
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 

สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีสอง ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เมื่อวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลอากาศอํานวย สํานักงานเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 

อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร 

 

ลําดับที ่ ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมอืช่ือ หมาย
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๑. 
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๓. 
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๖. 
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๙. 

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 

นายศิริพงษ  อุดมวรรณรัตน 

นายปริญญา  คิอินธิ 

นางประนอม  งิ้วโสม 

นายจริะศักด์ิ  โพธ์ิละคร 

นายทักษิณ  แงพรหม 

นายนัฐพล  ผายเงิน 

นายชาญชัย  ใครบุตร 

วาที่ ร.ต.พัฒนายุทธ เพ็งบุญ 

 

ประธานสภาเทศบาล 

รองประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

เลขานุการสภาเทศบาล 

 

 

 

นายกเทศมนตรีตําบลอากาศอํานวย 

รองนายกเทศมนตร ี

รองนายกเทศมนตร ี

รองปลัดเทศบาล 

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

ผูอํานวยการกองชาง 

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
 

ผูอํานวยการกองวิชาการ 

หัวหนาฝายสังคมสงเคราะห 

 

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 

ศิริพงษ  อุดมวรรณรัตน 

ปริญญา  คิอินธิ 

ประนอม  งิ้วโสม 

จิระศักด์ิ  โพธ์ิละคร 

ทักษิณ  แงพรหม 

นัฐพล  ผายเงิน 

ชาญชัย  ใครบุตร 

วาที่ ร.ต.พัฒนายุทธ เพ็งบุญ 

พยุงศักด์ิ  ภูยิหวา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐. 

๑๑. 

๑๒. 

๑๓. 

๑๔. 

 

นายพยุงศักด์ิ  ภูยิหวา    

นายอภิชาติ  นิวาสวัฒน 

จ.อ.สันติ  งาสิทธ์ิ 

นายวัชราวุฒิ  สมแกว 

นายอภิภูมิ  เพริศแกว  

ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลฯ 

เลขานุการนายกเทศมนตร ี

เจาพนักงานเทศกิจ ๕ 

นักวิชาการศึกษา ๖ ว 

นักวิชาการสุขาภิบาล ๔ 

 

อภิชาติ  นิวาสวัฒน 

จ.อ.สันติ  งาสิทธ์ิ 

วัชราวุฒิ  สมแกว 

อภิภูมิ  เพริศแกว 

 

-๒- 

 

 

ท่ีประชุมพรอม     เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 
 

เลขานุการสภาฯ    - เรียนทานประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี ทานรองนายกเทศมนตรี  

                        และผูเขารวมประชุมทุกทาน  วันน้ีเปนการประชุมสภาเทศบาลตําบลอากาศอํานวย          

   สมัยประชุมสามัญ   สมัยที่สอง   ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘   ขณะน้ีสมาชิกสภาเทศบาลมาครบ   

   องคประชุมแลว  ขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาลตําบลอากาศอํานวย ทานชัยพงค     

   งิ้วไชยราช   จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและทําหนาที่ในการเปนประธานที่ประชุมครับ      

   ทุกทานโปรดยืนข้ึนครับ  

เลขานุการสภาฯ    -ประกาศเทศบาลตําบลอากาศอํานวย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลอากาศ 

อํานวย สมัยประชุมสามัญ  สมัยทีส่อง  ประจําป พ.ศ.๒๕๕๘    ตามที่ประชุมสภาเทศบาล

ตําบลอากาศอํานวย   ไดมีมติในคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลอากาศอํานวย สมัยประชุม

สามัญ  สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕๕๘   เมื่อวันที่  ๒  กุมภาพันธ   พ.ศ. ๒๕๕๘    และได

ประกาศกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ของป พ.ศ. ๒๕๕๘  คือ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 

๒๕๕๘  น้ัน   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  

แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒     จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบล

อากาศอํานวย    สมัยประชุมสามญั  สมัยที่สอง  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘   มีกําหนดไมเกิน

สามสิบวัน   วันเริ่มสมัยประชุม    คือ  วันที่  ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘   เปนตนไป 

                       จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

                      ประกาศ ณ วันที่ ๑๖  เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

                                                                    ชัยพงค  งิ้วไชยราช  

                                                                 (นายชัยพงค  งิ้วไชยราช) 

                                                        ประธานสภาเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  

  

ขอเชิญทานประธานสภาประชุมตามระเบียบวาระขอเรียนเชิญครับ 

ประธานสภาฯ - สวัสดีทานสมาชิกทุกทาน ทานนายกเทศมนตรี และผูเขารวมประชุมทุกทาน  



                    ที่ประชุมพรอม เขาสูระเบียบวาระการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑         เรื่องประธานจะแจงตอท่ีประชุม 

   - วันน้ีวันที่ ๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๘  เปนวันประชุมสภาเทศบาลตําบลอากาศอํานวย                                 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่สอง ประจําป พ.ศ.  ๒๕๕๘ ซึ่งไดแจงหนังสือเชิญประชุม                              

ใหสมาชิกสภาทุกทานไดทราบแลว และการประชุมในครั้งน้ีถายทอดทางเสียง  

                               ตามสายของเทศบาลตําบลอากาศอํานวยเหมือนทุกครั้งที่ผานมา 

ท่ีประชุม    - รับทราบ 

 

 

 

 

-๓- 

 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม    

-  การประชุมสภาเทศบาลตําบลอากาศอํานวย สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  

ครั้งที่ ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เจาหนาที่ไดทําการ        

จดบันทึก และไดเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   ทําการตรวจ  

เรียบรอยแลว    ขอใหสมาชิกสภาทุกทานตรวจเพื่อพิจารณารับรองไปพรอมกัน           

ทีละหนา เริ่มหนาที่  ๑... หนาที่  ๒.... หนาที่ ๓....หนาที่ ๔... หนาที่ ๕.... หนาที่ ๖....   

-  มีสมาชิกสภาทานใดจะแกไขหรือไม  ถาไมมีใหถือวาที่ประชุมรับรองนะครับ   

ท่ีประชุม  -  รับรอง 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓        เรื่องกระทูถาม   

-ไมมี   

 

ระเบียบวาระท่ี ๔        เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาเทศบาลตําบลอากาศอํานวยต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแลว         

- ไมม ี

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอใหม    

ประธานสภาฯ ๕.๑ ญัตติรายงานผลการปฏิบัติงานเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  ไตรมาสท่ีสอง       

(เดือนมกราคม ๒๕๕๘ – เดือนมีนาคม ๒๕๕๘) ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๘   

เชิญนายกเทศมนตรีตําบลอากาศอํานวยเสนอญัตติ   

นายกเทศมนตรี           - ขาพเจาขอเสนอญัตติรายงานผลการปฏิบัติงานเทศบาลตําบลอากาศอํานวย   

                            ไตรมาสที่สอง  (เดือนมกราคม ๒๕๕๘ – เดือนมีนาคม ๒๕๕๘) ประจําปงบประมาณ   



                              ๒๕๕๘  ขอไดโปรดนําเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  เพื่อพิจารณา  

                              ตอไป  ขอมอบหมายใหกองที่รับผิดชอบรายงาน 

นายจิระศักด์ิ โพธิ์ละคร - ผม นายจิระศักด์ิ โพธ์ิละคร หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน  

                             สํานักปลัดเทศบาล   ไตรมาสที่สอง    (เดือนมกราคม ๒๕๕๘ – เดือนมีนาคม ๒๕๕๘)    

                             ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๘  ดังน้ี  ไดรับเรื่องราวรองทุกข จํานวน ๑๕ ครั้ง ประชุม  

                             ประจําเดือน จํานวน ๓ ครั้ง ประชุมผูบริหาร ๓ ครั้ง  รับคํารองศูนยดํารงธรรม ๓ ครั้ง 

                             งานการเจาหนาที่  ดําเนินการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานผูปฏิบัติสายงานที่เริ่มตนจาก  

                             ระดับ ๒ เปนสายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๓ ตําแหนงเจาพนักงานเทศกิจ ผูผานการสอบ   

                     คัดเลือก คือ จ.อ. สันติ  งาสิทธ์ิ การสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานผูปฏิบัติเปนสายงาน 

ผูบริหาร ตําแหนง หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษา  ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ผูผานการ

สอบคัดเลือก คือ นายวัชราวุฒิ  สมแกว  การสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานผูปฏิบัติเปน

สายงานผูบริหาร ตําแหนง รองผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลอากาศอํานวย (ชุมชน

อุปถัมภ) ผูผานการสอบคัดเลือก  คือ นางมลฤดี อัครจันทร   การคัดเลือกเพื่อเลื่อน   

และแตงต้ังใหดํารงตําแหนงที่สูงข้ึนในสายงานผูบริหาร ตําแหนง ผูอํานวยการกองวิชาการ

และแผนงาน ผูผานการคัดเลือก คือ นายชาญชัย ใครบุตร  ไดโอนพนักงานเทศบาล    

รายนางสาวนภาเพ็ญ  พรมบุตร  ไปดํารงตําแหนงนักวิชาการพัสดุ เทศบาลตําบลนาดินดํา  

 

-๔- 

 

 

อําเภอเมือง จังหวัดเลย งานกิจการสภาไดประชุมสภาเทศบาล  จํานวน  ๒ ครั้ง  คือ  

สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๘    

สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก ครั้งที่ ๒  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘  

งานปองกันฯไดจัดทําโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม  สงนํ้า

อุปโภค – บริโภค  และระงับเหตุเพลิงไหม  งานทะเบียนฯ รับแจงเกิด ๑๒๗ ราย รับแจง

ตาย ๒๕ ราย รับแจงยายออก ๒๐๑ ราย รับแจงยายเขา ๙๐ ราย ออกบานเลขที่ใหม  

๑๓ ราย งานรักษาความสงบฯไดจัดกําลังเทศกิจเฝาระวังความปลอดภัยบริเวณตลาดนัด

วันพระ  จัดระเบียบยานยนตบริเวณลานจอดรถและบริเวณโดยรอบตลาดสดเทศบาล ๑ 

และบริเวณหนาหอปูตา เน่ืองจากผูอํานวยการกองคลังเดินทางไปราชการ   ผมขอรายงาน

ผลการปฏิบัติงาน ของกองคลัง ไตรมาสที่สอง  (เดือนมกราคม ๒๕๕๘ – เดือนมีนาคม 

๒๕๕๘) ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๘  ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘  ดังน้ี 

รายไดจัดเก็บเอง   ๓,๑๕๗,๘๐๘.๓๙ 

รายไดที่รัฐจัดเก็บแลวจัดสรรให ๑๔,๗๑๘,๕๗๒.๖๖ 

เงินอุดหนุนทั่วไป   ๒๐,๖๐๓,๒๕๒.๐๐  

รวม   ๓๘,๔๗๙,๖๓๓.๐๕ 



รายจายตามงบประมาณ  ๒๓,๕๗๑,๘๕๙.๗๔ 

รายรับสูงกวารายจาย  ๑๔,๙๐๗,๗๗๓.๓๑ 

รายรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๑๐,๕๐๓,๖๔๒.๐๐   

รายจายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๗,๖๕๒,๐๘๙.๔๔ 

คงเหลือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒,๘๕๑,๕๕๒.๕๖ 

เงินสะสม ประกอบดวย 

- เงินฝาก กสท.   ๓,๔๘๒,๗๙๔.๖๘ 

- ลูกหน้ีเงินยืมสะสม     ๑๕๕,๑๖๐.๐๐ 

- ผลตางจากการชําระหน้ี            ๑๑,๙๘๔,๐๙๐.๓๗ 

- เงินสะสมที่สามารถนําไปใชได     ๑๐,๘๐๓,๕๘๑.๘๐ 

     รวม            ๒๖,๔๒๕,๖๒๖.๘๕ 

 

นายทักษิณ  แงพรหม   - ผม นายทักษิณ  แงพรหม ผูอํานวยการกองชาง ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน  

                              ของกองชาง ไตรมาสที่สอง  (เดือนมกราคม ๒๕๕๘ – เดือนมีนาคม ๒๕๕๘) ประจําป  

                    งบประมาณ  ๒๕๕๘  ดังน้ี  ไดดําเนินการซอมแซมถนนลูกรังในเขตเทศบาล จํานวน    

๑ จุด แลวเสร็จ   โครงการกอสรางรั้วบอขยะ (ชวงที่ ๓) โดยทําการกอสรางรั้วคอนกรีต

ขนาดสูง ๖ เมตร ความยาว ๓๕ เมตร พรอมติดปายโครงการจํานวน ๑ ปายแลวเสร็จ  

โครงการกอสรางหนองสบหวย ชุมชนที่ ๑๑ อยูระหวางการดําเนินการกอสรางได  

ประมาณ ๙๕ เปอรเซ็นต  โครงการกอสรางอาคารเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตําบลอากาศอํานวย  อยูระหวางดําเนินการกอสรางไดประมาณ ๕๑ เปอรเซ็นต 

โครงการกอสรางปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาล ๑ อยูระหวางดําเนินการกอสรางได 

๒๔ เปอรเซ็นต  

 

-๕- 

 

 

นายนัฐพล ผายเงิน      - ผม นายนัฐพล ผายเงิน ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน  

ของกองสาธารณสุขฯ ไตรมาสที่สอง  (เดือนมกราคม ๒๕๕๘ – เดือนมีนาคม ๒๕๕๘) 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ กองสาธารณสุขฯไดดําเนินโครงการชวนเพื่อนว่ิงอําเภอ

อากาศอํานวย  จัดกิจกรรมไปแลว ๙ ครั้ง   การปรับปรุงภูมิทัศนบอขยะ จัดกิจกรรม   

วัน อสม.  ควบคุมปองกันโรคพิษสุนัขบา โดยมีสุนัข แมว ผาตัดทําหมัน ๑๑ ตัว และฉีด

วัคซีนปองกันโรค ๒๒๖ ตัว การจัดระเบียบรถเข็นในตลาดสดเทศบาล ๑ การดําเนินงาน

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลอากาศอํานวย อนุมัติแลว ๔๒ โครงการ  

นายวัชราวุฒิ  สมแกว  –  ผม นายวัชราวุฒิ สมแกว  นักวิชาการศึกษา ๖ ว ขอรายงานผลการ  ปฏิบัติงานของ 



กองการศึกษา ไตรมาสที่สอง  (เดือนมกราคม ๒๕๕๘ – เดือนมีนาคม ๒๕๕๘) ประจําป

งบประมาณ ๒๕๕๘  ไดดําเนินโครงการจัดกิจกรรมงานวันข้ึนปใหม ประจําป ๒๕๕๘      

มีผูเขารวมโครงการ ประมาณ ๑,๕๐๐  คน   โครงการวันเด็กแหงชาติ ประจําป พ.ศ.

๒๕๕๘ มีผูเขารวมโครงการ  ๒,๐๐๐ คน  โครงการจัดหาอุปกรณกีฬาใหกับชุมชน     

โดยการจัดซื้ออุปกรณกีฬา  โครงการจัดการแขงขันกีฬาเช่ือมสัมพันธระหวางชุมชน

เทศบาลตําบลอากาศอํานวย  ครั้งที่ ๑๕ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยมีชุมชนทั้ง ๑๗ 

ชุมชนในเขตเทศบาลเขารวม ประมาณ ๑,๐๐๐ คน   โครงการจัดการแขงขัน “กีฬาเช่ือม

สัมพันธ  อําเภออากาศอํานวย” ครั้งที่ ๒๗ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘  มีผูเขารวมโครงการ 

ประมาณ ๑๒,๐๐๐ คน   

นายชาญชัย  ใครบุตร  -ผม  นายชาญชัย  ใครบุตร ตําแหนง ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน ขอรายงาน  

ผลการปฏิบัติงานของกองวิชาการฯ ไตรมาสที่สอง (เดือนมกราคม ๒๕๕๘ –เดือนมีนาคม 

๒๕๕๘) ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘    กองวิชาการและแผนงานไดจัดทําโครงการจัดทํา

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลอากาศอํานวย โดยการประชุมเวทีประชาคมในชุมชนเพื่อ

รับทราบปญหาและความตองการของชุมชน  โครงการสํารวจและจัดทําขอมูลพื้นฐาน

เทศบาลตําบลอากาศอํานวย  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘             

โอนงบประมาณฯ จํานวน ๔ ครั้ง ดําเนินการแลวเสร็จ  การซอมแซมเสียงตามสายทีชํ่ารุด

เสร็จเรียบรอยและไดศึกษาระบบเสียงไรสายจากเทศบาลตําบลวานรนิวาส ประกอบดวย 

ชุดแมขายและชุดลูกขาย  ใชงบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งสามารถกระจายเสียงไดใน

ระยะไกลไมตํ่ากวา ๑๐ กิโลเมตร  แตตองใชงบประมาณสูงและหากสภาพอากาศไมปกติ 

เชน ฝนตก ฟารอง ฟาผา เสียงจะไมชัดเจน และหากไฟฟาดับจะไมสามารถใชงานได   

แตถาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบไรสายกับระบบเสียงตามสายของเทศบาลตําบล

อากาศอํานวยที่ใชอยูนาจะมีความคุมคามากกวา เพราะปจจุบนัระบบเสียงตามสายใชงาน

มาหลายปชํารุดบอยครั้ง   ทําใหเสียคาใชจายในการซอมแซมบอย   ชุมชนที่อยูไกลไม

สามารถรับฟงเสียงตามสายได  หากเทศบาลจะนําระบบเสียงไรสายมาใช อาจติดต้ังชุด 

แมขายและชุดลูกขาย จํานวน ๓ – ๔ ชุด โดยเนนชุมชนที่ไมสามารถรับฟงเสียงตามสาย

ได เชน ชุมชนทาคอพัฒนา และติดต้ังชุดลูกขายเพิ่มในปถัด ๆ ไป เพื่อไมใหกระทบตอ

งบประมาณการพัฒนาในดานอื่น ๆ  

วาท่ี ร.ต.พัฒนายุทธ เพ็งบุญ – ผม วาที่ ร.ต.พัฒนายุทธ เพ็งบุญ ขอรายงานผลการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการ 

 สังคม ไตรมาสที่สอง (เดือนมกราคม ๒๕๕๘ –เดือนมีนาคม ๒๕๕๘) ประจําปงบประมาณ  

        ๒๕๕๘  กองสวัสดิการสังคมไดจัดทําโครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 

-๖- 

 

  

เทศบาลตําบลอากาศอํานวย  ประจําป ๒๕๕๘  มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน ๘๕๐ คน  

โครงการซอมแซมที่อยูอาศัยแกผูดอยโอกาสและประสบปญหาทางสังคม จํานวน ๗ 



หลังคาเรือน  โครงการอบรมการทอเสื่อและผลิตภัณฑจากเสื่อกก  ผูเขารวมโครงการ    

๒ รุน จํานวน ๑๐๐ คน  

นายพยุงศักด์ิ  ภูยิหวา  - ผม นายพยุงศักด์ิ  ภูยิหวา ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลอากาศอํานวย (ชุมชนอุปถัมภ) 

ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ของโรงเรียนฯ ไตรมาสที่สอง (เดือนมกราคม ๒๕๕๘ – เดือน

มีนาคม ๒๕๕๘) ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ ไดจัดทําโครงการวันเด็กแหงชาติ  ประจําป  

๒๕๕๘  โดยมอบเกียรติบัตรเด็กดีศรีอนุบาล จํานวน ๑๕ คน กิจกรรมการแสดงของ

นักเรียน จํานวน ๓ การแสดง และกิจกรรมการเลนเกมแจกรางวัลตาง ๆ  โครงการแขงขัน

ทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย  โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ครั้งที่ ๓ 

ประจําป ๒๕๕๘ ไดรางวัลอันดับ ๑ ไดแก เกมทายเสียง อนุบาล ๒   เกมทายเสียง อนุบาล 

๓  เกมปนดินนํ้ามัน อนุบาล ๑  การประกวดเริงเลนเตน “Dancer” ไดรับรางวัลอันดับ ๒ 

ไดแก การเลานิทานประกอบสื่อ เกมทายเสียง อนุบาล ๑  ปนดินนํ้ามัน อนุบาล ๒  ปนดิน

นํ้ามัน อนุบาล ๓  การประกวดวาดภาพระบายสี อนุบาล ๒  ไดรางวัลอันดับ ๓   ไดแก 

การประกวดวาดภาพ อนุบาล ๑ การประกวดวาดภาพระบายสี อนุบาล ๓ การเดินตัว

หนอน  จัดทําโครงการเรียนรูนอกสถานศึกษา ณ พิพิธภัณฑภูพาน ศูนยวิจัยและพัฒนา

ประมงนํ้าจืดสกลนคร อุทยานบัวหนองหานเฉลิมพระเกียรติสกลนคร มีผูเขารวมกิจกรรม 

๑๙๐ คน  โครงการนิทรรศการผลงานของหนู  ไดจัดแสดงผลงานของนักเรียนทุกระดับช้ัน

และคณะครู มอบประกาศนียบัตรและบายศรีสูขวัญนักเรียนอนุบาล ๓ ที่จบหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย  

ท่ีประชุม        -รับทราบ 

 

ประธานสภาฯ ๕.๒  ญัตติโอนต้ังจายเปนรายการใหม หมวดคาครุภัณฑ  ครุภัณฑสํานักงาน           

เชิญเลขานุการสภาช้ีแจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ  

เลขานุการสภาฯ  -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๑  หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  

ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง     

ท่ีทําใหลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปต้ังจายเปนรายการใหม      

ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

ประธานสภาฯ - เชิญนายกเทศมนตรีตําบลอากาศอํานวยเสนอญัตติ   

นายกเทศมนตรี  - ขาพเจาขอเสนอญัตติโอนต้ังจายเปนรายการใหม หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  

ขอไดโปรดนําเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลอากาศอํานวย   เพื่อพิจารณาตอไป 

รายละเอียดการโอนต้ังจายเปนรายการใหมเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสํานักปลัดเทศบาล งบดําเนินงาน แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน  หมวดคาตอบแทนใชสอยวัสดุ  คาใช

สอย โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชนและประชาชน  ต้ังไว ๓๐๐,๐๐๐ บาท  คงเหลือ

กอนโอน ๓๐๐,๐๐๐ บาท โอนลด ๒๔๘,๙๐๐ บาท คงเหลือหลังโอน  ๕๑,๑๐๐ บาท   



 

-๗- 

 

 

 โอนต้ังจายเปนรายการใหม สํานักปลัดเทศบาล  งบลงทุน  แผนงานบริหารงานทั่วไป  

งานบริหารทั่วไป  หมวดคาครุภัณฑ  ครุภัณฑสํานักงาน 

- คาจัดซื้อเต็นท ต้ังไว ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเต็นทขนาดกวาง ๔ เมตร 

ยาว ๘ เมตร จํานวน ๔ หลัง (จัดซื้อตามราคาทองถ่ิน) ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  

- คาจัดซื้อเกาอี้พลาสติก ต้ังไว ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้พลาสติก 

จํานวน ๕๐๐ ตัว (จัดซื้อตามราคาทองถ่ิน) ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงาน

บริหารงานทั่วไป  งานบรหิารทั่วไป 

- คาจัดซื้อโตะโฟเมกา ต้ังไว ๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะโฟเมกา ขนาด    

๗๐X๑๘๐ เซนติเมตร จํานวน ๒๐ ตัว (จัดซื้อตามราคาทองถ่ิน) ต้ังจายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

 - คาจัดซื้อเครื่องโทรศัพทคียโอเปอเรเตอร ต้ังไว ๘,๙๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ

เครื่องโทรศัพทคียโอเปอเรเตอร  จํานวน ๑ เครื่อง (จัดซื้อตามราคาทองถ่ิน) ต้ังจายจาก

เงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

ประธานสภาฯ - ที่ประชุมรับทราบ ขอเชิญสมาชิกสภาอภิปรายกอนลงมติ 

นายธวัช  ตุยไชย - ผม นายธวัช  ตุยไชย สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เห็นดวยในการจัดซื้อโตะ เกาอี้ เต็นท 

ใหบํารุงรักษาใหดีเมื่อจัดซื้อมาแลว หากมีการชํารุดใหซอมแซมใหเรียบรอยเพราะ

ประชาชนไดใชประโยชนมาก 

นายดวงดี  เพริศแกว - ผม นายดวงดี  เพริศแกว  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรี

 ที่นําเงินมาใชประโยชนเพื่อจัดซื้อเต็นทใหบริการแกประชาชน   การจัดซื้อเต็นทใหจัดซื้อ

ใหไดมาตรฐานโดยเฉพาะขาเต็นทใหใหญพอสมควรและใหใสเหล็กฉากทุกขอตอของ

โครงสรางเต็นทเพื่อความความมั่นคงแข็งแรง 

วิทวัส  แงมสุราช  - ผม นายวิทวัส  แงมสุราช สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  การจัดซื้อเต็นทใหมีผาใบสีขาว

และถามีงบประมาณควรมีพัดลมดวยเพื่ออํานวยความสะดวกในการใหบริการประชาชน 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาจะอภิปรายตอหรือไม  ถาไมมีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาล   

 ทานใดอนุมัติใหโอนต้ังจายเปนรายการใหม  หมวดคาครุภัณฑ  ครุภัณฑสํานักงาน     

โปรดยกมือข้ึนครับ 

ท่ีประชุม - มีมติเห็นชอบ   ๑๒   เสียง 

 

ประธานสภาฯ    ๕.๓  ญัตติโอนต้ังจายเปนรายการใหม  หมวดคาครุภัณฑ  ครุภัณฑไฟฟาและวิทย ุ

  เชิญเลขานุการสภาช้ีแจงระเบียบกฎหมายที่เกีย่วของ 



เลขานุการสภาฯ  -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๑  หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  

ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง     

ท่ีทําใหลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปต้ังจายเปนรายการใหม      

ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

 

 

-๘- 

 

 

ประธานสภาฯ - เชิญนายกเทศมนตรีตําบลอากาศอํานวยเสนอญัตติ       

นายกเทศมนตรี  - ขาพเจา  ขอเสนอญัตติโอนต้ังจายเปนรายการใหม หมวดคาครุภัณฑ  ครุภัณฑไฟฟา

และวิทยุ   ขอไดโปรดนําเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  เพื่อพิจารณา

ตอไป  รายละเอียดการโอนต้ังจายเปนรายการใหมเงินงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  ของสํานักปลัดเทศบาล  งบดําเนินงาน แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน หมวดคาตอบแทน

ใชสอยวัสดุ คาใชสอย โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชนและประชาชน  ต้ังไว 

๓๐๐,๐๐๐ บาท  คงเหลือกอนโอน ๕๑,๑๐๐ บาท  โอนลด ๔๘,๐๐๐ บาท คงเหลือหลัง

โอน ๓,๑๐๐ บาท โอนต้ังจายเปนรายการใหม สํานักปลัดเทศบาล  งบลงทุน  แผนงาน

การรักษาความสงบภายใน งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย หมวดคา

ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ   คาจัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ ต้ังไว ๔๘,๐๐๐ บาท เพื่อ

จายเปนคาจัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ ชนิดมือถือ ขนาด ๕ วัตต จํานวน ๔ เครื่อง  จัดซื้อตาม

ราคามาตรฐานครุภัณฑ ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

ประธานสภาฯ - ที่ประชุมรับทราบ ขอเชิญสมาชิกสภาอภิปรายกอนลงมติ 

นายวิทวัส  แงมสุราช - ผม นายวิทวัส แงมสุราช สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ การจัดซื้อวิทยุสื่อสารเปนเรื่องดี 

ซึ่งปจจุบันวิทยุสื่อสารชํารุดเปนจํานวนมากถือวาควรเปลี่ยนใหมเพื่อความสะดวกรวดเร็ว

ในการติดตอสื่อสารและประโยชนของพี่นองประชาชน 

นายดวงดี  เพริศแกว - ผม นายดวงดี  เพริศแกว สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ วิทยุสื่อสารเปนสิ่งจําเปน 

โดยเฉพาะชวงเกิดเหตุ เชน ชวงเกิดเหตุอัคคีภัย ปฏิบัติงานใหรวดเร็วกวาโทรศัพทมือถือ 

ผมเห็นดวยกับการโอนต้ังจายเปนรายการใหม หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  

นายวิโส  ริยะบุตร - ผม นายวิโส ริยะบุตร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ผมก็เห็นดัวยครับเมื่อมีการจัดซื้อวิทยุ

สื่อสารควรซื้อใหใชงานไดนานและอยางดี   

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาจะอภิปรายตอหรือไม  ถาไมมีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาล   



ทานใดอนุมัติใหโอนต้ังจายเปนรายการใหม  หมวดคาครุภัณฑ  ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ   

โปรดยกมือข้ึนครับ 

ท่ีประชุม - มีมติเห็นชอบ   ๑๒  เสียง 

 

ประธานสภาฯ  ๕.๔  ญัตติโครงการกอสรางระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล  เทศบาลตําบลอากาศ   

อํานวย  เชิญนายกเทศมนตรีตําบลอากาศอํานวยเสนอญัตติ   

นายกเทศมนตรี  - ขาพเจาขอเสนอญัตติโครงการกอสรางระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล  เทศบาลตําบล 

  อากาศอํานวย   ขอไดโปรดนําเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลอากาศอํานวย         

เพื่อพิจารณาตอไป  สภาพปญหาในการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลตําบลอากาศ

อํานวย 

 ๑.  ขยะนอกเขต/ขยะจร(ลักลอบนําขยะมูลฝอยมาทิ้งขางถนน/ทิ้งลงถังในพื้นที่เทศบาลฯ) 

๒. ไมสามารถขุดหลุมฝงกลบไดลึก เพราะระดับนํ้าใตดินอยูสูง (ประมาณ 120 เมตรจาก 

ผิวดิน) 

 

-๙- 

 

๓. อยูใกลแหลงชุมชน (หางจากหมูบานนาเมือง ประมาณ 1กิโลเมตร) 

๔. อยูใกลแหลงนํ้าธรรมชาติ (หางจากหนองนํ้าจั้น ประมาณ 1 กิโลเมตร) 

๕. ขยะลนบอ เน่ืองจากการกําจัดขยะไมเปนระบบต้ังแตเริ่มแรกมีการขุดหลุมฝงกลบ

แบบกระจาย ทําใหเต็มพื้นที่เร็วข้ึนและตองฝงกลบบอยๆ 

๖. ใชพื้นที่สําหรับกําจัดขยะมาเปนเวลานาน เกิดการสะสมของขยะที่ฝงกลบไวใตพื้นดิน 

๗. เกิดสภาพที่ไมนามอง(มลทัศน) 

๘. เกิดเหตุรําคาญ เชน กลิ่นเนาเหม็น นํ้าเสีย/นํ้าฝนชะลางกองขยะ ไหลลงสูไรนาที่อยู

ใกลเคียง ลมพัดขยะปลิวกระจาย แมลงวัน หนู และสัตวนําโรคอื่นๆ จนเกิดการ

รองเรียนจากประชาชนในพื้นที่ใกลเคียงบอทิ้งขยะเทศบาลฯ 

๙. รั้วคอนกรีต ความสูง 6 เมตร ยังไมไดกอสรางใหลอมรอบบริเวณบอทิ้งขยะ จึงไม

สามารถปองกันสัตวพาหะนําโรคและสัตวเลี้ยง(วัว) รวมทั้งการลักลอบนําขยะมูลฝอย

เขามาทิ้งในพื้นที่บอได 

๑๐. งบประมาณในการจัดการมีอยางจํากัดจึงไมสามารถกําจัดขยะตามหลักสุขาภิบาลได

ครบถวนตามหลักวิชาการ 

ขอมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงระบบกําจัดมูลฝอยของเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 

๑. ปริมาณขยะมูลฝอยที่กองอยูบนผิวดินในปจจุบันกองชาง เทศบาลตําบลอากาศ 



อํานวย ไดดําเนินการสํารวจปริมาณขยะที่กองไวบนดินภายในบอทิ้งขยะของเทศบาล

ตําบลอากาศอํานวย มีทั้งหมด 5 กอง รวมทั้งหมดเปน 8,009.01 ลบ.ม. ซึ่งเปนขอมูล    

ณ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘  

๒. ปริมาณขยะมูลฝอย(ใหม)ที่ตองนําไปฝงกลบ หลังจากนําขยะเกาทั้งหมดที่กองไว 

บนดินลงไปฝงกลบ  ปจจุบันเทศบาลฯดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน 4 เที่ยว   

ตอวัน รวมกับปริมาณขยะจากพื้นที่ของ อบต.อากาศ อีกวันละ 1 เที่ยว คิดเปนปริมาณ

ขยะมูลฝอยที่ตองนําไปฝงกลบตอวันที่บอทิ้งขยะของเทศบาล ไดดังน้ี  รถเก็บขยะแบบ 

บีบอัด ขนาด 1.8x2.5x1.3 ≈ 6 ลบ.ม.  จํานวนวันละ 2 เทีย่ว = 12 ลบ.ม./วัน        

(วันเสาร-อาทิตยเก็บวันละ 1 เที่ยว) = 72 ลบ.ม./สัปดาห   รถเก็บขยะแบบเปดขาง     

เททาย(คันใหม) ขนาด 1.8x3.9x1 ≈ 7 ลบ.ม.  จํานวนวันละ 2 เที่ยว = 14 ลบ.ม./วัน  

(วันเสาร-อาทิตยเก็บวันละ 1 เที่ยว) = 84 ลบ.ม./สัปดาห  รถเก็บขยะแบบบีบอัด     

(ของ อบต.อากาศ) ขนาด 2x3.5x2 ≈12 ลบ.ม.จํานวนวันละ 1 เที่ยว = 12 ลบ.ม./วัน 

(เก็บสัปดาหละ 4 วัน) = 48 ลบ.ม./สัปดาห รวมเปนปริมาณขยะมูลฝอยที่ตองฝงกลบ

ประมาณ  204 ลบ.ม. ตอสัปดาห เฉลี่ยเปนปริมาณขยะมูลฝอยที่ตองฝงกลบประมาณ  

29.143 ลบ.ม. ตอวัน  คิดเปนนํ้าหนักขยะมูลฝอย = 11.025 ตันตอวัน 

 

 

 

 

๓.  ปริมาตรและนํ้าหนักของขยะมูลฝอย  ขอมูลจากการสํารวจและวิเคราะหปริมาณขยะ

มูลฝอยของกรมควบคุมมลพิษในป 2552 จากการศึกษาวิเคราะหองคประกอบขยะ      

มูลฝอยในบอทิ้งขยะของเทศบาลฯ ระหวางวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2552 พบวา        

ขยะมูลฝอยมคีวามหนาแนนปกติ 1 ลบ.ม. หนัก = 378.3 กิโลกรัม    

๔.  ความสามารถในการรองรับขยะของบอฝงกลบขนาด 6,840 ลบ.ม.บอฝงกลบขยะ

(ตามแบบที่ทาง ทสจ.สน.ประมาณการไว) ขนาด 6,840 ลบ.ม. สามารถรองรับขยะของ

พื้นที่ตําบลอากาศอํานวย ไดโดยประมาณเทากับ 6,840/29.143 = 234.70 วัน 

  จากที่ผานมาการกอสรางรั้วบอขยะของเทศบาล ไดดําเนินการไปในระยะหน่ึงแลวแตยัง 

ไมแลวเสร็จ ปจจุบันไดมีประชาชนลักลอบนําขยะไปทิ้งขยะรอบรั้วบอขยะของเทศบาล 

เทศบาลเกรงวาขยะที่อยูนอกเหนือการควบคุมจะเกิดปญหากับพี่นองประชาชน ปจจุบนั

เทศบาลมีเงินสะสมที่สามารถนํามาใชได จึงขอความคิดเห็นจากทานสมาชิกสภาในการ

พิจารณานําเงินสะสมมาใชและหัวหนาสวนราชการในสังกัดเทศบาลก็จะหาแนวทางโอน

เงินงบประมาณเพื่อกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตามนโยบายของรัฐบาลตอไป  

    -๑๐- 



เลขานุการสภาฯ - ผมขออนุญาตนําเรียนรายละเอียดโครงการกอสรางระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล  

เทศบาลตําบลอากาศอํานวย  โครงการน้ีเริ่มตนมาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พ.ศ. 

๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ เปนการวางแผนเพื่อกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลซึ่งเปนโครงการ

ขนาดใหญอาจใชงบประมาณของเทศบาลและรัฐบาล  การจัดทําแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 

๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ โครงการกอสรางรั้วฯ ในแผนพัฒนาสามปตกไป  ตอมาไดเพิ่มเติม

แผนพัฒนาสามป  ฉบับที่ ๑ มีการกอสรางรั้วคอนกรีตที่ทิ้งขยะเพื่อปองกันพาหะนําโรค 

สัตวเลี้ยง การลักลอบนําขยะมาทิ้ง รวมถึงปองกันขยะถูกลมพัดหรือปริวออกจากที่ทิ้งขยะ 

ซึ่งปจจุบันรั้วที่ทิ้งขยะยังไมแลวเสร็จ  โครงการกอสรางระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลได

เพิ่มเติมในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๒ วัตถุประสงคเพื่อสรางระบบกําจัดขยะที่ไดมาตรฐาน 

ประกอบดวย การกอสรางระบบฝงกลบขยะมูลฝอยและระบบสถานีคัดแยกและขนถาย 

มูลฝอย  ซึ่งปจจุบันรัฐบาลไดใหความสําคัญกับปญหาขยะ เทศบาลมีบอขยะ ที่ยังไมถูก

หลักสุขาภิบาล ซึ่งตองมีระบบนําขยะลงใตดินและฝงกลบขยะแบบประยุกต เหมือนกับ

เทศบาลทาแร   จึงเปนเหตุผลใหทานนายกเทศมนตรีนําเรียนตอสภาเทศบาล  เพื่อใหสภา

เทศบาลไดใหความเห็น  และวิพากษวิจารณวาโครงการกอสรางระบบกําจัดขยะและสิง่

ปฏิกูล  เทศบาลตําบลอากาศอํานวย สามารถแกไขปญหาใหพี่นองประชาชนไดหรือไม

แลวจะใชงบประมาณจากแหลงใด จากขอเสนอแนะของจังหวัดสกลนครมี ๒ แนวทาง  

คือ การขอรับสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล และใชเงินจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

จากปญหาที่ประสบอยูตองมีการแกไขเพื่อความสงบสุขของพี่นองประชาชน  ซึ่งทาน

นายกเทศมนตรีไดอนุมัติงบประมาณไปแลวในการนําขยะบนดินลงใตดิน  ในสวนอื่นจึงขอ

ความเห็นชอบตอสภา  

ประธานสภาฯ - ที่ประชุมรับทราบ ขอเชิญสมาชิกสภาอภิปรายกอนลงมติ 

นายดวงดี เพริศแกว - ผม นายดวงดี  เพริศแกว สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ผมเห็นดวยที่จะนําเงินสะสม    

มาใชในการจัดการกับปญหาขยะ  เมื่อ คสช.อนุญาตแลว ซึ่งในระยะเวลา ๓ ป ที่ผานมา     

สภาเทศบาลไดหาแนวทางแกไขปญหา แตงบประมาณของเทศบาลมีอยูอยางจํากัด           

เพราะที่ผานมาปญหาขยะเปนปญหาที่สําคัญสงผลกระทบตอความเปนอยูของพี่นอง

ประชาชนและผูที่อยูขางเคียงบอขยะ  ผมขอยืนยันอีกครั้ง  ผมเห็นดวยที่จะนําเงินสะสม

มาใชในการจัดการกับปญหาขยะ  

-๑๑- 

 

นายธวัช  ตุยไชย - ผม นายธวัช  ตุยไชย สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ผมเห็นดวยที่จะนําเงินสะสมมาใชใน 

ทุกกระบวนการของการกําจัดขยะซึ่งถือวาจําเปน รั้วก็ยังทําไมเสร็จ   การขุดกลบขยะ 

การทํารั้วถือวามีความจําเปน ถาไมไดทั้งหมดกค็วรจะนําเงินสะสมมาใชทํารั้วหรือขุดกลบ

บอขยะ ถาหากไมพอจริง ๆ ก็ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลเพิ่มเติม 

นายวิรัช  คํามุลตร ี - ผม นายวิรัช  คํามุลตรี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  ผมเห็นดวยกับการแกไขปญหาขยะ

ซึ่งเกิดข้ึนมานานถาหากไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลก็ใหดําเนินการใหแลวเสร็จ ผมเห็นใจ   



พี่นองประชาชนที่อยูบริเวณใกลเคียงกับบอขยะของเทศบาล  ตองรับกับปญหาเนาเหม็น

ของขยะ ปญหาแมลงวัน ผมรูสึกเปนหวงชาวบานแถวน้ัน  นอกจากน้ียังมีปญหา

ประชาชนนอกพื้นที่นําขยะมาทิ้งรวมกับเทศบาลดวยทําใหขยะมีจํานวนมากย่ิงเพิ่มปญหา

มากข้ึน   

นายวิทวัส   แงมสุราช - ผม นายวิทวัส  แงมสุราช สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เทศบาลไดดําเนินการแกไขปญหา

ขยะมาเรื่อย ๆ แตยังไมแลวเสร็จ  ถาหากใชเงินสะสมได ผมเห็นดวยที่จะใชเงินสะสมเพื่อ

ดําเนินการใหแลวเสร็จปตอไปจะไดแกไขปญหาอยางอื่นตอไป  

นายวิโส  ริยะบุตร - ผม นายวิโส  ริยะบุตร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ปญหาขยะเปนนโยบายของรัฐบาลที่

ตองแกไข ผมเห็นดวยที่จะใชเงินสะสมเพื่อแกไขปญหาขยะทั้งหมด  และทําใหดีที่สุดเพื่อ

ประโยชนของพี่นองประชาชน  

นายรุงเพชร  แกวพาดี - ผม นายรุงเพชร  แกวพาดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ผมเห็นใจพี่นองประชาชนที่อยู

ใกลกับบอขยะของเทศบาล ถามีงบประมาณใหดําเนินการแกไขปญหา ผมยินดีสนับสนุน

โครงการกอสรางระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล  เทศบาลตําบลอากาศอํานวย   

นายดวงดี  เพริศแกว - ผม นายดวงดี  เพริศแกว สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ การใชเงินสะสม ในเรื่องระเบียบ

การเบิกจายเงิน ผมขอปรึกษาทานปลัดเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี ผูอํานวยการกอง

คลัง  ผูอํานวยการกองชาง เพื่อความรอบคอบในการใชจายเงินสะสมอีกครั้งหน่ึงครับ  

เพื่อลดปญหาการเรียกเงินคืนหรือใชจายผิดระเบียบฯ 

นางกีระวรรณ ครุดอุทา - ดิฉันนางกีระวรรณ  ครุดอุทา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  ดิฉันเห็นดวยกับโครงการ

กอสรางระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล  เทศบาลตําบลอากาศอํานวย ซึ่งจะดําเนินการฝง

กลบขยะหรือกอสรางกําแพงคอนกรีต ซึ่งจากหลักการและเหตุผลที่ทานนายกเทศมนตรี

เสนอตอสภาเทศบาลดิฉันเห็นดวยที่จะจายขาดเงินสะสมมาใชกับโครงการน้ี  

นายสรศักด  ใครบุตร - ผม นายสรศักด์ิ  ใครบุตร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ปญหาขยะเปนปญหามานานแลว 

ผมเปนสมาชิกสภามา ๓ สมัย ปญหาขยะยังเปนปญหาอยู  ผมเห็นดวยในการนํา

งบประมาณมาใชถึงไมแลวเสร็จก็ใหไดมากที่สุด 

นายธนากร  งอธิราช - ผม นายธนากร  งอธิราช สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ผมเห็นดวยกับโครงการกอสราง

ระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล  เทศบาลตําบลอากาศอํานวย  และรัฐบาลจะสนับสนุน

งบประมาณผมย่ิงเห็นดวย เพื่อแกไขปญหาพี่นองประชาชนในเขตเทศบาลและพี่นอง

ชาวบานนาเมือง 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาจะอภิปรายตอหรือไม  ถาไมมีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาล   

ทานใดอนุมัติโครงการกอสรางระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล  เทศบาลตําบลอากาศ   

อํานวย  โปรดยกมือข้ึนครับ 

ท่ีประชุม - มีมติเห็นชอบ  ๑๒   เสียง 

 

-๑๒- 

 



 

ระเบียบวาระท่ี ๖       เรื่องอ่ืน ๆ   

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายเรื่องอื่น ๆ ขอเชิญครับ 

นายจันทร  แงมสุราช -  ผม นายจันทร  แงมสุราช สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ผมเขาใจวาญัตติที่แลวเปนการ

ขออนุมัติใชเงนิสะสมเพื่อใชในโครงการกอสรางระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล   ที่สําคัญ

ผมอยากใหทํารั้วใหแลวเสร็จกอน   เพราะทํารั้วแลวคนที่ผานไปมามองไมเห็นบอขยะ     

ก็ยังดี แมลงวันไมเขา อาจมีเจาหนาที่ไปประจํา คนที่มาทิ้งขยะเขายังเกรงใจ ผมอยากให

จายขาดเงินสะสมในการกอสรางรั้วบอขยะใหเสร็จภายในปงบประมาณน้ี อยางอื่นคอยทํา

ไปตามกระบวนการตอไป 

นายกเทศมนตรี  - ผม นายวัชรินทร  รุณจักร นายกเทศมนตรีตําบลอากาศอํานวย ขอขอบคุณสมาชิกสภา

เทศบาลทุกทานที่ใหความสําคัญในการแกไขปญหาขยะตามโครงการกอสรางระบบกําจัด

ขยะและสิ่งปฏิกูล   เทศบาลตําบลอากาศอํานวย รวมทั้งแนวทางทํารั้วบอขยะใหเสร็จสิ้น  

ผมขอนําเรียนพี่นองประชาชนเกี่ยวกับโครงการทําคลองสงนํ้าของชลประทานนํ้าก่ํา      

ซึ่งพี่นองประชาชนไดมอบที่ดินใหเพื่อทําคลองสงนํ้าดังกลาว มีปญหาอยู ๓ ราย ผมได

ประสานนายชางของชลประทานไดทําเรื่องผานคณะรัฐมนตรีอนุมัติเรียบรอยจะเขาช้ีแจง

คณะกฤษฎีกา ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ น้ี แลวจะนําเงินคาเวนคืนที่ดินไปวางที่ศาล 

ชวงน้ีใชเวลาดําเนินการ ๖ เดือน  คาดวาจะเขาดําเนินการกอสรางชวงเดือนธันวาคม 

๒๕๕๘ สําหรับเจาของที่ดินทั้ง ๓ ราย ยังไมพอใจคาเวนคืน  ใหสามารถไปฟองรองที่ศาล

อีกครั้งหน่ึง ซึ่งปจจุบันคลองระบายนํ้าดําเนินการมาเขาปที่ ๓ แลว  ยังไมแลวเสร็จเพราะ

ติดขัดพีน่องประชาชน ๓ รายน้ี   ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘    อําเภออากาศอํานวย

จัดกิจกรรมโครงการเดินว่ิงเจาสนาม  ณ หนาที่วาการอําเภออากาศอํานวย เริ่ม

ลงทะเบียน ๐๔.๓๐ น. เปนตนไป ขอเชิญทุกทานเขารวมกิจกรรม 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาจะอภิปรายตอหรือไม  ถาไมมีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาล   

ทานใดเห็นดวยกับนายจันทร  แงมสุราช สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ที่จะใหกอสรางรั้ว

บอขยะของเทศบาลใหแลวเสร็จโดยใชเงินสะสมโปรดยกมือข้ึนครับ 

ท่ีประชุม - มีมติเห็นชอบ  ๑๑   เสียง 

นายธนากร  งอธิราช - ผม นายธนากร  งอธิราช สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ การกอสรางถนนริมหนองสบหวย

ถามีดินลูกรังหรือตนไมเพื่อปรับปรุงภูมิทัศนผมยินดีใหการสนับสนุน ลานกีฬาชุมชนที่ ๑๑  

และชุมชนที่ ๕ ยังไมมีหองนํ้า  ตรอกแจมใส ชุมชนที่ ๑๑ ยังขาดหินลูกรังและเสาไฟฟา

เอาหินลูกรังกอนก็ได  และขอความรวมมือเทศบาลเบิกจายเบี้ยยังชีพคนพิการ  ใหนาย

คํานึง เหงาสุวรรณ  ชุมชนที่ ๑๓ ซึ่งเปนอัมพาตทั้งสามีและภรรยา 

ประธานสภาฯ - ทานดวงดี เพริศแกว ไมอยูชวงลงมติเหน็ดวยกับนายจันทร  แงมสุราช  สมาชิกสภา

เทศบาล เขต ๒ ที่จะใหกอสรางรั้วบอขยะของเทศบาลโดยใชเงินสะสม  ทานเห็นดวยกับ

นายจันทร  แงมสุราช หรือไมครับ 



นายดวงดี เพริศแกว - ผม นายดวงดี   เพริศแกว สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ถานําเงินสะสมไปใชแลวเกิดผล

สัมฤทธ์ิของงาน ผมเห็นดวยครับ   

 

 

 

-๑๓- 

 

 

นายธวัช  ตุยไชย  - ผม นายธวัช ตุยไชย สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑   บริเวณถนนสรรเพชรตัดกับถนน

อาทิตยอุทัยนํ้าทวมขังใหกองชางสํารวจและแกไข    การขุดลอกหวยแซงกอนดําเนินการ

ควรแจงใหชาวบานทราบกอนเพื่อจะไดเก็บอุปกรณหาปลาทุกชนิดในหวยแซงใหเรียบรอย

กอนเครื่องจักรทํางาน  

นายดวงดี  เพริศแกว  - ผม นายดวงดี เพริศแกว  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ โครงการกอสรางศูนยพัฒนาเด็ก 

เล็กฯ เริ่มทํางาน ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ สิ้นสุด ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ปจจุบันปรากฎวายังไม

แลวเสร็จมีการเสียคาปรับบางหรือไม  การกอสรางกองชางเปนผูรับผิดชอบซึ่งทํางาน

ลาชามากผมอยากใหมีมาตรการลงโทษพนักงานบาง  การสรางทอระบายนํ้าพรอมบอพัก

ถนนรวมมิตรตัดกับถนนสุราษฎรรังสรรคถึงถนนอากาศ-ศรีสงครามดําเนินการถึงไหนแลว 

 ใหเทศบาลทําลูกศรถนนวันเวยเพื่อใหชาวบานเห็นไดชัดเจนดวยและฝากกองชางทําถนน 

หูชางซอยพนาสัญตัดกับซอยทานตะวันแจงในที่ประชุมหลายครั้งแลวแตยังไมดําเนินการ 

การปรับปรุงตลาดสดเทศบาล ๑ ใหเจาหนาที่ลงไปดูพื้นที่เพื่อสํารวจกอนแลวจึง

ดําเนินการออกแบบกอสราง 

นายกเทศมนตรี - ผม นายวัชรินทร  รุณจักร  นายกเทศมนตรตํีาบลอากาศอํานวย ขอขอบคุณทานสมาชิก

สภาเทศบาลที่ใหขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน  ผมจะกําชับเจาหนาที่ในเรื่องการ

ปฏิบัติงานมากข้ึนเพื่อใหงานมีประสิทธิภาพ และใหมีมาตรการลงโทษตามระเบียบของ

ทางราชการ การกอสรางถนนริมหนองสบหวยจะพยายามหางบประมาณเพื่อนําหินลูกรัง

มาลงและซอมแซมถนนสายตาง ๆ สําหรับโครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 

ผูรับจางเขาทํางานลาชาทําใหงานไมเสร็จตามระยะเวลา  ถาเกินระยะเวลาสงมอบก็จะมี

การปรับตามระเบียบฯ เทศบาลมีหนาที่แจงผูรับจางเขามาดําเนินงานแตผูรับจางจะเขามา

วันไหนเราไมมีเสร็จไปบังคับเขาได  การกอสรางคลองระบายนํ้าขางโรงเรียนอากาศ

อํานวยศึกษาเทศบาลไดแจงผูรับจางแลว สําหรับการทําลูกศรถนนวันเวยไดประสานกรม

ทางหลวงฯครั้งหน่ึงแลวถาเขาไมมาทําใหอาจจะตองไดจางผูรับจางมาทํา แตถาประชาชน

ใหความสําคัญในการใชถนนวันเวย  ปายตาง ๆ คิดวามีความชัดเจน   ผมคิดวาอยูที่

จิตสํานึกผูใชถนนมากกวา  ขอความรวมมือพี่นองประชาชนดวยครับ  การออกแบบตลาด

เทศบาลพยายามที่จะสอบถามความคิดเห็นจากผูคาขายในตลาดสดเทศบาล ๑ ชวงน้ีอยู

ระหวางการปรับปรุงพื้นที่ผูรับจางก็เรงดําเนินการใหแลวเสร็จ  การทํางานดานตาง ๆ  



ของเทศบาลขอความรวมมือกรรมการชุมชน กํานัน ผูใหญบาน ช้ีแจงทําความเขาใจกรณี

เทศบาลไดขอความรวมมือ เชน ประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ  

นายสรศักด์ิ  ใครบุตร - ผม นายสรศักด์ิ  ใครบุตร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ขอความรวมมือสนับสนุน

งบประมาณลงหินลูกรังเพื่อกอสรางถนนริมหนองสบหวย เพื่อใหประชาชนสัญจรไปมา

สะดวก 

นายวิทวัส  แงมสุราช   - ผม นายวิทวัส  แงมสุราช สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ใหกองชางออกแบบกอสรางถนน

ริมหนองสบหวยและใหกองสาธารณสุขฯรีบดําเนินการขุดลอกคลองระบายนํ้าในชุมชน 

ใหเปลี่ยนกระจกโคงซอยนงลักษณ ชุมชนที่ ๑๔ เน่ืองจากกระจกเปนฝาขาวทั้งกระจกทํา

ใหมองไมเห็นรถสัญจรไปมา การทําถนนเช่ือมถนนรวมมิตรจรดกับถนนอากาศ-ศรีสงคราม 

ใหทําพรอมกันกับคลองระบายนํ้าขางโรงเรียนอากาศอํานวยศึกษา    การขยายเขตไฟฟา 

 

-๑๔- 

 

 

ใหกองชางจัดทําแบบสํารวจแลวจัดสงใหสมาชิกสภาเทศบาล   เสียงตามสายตามที ่   

กองวิชาการฯเสนอมาเรามีอุปกรณเกาอยูแลวคิดวางบประมาณที่จะใชคงจะลดลง           

งานประเพณีแขงเรือฯ ใกลจะถึงแลวไดมีการวางแผนการดําเนินงานหรือยัง   นาจะมี

รูปแบบการดําเนินงานเพื่อเสนอที่ประชุมอีกครั้งหน่ึง 

นายวิโส  ริยะบุตร  - ผม นายวิโส รยิะบุตร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ปญหาปลาตายในลํานํ้ายามบริเวณ

เขตอนุรักษพันธปลาใหเทศบาลหาแนวทางแกไขอาจจะปลอยนํ้าเพื่อระบายนํ้าเนาเสีย

ออก   และใหเทศบาลขยายพื้นที่ถนนริมลํานํ้ายามสายหนาวัดจอมแจงต้ังแตสะพานลํานํ้า

ยามเปนตนมาเพื่อใหพื้นที่จราจรกวางข้ึน 

นายดวงดี  เพริศแกว - ผม นายดวงดี เพริศแกว สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ผมเห็นดวยกับทานวิโส ริยะบุตร 

ในการขยายพื้นที่ถนนต้ังแตสะพานลํานํ้ายามถึงบานลุงจงเพื่อใหประชาชนสัญจรไปมา

สะดวก และขอความรวมมือลงหินแมรังริมฝายนํ้าจั้นใตเพื่อลดการกัดกรอนของหนาดิน  

นายกเทศมนตรี - ผม นายวัชรินทร  รุณจักร นายกเทศมนตรีตําบลอากาศอํานวย การขุดลอกคลองระบาย

นํ้าเหลืออีก ๔ ชุมชน ยังไมสงโครงการมา สําหรับบางโครงการที่ตองใชงบประมาณมาก

เทศบาลจะดําเนินการในป ๒๕๕๙ เชน การขยายผิวจราจรเพื่อรองรับรถที่สัญจรไปมา 

ถนนริมลํานํ้ายามต้ังแตสะพานลํานํ้ายามถึงบานลุงจง  ถนนไทยพาณิชย   ถนนมิตรไมตร ี 

สําหรับงานประเพณีแขงเรือฯจะไดประชุมเพื่อเตรียมการประมาณชวงกลางเดือน

พฤษภาคม ๒๔๔๘ แลวจะแจงใหที่ประชุมทราบ 

 นายรุงเพชร  แกวพาดี - ผม นายรุงเพชร  แกวพาดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ผมขอฝากทานนายกเทศมนตรี

ในการสนับสนุนงบประมาณเน่ืองจากปหนาเปนปสุดทายในการดํารงตําแหนงแลว       

เรานาจะมผีลงานที่ดีใหพี่นองประชาชนบาง    

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายอีกครับ ถาไมมีผมขอเลิกประชุม 



ท่ีประชุม                  - รับทราบ 

  

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.                                     

  

                   ผูจดบันทึก 

                (นายเจษฎา  พวงเงิน)    เลขานุการสภาเทศบาล 
     

       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

          ประธาน 

   (นายจันทร  แงมสุราช) 

 
 

          กรรมการ 

                                                 (นายวิสัณ  งิ้วโสม) 

 

          เลขานุการ 

           (นายดวงดี  เพริศแกว) 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 


