นของตนเองดีกว่า  แต่การเล่นกีฬาใช้งบประมาณมากพอสมควร  ก็เห็นด้วย 
กับการที่เด็กและเยาวชนจะได้ไม่สนใจยาเสพติด   

นายก อบต.โพนงาม - ณ  ปัจจุบันผมอยากจะเรียนถามปลัดหรือผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องว่า เงินยาเสพติด 
ที่แต่ละท้องถิ่นมี  สามารถเปลี่ยนแปลงเอามาผลักดันเรื่องกีฬาได้หรือไม่ 
แต่ช่ือว่าโครงการต้านยาเสพติด 

/ประธาน............. 



- ๖ - 

ประธาน  - ตอนน้ีผมกําลังศึกษาเรื่องของงบประมาณมาพัฒนาสนามกีฬาของโรงเรียนอากาศอํานวย 
ศึกษา  ให้เป็นสนามมาตรฐาน  ซึ่งก็ได้ปรึกษาหารือกับอาจารย์หลายท่านๆ ถ้าคืบหน้า   
เป็นอย่างไรจะแจ้งให้ทราบ  ใครมีเรื่องจะปรึกษาหารือถึงแนวทางการทํางานของ อปท. 
ของเราหรือไม่  ใครมีอะไรที่จะให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็แจ้งประสานปรึกษากัน  
สําหรับวันน้ีก็ขอขอบคุฯทุกท่าน  ขอปิดการประชุม 

ที่ประชุม     - รับทราบ 
  

ปิดประชุมเวลา  ๑๖.๐๐    น 
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