
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 

สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีสาม ครั้งท่ี ๓  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ 

เมื่อวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลอากาศอํานวย สํานักงานเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 

อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร 

 

ลําดับที ่ ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
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๑๐. 

ผูมาประชุม 

นายชัยพงค    งิ้วไชยราช    

นายรุงเพชร   แกวพาดี   

นายจันทร  แงมสุราช 

นายวิรัช    คํามุลตร ี

นายวิสัณ  งิ้วโสม 

นางกีระวรรณ  ครุดอุทา 

นายวิโส   ริยะบุตร 

นายสรศักด์ิ  ใครบุตร 

นายธวัช    ตุยไชย 

นายดวงดี   เพริศแกว 

นายธนากร   งอธิราช 

นายวิทวัส   แงมสุราช 

นายเจษฎา  พวงเงิน 

 

 

ผูเขารวมประชุม 

นายวัชรินทร   รุณจักร 

นางประนอม  งิ้วโสม 

นายจิระศักด์ิ  โพธ์ิละคร 

นางรัชนีกร  โทอิ้ง 

นายทักษิณ  แงพรหม 

นางสาวปาริชาติ โนตสุภา 

นายชาญชัย  ใครบุตร 

นายอภิชาติ นิวาสวัฒน 

นางสาววิพร  โสมสุพิน 

นายบรรจง  มะลิเลิศ 

 

ประธานสภาเทศบาล 

รองประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

เลขานุการสภาฯ 

 

 

 

นายกเทศมนตร ี

รองปลัดเทศบาล 

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

ผูอํานวยการกองคลัง 

ผูอํานวยการกองชาง 

ผูอํานวยการกองการศึกษา 
 

หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 

เลขานุการนายกเทศมนตร ี

นักพัฒนาชุมชน ๔  
 

สัตวแพทย ๖ ว 

 

ชัยพงค    งิ้วไชยราช    

รุงเพชร   แกวพาดี   

จันทร  แงมสุราช 

วิรัช    คํามุลตร ี

วิสัณ  งิ้วโสม 

กีระวรรณ  ครุดอุทา 

วิโส   ริยะบุตร 

สรศักด์ิ  ใครบุตร 

ธวัช    ตุยไชย 

ดวงดี   เพริศแกว 

ธนากร   งอธิราช 

วิทวัส   แงมสุราช 

เจษฎา   พวงเงิน 

 

 

 

วัชรินทร   รุณจักร 

ประนอม  งิ้วโสม 

จิระศักด์ิ  โพธ์ิละคร 

รัชนีกร โทอิ้ง 

ทักษิณ  แงพรหม 

ปาริชาติ  โนตสุภา 

ชาญชัย  ใครบุตร 

อภิชาติ  นิวาสวัฒน 

วิพร  โสมสุพิน 

บรรจง  มะลิเลิศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

-๒- 

 

ท่ีประชุมพรอม     เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 
 

 

เลขานุการสภาฯ - เรียนทานประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี                    

ทานรองนายกเทศมนตรี และผูเขารวมประชุมทุกทาน วันน้ีเปนการประชุมสภาเทศบาล

ตําบลอากาศอํานวย  สมัยประชุมสามัญ   สมัยที่สาม ครั้งที่ ๓   ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗   

ขณะน้ีสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองคประชุมแลว   ขอเรียนเชิญทานประธานสภา

เทศบาลตําบลอากาศอํานวย    ทานชัยพงค  งิ้วไชยราช   ทําหนาที่เปนประธาน        

ที่ประชุมครับ     

ประธานสภาฯ    - สวัสดีทานสมาชิกสภาทุกทาน ทานนายกเทศมนตรี และผูเขารวมประชุมทุกทาน  

                         ที่ประชุมพรอม   เขาสูระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๑          เรื่องประธานจะแจงตอท่ีประชุม  

ประธานสภาฯ  วันน้ีวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เปนวันประชุมสภาเทศบาลตําบลอากาศอํานวย   

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่สาม ครั้งที่ ๓ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗  ซึ่งไดแจงหนังสือเชิญ

ประชุม   ใหสมาชิกสภาทุกทานไดทราบแลว   การประชุมในครั้งน้ีเปนการประชุมเพื่อ

พิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลอากาศอํานวย เรื่อง งบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อพิจารณาในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓    และการประชุมใน

ครั้งน้ีมีการถายทอดทางเสียงตามสายของเทศบาลตําบลอากาศอํานวยเหมือนทุกครั้งที่

ผานมา 

ท่ีประชุม  - รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภาฯ  -  การประชุมสภาเทศบาลตําบลอากาศอํานวย สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่สาม 

ครั้งที่ ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ยังไมแลวเสร็จ 

ท่ีประชุม  -  รับทราบ 

 



ระเบียบวาระท่ี ๓        เรื่องกระทูถาม   

- ไมมี   

 

ระเบียบวาระท่ี ๔        เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาเทศบาลตําบลอากาศอํานวยต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแลว   

- ไมม ี

 

ระเบียบวาระท่ี ๕        เรื่องเสนอใหม    

ประธานสภาฯ          -ญัตติรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  เรื่อง  งบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  เพื่อพิจารณาในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓  เชิญเลขานุการสภาฯ 

ช้ีแจงระเบียบกฎหมาย 

 

 

-๓- 

 

 

 

 

เลขานุการสภาฯ -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไข

เพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔  

        ขอ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลว จะตองเสนอรางขอบัญญัติน้ัน

ตามรางเดิมและตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม  พรอมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นย่ืนตอ

ประธานสภาทองถ่ิน รายงานน้ันอยางนอยจะตองระบุวาไดมีหรือไมมีการแกไขเพิ่มเติมใน

ตอนหรือขอใดบาง การแปรญัตติหรือมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวดวยการแปร

ญัตติน้ันเปนประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการ แปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคํา

แปรญัตติดวย  และใหประธานสภาทองถ่ินสงรายงานน้ันแกสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวา

ย่ีสิบสี่ช่ัวโมงกอนวันประชุมพิจารณา  เวนแตกรณีตองพิจารณาเปนการดวน 

       ขอ ๕๑ ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระที่สอง  ใหปรึกษาเรียงตามลําดับขอ

เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทาน้ัน เวนแตที่ประชุมสภา

ทองถ่ินจะไดลงมติเปนอยางอืน่   

    ถาที่ประชุมสภาทองถ่ินลงมติเห็นดวยกับคําแปรญัตติ หรือเห็นดวยกับการ

แกไขในขอใดแลว  ไมใหเสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมติน้ันอีก 

    เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการแปรญัตติ  ไดทําการแปรญัตติ

แลว  ซึ่งมีคณะกรรมการแปรญัตติดังน้ี     

๑. นายดวงดี  เพริศแกว ประธาน 

๒. นายวิสัณ  งิ้วโสม  กรรมการ 



๓. นายธนากร  งอธิราช เลขานุการ     

ในการแปรญัตติคณะกรรมการไดทําการแปรญัตติแลวและไดรายงานการแปรญัตติไปยัง

ประธานสภาฯพรอมทั้งไดสงใหสมาชิกสภาเทศบาลทราบแลว 

ท่ีประชุม -รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ -เชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติไดรายงานการแปรญัตติตอสภาเทศบาล 
 

 รายงานการแปรญัตติและบันทึกความเห็นการแปรญัตติ 

รางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  เรื่อง  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 

  กระผม  นายดวงดี  เพริศแกว  ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  เขต ๑ 

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ไดทําการแปรญัตติรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  เรื่อง 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ซึ่งสภาเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  ไดใหความเห็นชอบ

รับหลักการ  ในวาระที่ ๑ แลว  เมื่อวันที่  ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗  และประธานสภาเทศบาลไดสงรางเทศบัญญัติ

ดังกลาว    ใหคณะกรรมการแปรญัตติไดทําการแปรญัตติ  ในวันที่  ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗  ณ สํานักงานเทศบาล

ตําบลอากาศอํานวย  คณะกรรมการแปรญัตติไดทําการแปรญัตติ  ดังน้ี 

๑. สวนที่ ๑ คําแถลงงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘    มีความ 

เหมาะสมแลว 

 

-๔- 

 

 

๒. สวนที่ ๒ รางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  เรื่อง งบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  มีความเหมาะสมแลว    

 คณะกรรมการแปรญัตติ   ไดพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลอากาศอํานวย               

เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยละเอียดแลวมีมติเห็นชอบ  การแปรญัตติ

ดังกลาว ไมมีผูใดสงวนคําแปรญัตติ  จึงเสนอรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลอากาศอํานวย เรื่อง  งบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘     ตามรางเดิมกลับเขาสูสภาเทศบาลตําบลอากาศอํานวย              

เพื่อพิจารณา 

 สําหรับขอบกพรองดานตัวเลข     ตัวอักษรที่พิมพผิดพิมพตกไปจากขอความที่แทจริง           

ไดมอบหมายใหเจาหนาที่งบประมาณดําเนินการใหถูกตอง     จึงเสนอรายงานการแปรญัตติพรอมกับสงราง    

เทศบัญญัติตามรางเดิมกลับเขาสูสภาเพื่อพิจารณาในวาระตอไป  

 

           ดวงดี เพริศแกว 

(นายดวงดี  เพริศแกว) 



                                                ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

 

 

ประธานสภาฯ  -การพิจารณาในวาระที่ ๒ ข้ันแปรญัตติ  สมาชิกสภาทานใด เห็นชอบกับคําแปรญัตติของ

คณะกรรมการแปรญัตติโปรดยกมือข้ึน 

ท่ีประชุม - มีมติเห็นชอบ  ๑๒  เสียง 

ประธานสภาฯ  -ตอไปเปนการพิจารณาในวาระที่ ๓ ข้ันลงมติ เชิญเลขานุการสภาฯช้ีแจงระเบียบ  

                            กฎหมาย 

เลขานุการสภาฯ -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไข

เพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๕๒   การพิจารณารางขอบัญญัติ         ในวาระที่ 

๓ ไมมีการอภิปราย   เวนแตที่ประชุมสภาทองถ่ินจะไดลงมติใหมีการอภิปรายถามีเหตุอัน

สมควร 

ประธานสภาฯ - การพิจารณาในวาระที่ ๓ ข้ันลงมติ  สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติ 

                            เทศบาลตําบลอากาศอํานวย  เรื่อง  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.  

                            ๒๕๕๘  โปรดยกมือข้ึน 

ท่ีประชุม - มีมติเห็นชอบ   ๑๒  เสียง 

เลขานุการสภาฯ - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา 

๖๒     ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่สภาเทศบาลไดมีมติเห็นชอบดวยกับรางเทศบัญญัติใดใน

กรณีเทศบาลตําบล ใหประธานสภาเทศบาลสงรางเทศบัญญัติไปยังนายอําเภอเพื่อสงไปยัง

ผูวาราชการจังหวัดพิจารณา     ในกรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ใหประธานสภา

เทศบาลสงไปยังผูวาราชการจังหวัดพิจารณา 

    ผูวาราชการจังหวัดตองพิจารณารางเทศบัญญัติตามวรรคหน่ึงใหเสร็จและ

สงคืนประธานสภาเทศบาลภายในสิบหาวันที่ไดรับรางเทศบัญญัติน้ัน  ถาผูวาราชการ

จังหวัดไมพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด  ใหถือวาผูวาราชการจังหวัด

เห็นชอบดวยกับรางเทศบัญญัติดังกลาว 

-๕- 

 

 

  - ภายใน ๗ วันน้ีเทศบาลตองสงรางเทศบัญญัติเพื่อใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณา   

  เทศบัญญัติฯ จะมีผลบังคับใชต้ังแต วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗  

ระเบียบวาระท่ี ๖        เรื่องอ่ืน ๆ   

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายในเรื่องอื่น ๆ ขอเชิญครับ 

นายกเทศมนตร ี          - ขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานที่ใหความเห็นชอบเทศบัญญัติเทศบาลตําบล 

  อากาศอํานวย  เรื่อง  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘   

  ฝายบริหารจะใชจายงบประมาณใหเกิดประโยชนสูงสุด 

นายวิรัช คํามุลตร ี         - ผม นายวิรัช คํามุลตรี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ไฟฟาสาธารณะซอยกองนภา 



  หนาบานผูใหญพีรวิชญ  ดับใหกองชางแกไข 

นายธวัช  ตุยไชย   - ผม นายธวัช  ตุยไชย สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ขอความรวมมือเทศบาล 

   ดําเนินการดังน้ี 

๑. ถนนสรรเพชรตัดกับถนนอาทิตยอุทัย  ถนนสรรเพชรตัดกับซอยบัวจันทร      

วันไพร นํ้าไหลไมสะดวกทําใหนํ้าทวมถนน และสี่แยกทุกแยกในเขตเทศบาลที่มี

ปญหาขอความรวมมือรื้อทอระบายนํ้าออกและทําเปนคลองระบายนํ้าคอนกรีตที่มี

ขนาดเล็กแตลึกแทนแลวทําฝาปด                    

๒. ไฟฟาหนาบานนายบุญเนาว ใครบุตร ถนนสรรเพชรชํารุด ใหกองชางแกไข 

นายธนากร  งอธิราช     - ผม นายธนากร  งอธิราช สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  ตรอกวิจันทรไฟฟาดับให

กองชางแกไข   การขุดลอกคลองถนนหลังสถานีจอดรถรับสงผูโดยสารเทศบาลทํา

ใหนํ้าประปาไมไหล  

นายดวงดี  เพริศแกว         - ผม นายดวงดี  เพริศแกว  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ การกอสรางถนน ค.ส.ล.   

       ในเขตเทศบาลขอความรวมมือกองชางควบคุมการกอสรางเพื่อใหไดถนนตาม 

                                    มาตรฐานและมีอายุการใชงานไดหลายป 

นายวิโส  ริยะบุตร       - ผม นายวิโส  ริยะบุตร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ใหเทศบาลรีบดําเนินการตัดกิ่ง  

                                    ลําไยใกลสะพานขามลํานํ้ายามกอนถึงงานประเพณีบุญเดือนสิบฯ 

นายกเทศมนตรี  - ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลที่ใหคําแนะนําในการแกไขปญหาเรื่องตาง ๆ เพื่อ 

                                   พัฒนาเทศบาล 

    ๑. การติดต้ังไฟฟาบริเวณงานประเพณีบุญเดือนสิบฯใหกองชางดําเนินการ 

    ๒. การตัดแตงกิ่งไมในเขตเทศบาล  ใหสํานักปลัดเทศบาล  กองสาธารณสุขฯ     

    กองชาง  ทํางานรวมกันโดยปฏิบัติงานในจุดที่สําคัญและมีความเรงดวนกอน 

       ๓. การขุดลอกคลองแกไขปญหาทอนํ้าอุดตันเทศบาลไดดําเนินการในจุดที่มีปญหา  

มากกอนเพื่อแกไขปญหาในเบื้องตน บริเวณถนนหลังสถานีจอดรถรับสงผูโดยสาร

เทศบาลไดมีการขุดคลองระบายนํ้าความลึก ประมาณ ๕๐ เซนติเมตร   ถาขุดลอก

คลองลึกมากจะมีปญหาถนนพัง ทรุด หรือแตกราว จะตองเสียงบประมาณมากใน

การซอมแซมถนนอีก   ถาจะใหกวางข้ึนราษฎรตองบริจาคที่ดินเพื่อทําเปนคลอง

ระบายนํ้า 

    ๔. การกอสรางถนนที่ไมไดมาตรฐานขอความรวมมือทานสมาชิกสภาทุกทานชวยกัน 

        ตรวจสอบการทํางานของผูรับเหมา 

 

-๖- 

 

๕. การเตรียมงานประเพณีบุญเดือนสิบฯ จะมีการดําเนินการไปเรื่อย ๆ จนถึงวันงาน 

นายรุงเพชร  แกวพาดี - ผม นายรุงเพชร  แกวพาดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ขอความรวมมือดังน้ี 

๑. ใหกองชางติดต้ังโคมไฟปากซอยดาบกอบ  ชุมชนที่ ๑๒  หมูที่ ๑๔ 



๒. ใหกองสารณสุขและสิ่งแวดลอมขุดลอกคลองถนนอุดมรัตน และซอยหลังสวน    

ชุมชนที่ ๑๑ 

นายดวงดี  เพริศแกว - ผม นายดวงดี เพริศแกว สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ตรอกเหงาสุวรรณ และตรอก

เหงาละคร ไดมีการกอสรางถนน ค.ส.ล. ใหกองชางดูแลควบคุมการกอสรางดวย 

ประธานสภาเทศบาล   - มีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายในเรื่องใด ๆ อีกหรือไม ถาไมมีผมขอเลิกประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๐๐   น.    

 

       

                   ผูจดบันทึก 

                (นายเจษฎา  พวงเงิน)    เลขานุการสภาเทศบาล 
     

       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

          ประธาน 

   (นายธวัช  ตุยไชย) 
 

          กรรมการ 

         (นายดวงดี  เพริศแกว) 

          เลขานุการ 

         (นายสรศักด์ิ  ใครบุตร) 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 


