
(สําเนา) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการเครือขา่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอําเภออากาศอํานวย 

ครั้งที่  ๓ / ๒๕๕๖  
วันที่   ๒  เมษายน  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๔.๐๐ น. 

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

ผู้มาประชุม 
๑. นายวัชรินทร์  รุณจักร  ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลอากาศอํานวย 
๒. นายวิสุทธ์ิ  สุวรรณจันทร ์ ตําแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตําบลวาใหญ ่
๓. นายปราการชัย สุวรรณจันทร ์ ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 

 องค์การบริหารส่วนตําบลนาฮี 
๔. นายวิทยา  พรมกาวงศ์ ตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าก้อน 
๕. นายเสรี  แก้วฝ่าย  ตําแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตําบลสามัคคพัีฒนา 
๖. นางกัญญารัตน์ อุปสิทธ์ิ  ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาลตําบลโพนแพง 
๗. นางศรีสวรรค์  คําสอน  ตําแหน่ง รองปลัดเทศบาลตําบลโพนแพง 

 ๘. นางวรรณภา  แก่นดี  ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  เทศบาลตําบลโพนแพง 
 ๙. พ.จ.อ.อาธิศักด์ิ ใครบุตร  ตําแหน่ง ปลัดเทศบาลตําบลวาใหญ ่
 ๑๐. นางประนอม ง้ิวโสม  ตําแหน่ง รองปลัดเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 
 ๑๑. นางรัชนี  เตชะคําภู ตําแหน่ง ปลัดเทศบาลตําบลบะหว้า 
 ๑๒. นายสมศักด์ิ  เพียรพจน์ ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลวาใหญ ่
 ๑๓. นายปริญญา  คิอินธิ  ตําแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตําบลอากาศอํานวย 
 ๑๔. นายสุวิทย์  เตียงชัย  ตําแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลอากาศ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
 -  นางสาวสุชาดา  พรมบุตร ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๔ 

 เทศบาลตําบลอากาศอํานวย 

เริ่มประชุมเวลา       ๑๓.๓๐  น. 

ระเบยีบวาระที่  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   - การบวชภาคฤดูร้อน ได้รับการประสานจากตัวแทนของผู้อํานวยการโรงเรียน 
   ประถมศึกษา  เรื่องการบวชภาคฤดูร้อนของนักเรียนเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร   

ในช่วงเดือนเมษายน  ๒๕๕๖ น้ี 

ระเบยีบวาระที่  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม   
    - รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 

- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

/ระเบียบวาระที่ ๓................... 



- ๒ - 

ระเบยีบวาระที่  ๓ เรื่อง  ติดตามผลการดําเนนิงานจากการประชุมครั้งที่แลว้  
ประธาน   ๑. งบประมาณการจัดการแข่งขันกีฬาระดับตําบล/อําเภอ  

    เชิญทางฝ่ายเลขานุการช้ีแจง 
เลขานุการ  - งบประมาณการแข่งขันกีฬาระดับอําเภอ(กีฬาเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน) 

ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ในแต่ละทอ้งถิ่นน่าจะมีการเบิกจ่าย ส่วนรายละเอียดของงบประมาณ 
ไม่ได้นําเข้าในที่ประชุม  เพียงแต่ถ้าเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบลใดต้องการแจ้ง 
เรื่องการเบิกจ่ายหรือปัญหาการเบิกจ่ายหรือคาดว่าที่เบิกจ่ายแล้วเก่ียวข้องกับผู้ตรวจสอบ 
คือสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน  ก็น่าจะนําเสนอในที่ประชุมได้ 

ประธาน   ๒. งบประมาณยาเสพติด  
    เชิญทางฝ่ายเลขานุการช้ีแจง 

เลขานุการ  - เรื่องงบประมาณด้านยาเสพติด  ตอนน้ีทางอําเภออากาศอํานวย ได้ดําเนินการ X – Ray 
พ้ืนที่แล้ว ส่วนข้อมูลที่เป็นทางลับน้ันจะอยู่ที่อําเภอไม่สามารถที่จะนํามาเปิดเผยได้  
ตอนน้ีได้รับการทักท้วงจากจังหวัด  ทราบว่ามีหนังสือสั่งการมาให้เร่งรัดการเบิกจ่าย 
งบประมาณด้านยาเสพติด  ถ้าเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบลไหนอยู่ระหว่าง 
ดําเนินการหรือดําเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงไปแล้ว  ก็ขอให้แจ้งในที่ประชุมด้วย 
จะได้เป็นแนวทางเดียวกัน 

ปลัด ทต.วาใหญ ่ - ช่วงน้ีทางเทศบาลตําบลวาใหญ ่ก็รอข้อมลูการ X – Ray แต่ตอนน้ีเราดําเนินการ 
ในเรื่องการอบรมอาชีพและการพัฒนาผู้ติดยา 

ปลัด ทต.บะหว้า  - ทางเทศบาลตําบลบะหว้าก็ดําเนินการ X – Ray ยาเสพติดในหมู่บ้านแล้ว  และปัญหา 
คือแทบจะไม่มคีนในกลุม่น้ีเลยที่จะให้เราทํางาน  แต่เราพร้อมที่จะทํางานในกลุ่มน้ีอยู่แล้ว 
และเราจะดําเนินการแก้ไขปัญหานี้อย่างไร  มีแต่ทางตํารวจเท่าน้ันที่จะนํากลุ่มคนเหล่าน้ี 
ออกมาได้ 

ประธาน   - เป็นเรื่องที่ยาก  ถ้าจะปิดประกาศให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงมาแจ้งกับทางเทศบาล/ 
องค์การบริหารส่วนตําบล ก็คงไม่มีใครมา  

เลขานุการ  - ประเด็นอยู่ที่ ท้องถิ่นในเขตอําเภออากาศอํานวย  ทั้ง ๙  แห่ง จะต้องตอบอําเภอฯ  
ให้ได้ว่า  เราจะอบรมตามจํานวนที่มีจริงโดยรวมกันไปหรือจะใช้วิธีการอบรมแบบ 
เอากลุ่มเสี่ยงหรือใกล้เคียงมา  แต่ในหนังสือสั่งการสั่งชัดเจนว่าเอาผู้ที่ติดยาเสพติดมา 

ประธาน   - เรื่องยาเสพติดถ้าทางจังหวัดหรือทางอําเภอสั่งมา  ถ้ามคีนเราก็จัดอบรม ถ้าไม่มก็ี 
   ยกเลิก  เพราะทางปฏิบัติแล้วเราไม่มีอํานาจที่จะไปสั่งการให้บุคคลเหล่าน้ันมาอบรมได้ 

เราทําได้แค่เพียงขอความร่วมมือเท่าน้ัน  ก็รอฟังคําสั่งอย่างเดียว 

ที่ประชุม  - รับทราบ 

 

/ระเบียบวาระที่ ๔ ................... 



- ๓ - 

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่อง  เพื่อทราบ 
ประธาน  ๔.๑ นโยบายลดอบายมุข  สร้างสุขให้สังคม   
   - นโยบายลดอบายมุข สร้างสขุให้สังคม นโยบายน้ีทางผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 

สั่งการออกมาระดับหน่ึง  แต่นายอําเภออากาศอํานวยได้ขยายความขึ้นมาอีกมากกว่า 
ที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดต้องการ เช่น นโยบายลดการพนันในงานศพและลดการด่ืม 
เครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ในงานศพ  ก็ตามท่ีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมีความต้องการ 
ลดอบายมุขในงานศพ  โดยเฉพาะลดการเล่นไฮโล และลดค่าใช้จ่ายเรื่องเหล้า 
ตามความเป็นจริงของบ้านเรา  ท่านมองกับเราคนละด้าน  ท่านมองว่าทําให้เจ้าภาพ 
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นในการซื้อเหล้า   

นายก ทต.วาใหญ ่ - ส่วนการพนันน้ันเกือบทุกบ้านถ้ามีงานศพ  ส่วนเรื่องเหล้าก็เป็นเรื่องปกติ 
ในการปรับเปลี่ยนส่วนน้ีน้ันเป็นเรื่องที่ยากอยู่  เพราะทางชาวบ้านเขามองว่ามีกลุ่มน้ี 
จึงมีคนมางานมาก  แต่ในทางช่วยเหลือแล้ว  คนกลุม่น้ีไมไ่ด้ช่วยอะไรจะเลน่อย่างเดียว 
ผมคิดว่าต้องนําศพไปต้ังบําเพ็ญกุศลอยู่ในวัดเหมือนสังคมในเมืองจึงจะเปลี่ยนแปลงได้ 
แต่ในเรื่องการพนันถ้าหากว่าเจ้าภาพไม่อนุญาตเขาก็ไม่เลน่อยู่แล้ว  ฉะน้ัน เราต้องปลูกฝัง 
เจ้าภาพด้วย และเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็จริงจังด้วย 

ปลัด ทต.บะหว้า  - ในเขตเทศบาลตําบลบะหว้าเราก็ต้องรณรงค์ตามนโยบายของท่านผู้ว่าฯ  เหมือนกัน 
แต่ตําบลบะหว้าจะมีปัญหาอยู่ที่บ้านบะยาวใหญ ่ จะมปีระเพณี คือ ถ้ามีงานศพ   
ชาวบ้านจะเอาเหล้าไปรวมกันที่บ้านเจ้าภาพ  เขาได้ทําเป็นประเพณีมานานแล้ว  
คงยากที่จะแก้ไขในจุดน้ีเพราะเขาถือกันมานานแล้ว  

เลขานุการ  - นโยบายสําคญัที่มาจากผู้ว่าราชการจังหวัด ก็คือ ด้านสขุภาพ  ฉะน้ัน เราจะต้องรณรงค์ 
ในส่วนน้ี ผมขอเสนอแนวทางในการรณรงค์ในที่ประชุม คือ  
 ๑. การทําป้ายรณรงค์ตามนโยบายของจังหวัด 
 ๒. การทําหนังสือแจ้งไปตามร้านค้าห้ามจําหน่ายสุราให้กับเด็กอายุตํ่ากว่า ๑๘ ปี 
 ๓. ใช้กิจกรรมในการเดินรณรงค์ 
ก็มี ๓ แนวทางในการขับเคลือ่นยุทธศาสตร์ของจังหวัดได้ 

ประธาน   - ก็พยายามรณรงค์ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด จะได้สร้างค่านิยมใหม ่
ให้กับหมู่บ้านของเรา 

นายก ทต.วาใหญ ่ - ปีน้ีในงานบุญบ้ังไปประจําปีของเทศบาลตําบลวาใหญ่ ก็จะไม่ให้มีเหลา้เข้าไปใน 
บริเวณงานด้วย  งานน้ีเป็นงานบุญบ้ังไฟไร้แอลกอฮอล์ แต่ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ 

ประธาน   - นโยบายร่วมกันคือ พยายามลดเหล้าให้น้อยลง 

ที่ประชุม  - รับทราบ/รับดําเนินการ 

 

/ประธาน ................... 



- ๔ - 

ประธาน   ๒. มาตรการลดใช้พลังงานของรัฐ 
    เชิญทางฝ่ายเลขานุการช้ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุม  

เลขานุการ  - เรื่องมาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐ  คณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยงานราชการ 
ลดพลังงานลง ๑๐ เปอร์เซ็นต์  ซึ่งหน่วยงานราชการให้ความร่วมมือและลดลง 
แต่ก็ยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งที่ไม่สามารถทําได้  ลดลงได้แค่ ๒ เปอร์เซ็นต์ 
เพราะฉะน้ันเราจะทําอย่างไรให้มีการรายงานกลับไปที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า 
หน่วยงานของเรามีการลดพลังงานและเราต้องร่วมมือกันลดพลังงานลง  แล้วเราก็มผีลงาน 
รายงานในระดับจังหวัดและระดับประเทศ 

ปลัด ทต.บะหว้า  - ขอเพ่ิมเติมสาํหรับการลดพลังงาน  เช่น ค่าไฟฟ้าคงจะลดยากเพราะว่าท้องถิ่นทุกวันน้ี 
ก็เติบโตขึ้น มีพนักงานเพ่ิมขึ้น มีห้องทํางานเพ่ิมขึ้น การใช้ไฟฟ้าก็จะต้องเพ่ิมขึ้นตามลําดับ 
ส่วนนํ้ามันก็ถือว่าเป็นมาตรการในการลดพลังงานอย่างหนึ่ง  แต่อํานาจหน้าที่ในการ 
ทํางานมีมาก  โดยเฉพาะรถนํ้าให้บริการประชาชนตลอดทั้งวัน  ทั้งก่อนเวลาราชการและ 
หลังเวลาราชการ  เพราะช่วงน้ีอากาศร้อนมากและจํานวนคันรถในเทศบาลตําบลบะหว้า 
ก็เพ่ิมขึ้น  ในสว่นนํ้ามันก็แทบจะลดไม่ได้เลย 

ประธาน   - ในตอนน้ีถ้าหากเราจะมีมติของเราในเรื่องการลดพลังงาน ก็น่าจะเอาไฟฟ้ามาลด 
เราอาจจะปิดแอร์ในช่วงใดช่วงหน่ึงทุกวันค่าไฟฟ้าก็คงลดลงได้  ก็ถือว่าประหยัดแล้ว  

รองนายก ทต.สามัคคีพัฒนา - เราต้องตอบสนองนโยบายรัฐบาล ดังน้ันเพ่ือเป็นการลดพลังงานท่ีเป็นข้อมูล 
   อ้างอิงและถือปฏิบัติ  เราน่าจะจัดทําเป็นเอกสาร 
ประธาน   - ขอเป็นมติทีป่ระชุมเรื่องมาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐ  จะลดอะไรก็จัดทําเป็นหนังสือ 
   ออกไป คือ เราจะเริ่มเปิดแอร์ ช่วงเช้า ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และช่วงบ่าย ๑๓.๐๐ –  
   ๑๕.๓๐ น.  ก็ถือเป็นมติที่ประชุม 

ที่ประชุม  - รับทราบ/รับดําเนินการ 

ประธาน   ๓. ปัญหาการชะลอจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเปน็กรณีพิเศษ  
    ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
    เชิญทางฝ่ายเลขานุการ ช้ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุม  

เลขานุการ  - ปีงบประมาณรายจ่าย ๒๕๕๕  ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  แจ้งให้ชะลอ 
การเบิกจ่ายในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๕  แต่มีหลายพ้ืนทีท่ี่เบิกจ่ายไปแล้ว  เน่ืองจาก 
ทางสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจแล้วมีข้อทักท้วงเก่ียวกับข้อกฎหมายหลัก คือ 
กรณีที่ท้องถิ่นจะเบิกจ่ายเงินประเภทใดๆ ได้ 
 ๑. ต้องต้ังในงบประมาณท้องถิ่น 
 ๒. ต้องมีระเบียบของกระทรวงมหาดไทยสั่งให้จ่าย 

 
 

/ในการเบิกจ่าย ................... 



- ๕ - 

ในการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  กระทรวงมหาดไทย เอามติคณะรัฐมนตรีมาเข้า
ที่ประชุม ก.ถ. และ ก.ถ. มีมติ หลังจากน้ันก็ออกหลักเกณฑ์และหนังสือสั่งการ   
สั่งให้ท้องถิ่นเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (โบนัส) ทําให้แย้งกับสาํนักงานตรวจเงิน
แผ่นดินว่าการเบิกจ่ายเงินโบนัสจะใช้มติของ ก.ถ. ไม่ได้  และกรรมการกฤษฎีกาก็นําไป
พิจารณา  แล้วก็ไม่เห็นด้วยกับสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินและไม่เห็นด้วยกับกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ถ้าเป็นประโยชน์กับท้องถิ่นก็ให้ใช้วิธีการออกระเบียบย้อนหลังไปใน
ส่วนที่ผิดแล้วให้ถูกต้อง  และถ้าจะทําอะไรต่อไปในอนาคตให้คํานึงถึงความเป็นอิสระของ
ท้องถิ่นตามหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

ที่ประชุม  - รับทราบ 

ประธาน   ๔. วันหยุดราชการ (เพิ่มเติม) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๕๖ 
    เชิญทางฝ่ายเลขานุการช้ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุม  

เลขานุการ  - คณะรฐัมนตรีได้มีมติกําหนดวันหยุดราชการ(เพ่ิมเติม) ในช่วงที่เป็นวันหยุดสงกรานต์ 
รวมท้ังหมด  ๕  วัน คือ เพ่ิมวันศุกร์ ที ่๑๒ เมษายน  ๒๕๕๖ และ วันอังคาร ที่ ๑๖ 
เมษายน ๒๕๕๖  โดยให้เหตุผลว่าประชาชนต้องเดินทางกลับภูมิลําเนา  ฉะน้ัน ในส่วน 
การปฏิบัติหน้าที่ของท้องถิ่น จะต้องมีคําสั่งให้อยู่เวรในช่วงวันที่ ๑๒ - ๑๖  เมษายน 
๒๕๕๖ ส่วนทีอ่อกไปต้ังหน่วยก็ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จึงขอฝาก 
ทุกท่านในช่วงวันหยุดราชการก็ดูแลอยู่ ๒  อย่าง คือ ความปลอดภัยในสถานที่ราชการ 
และการดูแลรักษาความปลอดภัยในถนนในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ด้วย 

ปลัด อบต.ทา่ก้อน - ทางองค์การบริหารส่วนตําบลท่าก้อน จะต้ังงบประมาณไว้อย่างน้อยปีละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
ถ้าหากว่าในปีต่อมาจะเพ่ิมอีกต้ังงบประมาณอีก เอามาเพ่ิมอีก ๑๐,๐๐๐  บาท  
ส่วนสมาชิก อปพร. ประมาณ ๑๒๐ คน ในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ ๗ วันอันตราย  
ก็ได้ใช้ส่วนน้ีแล้ว ๑๐,๐๐๐  บาท  หรือปีใหม่ก็ได้ใช้อีก ในการประชุมสมาชิก อปพร.  
จะมีงบดุลสิ้นปีและเงินส่วนน้ีถ้าหากสมาชิก อปพร. ทั้งหมดมีมติว่าสามารถที่จะให้สมาชิก 
 อปพร. กู้ยืมได้  ก็ยืมได้เหมอืนกัน  แต่ทีส่าํคัญคือเป็นเงินช่วยงานศพ มีมติออกมาเลยว่า 
ถ้าหากสมาชิก อปพร. หรือญาติพ่ีน้องของสมาชิก อปพร. เสียชีวิตอย่างน้อยก็นําเงินส่วนน้ี 
ไปช่วยได้  ก็ถือเป็นสวัสดิการของสมาชิก อปพร. 

ปลัด ทต.บะหว้า  - ในส่วนของเทศบาลตําบลบะหว้า จะเป็นในงบประมาณเฉพาะเป็นงานเทศกาลเท่าน้ัน 
คือ สงกรานต์และปีใหม่ และเงินที่ไปดูแลงานต่าง ๆ เราใช้เงินกองทุน อปพร.    
โดยการทําบุญกองข้าว ขอความร่วมมือกับชาวบ้าน เพราะว่าเวลามีงานบุญแต่ละบ้าน 
เราก็จะนํากําลัง อปพร. ไปดูแล  โดยใช้งานละ ๑๐๐ บาท/นาย และจะออกเป็นคําสั่ง 
แต่งต้ังอาจจะเป็นงานละ ๒๐ – ๓๐  นาย แล้วก็จะนําเงินส่วนน้ีให้  ไม่ใช้เงินงบประมาณ 
แต่เป็นเงินกองทุนที่เราหามาโดยความร่วมมือกับชาวบ้าน 

 

/ปลัด อบต.  ................... 
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ปลัด อบต.ทา่ก้อน - ขอนําเรียนในที่ประชุม ใหดู้หนังสือสั่งการเป็นหนังสือ ด่วนที่สุด ในเรือ่งการจัดซื้อ 
   นํ้ามันและหลอ่ลื่น ของเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  ที่ผ่านมา ซึ่งแนวทางปฏิบัติเดิม 

ผู้เซ็นต์บิลนํ้ามนัจะเป็นนายกฯ/ รองนายกฯ /ปลัด/หัวหน้าส่วนการคลัง  ซึ่งในหนังสือ 
สั่งการฉบับน้ีจะเปลี่ยนแปลงไป  ผู้ทีจ่ะเซ็นต์เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุคนเดียว 

ที่ประชุม  - รับทราบ/รับดําเนินการ 

ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
ประธาน  ๑. การบริหารจัดการขยะด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมและโดยการมีส่วนร่วม 

    - เชิญเลขานุการ ช้ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 
เลขานุการ  - เน่ืองจากเทศบาลตําบลอากาศอํานวย และองค์การบริหารส่วนตําบลอากาศ  มีปัญหา 
   เรื่องที่ทิ้งขยะ แต่เน่ืองจากว่าถ้าการทํางานของท้องถิ่นมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม 

จะต้องมีการจัดเก็บข้อมูลและรวบรวมศึกษาและสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 
ในลักษณะการทําประชาพิจารณ์  ซึ่งกําหนดไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ เทศบาลก็เลยนํา 
แบบสอบถามเสนอนายกเทศมนตรี ตอนน้ีได้จัดส่งแบบสอบถามให้กับเจ้าหน้าที่ 
ที่เก่ียวข้องไปดําเนินการสํารวจจัดเก็บข้อมูลอยู่ 

ที่ประชุม     - รับทราบ 

 ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่อง  อ่ืน ๆ 
ประธาน  - เทศบาลตําบลอากาศอํานวย มีเรื่องที่จะปรึกษา และขอความร่วมมือ  

คือเรื่องการช่วยเหลือกรณีถูกเวนคืนที่ดิน  โดยเฉพาะการก่อสร้างคลองส่งนํ้า 
ของกรมชลประทาน  ที่มีปัญหา คือ พ้ืนที่เขตเทศบาลตําบลวาใหญ่ และเขตองค์การ 
บริหารส่วนตําบลอากาศ ประชาชนส่วนมากอยู่ในเขตเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 
แต่พ้ืนที่ในเขตเทศบาลตําบลวาใหญ่และองค์การบริหารส่วนตําบลอากาศ  ทางเทศบาล 
ตําบลอากาศอํานวยก็จะส่งแบบสํารวจขอความร่วมมือไปยังพ้ืนที่ ถ้ามีอะไรที่เก่ียวกับ 
เอกสารก็ขอความร่วมมือจากท่านช่วยจัดการให้ด้วย  เพราะตอนน้ีได้ประสาน 
ไปทางชลประทานนํ้ากํ่า  ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่อง ซึ่งทางชลประทานเขาจะให้ค่าเวนคืนที่ดิน 
ไร่ละ ๒๐,๐๐๐  บาท แต่ความต้องการของชาวบ้านของ ๕๐,๐๐๐  บาท แต่ราคาซื้อ-ขาย 
จริงไร่ละ ๑๐๐,๐๐๐  บาท ขึ้นไป 

เลขานุการ  - ขออนุญาต เรื่องการช่วยเหลือการถูกเวนคืนที่ดิน ขอนําเขา้เป็นเรื่องเพ่ือพิจารณา 
และการจัดหาที่ทิ้งขยะ  เน่ืองจากว่าภาพรวมของอําเภออากาศอํานวย  ที่ทิ้งขยะไม่มี 
ก็อยากให้ที่ประชุมพิจารณาจัดหา เพราะว่านายกเทศมนตรีตําบลอากาศอํานวย 
ได้ทํานโยบายไว้ว่า ในส่วนของการจัดหาที่ดินเพ่ือทําเป็นที่จัดการขยะในระดับอําเภอ ๑ 
แห่ง  และจัดทําป่าชุมชน เน่ืองจากในอนาคตต่อไปป่าไม้จะน้อย  เหลือแต่สวนยางพารา 
ก็อยากจะกระตุ้นเพราะเป็นนโยบายของรัฐบาลด้วยที่อยากให้มีป่าชุมชนในทุกตําบล 

/ประธาน ................... 



- ๗ - 

ประธาน  - ทางเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  ก็จะพยายามหาที่ปลูกป่าเหมือนกัน  ถ้าเราทําได้ 
   ตําบลละ ๑  แห่ง ก็จะดีมาก  อีกเรื่องหน่ึงที่จะให้เราช่วยกันรณรงค์และให้ร่วมกัน 
   ตรวจสอบด้วย  เพราะในปัจจุบันมีพระสงฆ์  เข้ามาขอรับบริจาค  ไม่ทราบว่าเป็นพระจริง 
   หรือพระปลอม  ถ้าพบเห็นในเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลอากาศอํานวย ผมก็ได้ให้ทางเทศกิจ 
   ออกตรวจสอบ  ชาวบ้านก็อยากให้เทศบาลดูแลด้วย  แต่ถ้าเป็นการเขา้รับบริจาค เรี่ยไร 

 จากตําบลใกล้เคียงก็อยากจะให้ทําหนังสือแจ้งทางเทศบาลตําบลอากาศอํานวยก่อนด้วย 
เพ่ือจักได้ให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป 
- ส่วนกล้อง CCTV หลายพ้ืนที่ได้ติดต้ังไปแล้ว  แต่เทศบาลตําบลอากาศอํานวยเรายังไม่ได้ 
ติดต้ัง  จะใช้งบยาเสพติด  ถ้ามีกล้องติดทุกพ้ืนที่แล้ว  เวลามีเหตุการณ์ต่าง ๆ  เกิดขึ้น 
ก็จะประสานงานกันได้ง่ายขึ้น 

รองปลัด ทต.อากาศอํานวย - การประชุมเก่ียวกับการจัดงานวันวิสาขบูชาที่จังหวัดสกลนคร  กําหนดจัดงาน 
   สัปดาห์วันวิสาขบูชา เดิมกําหนดวันที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ แต่ผู้ว่าราชการจังหวัด 

สกลนคร  ได้เปลี่ยนเป็นวันที่  ๒๐ – ๒๖  พฤษภาคม ๒๕๕๖   กิจกรรมก็จัดที่ 
ลานรวมนํ้าใจไทสกลเหมือนเช่นเคย  แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ไม่อยากให้มีพิธีเปิด 
อยากให้งานเป็นในลักษณะไปร่วมงาน  การมอบรางวัลก็อาจจะไม่มอบในบริเวณ 
การจัดงาน  เพราะจะทําให้ประชาชนไปรอนาน  ส่วนกิจกรรมต่างๆ  ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ 
จะนัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มย่อยไปประชุมก่อนเบ้ืองต้น 

ประธาน  - ส่วนกีฬาท้องถิ่น (ไทยคัพ) อยากจะหารือที่ประชุมว่าจะส่งในภาพรวมดีหรือไม่  
ส่ง ๑ ประเภทพอไหม  เพ่ือไม่ให้ขัดนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และขอนําเรียน 
แต่ละท้องถิ่นเผื่อได้รบกวนงบประมาณเก่ียวกับการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ถ้าไม่มีอะไร 
เพ่ิมเติมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่างๆ ในการทํางานช่วยเหลือกัน 
ในระดับท้องถิ่นของเรา 

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 
 


