
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง คร้ังที่ ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ 

เม่ือวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลอากาศอํานวย สํานักงานเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 

อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร 

 

ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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ผูมาประชุม 

นายชัยพงค    งิ้วไชยราช    

นายรุงเพชร   แกวพาดี   

นายวิรัช    คํามุลตรี 

นายวิสัณ   งิ้วโสม 

นางกีระวรรณ  ครุดอุทา 

นายวิโส   ริยะบุตร 

นายธวัช    ตุยไชย 

นายดวงดี   เพริศแกว 

นายธนากร   งอธิราช 

นายวิทวัส   แงมสุราช 

นายเจษฎา  พวงเงิน 

 

ผูไมมาประชุม 

นายจันทร    แงมสุราช 

นายสรศักดิ์  ใครบุตร 

 

 

ผูเขารวมประชุม 

นายวัชรินทร  รุณจักร 

นายศิริพงษ  อุดมวรรณรัตน 

นายปริญญา  คิอินธิ 

นางประนอม  งิ้วโสม 

นายจิระศักดิ์  โพธ์ิละคร 

นางรัชนีกร  โทอ้ิง 

นายทักษิณ  แงพรหม 

นายนัฐพล  ผายเงิน 

นางสาวปาริชาติ โนตสุภา 

วาที่ ร.ต.พัฒนายุทธ เพ็งบุญ 

นายพยุงศักดิ์  ภูยิหวา    

      

 

ประธานสภาเทศบาล 

รองประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

เลขานุการสภาเทศบาล 

 

 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

 

 

 

นายกเทศมนตรี 

รองนายกเทศมนตรี 

รองนายกเทศมนตรี 

รองปลัดเทศบาล 

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

ผูอํานวยการกองคลัง 

ผูอํานวยการกองชาง 

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

ผูอํานวยการกองการศึกษา 
 

หัวหนาฝายสังคมสงเคราะห 

ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลฯ 

 

 

ชัยพงค    งิ้วไชยราช    

รุงเพชร   แกวพาดี   

วิรัช    คํามุลตร ี

วิสัณ   งิ้วโสม 

กีระวรรณ  ครุดอุทา 

วิโส   ริยะบุตร 

ธวัช    ตุยไชย 

ดวงดี   เพริศแกว 

ธนากร   งอธิราช 

วิทวัส   แงมสุราช 

เจษฎา   พวงเงิน 

 

 

จันทร    แงมสุราช 

สรศักดิ์  ใครบุตร 

 

 

 

วัชรินทร  รุณจักร 

ศิริพงษ  อุดมวรรณรัตน 

ปริญญา  คิอินธิ 

ประนอม  งิ้วโสม 

จิระศักดิ์  โพธ์ิละคร 

รัชนีกร  โทอ้ิง 

ทักษิณ  แงพรหม 

นัฐพล  ผายเงิน 

ปาริชาติ  โนตสุภา 

วาที่ ร.ต.พัฒนายุทธ เพ็งบุญ 

พยุงศักดิ์  ภูยิหวา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลาปวย 

ลากิจ 

 

 

 



 

-๒- 

 

ท่ีประชุมพรอม     เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 

เลขานุการสภาเทศบาล - เรียนทานประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี                    

ทานรองนายกเทศมนตรี และผูเขารวมประชุมทุกทาน วันน้ีเปนการประชุมสภาเทศบาล

ตําบลอากาศอํานวย  สมัยประชุมสามัญ   สมัยที่สอง ครั้งที่ ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗   

ขณะน้ีสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองคประชุมแลว   ขอเรียนเชิญทานประธานสภา

เทศบาลตําบลอากาศอํานวย    ทานชัยพงค  งิ้วไชยราช   ทําหนาที่เปนประธานที่

ประชุมครับ     

ประธานสภาเทศบาล - สวัสดีทานสมาชิกสภาทุกทาน ทานนายกเทศมนตรี และผูเขารวมประชุมทุกทาน  

                         ที่ประชุมพรอม   เขาสูระเบียบวาระการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑         เรื่องประธานจะแจงตอท่ีประชุม 

   วันน้ีวันที่ ๒๙ พฤษภาคม  ๒๕๕๗  เปนวันประชุมสภาเทศบาลตําบลอากาศอํานวย                                 

                               สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่สอง ครั้งที่ ๒ ประจําป พ.ศ.  ๒๕๕๗   ซึ่งไดแจงหนังสือ                                  

                               เชิญประชุมใหสมาชิกสภาทุกทานไดทราบแลว และการประชุมในครั้งน้ีถายทอด         

เสียงตามสายของเทศบาลตําบลอากาศอํานวยเหมือนทุกครั้งที่ผานมา  มีสมาชิกสภา

เทศบาลลา ๒ ราย คือ นายจันทร  แงมสุราช สมาชิกสภาเทศบาล  ลาปวย            

และนายสรศักด์ิ  ใครบุตร สมาชิกสภาเทศบาล ลากิจ 

ท่ีประชุม    - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

-  การประชุมสภาเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่สอง 

ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗   เมื่อวันที่  ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗   เจาหนาที่ไดทําการ        

จดบันทึก และไดเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   ทําการตรวจ  

เรียบรอยแลว    ขอใหสมาชิกสภาทุกทานตรวจเพื่อพิจารณารับรอง  

ไปพรอมกันทีละหนา เริ่มหนาที่  ๑.... หนาที่  ๒.... หนาที่ ๓.... หนาที่ ๔....หนาที่ ๕.....  

หนาที่ ๖.....หนาที่ ๗....หนาที่ ๘....หนาที่ ๙....หนาที่ ๑๐.... 

-  มีสมาชิกสภาทานใดจะแกไขหรือไม  ถาไมมีใหถือวาที่ประชุมรับรองนะครับ   

ท่ีประชุม  -  รับรอง 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓        เรื่องกระทูถาม   

-ไมมี   

 

ระเบียบวาระท่ี ๔        เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาเทศบาลตําบลอากาศอํานวยต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแลว         

- ไมม ี



-๓- 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอใหม   ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลอากาศอํานวยเสนอญัตติ 

๕.๑  ญัตติการโอนต้ังจายเปนรายการใหม  หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและ  

สิ่งกอสราง  

       - โครงการจัดหาครุภัณฑที่ใชในการปฏิบัติงาน 

นายกเทศมนตรี - ขาพเจาขอเสนอญัตติการโอนต้ังจายเปนรายการใหม หมวดคาครุภัณฑที่ดินและ 

                             สิ่งกอสราง  โครงการจัดหาครุภัณฑที่ใชในการปฏิบัติงาน   ขอไดโปรดนําเสนอ         

         ที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลอากาศอํานวย   เพื่อพิจารณาตอไป รายละเอียดการโอนต้ัง 

         จายเปนรายการใหมเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   

สํานักปลัดเทศบาล   โอนลด  จากงบกลาง รายจายตามขอผูกพันเงินสมทบกองทุน

ประกันสังคม  ต้ังไว ๗๐๔,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามที่

กฎหมายกําหนด  ต้ังจายจากเงินรายได  แผนงานงบกลาง งานงบกลาง  คงเหลือกอน

โอน ๔๕๑,๓๖๓ โอนลด ๓๕๑,๐๐๐ คงเหลือหลังโอน ๑๐๐,๓๖๓  โอนไปต้ังจายเปน

รายการใหม  งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน โครงการจัดหาครุภัณฑที่ใชในการปฏิบัติงาน ดังน้ี 

๑. กลองถายภาพน่ิง  ระบบดิจิตอล จํานวน ๒ ตัว (ตัวละ ๑๐,๐๐๐บาท) เปนเงิน 

๒๐,๐๐๐ บาท 

๒. เกาอี้บุนวมขาเหล็ก จํานวน ๑๕๐ ตัว (ตัวละ ๕๐๐ บาท) เปนเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท 

๓. เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน ๑ เครื่อง (เครื่องละ ๓๒,๐๐๐ บาท) เปนเงิน ๓๒,๐๐๐ 

บาท 

๔. เตนท  ขนาด กลวง ๔ ม. ยาว ๘ ม. จํานวน ๔ หลัง (หลังละ ๒๔,๐๐๐ บาท)     

เปนเงิน ๙๖,๐๐๐ บาท 

๕. เกาอี้พลาสติก จํานวน ๓๐๐ ตัว (ตัวละ ๒๐๐ บาท) เปนเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท 

๖. โตะ ขนาด ๘๐ x ๑๘๐ ซ.ม. จํานวน ๓๔ ตัว (ตัวละ ๒,๐๐๐ บาท) เปนเงิน 

๖๘,๐๐๐ บาท  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป          

งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล) คงเหลือกอนโอน ๔๕๑,๓๖๓ โอนต้ังจาย

เปนรายการใหม ๓๕๑,๐๐๐ บาท คงเหลือหลังโอน  ๑๐๐,๓๖๓  บาท 

ประธานสภาเทศบาล - ที่ประชุมรับทราบ ขอเชิญสมาชิกสภาอภิปรายกอนลงมติ 

นายดวงดี เพริศแกว - ผม นายดวงดี เพริศแกว สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ผมเห็นดวยกับโครงการจัดหา

ครุภัณฑที่ใชในการปฏิบัติงาน  เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกพี่นองประชาชน 

นายวิทวัส  แงมสุราช - ผม นายวิทวัส  แงมสุราช สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เกาอี้ถือวาราคาถูกมากนาจะแพง

กวาน้ี และเตนทขอใหจัดซื้อใหไดมาตรฐาน 

นายธวัช  ตุยไชย - ผม นายธวัช  ตุยไชย สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  การจัดซื้อเต็นทตามราคาที่กําหนดไว  

ใหจัดซื้อเต็นทที่ไดมาตรฐาน เพื่อใหใชงานไดคุมคา 



-๔- 

 

 

ประธานสภาเทศบาล - มีสมาชิกสภาจะอภิปรายตอหรือไม  ถาไมมีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาล   

                             ทานใดอนุมัติใหโอนต้ังจายเปนรายการใหม   หมวดคาครุภัณฑที่ดินและ  

                             สิ่งกอสราง   โปรดยกมือข้ึนครับ 

ท่ีประชุม - มีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง 

 

ประธานสภาเทศบาล - เชิญนายกเทศมนตรีตําบลอากาศอํานวยเสนอญัตติ    

๕.๒  ญัตติการโอนต้ังจายเปนรายการใหม  หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและ  

สิ่งกอสราง  

       - โครงการปรับปรุงสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล 

นายกเทศมนตรี - ขาพเจาขอเสนอญัตติการโอนต้ังจายเปนรายการใหม หมวดคาครุภัณฑที่ดินและ 

สิ่งกอสราง  โครงการปรับปรุงสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล  ขอไดโปรดนําเสนอ        

  ที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  เพื่อพิจารณาตอไป รายละเอียดการโอนต้ัง 

จายเปนรายการใหมเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗     

กองการศึกษา  โอนลด จากงบลงทุน หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง คาที่ดิน

และสิ่งกอสราง คาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียนของโรงเรียน ต้ังไว ๒๐๐,๐๐๐ 

บาท เพื่อเปนคาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียนของโรงเรียนเทศบาลอากาศอํานวย 

(ชุมชนอุปถัมภ) ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน

และประถมศึกษา ตามหนังสือ ดวนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๓ /ว๑๕๐๖ ลงวันที่ ๒๖ 

มิถุนายน ๒๕๔๖ “ทั้งน้ีเบิกจายตอเมื่อไดรับจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน” งบประมาณต้ังไว ๒๐๐,๐๐๐ บาท โอนลด ๑๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือหลังโอน 

๑๐๐,๐๐๐ บาท โอนไปต้ังจายเปนรายการใหม งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑที่ดินและ

สิ่งกอสราง คาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการปรับปรุงสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ต้ังไว 

๑๐๐,๐๐๐ บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงอาคารเรียนเปนหองสมุด

โรงเรียนเทศบาลอากาศอํานวย (ชุมชนอุปถัมภ) ขนาด กวาง  ๗.๕๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ 

เมตร  รูปแบบรายละเอียดตามเทศบาลตําบลอากาศอํานวยกําหนด  ต้ังจายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา ตามหนังสือ 

ดวนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๓ /ว๑๕๐๖ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๖ “ทั้งน้ีเบิกจายตอเมื่อ

ไดรับจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน” โอนต้ังจายเปนรายการใหม 

๑๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือหลังโอน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

ประธานสภาเทศบาล - ที่ประชุมรับทราบ ขอเชิญสมาชิกสภาอภิปรายกอนลงมติ 

นายกเทศมนตรี - เทศบาลจะใชบางสวนของโรงอาหารเปนหองสมุดเพื่อใหเด็กนักเรียนสามารถคนควา 

  หาความรูเพิ่มเติมได 



-๕- 

นายดวงดี เพริศแกว - ผม นายดวงดี เพริศแกว สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ หองสมุดมีความจําเปนอยางย่ิง

เพราะเปนแหลงแสวงหาความรูของครูและเด็กนักเรียน 

นายรุงเพชร แกวพาดี - ผม นายรุงเพชร แกวพาดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ผมเห็นดวยที่จะสรางหองสมุด 

ประธานสภาเทศบาล - มีสมาชิกสภาจะอภิปรายตอหรือไม  ถาไมมีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาล   

ทานใดอนุมัติใหโอนต้ังจายเปนรายการใหม  หมวดคาครุภัณฑที่ดินและ  

สิ่งกอสราง   โปรดยกมือข้ึนครับ 

ท่ีประชุม - มีมติเห็นชอบ  ๑๐  เสียง 

ประธานสภาเทศบาล - เชิญนายกเทศมนตรีตําบลอากาศอํานวยเสนอญัตติ       

๕.๓ ญัตติการเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน 

                            สุขภาพเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 

นายกเทศมนตรี        - ขาพเจาขอเสนอญัตติการเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเปนคณะกรรมการกองทุน 

หลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลอากาศอํานวย   ซึ่งคณะกรรมการกองทุนฯ 

ประกอบดวย  

ผูอํานวยการโรงพยาบาลอากาศอํานวย     เปนที่ปรึกษา 

สาธารณสุขอําเภออากาศอํานวย    เปนที่ปรึกษา 

(๑) ผูบริหารสูงสุดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เปนประธานกรรมการ 

(๒) ผูทรงคุณวุฒิในพื้นที่ จํานวน ๒ คน   เปนรองประธานกรรมการ 

(๓) สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่สภามอบหมาย จํานวน ๒ คน เปนกรรมการ 

(๔) หัวหนาหนวยบริการปฐมภูมิในพื้นที ่   เปนกรรมการ 

(๕) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในพื้นที่ที่คัดเลือกกันเอง จํานวน ๒ คน        

                                                                            เปนกรรมการ  

(๖) ผูแทนหมูบานหรือชุมชนที่ประชาชนในหมูบานหรือชุมชนคัดเลือกกันเอง   

จํานวนไมเกิน ๕ คน                 เปนกรรมการ 

(๗) ผูแทนศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนหรือหนวยรับเรื่องรองเรียน

อิสระในพื้นที่ จํานวน ๑ คน     เปนกรรมการ 

(๘) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือเจาหนาที่อื่นที่ผูบริหารสูงสุดขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินมอบหมาย            เปนกรรมการและเลขานุการ 

(๙) ผูอํานวยการหรือหัวหนากองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมหรือสวนสาธารณสุขหรือที่

เรียกช่ืออื่นขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือเจาหนาที่อื่นผูบริหารสูงสุดขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินมอบหมาย                    เปนกรรมการและเลขานุการ 

ประธานสภาเทศบาล - ที่ประชุมรับทราบ ขอเชิญเสนอช่ือสมาชิกสภาเทศบาลเปนคณะกรรมการกองทุน

หลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  จํานวน ๒ คน   

นายธวัช  ตุยไชย - ผม นายธวัช  ตุยไชย สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ผมขอเสนอ นายดวงดี เพริศแกว 

ประธานสภาเทศบาล - ผูรับรอง ๒ คน ถูกตอง 



-๖- 

นายดวงดี เพริศแกว - ผม นายดวงดี เพริศแกว สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ผมขอเสนอ นายรุงเพชร แกวพาดี 

ประธานสภาเทศบาล  - ผูรับรอง ๒ คน ถูกตอง       มีสมาชิกสภาจะอภิปรายตอหรือไม     ถาไมมีผมขอมติ    

ที่ประชุมใหสมาชิกสภาเทศบาลเปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล

ตําบลอากาศอํานวย  จํานวน ๒ คน  คือ   

 ๑. นายดวงดี  เพริศแกว     ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 

  ๒. นายรุงเพชร  แกวพาดี   ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 

ท่ีประชุม - มีมติเห็นชอบ   ๑๐   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๖       เรื่องอ่ืน ๆ   

ประธานสภาเทศบาล   - สมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายเรื่องอื่น ๆ ขอเชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ - ไดรับแจงจากจังหวัดสกลนครใหสงสมาชิกสภาเทศบาลเขารับการฝกอบรมหลักสูตร

สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘  

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอากาศอํานวย เขารวมทั้ง ๑๒ ทานในรุนที่ ๒ โดยใหเดินทางไป

รายงานตัวในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ โรงแรมอิมพีเรียล 

สกลนคร เขารับการอบรมในวันที่ ๒๓ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗  สําหรับรายละเอียดไดแจง

ใหสมาชิกสภาเทศบาลทราบทุกทานแลว 

นายกเทศมนตรี  - เทศบาลไดรับขอเสนอแนะจากประชาชนดานการจราจร   การจัดรถวันคูวันค่ี        

ถนนวันเวย  เพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียน  เทศบาลจะดําเนินการตามขอเสนอแนะ 

- การทําหมัน  ฉีดวัคซีนสุนัข  แมว  ไดดําเนินการไปแลว 

- การพนหมอกควันควบคุมยุงไดดําเนินการไปแลวหากพบเห็นยุงเปนจํานวนมากใหแจง 

เทศบาล และการพนหมอกควันในโรงเรียนไดดําเนินการอยูเปนประจํา 

- การสอบเขตชายตลิ่งหนองนํ้าจั้นรอการประสานจากสํานักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร     

สาขาอากาศอํานวยเพื่อทําการรังวัด 

- ปญหารองระบายนํ้าที่ราชพัสดุรองกระดันไดแจงใหราชพัสดุมาช้ีแนวเขตแลวเพื่อ

เทศบาลจะไดดําเนินการปรับปรุงรองระบายนํ้าใหดีข้ึน 

นายธวัช  ตุยไชย - ผม นายธวัช  ตุยไชย  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  ขอใหเทศบาลดําเนินการดังน้ี 

๑. ถนนอาทิตยอุทัยตัดกับถนนสรรเพชร และ ถนนอาทิตยอุทัยตัดกับซอยขวัญประชา  

นํ้าไหลขามถนน ใหกองชางหาแนวทางแกไข  ถาทออุดตันขอความรวมมืองานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยใชนํ้าฉีดทอระบายนํ้าเพื่อใหนํ้าไหลไดสะดวก 

๒. ขอความรวมมือกอสรางถนน ค.ส.ล. และขยายเขตไฟฟาถนนฮองแซง ถึงเขตองคการ 

บริหารสวนตําบลอากาศ 

๓. ใหกองชางสํารวจและแกไขปญหาบอบําบัดนํ้าเสียหวยแซง 

                   ๔. ขอความรวมมือขยายเขตไฟฟาถนนวิเชียรทองฉันท 

                  ๕. การขุดคลองระบายนํ้าชุมชนโดยชุมชนมีบางหรือไมแตกอนเห็นวาเคยมี  

นายธนากร  งอธิราช  - ผม นายธนากร  งอธิราช สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๒ ขอความรวมมือเรงดําเนินการ    

                            ขยายเขตไฟฟา และจัดทําถนนรอบบอบําบัดนํ้าเสียขางวัดจอมแจงเปนสวนสุขภาพ 



-๗- 

นายดวงดี  เพริศแกว    - ผม นายดวงดี  เพริศแกว สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  

๑. ใหดําเนินการแกไขปญหานํ้าทวมขังหนาบานนายเที่ยง เหงาละคร   

๒. ทอระบายนํ้าฝายนํ้าจ้ัน ปจจุบันดานหนาหายไป ๓ ทอ เพราะแรงดันนํ้าดันหินลูกรังรอบ ๆออก

หมด เน่ืองจากมีการเชื่อมตอทอนํ้าเฉพาะดานบนใหเทศบาลแกไข 

๓. ขอทราบความคืบหนาการดําเนินงานบอขยะ   

๔. บอบําบัดนํ้าเสียมีความจําเปนอยางยิ่งโดยเฉพาะถนนสรรเพชรปจจุบันมีปญหามากที่สุด 

๕. ปายจราจรหามเล้ียวถนนทางทิศตะวันออกของโรงเรียนบานอากาศใหติดตั้งกอนถึงถนนที่จะเล้ียว 

๖. สัญลักษณปายจราจรไมตรงตามระเบียบขนสงทางบกฯใหแกไข 

นายศิริพงษ  อุดมวรรณรัตน - ผม นายศิริพงษ อุดมวรรณรัตน รองนายกเทศมนตร ีปญหานํ้าทวมขัง    

หนาบานนายเที่ยง  เหงาละคร ผมไดลงไปตรวจสอบในเบื้องตนกับผูอํานวยการกองชาง

แลวหลังจากเลิกประชุมขอเชิญผูอํานวยการกองชางเขารวมประชุมปรึกษาหารือวาจะ

ดําเนินการอยางไรตอไป 

นายวิทวัส  แงมสุราช - ผม  นายวิทวัส  แงมสุราช สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒   

๑. เจาหนาที่จัดระเบียบจราจรในโรงเรียนบานอากาศผมเห็นมี ๓ ทาน  สี่แยกลุงวิรัช  

รถมากพิจารณาดวย  

๒. ปายสัญลักษณจราจร และการตีเสนถนนสีตาง ๆ ผมเห็นวาไมถูกตองตามระเบียบฯ   

๓. ขอทราบความคืบหนาการขยายเขตไฟฟาดวย 

๔. ทางเช่ือมตอถนนรวมมิตรกับถนนอากาศ-ศรีสงครามนํ้าทวมขังและกัดเซาะ เพราะยัง

เปนถนนลูกรัง ไฟฟาสองไมถึง ใหกองชางหาแนวทางแกไข 

นายวิรัช  คํามุลตร ี - ผม นายวิรัช  คํามุลตรี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  ใหเทศบาลดําเนินการดังน้ี  

 ๑. ถนนอากาศพัฒนาเปนโคลนตมขอความรวมมือถมหนิลูกรังเพิ่ม 

   ๒. รั้วเหล็กริมตลิ่งลํานํ้ายามบริเวณใกลกับสะพานหายไปบางสวนใหกองชางสํารวจแกไข 

   ๓. บอพักนํ้าเสียถนนทุกสายมีกลิ่นเหม็นใหเทศบาลหาแนวทางแกไข 

นายศิริพงษ  อุดมวรรณรัตน - ผมจะเพิ่มจํานวนเทศกิจใหทําหนาที่ในสวนของโรงเรียนบานอากาศ 

สวนปายจราจรที่ไมถูกตองใหหัวหนาสํานักปลัดเทศบาลศึกษาและทําใหถูกตองตามที่

ทานสมาชิกสภาเทศบาลแนะนํา 

นายธนากร  งอธิราช - ผม นายธนากร  งอธิราช สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ใหสํานักปลัดเทศบาลตีเสนถนน

ทางมาลายเพื่อใหเด็กนักเรียนขามถนนไดสะดวก     ใหกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

ดําเนินการจางขุดคลองระบายนํ้าถนนธาราสวาท คลองระบายนํ้าชุมชนที่ ๑๑ , ๑๒ 

และเงินเวนคืนที่ดินคลองสงนํ้าของเข่ือนชาวบานยังไมไดรับ  ฝากมาถามความคืบหนา

เน่ืองจากเปลี่ยนผูรับเหมาใหม 

นายกเทศมนตร ี - การขุดลอกคลองและทอนํ้าที่อุดตันผมไดมอบกองชางลงพื้นที่สํารวจและกองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดลอมจะดําเนินการขุดลอกตอไป 

- การขยายเขตไฟฟาเทศบาลดําเนินการอยูรอสํานักงานการไฟฟาอําเภออากาศอํานวยแจงคาใชจาย

มาเทศบาลก็จะดําเนินการเบิกจายเงินใหทันท ี

 



-๘- 

- ปายจราจรวันคู วันค่ี มีการบังคับใชตามระยะเวลาที่กําหนด รวมทั้งถนนวันเวยดวย 

ขอความรวมมือพี่นองประชาชนถือปฏิบัติ 

- ปายจราจรที่ไมถูกตองจะมีการปรับปรุงใหถูกตอง 

- รั้วเหล็กริมสะพานลํานํ้ายามกองชางไดปรับปรุงซอมแซมครั้งหน่ึงแลว ในสวนที่ชํารุด

ใหกองชางแกไข 

- ความคืบหนาในการกอสรางและปรับปรุงบอขยะไดดําเนินการปรับพื้นที่อยูระหวาง

การกอสราง 

- ถนนฝายนํ้าจั้นไดมอบนายปริญญา คิอินธิ รองนายกเทศมนตรี  ออกไปสํารวจแลว 

นายปริญญา คิอินธ ิ - ผม นายปริญญา คิอินธิ รองนายกเทศมนตรี จากการตรวจสอบถนนอากาศพัฒนาถึง

ฝายนํ้าจั้น  การสัญจรไปมาลําบากจะมีการปรับปรุงซอมแซมใหแลวเสร็จกอนถึงฤดูฝน  

ปญหารองระบายนํ้าตลาดสดเทศบาล ๑ มีกลิ่นเหม็น จะมีการทํารองระบายนํ้าใหม 

และในอาทิตยน้ีจะมีการจัดระเบียบรถเข็ญและการจอดรถภายในตลาดสดเทศบาล ๑ 

นายรุงเพชร  แกวพาดี - ผม นายรุงเพชร  แกวพาดี  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ การขยายเขตไฟฟาใหเรง

ดําเนินการโดยเฉพาะเขต ๒ คงไดในปงบประมาณน้ี 

นายดวงดี   เพริศแกว - ผม นายดวงดี  เพริศแกว สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ใหเทศบาลทําปายช่ือถนน  

ตรอก ซอย แบบถาวรและมั่นคง ถนนอากาศพัฒนาตรงขามเข่ือนลํานํ้ายามอยากใหมี

การนําหินลูกรังไปลงเพราะผมเกรงวาถนนจะเหลือนอยลงเน่ืองจากถนนแคบมาก  

นายวิโส  ริยะบุตร - ผม นายวิโส  ริยะบุตร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ผมขอเสนอใหทําปายช่ือถนน    

ทุกสาย 

นายรุงเพชร  แกวพาดี  - ผม นายรุงเพชร  แกวพาดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ขอความรวมมือสรางถนน

เลียบหนองสบหวยถึงวัดอุดมรัตนาราม และโครงการกอสราง ถนน ค.ส.ล. ตรอกงัน

ปญญา โดยวางทอระบายนํ้ากลางถนน       ใหนําเขาแผนพัฒนาฯ  ป ๒๕๕๘ 

นายกเทศมนตรี - ผมขอขอบคุณที่ทานไดเสนอความเดือดรอนของพี่นองประชาชนใหทราบเพื่อใหเทศบาลปรับปรุง

แกไขซ่ึงเทศบาลจะรับไปดําเนินการตามลําดับความเรงดวนภายใตงบประมาณที่มีจํากัดสวนไหนที่

ดําเนินการไมทันก็จะนําไปดําเนินการในปงบประมาณ ๒๕๕๘  สวนเรื่องถนนที่แคบเน่ืองพี่นอง

ประชาชนบริจาคมาแคน้ัน  การจัดการระเบียบจราจรโรงเรียนบานอากาศปจจุบันมีเจาหนาที่เทศกิจ 

๔ คนอยูแลวถาทานเห็น ๓ คนแสดงวาขาดไป ๑ คนไมทําหนาที่  ปญหานํ้าเนาเสียสงกล่ินเหม็นพี่

นองประชาชนสามารถแกไขไดโดยใชนํ้าหมักชีวภาพเพื่อดับกล่ิน และการปรับปรุงบอบําบัดนํ้าเสีย

หวยแซง จะทําการขุดลอกแลวก้ันแนวผักตบใหเปนสัดสวน 

นายดวงดี  เพริศแกว - ผม นายดวงดี  เพริศแกว สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ไดรับแจงจากประธานชุมชน    ที่ ๑๖ ขอ

ความรวมมือเพิ่มเติมงบประมาณในการกอสรางตรอกเฮงเฮียนใหสุดสาย 

นางกีระวรรณ ครุดอุทา - ดิฉัน นางกีระวรรณ  ครุดอุทา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  ใหกองวิชาการและ

แผนงานปรับปรุงซอมแซมเสียงตามสาย ชุมชนที่ ๑๗ และชุมชนอื่น ๆ ที่ยังไมไดรับการ

แกไข  

 

 



-๙- 

ประธานสภาฯ         - มีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายอีกครับ ถาไมมีผมขอเลิกประชุม 

ท่ีประชุม                  - รับทราบ 

  

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.                                     

  

                   ผูจดบันทึก 

                (นายเจษฎา  พวงเงิน)    เลขานุการสภาเทศบาล 
     

       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

          ประธาน 

   (นายวิทวัส  แงมสุราช) 
 

          กรรมการ 

           

    (นายวิโส  ริยะบุตร) 

          เลขานุการ 

        (นางกีระวรรณ  ครุดอุทา) 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 


