
(สําเนา) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการเครือขา่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอําเภออากาศอํานวย 

ครั้งที่  ๔ / ๒๕๕๖  
วันที่   ๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๔.๐๐ น. 

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

ผู้มาประชุม 
๑. นายชัยพงค์  ง้ิวไชยราช ตําแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 
๒. นายเดชา  อุปรี  ตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาฮี 
๓. พ.จ.อ.อาธิศักด์ิ ใครบุตร  ตําแหน่ง ปลัดเทศบาลตําบลวาใหญ ่
๔. นายคําพูน  ไตรจันทร์ ตําแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตําบลสามัคคพัีฒนา 
๕. นายพนม  บุญชาญ  ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโพนงาม 
๖. นางประนอม  ง้ิวโสม  ตําแหน่ง รองปลัดเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 
๖. นางรัชนี  เตชะคําภู ตําแหน่ง ปลัดเทศบาลตําบลบะหว้า 

 ๘. นายทํา  เถาโคตรศรี ตําแหน่ง รองนายเทศมนตรีตําบลบะหว้า 
 ๙. นายชัยวัฒน์  พูนทอง  ตําแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลอากาศ 
 ๑๐. นางสาวเอกมณี ศรีกุดหล้า ตําแหน่ง รองปลัดเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 
 ๑๑. นายทองปิว  แจ่มสุวรรณ ์ ตําแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลอากาศ 
 ๑๒. นางศรีสรรค์  คําสอน  ตําแหน่ง รองปลัดเทศบาลตําบลโพนแพง 
 ๑๓. นายเจษฎา  พวงเงิน  ตําแหน่ง ปลัดเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
 -  นางสาวสุชาดา  พรมบุตร ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๔ 

 เทศบาลตําบลอากาศอํานวย 

พิธีก่อนการประชุม 
- มอบช่อดอกไม้ต้อนรับท้องถิ่นอําเภออากาศอํานวย ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่  
  นางสาวเอกมณี  สีกุดหล้า 

เริ่มประชุมเวลา       ๑๔.๐๐  น. 

ระเบยีบวาระที่  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   - วันน้ีประธานเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดราชการ  

ผมนายชัยพงค์  ง้ิวไชยราช  ในฐานะรองประธานเครือข่ายฯ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานฯ  

ระเบยีบวาระที่  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม   
   - รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๒  เมษายน  ๒๕๕๖ 
 

/ระเบียบวาระที่ ๓ ......... 



- ๒ - 

ระเบยีบวาระที่  ๓ เรื่อง  ติดตามผลการดําเนนิงานจากการประชุมครั้งที่แลว้  
ประธาน   ๓.๑ นโยบายลดอบายมุข สร้างสขุใหส้ังคม  

    เชิญทางฝ่ายเลขานุการช้ีแจง 
เลขานุการ  - เมื่อการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖  ที่ผ่านมา  เราได้มีการประชุมกันเก่ียวกับนโยบาย 

ลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม ประเด็นที่  ๑ การงดเหล้าในงานศพ ทางเทศบาลตําบล 
อากาศอํานวย  ได้นํามติที่ประชุมขึ้นในเว็บไซต์เทศบาลตําบลอากาศอํานวย  
(เครือข่าย อปท.) เรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้ท่านดูแล้วนําไปปฏิบัติต่อไป  ประเด็นที่ ๒ การเล่น 
การพนันในงานศพ  นโยบายของจังหวัด  คือ  เริ่มต้ังแต่วันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๕๖ 
เรามีมติร่วมกันว่าให้แต่ละทอ้งถิ่นไปรณรงค์  เพ่ือให้เกิดผลสําเร็จมากขึน้ 

ประธาน   ๓.๒ มาตรการลดใชพ้ลังงานภาครัฐ  
    เชิญทางฝ่ายเลขานุการช้ีแจง 

เลขานุการ  - ในที่ประชุมมติร่วมกันว่าในการลดพลังงานไฟฟ้า จะมีประเด็นอยู่ คือ  
การลดพลังงานไฟฟ้า 

   - ให้เปิดแอร ์  ช่วงเช้า เวลา ๑๐.๐๐  - ๑๒.๐๐ น. 
   - ให้เปิดแอร ์   ช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๐๐  - ๑๕.๓๐ น. 

ที่ประชุม  - รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่อง  เพื่อทราบ 
ประธาน  ๔.๑ การขอความอนุเคราะห์น้ําเพื่ออุปโภค บริโภค/เครื่องมือเครื่องใช้  

(เทศบาลตําบลอากาศอํานวย) 
   - เชิญทางฝ่ายเลขานุการช้ีแจง   
เลขานุการ  - เน่ืองจากว่าในช่วงน้ีเราคาดว่าน่าจะเป็นช่วงที่เกิดภัยแล้ง ในช่วงของลํานํ้ายาม 

มีผู้ใช้นํ้าอยู่  ๓  ท้องถิ่น คือ องค์การบริหารส่วนตําบลอากาศ  เทศบาลตําบลวาใหญ่  
และเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  ดังได้รับแจ้งจากโครงการประตูนํ้าลํานํ้ายาม แจ้งว่า 
จะเปิดประตูนํ้าลํานํ้ายามในวันที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๖   เทศบาลตําบลอากาศอํานวย 
ก็ได้แจ้งไปที่การประปาส่วนภูมิภาคศรีสงครามว่าถ้าไม่มีนํ้าใช้เราจะแก้ไขปัญหาอย่างไร 
และได้แจ้งไปยังโรงพยาบาลอากาศอํานวย หลังจากน้ันเรามีการนํากระสอบทราย 
อุดช่องว่าตรงเข่ือนริมตลิ่งลํานํ้ายาม และหลังจากน้ันฝนก็ตกนํ้าท่วมฝายและประตูนํ้า 
ก็ยังไม่เปิด   
- แต่สิ่งหน่ึงที่ยังใช้รว่มกันอยู่ คือ เรื่องการขอรับการสนับสนุนเคร่ืองมือ เครื่องใช้ 
แต่การขอรับการสนับสนุนในแต่ละเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อยากให้ผา่น 
เจ้าของพ้ืนที่ก่อนแล้วค่อยประสานมาที่เทศบาลตําบลอากาศอํานวย  พร้อมหนังสือหรือ 
ประสานทางโทรศัพท์ก่อนก็ได้ 

 
/ปลัด อบต.......... 



- ๓ - 

ปลัด อบต.นาฮี  - ในประเด็นเรือ่งของค่าใช้จ่ายเราตกลงกันอย่างไร  
เลขานุการ  - ทําได้ทั้ง ๒  ลักษณะ  คือ  

๑. ผู้ขอเป็นคนออกค่าใช้จ่าย นํ้ามันเช้ือเพลิง  ที่เราถือปฏิบัติ คือ ประเด็นแรก   
ผู้ขอมาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย  

๒. กรณีร้องขอที่เป็นภารกิจเร่งด่วนแล้วเราสั่งในฐานะไปราชการ  ถ้าเป็นกรณี 
ไม่ฉุกเฉิน เช่น ดับไฟทุ่งนา ผู้ร้องขอมาเป็นผู้สนับสนุนเช้ือเพลิงให้ 

ที่ประชุม  - รับทราบ/รับดําเนินการ 
ประธาน   ๔.๒ การจัดงานเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร  ประจําปี ๒๕๕๖ 
   - เชิญทางฝ่ายเลขานุการช้ีแจง   
เลขานุการ  - การจัดงานเทศกาลวิสาขบูชาฯ เราจะจัดงานในนามตัวแทนของอําเภออากาศอํานวย 

ในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง  ๙  แห่ง  ตามท่ีเราได้รับทราบนโยบาย 
จากท่านนายอําเภออากาศอํานวย ดังน้ี 
 ๑. การประกวดทุงโบราณ  อปท.ทุกแห่งเป็นผู้ส่ง 
 ๒. การประกวดโคมบัวบูชาประเภทแขวน 
 ๓. การประกวดการจัดโต๊ะหมู่บูชา 
 ๔. การประกวดการจัดโต๊ะหมู่บูชา ประเภทตกแต่งรถยนต์   
เทศบาลตําบลอากาศอํานวยจะเป็นผู้รับผิดชอบ 
และการรับสมัครจะต้องในงานน้ี คือ วันที่  ๑ – ๑๕  พฤษภาคม ๒๕๕๖  
สําหรับการประกวดทั้ง ๔  ประเภท จะเริ่มต้ังแต่วันที่  ๒๐ – ๒๔  พฤษภาคม ๒๕๕๖  
ในส่วนที่เป็นภาพรวมท่ีต้องนําไปคือ วันที่  ๒๓  พฤษภาคม ๒๕๕๖ จะต้องนําโต๊ะหมู่บูชา 
เข้าประกวด  ค่าใช้จ่าย อปท. ละ ๓,๐๐๐  บาท และใหนํ้าส่งเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 
ภายในวันที่  ๑๐  พฤษภาคม ๒๕๕๖ ก็อยากจะใช้แนวทางปฏิบัติเป็นแนวทาง 
เดียวกันในการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ที่ประชุม  - รับทราบ/รับดําเนินการ 

ประธาน   ๔.๓ แนวทางการจัดทําค่ายปรับเปลีย่นพฤติกรรมของผูท้ี่เก่ียวข้องกับยาเสพติด 
   - เชิญทางฝ่ายเลขานุการช้ีแจง   
เลขานุการ  - เชิญปลัดองคก์ารบริหารส่วนตําบลนาฮี  ได้เล่ากระบวนการในการทํางาน 

ให้ที่ประชุมรับทราบ 
ปลัด อบต.นาฮี  - ตอนที่ไปตรวจปัสสาวะที่โรงเรียน  ก็มีแนวคิดว่าศูนย์อบรมอาชีพที่รัฐบาลให้เงินมาเอง 

ก็เลยมุ่งเป้าหมายที่จะเอากลุ่มเสี่ยงไปอบรม  เราเองก็ทําเรื่องของเบิกเงินไปทางท้องถิ่น 
จังหวัดสกลนคร   ผมเองก็ดําเนินการต้ังแต่วันที่  ๒๕  เมษายน – ๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 
แต่ถึงวันน้ีเช็คเงินแล้วก็ยังไม่เข้า และสอบถามทางจังหวัดแล้วทราบว่าจังหวัดผ่านเรื่องอยู่ 

 
/การดําเนินงาน ......... 



- ๔ - 

การดําเนินงานของผมก็ใช้เครดิต  ทั้งเรื่องอาหาร ส่วนค่าวิทยากรเราจ่ายเฉพาะ 
ค่าวิทยากรจากข้างนอกหน่วยงาน  วิทยากรโครงการจะจ่ายในภายหลัง  
และการดําเนินงานก็ยุ่งยากอยู่เพราะเป็นเด็กมัธยมศึกษาตอนต้น  มาได้  ๒ – ๓ วัน 
ก็อยากกลับบ้าน เราก็ใช้วิธีการหลายอย่างเพ่ือให้เด็กอยู่จนครบ  ๘  คืน  ๙  วัน  
แต่การทํารายช่ือลงเราไม่อยากให้ทําเพราะว่าเด็กจะเป็นกลุ่มเสี่ยง  ก็ได้คุยกับ 
นายอําเภออากาศอํานวย  ก็ได้หารายช่ือผู้ที่เก่ียวข้องมาใส่แทน  ส่วนสถานที่ก็มีปัญหา 
เรื่องที่นอน  หอ้งนํ้า  และสถานที่เป็นสถานที่เปิดตลอด  ทางเราเองก็ได้ช่วยค่านํ้า  
ค่าไฟด้วย  ส่วนการแบ่งเวรกันก็จะต้องประสานทางอําเภออีกคร้ังหน่ึง 

เลขานุการ  - ประเด็นที่จับได้มี  ๓  ประเด็น คือ ผู้ที่จะเข้ารับการอบรมปลัดเดชา  บอกว่าสามารถ 
ใช้กลุ่มเสี่ยงได้  และเป็นนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  แต่ตอนน้ีต้องใช้ 
ตัวจริงทางเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  ได้ขอรายช่ือกับทางอําเภอแล้วยังไม่ได้  
เพราะยังไม่ได้สอบสวน  เราก็ยังทําเรื่องยืมเงินไปที่จังหวัดไม่ได้  จึงยังดําเนินการใดๆ 
ไม่ได้ 

ปลัดเทศบาลตําบลบะหว้า - ได้ประสานไปที่จังหวัดสกลนครแล้ว   จังหวัดบอกว่าให้ทําโครงการ  ๕๐  คน 
แล้วส่งไปเลย  เทศบาลไหนที่ยังไม่ทําเรื่องขอเบิกให้ทําไปเลย 

 ปลัดเทศบาล  - กรณีที่ไม่แจ้งผ่านท้องถิ่น  เพราะท้องถิ่นตามคนไม่ได้  ในเรื่องน้ีเราใช้กลุ่มเสี่ยงไม่ได้ 
ต้องใช้ตัวจริง  ประเด็นที่  ๒  เรื่อง  ต้องทําโครงการเบิกไปตามที่จังหวัดแจ้ง  คือ  ๑  รุ่น 
๕๐  คน  ถ้าใช้เงินไม่หมดต้องส่งเงินคืน  ประเด็นที่  ๓   รายช่ือกลุ่มเสี่ยงไม่ผ่านท้องถิ่น 
เราจะทําอย่างไร  เพราะเขาส่งไปยังผู้ใหญ่บ้าน  จึงมีปัญหาเร่ืองตัวคน   เพราะเขาไม่อยู่ 
แต่จะมีปัญหาอย่างไรก็ต้องทําเรื่องน้ี   

 ที่ประชุม  - รับทราบ/รับดําเนินการ 

ประธาน   ๔.๔ การแสนอปัญหาและความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
   - การเสนอปัญหาความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่อยู่ในเขตอําเภออากาศ 

อํานวย ที่เป็นปัญหาว่าจะทําอย่างไร  เชิญ อปท. ทั้ง  ๙  แห่ง ร่วมเสนอครับ   
เลขานุการ  - ในส่วนของเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  โครงการร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนตําบล 
   อากาศ  คือ  โครงการกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล  ที่สถานทีท่ิ้งขยะบ้านนาเมือง  หมู่  ๘ 

เน่ืองจากว่าโครงการน้ีเป็นโครงการใช้งบประมาณเกือบ  ๑๐  ล้านบาท  จึงทําโครงการ 
เสนอสภาอนุมัติ  และโครงการอีกชุดหน่ึงก็ส่งไปให้สภาองค์การบริหารสว่นตําบลอากาศ 
แล้ว  หลังจากสภาทั้งสองแห่งเห็นชอบแล้วก็มาออกแบบว่าจะสามารถทาํอะไรได้บ้าง 
ในพ้ืนที่น้ัน  ในความพึงพอใจของพ่ีน้องประชาชนทั้งเทศบาลและองค์การบริหาร 
ส่วนตําบล 

รองปลัด อบต.อากาศ - ในเดือนมิถุนายน ก็จะปิดสมัยประชุมสภาแล้ว  สภาก็ยังเฝ้าดูรูปแบบการจัดการขยะอยู่ 
ทต.บะหว้า  - ไม่ม ี
 

/ปลัด อบต. ......... 



- ๕ - 

ปลัด อบต.นาฮี  - ในรูปแบบการจัดการขยะทุกวันน้ี  เขาเริ่มกําจัดต้ังแต่ถังขยะแล้ว  ซึ่งเป็นที่สนใจ 
กับรูปแบบการจัดการขยะแบบนี้  ซึ่งดูในรายละเอียดแล้วเป็นการสร้างจิตสํานึก 
ให้รายบุคคล  ในหลายๆที่ที่เขาสามารถทําได้  แต่ปัญหากแ็ตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที ่

เลขานุการ  - อย่างที่ท่านปลัดเดชา พูดถึงก็เคยมีที่ อบต.หนองบัว  ซึ่งไม่มีถังขยะและไม่ซื้อรถขยะด้วย 
เขาให้หมู่บ้านจัดการขยะเอง  หลักสําคัญ คือ จิตใต้สํานึก 

รองประธานสภา อบต.อากาศ - สําหรับปัญหาขยะของ อบต.อากาศ ก็มีผลกระทบจากชาวบ้านที่อยู่บริเวณ 
   รอบๆ บ่อขยะ  ก็เป็นปัญหาอยู่พอสมควร  ตามท่ีทางเทศบาลตําบลอากาศอํานวย   

ได้ไปดูศึกษางานที่จังหวัดจันทบุรีก็น่าจะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาชาวบ้าน 
   - และในปลายเดือนก็จะมีการประชุมสภาฯ  ก็อยากจะขอให้เจ้าหน้าที่ที่ไปศึกษาดูงาน 

ได้ไปให้ความรู้กับทางสภา อบต.อากาศ  และทําบันทึกขอ้ตกลงในการแก้ไขปัญหา 
ในเรื่องน้ี  

ประธาน   - ผมเคยได้ไปดูที่ตลาดสดเทศบาล ๑  ช่วงใกล้สว่างที่มีพ่อค้า แม่ค้า  เขา้มาซื้อของ 
   ในตลาด  จะนําขยะมาทิ้งที่ขยะตลาดสดเทศบาล ๑  
ทต.โพนแพง  - ไม่ม ี
นาย อบต.โพนงาม - สําหรับเรื่องขยะของ อบต.โพนงาม ก็ยังหาวิธีการแก้ไขปัญหาอยู่  เพราะว่าตอนน้ี 

นําขยะไปทิ้งใกล้ ๆ  กับป่าช้า  ตอนน้ีกําลังหาซื้อที่ทิ้งขยะ  แต่ก็ยังไม่ได้  และมีอีกเรื่อง 
ที่อยากจะขอคําแนะนําเพราะว่าชาวบ้านในเขต อบต.โพนงาม  เดินทางไปทํางาน 
ที่อิสราเอลมา  ๕ – ๖ ปี  จะมาลงทุนเองเก่ียวกับเกษตรพอเพียง  ซึ่งเขาอยากได้ 
แรงสนับสนุนจากหน่วยงานราชการด้วย  หรือให้พาไปศึกษาจากแหล่งต่างๆ   
แต่ว่าผู้รับจ้างที่ขุดบ่อให้เขาทิ้งงาน  ก็เป็นที่น่าเสียดายของคนที่กําลังมีความต้ังใจ 

รองนายก ทต.สามัคคีพัฒนา - เทศบาลตําบลสามัคคีพัฒนา ก็มีปัญหาเรือ่งขยะเหมือนกัน  และมีคนมาเผาขยะ 
   ทําเกิดควันเหม็นรบกวนชาวบ้าน แต่ขยะทีบ้่านถ้ําเต่าตอนน้ีเต็มแล้ว ก็มีคนมาเผา 

เหมือนกัน  ทางเทศบาลก็ช่วยกันดับไฟให้  แต่บ้านหนองผือ  บ้านหนองสามขา  
เขาก็มีบ่ขยะที่ยังสามารถทิ้งได้อยู่ 

เลขานุการ  - ทางท้องถิ่นอําเภอมีอะไรแนะนําเรื่องขยะ  ขอเชิญครับ 
ท้องถ่ินอําเภออากาศฯ - ไม่ม ี
ปลัด ทต.วาใหญ ่ - ขอแจ้งงานบุญบ้ังไฟของเทศบาลวาใหญ่ ปีน้ีคือวันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๖   

ซึ่งทางเทศบาลตําบลวาใหญก็่ได้จัดงานน้ีมานานแล้ว  และปีน้ีเป็นวันครบรอบ 
ของหลวงปู่ศิลา  ที่วัดป่าอิสระธรรม  บ้านวาใหญ่  ก็ขอเชิญทุกท่านไปเทีย่วงาน 
ไปชมบุญบ้ังไฟ  และขบวนแห่บ้ังไฟและในงานมีการแข่งขันการจุดบ้ังไฟ 
เพ่ือหาความสูงของบ้ังไฟที่จุด 

 
 
 

/ปลัด ทต.บะหว้า ......... 



- ๖ - 

ปลัด ทต.บะหว้า  - ก็อยากจะเสริมทางท่านนายก อบต.โพนงาม เก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง  ก็อยากจะให้ 
   หน่วยงานของเราช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนเขา 

ที่ประชุม  - รับทราบ/รับดําเนินการ 

ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
ประธาน  - เชิญเลขานุการ ช้ีแจงต่อที่ประชุม 
เลขานุการ  - สําหรับในเดือนน้ีไม่มีเรื่องนําเข้าที่ประชุม ถ้าท่านใดมีเรื่องที่จะให้ 

คณะกรรมการเครือข่ายฯ พิจารณาก็เสนอได้เลย 
ท้องถ่ินอําเภออากาศฯ - ก็มีหลายเรื่องที่อยากจะขอความร่วมมือ คือ เรื่องเทศกาลวิสาขบูชา  จังหวัดสกลนคร 

ก็เชิญชวนชาวท้องถิ่นนุ่งขาว  ห่มขาว  ในระหว่างวันที่  ๒๐ – ๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 
- เรื่องงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตอนน้ียังไม่มีข้อมูลอะไรเลยเกี่ยวกับหน่วยงาน 
ก็อยากขอความร่วมมือให้ อปท. ทุกแห่ง แจ้งเบอร์โทรศัพท์ของนายกฯ ปลัดเทศบาล และ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลด้วย  เน่ืองจากอาจจะมีการแจ้งประสานงานโดยตรง 
กรณีมีการประชุมเร่งด่วน  และขออนุญาตแจ้งเบอร์โทรศัพท์ของท้องถิ่นอําเภออากาศ 
อํานวย ดังน้ี ๐๘๑-๓๒๐๒๓๒๓ และ ๐๘๕-๔๕๔๗๗๗๔  
- ขอความร่วมมือให้ช่วยเหลือกันในเรื่องตามๆ  ตามนโยบายของผู้ว่าราชการ 
จังหวัดสกลนคร 
- การจัดทํารังนกกระจอกของห้องท้องถิ่นอําเภอ  เป็นของตนเอง โดยใช้ไม้อัดทํา 
- ส่วนวัสดุ  อุปกรณ์ ก็ขอความร่วมมือ เรื่องกระดาษ  ขอเป็น อปท. ละ  ๒ รีม/เดือน 
แต่ถ้าหากเพียงพอในเดือนต่อมาก็จะไม่ขอ 
- ขอรบกวนยืมโต๊ะขาวขาพับ  จากเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  จํานวน  ๒   ตัว 

ที่ประชุม     - รับทราบ/รับดําเนินการ 

ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่อง  อ่ืน ๆ 
เลขานุการ  - ขออนุญาตนําเรียนในที่ประชุม  ในคราวต่อไปจะมีการประชุมเหมือนเดิม   

และในวันน้ีท่านประธานเครือข่าย อปท. ติดภารกิจ  ส่วนการพบปะรับประทานอาหาร 
ร่วมกัน การแข่งขันกีฬาในระดับท้องถิ่นอําเภออากาศอํานวย  ปีน้ีน่าจะมีงบประมาณ 
สนับสนุน  ฝาก ๒  เรื่องน้ีด้วย  เพ่ือจักได้หารือในการประชุมคราวต่อไป   

ที่ประชุม     - รับทราบ/รับดําเนินการ 

ปิดประชุมเวลา  ๑๖.๓๐    น 
                       เจษฎา   พวงเงิน       ผู้จดบันทึก              วัชรินทร์   รุณจักร     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายเจษฎา    พวงเงิน)                            (นายวัชรินทร์    รุณจักร) 
             ปลัดเทศบาลตําบลอากาศอํานวย               นายกเทศมนตรีตําบลอากาศอํานวย                                          
       เลขานุการเครือข่าย อปท. อ.อากาศอํานวย      ประธานเครือข่าย อปท. อ.อากาศอํานวย 


