
(สําเนา) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการเครือขา่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอําเภออากาศอํานวย 

ครั้งที่  ๑ / ๒๕๕๖  
วันที่   ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๓.๓๐ น. 

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

ผู้มาประชุม 
๑. นายวัชรินทร์  รุณจักร  ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลอากาศอํานวย 
๒. นายเดชา  อุปรี  ตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาฮี 
๓. นายสุวิทย์  เตียงชัย  ตําแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลอากาศ 
๔. นางสาวระพีพรรณ บัญโสภา ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
๕. นายสุพร  ของสงคราม ตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ................ 
๖. นายจิระศักด์ิ  โพธ์ิละคร ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 

 เทศบาลตําบลอากาศอํานวย 
 ๗. นายวินิจ  แก้วฝ่าย  ตําแหน่ง หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
        องค์การบริหารส่วนตําบลอากาศ 
 ๘. นายวิทยา  พรมกาวงศ์ ตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าก้อน 
 ๙. นายลําไพ  ผากงคํา  ตําแหน่ง กํานันตําบลบะหว้า 
 ๑๐. นายเจษฎา  พวงเงิน ตําแหน่ง ปลัดเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 
 ๑๑. นายวิทวัส  แง่มสุราช ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 
 ๑๒. นางกีระวรรณ ครุดอุทา  ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 
 ๑๓. นายชัยพงค์  ง้ิวไชยราช ตําแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 
 ๑๔. นายทักษณิ  แง่พรหม ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง เทศบาลตําบลอากาศอํานวย 
 ๑๕. นายธนากร  งอธิราช  ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 
 ๑๖. นายชาญชัย  ใครบุตร  ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ   

 เทศบาลตําบลอากาศอํานวย 
 ๑๗. นายวิสัณ  ง้ิวโสม  ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 
 ๑๘. นายคําพูน  ไตรจันทร์ ตําแหน่ง สมาชิก................... 
 ๑๙. นายวิวัฒน์  อัมลา  ตําแหน่ง รองนายกเทศมนตรี................. 
 ๒๐. นายทองคํา  แก้วฝ่าย  ตําแหน่ง ประธานสภาเทศบาล..................... 
 ๒๑. นายวสัณต์  สารเนตร ตําแหน่ง กํานันตําบลวาใหญ่ 
 ๒๒. นายจุมพล  แสงวงค์  ตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลอากาศ 
 ๒๓. นายรุ่งเพชร  แก้วพาดี ตําแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 
 ๒๔. นายธวัช  ตุ่ยไชย  ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 
 ๒๕. นางลักขณา  อริยชาติ  ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ เทศบาลตําบลสามัคคพัีฒนา 

/๒๖. นายเดช........ 



- ๒ - 

 ๒๖. นายเดช  จูมจันทา ตําแหน่ง ประธานสภา องค์การบริหารส่วนตําบลท่าก้อน 
 ๒๗. นายวุฒิศกัด์ิ  เคนไชยวงค์ ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา ๖ว เทศบาลตําบลอากาศอํานวย 
 ๒๘. นางกัญญารัตน์ อุปสิทธ์ิ  ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลโพนแพง 
 ๒๙. นางศรีสวรรค์ คําสอน  ตําแหน่ง รองปลัดเทศบาลตําบลโพนแพง 
 ๓๐. นางจิราพร  ดมหอม  ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง เทศบาลตําบลโพนแพง 
 ๓๑. ว่าที่ ร.ต.พัฒนายุทธ เพ็งบุญ  ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์   

 เทศบาลตําบลอากาศอํานวย 
 ๓๒. นายชาญศักด์ิ ช่วยรักษา ตําแหน่ง สารวัตรกํานันตําบลสามัคคีพัฒนา 
 ๓๓. นายวินิจ  ก้อนแพง ตําแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา .................... 
 ๓๔. พ.จ.อ.อาธิศักด์ิ ใครบุตร  ตําแหน่ง ปลัดเทศบาลตําบลวาใหญ ่
 ๓๕. นายฉันทพงษ์ ฤาชัยราม ตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโพนงาม 
 ๓๖. นายสุริยา  แก้วไพฑูรย์ ตําแหน่ง หัวหน้ากองการศึกษา เทศบาลตําบลบะหว้า 
 ๓๗. นายชัยวัฒน์  พูนทอง  ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลอากาศ 
 ๓๘. นายทองมี  เดชขันธ์  ตําแหน่ง นายองค์การบริหารส่วนตําบลอากาศ 
 ๓๙. นายวิสุทธ์ิ  สุวรรณจันทร ์ ตําแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตําบลวาใหญ ่

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
 -  นางสาวสุชาดา  พรมบุตร ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๔ 

 เทศบาลตําบลอากาศอํานวย 

เริ่มประชุมเวลา       ๑๓.๓๐  น. 

ระเบยีบวาระที่  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   - ก่อนอ่ืนขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ให้เกียรติผมเป็นประธานเครือข่าย  อปท. 

อําเภออากาศอํานวย  ซึ่งในช่วงน้ันได้ไปเข้าโรงเรียนรับการอบรมหลักสูตรนายกเทศมนตรี 
ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  ต้ังแต่  ๔ – ๒๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  
- และในวันน้ีก็มีการประชุมคณะกรรมการตํารวจซึ่งท้องถิ่นหลายๆท่าน 
ก็เป็นคณะกรรมการตํารวจของสถานีตํารวจภูธรอากาศอํานวย โดยเริ่มประชุม ๑๔.๐๐ น. 

ระเบยีบวาระที่  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม   
   - รับรองรายงานการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๖  

เมื่อวันที่  ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 

ะเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง  ติดตามผลการดําเนนิงานจากการประชุมครั้งที่แลว้  
ประธาน   -  การดําเนินการตามบันทึกข้อตกลงเพ่ือความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   ในพ้ืนที่อําเภออากาศอํานวย 
 

/เลขานุการ........ 
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เลขานุการ  - เมื่อการประชุมคร้ังที่แล้วได้สรุปรายงานเก่ียวกับการดําเนินงานร่วมกันระหว่าง   
๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการดําเนินงานในรูปแบบของเครือข่ายข้อตกลง 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   โดยมีภารกิจที่จะต้องดําเนินงานร่วมกัน   ภารกิจในการ 
จัดการขยะ  ยังไม่ได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการดําเนินการ   การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
ให้แก่ประชาชนก็ยังไม่ได้แต่งต้ังอนุกรรมการ  การพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมกีฬา      
การจัดการศึกษา  การสนับสนุนเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม           
การติดต่อสื่อสาร  กิจกรรมเหล่าน้ียังไม่ได้แต่ต้ังอนุกรรมการขึ้นมา   ในการประชุมครั้งน้ัน
ประธานในที่ประชุมคือท่านทองมี  เดชขันธ์  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลอากาศ    
เป็นผู้อาวุโส  ทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม  และที่ประชุมมีมติเสนอให้นายก  
วัชรินทร์  รุณจักร  นายกเทศมนตรีตําบลอากาศอํานวย  เป็นประธานเครือข่ายในปีแรก  
การดําเนินการตามบันทึกข้อตกลงจึงมีการเห็นชอบในประเด็นว่าประธานคณะกรรมการ
เครือข่ายขอให้อยู่ในตําแหน่ง  ๑  ปี  เวียนกันไปในบันทึกข้อตกลง ถึงแม้จะเป็น  ๒  ปี  
แต่ครบ  ๑  ปีก็ได้เลือกใหม่  จึงมีการเลือกใหม่ทุก  ๑  ปี  ในมติการประชุมครั้งที่แล้ว  
เน่ืองจากว่าในบางท้องถิ่นวาระอาจจะยังเหลือน้อยแต่ก็อยากทําหน้าที่ในด้านน้ีก็จะ
หมุนเวียนกันเป็นปีๆไป 

ประธาน  - กรอบความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมก็เป็นเรื่องการดับเพลิงที่ทุกองค์กรได้ให้ความร่วมมือ 
ในการดับเพลิงร่วมกัน  ถือว่าเป็นก้าวแรกที่ได้ร่วมกันทํางาน   เก่ียวกับการกําจัดขยะ 
ตามท่ีได้ไปดูการกําจัดขยะที่เทศบาลเมืองแกลงและเทศบาลตําบลท่ามะขามใหม่  
จังหวัดจันทบุรี  ที่เทศบาลเมืองแกลงจะใช้คนคัดแยกขยะเปียก  สามารถนําไปขายได้ 
และนําส่วนที่เป็นประโยชน์  ต้ังแต่การนําไปหมักเป็นปุ๋ยอินทรีย์  การนําเศษอาหาร 
ไปเลี้ยง แพะ,เป็ด,หมู  แล้วนําบางส่วนไปเพาะเลี้ยงไส้เดือน,เศษไม้ก็จะมีเครื่องตัด,สับ 
แล้วก็ทําปุ๋ยหมัก  ส่วนที่เหลือก็นําไปกลบฝัง  สําหรับที่เทศบาลตําบลท่ามะขามใหม่ 
ให้บริษัทเอกชนเข้ามาดําเนินการกําจัดขยะที่เมืองจันทบุรี มีบ่อขยะอยู่ประมาณ 
แปดแสนตัน 

ปลัด ทต.วาใหญ่  - อยากทบทวนอีกคร้ังในเรื่องของการเก่ียวกับการดับเพลิงซึ่งบางท้องที่ช่วยค่านํ้ามัน   
แต่บางที่หน่วยงานต้นสังกัดรับผิดชอบไป  เพ่ือเป็นการซักซ้อมความเข้าใจอีกคร้ังหน่ึง 
ก็อยากให้ท่านประธานได้นําเรียนในส่วนของการจัดการในเรื่องของการขอรถดับเพลิง 
หรือว่าการให้การสนับสนุนรถดับเพลิง เพ่ือการปฏิบัติงานให้เป็นในแนวเดียวกันมากย่ิงขึ้น 

ประธาน   - ไว้ช้ีแจงในเรื่องอ่ืน ๆ  นะครับ 

ที่ประชุม  - รับทราบ 

 

 

 
/ระเบียบวาระที่........ 
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ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่อง  เพื่อทราบ /พิจารณา 
ประธาน  ๔.๑ การจัดงานวันท้องถิ่นไทย   

- การจัดงานวันท้องถิ่นไทย   ซึ่งมีขึ้นในวันที่  ๑๘  มีนาคม ๒๕๕๖  ใช้สถานที่โรงเรียน 
อากาศอํานวยศึกษา ในการจัดกิจกรรมต่างๆ  เช่น กิจกรรมทางศาสนาทําบุญตักบาตร 
น่าจะทําที่เทศบาล หรือว่า  อบต. ของแต่ละพ้ืนที่น่าจะสะดวกกว่า เราก็ถือโอกาสน้ี 
เป็นการทําบุญในเขตเทศบาลของตัวเองด้วยเสรจ็แล้วก็มาร่วมงานรัฐพิธี  หรือว่าท่านอ่ืนๆ 
มีความคิดเห็นอย่างไร  ก็แสดงความคิดเห็นได้ 

ปลัด อบต.อากาศ - ผมว่าน่าจะทําเหมือนวันที่  ๕  ธันวาคม  คือ  นิมนต์พระมาแล้วก็เริ่มพิธีทางศาสนา 
พร้อมถวายป่ินโต  ต่อด้วยงานรัฐพิธี 

ปลัด อบต.ท่าก้อน - ผมเห็นด้วยกับการถวายป่ินโต  ถ้าตักบาตรเช้าคงจะไม่ทัน ส่วนสถานที่ 
เป็นสนามโรงเรียนอากาศอํานวยศึกษา ช่วงน้ีอากาศร้อน  ผมว่าจัดในห้องประชุม   
ถวายป่ินโตจะดีกว่า 

ประธาน  - ที่ฟังมาส่วนใหญ่ก็อยากจะนิมนต์พระมาทําพิธีทางศาสนา แล้วก็ถวายป่ินโต 
ให้ท่านไปฉันเพล  น่าจะเป็นอย่างน้ันมากกว่าหรือท่านผู้ใดมีความคิดเห็นอย่างอ่ืน 
เอาประเด็นน้ีดีกว่าคือ  พิธีทางศาสนาน่าจะทําที่ห้องประชุมแห่งน้ี ถ้ามีพนักงานมาไม่มาก 
เพ่ือความสะดวกในฐานะเจ้าภาพ  อยากจะทําตรงน้ี  เรื่องแข่งกีฬาก็ไปสนามโรงเรียน 
อากาศอํานวยศึกษา  ส่วนการเตรียมเครื่องเสียง ก็เป็นคนละสว่นเราสามารถทําได้อยู่แล้ว    

รองฯศิริพงษ์        - ผมว่างานทําบุญที่เทศบาลก็จัดในห้องประชุม แต่งานทางสงฆ์ที่หน่วยงานทั้ง  ๙  แห่ง 
จะมารวมกันก็ไปจัดที่โรงเรียนอากาศอํานวยศึกษา 

ประธาน  - ก็อยากถามมติในที่ประชุมว่าจะจัดงานงานรัฐพิธี ทางสงฆ์  ท่านผู้ใดเห็นสมควรไปจัด 
ที่หอประชุมโรงเรียนอากาศอํานวยศึกษา  สรุปมติคือ งานรัฐพิธี งานสงฆ์ คือไม่ได้ตักบาตร 
มีแต่ถวายป่ินโตอย่างเดียว   ใช้ห้องประชุมโรงเรียนอากาศอํานวยศึกษา 
ทางเราก็จะจัดเจ้าหน้าที่ไปเตรียมสถานที่ 

ที่ประชุม  - รับทราบ 

ประธาน  ๔.๒ การจัดการแข่งขันกีฬาเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน  
-  ซึ่งก็ได้มีการมอบหมายหน้าที่เรียบร้อยแล้ว    เชิญทางฝ่ายเลขาฯ  ช้ีแจง 
ว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้างอะไรบ้าง 

เลขานุการ  - การแข่งขันกีฬาเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน  ในส่วนท้องถิ่นได้แบ่งออกเป็น 
๒  ทีม  จากการประชุมครั้งก่อน  ดังน้ี 

๑. ทีมการปกครองและท้องถิ่น  มี  ทต.วาใหญ่ ทต.สามัคคีพัฒนา  อบต.ท่าก้อนและ
อบต.โพนงาม 

 
 

/๒. ทีมปกครอง........ 



- ๕ - 

๒.ทีมการปกครองและท้องถิ่น   มี ที่ว่าการอําเภออากาศอํานวย  ทต.อากาศอํานวย  
อบต.อากาศ ทต. โพนแพง และทต.บะหว้า  ในส่วนของที่ว่าการอําเภอฯ ก็จะมีกํานัน, 
ผู้ใหญ่บ้านรวมอยู่ด้วย 
- ผมขออนุญาตเรียนเพ่ิมเติม ในส่วนของการจัดงานวันท้องถิ่นไทย  การจัดงานเหมือน 
ปีที่แล้วทุกอย่าง  เฉพาะของเทศบาลอากาศอํานวย  จะนิมนต์พระมาทําบุญตักบาตร 
ที่เทศบาลฯ แต่จัดงานวันท้องถิ่นไทย  น้ัน  สถานที่  ณ  หอประชุมโรงเรียนอากาศอํานวย 
ศึกษา  จะมีการจัดพิธีกรรมทางศาสนา  นิมนต์พระมา  ๙  รูป ถวายปัจจัยป่ินโต 
หลังจากน้ันก็เป็นรับศีล  และนําส่งพระ  ต่อจากน้ันก็เป็นพิธีทางรัฐพิธี  ซึ่งในรัฐพิธี 
มีข้อกําหนด  ที่ได้คุยกันในการประชุมครั้งที่แล้ว  ในแต่ละท้องถิ่นนําพนักงานลูกจ้าง 
ในสังกัดทั้งฝ่ายสภาและฝ่ายบริหารมาร่วมกันในพิธีกรรมต้ังแต่พิธีทางศาสนาตอนเช้า 
เสร็จแล้วก็จะเป็นพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับพนักงานดีเด่น,ประเภทพนักงาน  ๑  คู่ 
ชาย-หญิง,ประเภทพนักงานจ้าง ๑ คู่  ชาย-หญิง แต่ละที่จะมีอยู่  ๔  คน  คณะกรรมการ 
แต่ละท้องถิ่นจะต้องไปต้ังคณะกรรมการและคัดเลือกกันเอง  เสนอช่ือมาที่เทศบาลตําบล 
อากาศอํานวย   เทศบาลตําบลอากาศอํานวยจะทําประกาศนียบัตรให้  โดยจะมี 
นายอําเภออากาศเป็นคนลงนามและประธานเครือข่ายฯ  หลังจากมอบประกาศนียบัตร 
เสร็จแล้ว  จะเป็นกิจกรรมการแข่งขันกีฬา  มี  ๒  ทีม  คือ  ทีมฝั่งลํานํ้ายามทางเหนือกับ 
ฝั่งยามทางใต้  เสร็จแล้วก็จะมีการรับประทานอาหารร่วมกันในหอประชุม  อาจจะเป็น 
ลักษณะของโต๊ะจีน    ในภาพรวมของงานจะเป็นลักษณะน้ี  ส่วนในกําหนดการเวลา 
จะอยู่ที่ประมาณ  ๐๙.๐๐  น.  เป็นต้นไปจนกว่าจะเสร็จสิ้น 

ประธาน  - ก็เข้าใจกันตามน้ี  โต๊ะจีนสั่งจองกันแบบไหน 
เลขานุการ  - สําหรับโต๊ะจีน  ประชุมกันคราวที่แล้วมีมติอยู่ที่  ๘๐๐  บาท  
ประธาน  - ขอมอบให้ทางรองศิริพงษ์  และปลัดเจษฎา ไปดูการกําหนดสัดส่วน   เป็นกลุ่มผู้เล่นด้วย 
   เพ่ือให้สนุกสนาน 
ประธาน  - สรุปคือฟุตบอลคู่เดียว ชาย ๑ คู่ , หญิง ๑ คู่   ไม่มีฝ่ายบริหารให้รวมกันเลย    

เรื่องกีฬาผ่านนะครับ 
  - เรื่องการสังสรรค์  โต๊ะจีน  ๘๐๐  บาท น่าจะไม่พอ 

ปลัด ทต.โพนแพง - ทั้งโต๊ะจีน  และดนตรี   ผมรับได้  ผมรับประกันด้วย    โต๊ะจีนเสนอ  ๑,๒๐๐  บาท 
ไม่มีเหล้า 

 - ดนตรี ต้ังไว้ที่  ๑๒,๐๐๐  บาท   
ประธาน  - ผมว่าดนตรีเป็นจะเป็นคาราโอเกะ   เครื่องเสียงใช้ของนายกเทศบาลตําบลวาใหญ่    

ส่วนงบประมาณให้ผู้อํานวยการกองคลัง/หัวหน้าส่วนการคลังไปคุยกัน 
ว่าจะรับผิดชอบเร่ืองอะไร   คือทําเรื่องเบิกเงินมาให้ได้  ๕,๐๐๐  บาท  

 
 

/ปลัด อบต. ........ 



- ๖ - 

 ปลัด อบต.อากาศ - เรื่องงบประมาณเรามาคิดค่าใช้จ่ายรวมกันก่อน คือ ค่าใช้จ่ายในวันท้องถิ่นไทย 
เป็นเงินใส่ของพระค่าอาหารป่ินโต, ค่าดนตรีจะเป็นเงินเท่าไร แล้วให้การคลังแต่ละท้องถิ่น 
ไปคุยกันว่าจะเบิกจ่ายอย่างไร  แล้วสําหรับโต๊ะจีนแต่ละแห่งก็เบิกกันเองในแต่ละท้องถิ่น 
เพราะว่าแต่ละแห่งคงจองโต๊ะจีนไม่เท่ากัน 

เลขานุการ  - ในการประชุมคราวก่อนเรามีแนวทางว่า ในการดําเนินงานการจัดการวันท้องถิ่นไทย 
ให้เจ้าภาพซึ่งเป็นประธานแต่ละปี  เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในเรื่องของการจัดพิธีการ 
ต่างๆท้ังหมดไม่ว่าจะเป็นพิธีทางสงฆ์, รัฐพิธี, พิธีเปิดงานวันท้องถิ่นไทย 
นอกเหนือจากกิจกรรมเหล่าน้ันที่เป็นกิจกรรมสนุกสนานแข่งกีฬา กิจกรรมดนตรี 
กิจกรรมพบปะสังสรรค์  กิจกรรมเล่าน้ีร่วมกันครับ 

ประธาน  - ผมว่าจะเป็นการเบิกเงินไม่ต่อเน่ือง เบิกมาทีเดียว  ๕,๐๐๐  บาทเลย 
- สรุปขอให้เบิกท้องถิ่นละ  ๕,๐๐๐ บาท  ขาดเหลือเท่าไร  เทศบาลตําบลอากาศอํานวย 
รับผิดชอบ  โต๊ะจีนแล้วแต่ละท้องถิ่น  แจ้งปลัดเทศบาลตําบลโพนแพง  ผมขอราคา 
๑,๐๐๐  บาท   เหล้าจะเสริมให้ 

ปลัด อบต.นาฮี  - เรื่องขอค่าใช้จ่ายผมอยากจะให้แต่ละท้องถิ่นมีทางออกให้ด้วย 
ปลัด อบต.ท่าก้อน - สําหรับโต๊ะจีนราคา  ๑,๐๐๐  บาท  มีอาหารก่ีอย่าง ๑,๒๐๐  บาท   มีอาหารก่ีอย่าง 

ในการเปรียบเทียบของผม  ถ้า ๑,๐๐๐  บาท  แล้วลดอาหารลง  ๑  อย่างได้หรือไม่ 
ปลัด อบต.อากาศ - ตกลงว่าเราจะเบิกจ่ายเทศบาลละ  ๕,๐๐๐ บาท  แล้วอยากจะทราบว่าใน ๕,๐๐๐ บาท 

จะมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอะไรบ้าง  ทางเทศบาล/อบต. จะได้เบิกเผื่อ   
สําหรับ  อบต.  ที่ต้องออกเอง คือโต๊ะจีน  ใน ๕,๐๐๐ บาทน้ีจะมีเครื่องด่ืมให้หรือไม่   
ถ้าไมม่ีเราก็จะคิดเพ่ิมไปอีก   

ประธาน  - สําหรับโต๊ะจีนต้ังเคร่ืองด่ืมให้โต๊ะละขวดก่อนอันดับแรก   ถ้าบริหารงบประมาณแล้ว 
มีเงินเหลือจะซื้ออาหารข้างนอกมาเสริม   ทุกท้องถิ่นไห้โต๊ะจีนละ ๑,๐๐๐ บาท   
เครื่องเสียงจะประสานอีกคร้ังว่าจะใช้ชุดไหน  จะเป็นคาราโอเกะ 

ที่ประชุม  - รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่อง  อ่ืน ๆ 
ปลัด ทต.วาใหญ่  - เน่ืองจากว่าวันท้องถิ่นไทย  ทาง อปท.  ก็ได้เชิญกํานันผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วม  ไม่ทราบว่า 

ถ้าไม่เชิญหน่วยงานอ่ืนแล้วทางผู้ใหญ่บ้าน กํานัน  จะทําอย่างไร  จะเชิญเข้าร่วมหรือ 
จะให้ท่านจองโต๊ะจีนร่วม  เพราะมีส่วนร่วมในการพัฒนาอยู่เหมือนกัน 

ประธาน  - ก็แล้วแต่ทางท้องถิ่นแต่ละแห่ง 
 
 
 
 

/เลขานุการ........ 
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เลขานุการ  - มีประเด็นที่ค้างไว้ในเรื่องการช่วยเหลือในงานของการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย 
ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติที่ไม่เหมือนกันเป็นข้อเสนอของ  ปลัดเดชา  คือกรณีที่หน่วยงานอ่ืน 
ร้องขอมาที่  ทต.อากาศอํานวย  หรือหน่วยงานอ่ืนร้องขอไปที่  เทศบาล/อบต. อ่ืน 
ที่มีรถไปใช้  เวลาไปดับเพลิง หน่วยงานที่ไม่มีรถก็จะให้ค่านํ้ามัน แต่ในปัจจุบันมีระเรียบ 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในการออกไปช่วยเหลือตามคาํสั่งของผู้บริหาร 
ถ้าผู้บริหารอนุมัติก็ถือว่าเบิกจ่ายจากค้นสังกัดได้ทั้งหมดได้  ใช้กระบวนการทางกฎหมาย 
ปลัดเดชา  ก็เลยบอกว่าจะทําเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกันหรือว่าหน่วยงานที่ร้องขอ 
จะช่วยค่านํ้ามันให้หน่วยงานที่ออกไปช่วย 

ปลัด ทต.วาใหญ่  - ทต.วาใหญ่ มีความเกรงใจที่ต้องร้องของจากเทศบาลอ่ืน  ในเรื่องของการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย เพราะยังไม่มีรถ 

ประธาน  - ก็เป็นธรรมตามท่ีร้องขอท้องถิ่นที่มีก็ให้ความร่วมมอืกัน  สําหรับการเบิก  ถ้าเบิกแล้ว 
ไม่ผิดกฎหมายถ้าช่วยกันได้ก็ช่วย 

ปลัด อบต.อากาศ - ถ้าทํา MOU เก่ียวกับรถดับเพลิงผมอยากให้แยกเป็น ๒ ส่วน ในหน่วยงานที่มีรถดับเพลิง 
   เหมือนกันก็รับผิดชอบของตนเองไปและช่วยเหลือกัน  ส่วนแห่งอ่ืนที่ไม่มี่รถดับเพลิง 

ที่ร้องขอเราไปเราก็ต้องไปช่วยในส่วนน้ันก็แล้วแต่นํ้าใจ 
ปลัด อบต.ท่าก้อน - ในส่วนของ  อบต.ท่าก้อน  ในเรื่องของน้ํามันเราต้ังงบประมาณไว้ เพ่ือที่จะไปดับเพลิง 
   อันน้ันไม่มีปัญหาใช้นํ้ามันเราตลอด  เว้นแต่นํ้ามันเราหมดเราก็ต้องของความกรุณา 

จากเทศบาล/อบต. อ่ืนที่ให้ความร่วมมือกัน 
ประธาน  - การขอให้ดับเพลิง อยากจะให้แจ้งสถานที่ให้ชัดเจน  วิทยุสื่อสารช่วยประสานงานกันด้วย 
   จะได้เร็วขึ้น   เรื่องการดับเพลิงก็เข้าใจร้องขอกันได้ตลอด  ถ้าประสานกันได้เร็ว 

รถดับเพลิงก็จะไปเร็ว 
เลขานุการ  - ผมขออนุญาตแจ้งเบอร์ศูนย์บริการประชาชนของเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  
   เบอร์ ๐-๔๒๗๙-๘๑๐๙ เป็นสายตรงเข้าศูนย์บริการ  และเบอร์ ๐-๔๒๗๙-๙๑๙๙ 

เป็นเบอร์ดับเพลิงโดยเฉพาะ   และคลื่นวิทยุ  ๑๖๒.๕๒๕ MHZ 
ประธาน  - อยากจะปรึกษาเรื่องขยะ  มีท้องถิ่นไหนที่ไม่มีปัญหาเรื่องขยะ  ตามหมู่บ้านอาจจะไม่มี 
   ปัญหา เพราะที่ทิ้งยังพอมี  แต่เทศบาลตําบลอากาศอํานวย  เริ่มมีปัญหาแล้ว 
ปลัด ทต.วาใหญ่  - ตอนหน้ีนโยบายการลดขยะในครัวเรือน คือจะทําอย่างไรไม่ให้มีขยะ ไม่มีถังขยะ   

ไม่มีรถขยะ นายกเทศมนตรีเห็นความสําคัญในเรื่องน้ีก็พูดแนะนําตลอด ประชาคมทุกวัน 
ประธาน  - ท้องถิ่นใดที่ยังไม่มีปัญหาเรื่องขยะ ให้รีบเข้าไปจัดการภาคประชาชนก่อน   

แนะนําให้คัดแยกขยะ  เก็บไว้ขายได้  ทําปุ๋ยหมักได้  เด๋ียวน้ีทุกพ้ืนที่จะพากันเน้นเรื่องขยะ 
 
 
 
 

/ผอ.กองช่าง ........ 



- ๘ - 

ผอ.กองช่าง ทต.บะหว้า - ทําอย่างไรจึงจะได้นํ้าที่อ่ืนมาเสริมลํานํ้ายาม ผมเคยทําโครงการขุดคลองลํานํ้าอูน 
เช่ือมลํานํ้ายามซึ่งตอนน้ีเข้าแผนแล้ว  กรมทรัพยากรนํ้าก็เริ่มดําเนินมาบางส่วนแล้ว 
ในฐานะที่ผมเป็นช่างอยู่ที่อําเภออากาศอํานวย  ผมอยากผลักดันโดยการขุดคลองน้ํายาม 
เช่ือมลํานํ้าสงครามซึ่งในการประชุมที่กรมทรัพยากรนํ้า   เขาก็เห็นด้วยเพราะว่าจะเป็น 
การผันนํ้าสงครามข้ึนมาลํานํ้ายามและน้ําอูนตามแผนทรัพยากรนํ้า  ถ้าโครงการน้ี 
เป็นไปได้  นํ้าในอําเภออากาศอํานวยจะพอใช้  ทางตอนล่างที่อําเภอนาหว้า   
เขาก็ทําฝายนํ้าล้นก้ันขึ้นมาแล้ว  ถ้าเราได้นํ้าอูนมาเช่ือม  นํ้าจะไหลตามโดยสภาพ 
ผลดีคือ  อากาศอํานวยจะแข่งเรือได้  ๒  ครั้ง  ในเดือนตุลาคม  และเดือนเมษายน 
ก็ขอรับการสนับสนุนจาก  อบต./เทศบาล  ถ้าจะทําโครงการก็อยากให้เสนอ 
โดยการขุดคลองน้ําอูนเช่ือมลํานํ้าสงคราม 

ประธาน  - ตามแนวทางแล้ว  ที่เทศบาลตําบลอากาศอํานวย ที่ได้รับงบจากกรมชลประทาน   
ตอนน้ีก็ใกล้เริ่มทําคลองจากบ่ออ้อขุดไปทางบ้านวาใหญ่แลว้จะโค้งลงมาทางดอนเสือ 
ดอนเค็ม  แล้วจะปล่อยนํ้าเป็นคลองไส้ไก่ไปตามหมู่บ้านต่างๆ   
สําหรับวันน้ีก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุม  ขอปิดการประชุม 

ที่ประชุม     - รับทราบ 
  

ปิดประชุมเวลา  ๑๖.๐๐    น 
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