ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

รายงานการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด
ครั้งที่ 12/2560
วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ (ชั้น 3) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้มาประชุม
รายนาม
ตาแหน่ง
ลงนาม
1. อาเภอเมือง
ทม.ร้อยเอ็ด
นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด
บรรจง โฆษิตจิรนันท์
นายสุเวช ชัยทองดี
ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
สุเวช ชัยทองดี
ทต.โนนตาล
นายถาวร จอมคาสิงห์
รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด
ถาวร จอมคาสิงห์
นางสาววันทนา ง่อนสว่าง รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
วันทนา ง่อนสว่าง
ทต.ปอภาร
ปลัดเทศบาลตาบลปอภาร
นายใหม่ เวียงวิเศษ
ใหม่ เวียงวิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรี

ทต.สีแก้ว
นายอุดมศักดิ์ รัตนสวนจิก
2. อาเภอเกษตรวิสัย
ทต.เกษตรวิสัย
นายวัฒนา ภู่วโรดม
นายวิชิต โพธาราม
ทต.กู่กาสิงห์
นายธัชพล สิทธิสาร
ทต.เมืองบัว
นายวันชัย สุวรรณพันธ์
3. อาเภอจตุรพักตรพิมาน
ทต.จตุรพักตรพิมาน
นายสุภาภร ศรีธัญญาวงศ์
ทต.โคกล่าม
นางสาวสิริพร สิงห์เสนา
ทต.ดงแดง
นายสุทธี มหันต์
ทต.หนองผือ
ว่าที่ ร.ต.พรชัย หงส์คาภา
ทต.เมืองหงส์
ว่าที่ร.ต.สันติวัฒน์ ศรีสมุทร
ทต.ลิ้นฟ้า
นายสราสริญ มัธุรัญญานนท์

รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด

สัมฤทธิ์ อินอุ่นโชติ

นายกเทศมนตรีตาบลเกษตรวิสัย
ปลัดเทศบาลตาบลเกษตรวิสัย

วัฒนา ภู่วโรดม
วิชิต โพธาราม

ปลัดเทศบาลตาบลกู่กาสิงห์

ธัชพล สิทธิสาร

ปลัดเทศบาลตาบลเมืองบัว

วันชัย สุวรรณพันธ์

ผอ.กองการศึกษา

สุภาภร ศรีธัญญาวงศ์

ปลัดเทศบาลตาบลโคกล่าม

สิริพร สิงห์เสนา

นายกเทศมนตรีตาบลดงแดง

สุทธี มหันต์

ปลัดเทศบาลตาบลหัวช้าง

ว่าที่ ร.ต.พรชัย หงส์คาภา

ปลัดเทศบาลตาบลเมืองหงส์

ว่าที่ร.ต.สันติวัฒน์ ศรีสมุทร

รองปลัดเทศบาลตาบลลิ้นฟ้า

นายสราสริญ มธุรัญญานนท์

หมายเหตุ
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ที่
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

รายนาม
4. อาเภอจังหาร
ทต.ดงสิงห์
นายปริชาติ พิมภู
จ.อ.สนอง สุ่มมาตย์
ทต.ดินดา
นายอภินันท์ ไชยหะนิจ
นายวชิราวุธ หนูยอด
ทต.ผักแว่น
นายแย้ม นพนิยม
จ่าสิบเอกประสิทธิ์ เวียงสมุทร

ทต.จังหาร
นายกันณพงศ์ กรรษา
5.อาเภอเชียงขวัญ
ทต.เชียงขวัญ
นายทองไส บุญคงที่
6. อาเภอธวัชบุรี
ทต.บ้านนิเวศน์
นางดวงใจ คาสุข
ทต.ธงธานี
นายณรงค์ พกฤษชาติ
ทต.นิเวศน์
นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย
ทต.มะอึ

ตาแหน่ง

ลงนาม

นายกเทศมนตรีตาบลดงสิงห์
ปลัดเทศบาลตาบลดงสิงห์

ปริชาติ พิมภู
จ.อ.สนอง สุ่มมาตย์

นายกเทศมนตรีตาบลดินดา
ปลัดเทศมนตรีตาบลดินดา

อภินันท์ ไชยหะนิจ
วชิราวุธ หนูยอด

นายกเทศมนตรีตาบลผักแว่น
ปลัดเทศบาลตาบลผักแว่น

นายแย้ม นพนิยม

ปลัดเทศบาลตาบลจังหาร

กันณพงศ์ กรรษา

ผอ.กองการศึกษา

ทองไส บุญคงที่

ผอ.กองการศึกษา

ดวงใจ คาสุข

ปลัดเทศบาลตาบลธงธานี

ณรงค์ พกฤษชาติ

ปลัดเทศบาลตาบลนิเวศน์

พรประสิทธิ์ รัตนวิชัย

นางสาวมารยาท พานิชย์พนั ธุ์ ปลัดเทศบาลตาบลมะอึ

มารยาท พานิชย์พันธุ์

ทต.อุ่มเม้า
29
30

นายไชยยศ ไชยพฤกษ์
นายเกรียงไกร สุราอามาตย์

นายกเทศมนตรีตาบลอุ่มเม้า
ปลัดเทศบาลตาบลอุ่มเม้า

ไชยยศ ไชยพฤกษ์
เกรียงไกร สุราอามาตย์

ปลัดเทศบาลตาบลปทุมรัตต์

ว่าที่ ร.ต.ทวี วรวิเศษ

32
33

ทต.โพนสูง
นายสฤษดิ์ พลหนองหลวง
นายวิชัย มุริกานนท์
ทต.โนนสวรรค์

นายกเทศมนตรีตาบลโพนสูง
ปลัดเทศบลตาบลโพนสูง

สฤษดิ์ พลหนองหลวง
วิชัย มุริกานนท์

34

นายสมยศ ชาลีบุตร

นายกเทศมนตรีตาบลโนนสวรรค์

สมยศ ชาลีบุตร

35
36

8. อาเภอพนมไพร
ทต.พนมไพร
นายชม รุจิชยากุล
นางพรสวรรค์ โชคเหมาะ

รองปลัดเทศบาลตาบลโพธิ์ชัย
ผอ.กองการศึกษา

ชม รุจิชยากุล
พรสวรรค์ โชคเหมาะ

7. อาเภอปทุมรัตต์
31

ทต.ปทุมรัตต์
ว่าที่ ร.ต. ทวี วรวิเศษ

หมายเหตุ
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ที่
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

รายนาม
ทต.โพธิ์ชัย
นายสิทธิพงษ์ วังผือ
9. อาเภอโพธิ์ชัย
ทต.ชัยวารี
นายเรืองศักดิ์ สุริรักษ์
ทต.คาพอุง
จ.ส.ต.บรรเลง ยุบลเขต
ทต.อัคคะคา
นายวิชัย ยุบลไสย
นางพนิดา สวัสดิ์นาที
10. อาเภอโพนทราย
ทต.โพนทราย
นายอุดม วงบุดดา
นายทิวา มวยดี
ทต.สามขา
นายสกาว เมฆา
นายทวีศักดิ์ เกตุขาว
11. อาเภอโพนทอง
ทต.โพนทอง
นายบุรชาติ สวัสดิพละ
นายวีระพันธุ์ ส่วนเสน่ห์
ทต.โคกสูง
นายสมบัติ นาไชย
ว่าที่ ร.ท.บุญเกิด เมืองแวง
ทต.โคกกกม่วง
นายสุพจน์ ใจยะคา
ส.ต.ท.สงวน เย็นวัฒนา
ทต.โนนชัยศรี
นายสนิท อามาตย์
นายทองสุข แสงปาก
ทต.แวง
นายประเสริฐ วิชาเดช
นายมานัส พรรณะ
12.อาเภอเมยวดี
ทต.ชุมพร
นายประมวล หาญพละ
ส.อ.สายรุ้ง ไชยภาคี
ทต.ชมสะอาด
นายวิชัย วิชัย

ตาแหน่ง

ลงนาม

นายกเทศมนตรีตาบลโพธิ์ชัย

สิทธิพงษ์ วังผือ

รองปลัดเทศบาลตาบลชัยวารี

เรืองศักดิ์ สุริรักษ์

ปลัดเทศบาลตาบลคาพอุง

จ.ส.ต.บรรเลง ยุบลเขต

นายกเทศมนตรีตาบลอัคคะคา
ปลัดเทศบาลตาบลอัคคะคา

วิชัย ยุบลไสย
พนิดา สวัสดิ์นาที

นายกเทศมนตรีตาบลโพนทราย
ปลัดเทศบาลตาบลโพนทราย

อุดม วงบุดดา
ทิวา มวยดี

นายกเทศมนตรีตาบลสามขา
ปลัดเทศบาลตาบลสามขา

สกาว เมฆา
ทวีศักดิ์ เกตุขาว

นายกเทศมนตรีตาบลโพนทอง
ปลัดเทศบาลตาบลโพนทอง

บุรชาติ สวัสดิพละ
วีระพันธุ์ ส่วนเสน่ห์

รองนายกเทศมนตรีตาบลโคกสูง
ปลัดเทศบาลตาบลโคกสูง

สมบัติ นาไชย
ว่าที่ ร.ท.บุญเกิด เมืองแวง

นายกเทศมนตรีตาบลโคกกกม่วง
ปลัดเทศบาลตาบลโคกกกม่วง

สุพจน์ ใจยะคา
สงวน เย็นวัฒนา

นายกเทศมนตรีตาบลโนนชัยศรี
ปลัดเทศบาลตาบลโนนชัยศรี

สนิท อามาตย์
ทองสุข แสงปาก

นายกเทศมนตรีตาบลแวง
ปลัดเทศบาลตาบลแวง

ประเสริฐ วิชาเดช
มานัส พรรณะ

นายกเทศมนตรีตาบลชุมพร
ปลัดเทศบาลตาบลชุมพร

ประมวล หาญพละ
ส.อ.สายรุ้ง ไชยภาคี

นายกเทศมนตรีตาบลชมสะอาด

วิชัย วิชัย

หมายเหตุ
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ที่
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

รายนาม
ทต.เมยวดี
นายสมศักดิ์ อินทรวิเชียร
นายพัฒพงษ์ กาหอม
13. อาเภอเมืองสรวง
ทต.เมืองสรวง
นายรังสฤษฏ์ สามีบัติ
นายคงศักดิ์ พลภูเมือง
ทต.หนองหิน
นายปราโมทย์ สงเคราะห์สุข
ทต.กกกุง
นายปรีดา ไชยเสนา
ทต.คูเมือง
นายจารึก ศรีคาภา
14. อาเภอศรีสมเด็จ
ทต.ศรีสมเด็จ
นายภพกฤต สุทธิบากสกุล
ทต.บ้านบาก
นายศราวุฒิ สวัสดิผล
ทต.โพธิ์ทอง
นายนิพนธ์ วิเชียรลม
15. อาเภอสุวรรณภูมิ
ทต.สุวรรณภูมิ
ส.อ.ลาพัน เศรษโฐ
ทต.จาปาขัน
นายเดช มาหินกอง
นางสาวยุวดี กลางคาร
ทต.ทุ่งกุลา
นายเทียน เตยหล้า
นางศิรินารถ อุปมัย
ทต.หินกอง
นายกฤษณะ แสนสาโรง
นายคมสันติ์ ขันบุตร
ทต.ทุ่งหลวง
นายเรียบ โยธาจันทร์
จ่าเอกสมพงษ์ ศักดิ์แสง
ทต.ดอกไม้
นางบุญศรี แสวง
นายประชุม บุตรดา

ตาแหน่ง

ลงนาม

นายกเทศมนตรีตาบลเมยวดี
ปลัดเทศบาลตาบลเมยวดี

สมศักดิ์ อินทรวิเชียร
พัฒพงษ์ กาหอม

รองนายกเทศมนตรีตาบลเมืองสรวง
ปลัดเทศบาลตาบลเมืองสรวง

รังสฤษฎ์ สามีบัติ
คงศักดิ์ พลภูเมือง

ปลัดเทศบาลตาบลหนองหิน

ปราโมทย์ สงเคาระห์สุข

นายกเทศมนตรีตาบลกกกุง

ปรีดา ไชยเสนา

ปลัดเทศบาลตาบลคูเมือง

จารึก ศรีคาภา

นายกเทศมนตรีตาบลศรีสมเด็จ

ภพกฤต สุทธิบากสกุล

นายกเทศมนตรีตาบลบ้านบาก

ศราวุฒิ สวัสดิผล

นายกเทศมนตรีตาบลโพธิ์ทอง

ลาดับ แสงหิรัญ

ปลัดเทศบาลตาบลสุวรรณภูมิ

ส.อ.ลาพัน เศรษโฐ

นายกเทศมนตรีตาบลจาปาขัน
ปลัดเทศบาลตาบลจาปาขัน

เดช มาหินกอง
ยุวดี กลางคาร

นายกเทศมนตรีตาบลทุ่งกุลา
รองปลัดเทศบาลตาบลทุ่งกุลา

เทียน เตยหล้า
ศิรินารถ อุปมัย

นายกเทศมนตรีตาบลหินกอง
ปลัดเทศบาลตาบลหินกอง

กฤษณะ แสนสาโรง
คมสันติ์ ขันบุตร

นายกเทศมนตรีตาบลทุ่งหลวง
รองปลัดเทศบาลตาบลทุ่งหลวง

เรียบ โยธาจันทร์
จ่าเอกสมพงษ์ ศักดิ์แสง

นายกเทศมนตรีตาบลดอกไม้
รองปลัดเทศบาลตาบลทุ่งหลวง

บุญศรี แสวง
ประชุม บุตรดา

หมายเหตุ
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ที่
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

รายนาม
16.อาเภอเสลภูมิ
ทต.เสลภูมิ
นายธนวัฒน์ อรัญภูมิ
นายรณยุทธ หอมหวล
ทต.ขวาว
นายชัยภทร ตั้งหลัก

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรีตาบลเสลภูมิ
ปลัดเทศบาลตาบลเสลภูมิ

นายกเทศมนตรีตาบลขวาว
ส.ต.ท.สุขประจันทร์ พกฤษชาติ ปลัดเทศบาลตาบลขวาว
ทต.เมืองไพร
นายธนศักดิ์ บูระวงษ์
นายกเทศมนตรีตาบลเมืองไพร
นายคาหล้า สีหะบุตร
ปลัดเทศบาลตาบลเมืองไพร
ทต.นาแซง
นายชัยศักดิ์ ทะไกรราช
นายกเทศมนตรีตาบลนาแซง
ทต.หนองหลวง
นายสวน ศรีระชัย
นายกเทศมนตรีตาบลหนองหลวง
ทต.วังหลวง
นายพนพร โคตรสงคราม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลวังหลวง
นายบุญชั้น ลาพองชาติ
รองปลัดเทศบาลตาบลวังหลวง
ทต.เกาะแก้ว
นายธนาธิป โคตรประทุม ปลัดเทศบาลตาบลเกาะแก้ว
ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ
ทต.นาเมือง
นายประมวล ฮุยสุสดี
นายกเทศมนตรีตาบลนาเมือง
นายถาวร พิเนตร
รองปลัดเทศบาลตาบลนาเมือง
ทต.พรสวรรค์
นายบัวลัย ไชยธงรัตน์
นายกเทศมนตรีตาบลพรสวรรค์
นางสุดารัตน์ วารีวงษ์
ปลัดเทศบาลตาบลพรสวรรค์
ทต.ท่าม่วง
นายเจริญ สุทธิประภา
นายกเทศมนตรีตาบลท่าม่วง
ว่าที่ร.ต.วิฑูร บุญละคร
ปลัดเทศบาลตาบลท่าม่วง
17. อาเภออาจสามารถ
ทต.อาสามารถ
นายไพโรจน์ สายเชื้อ
รองนายกเทศมนตรีตาบลอาจสามารถ
นายจีระศักดิ์ จันทรวิภาค ปลัดเทศบาลตาบลอาสามารถ
ผู้ไม่ได้มาประชุม
อาเภอเมือง
อาเภอเกษตรวิสัย
อาเภอจตุรพักตรพิมาน

1.
2.
3.
4.

ลายมือชื่อ
ธนวัฒน์ อรัญภูมิ
รณยุทธ หอมหวล
ชัยภัทร ตั้งหลัก
ส.ต.ท.สุขประจันทร์ พกฤษชาติ

ธนศักดิ์ บูระวงษ์
คาหล้า สีหะบุตร
ชัยศักดิ์ ทะไกรราช
สวน ศรีระชัย
พนพร โคตรสงคราม
บุญชั้น ลาพองชาติ
ธนาธิป โคตรประทุม
ประมวล ฮุยสุสดี
ถาวร พิเนตร
บัวลัย ไชยธงรัตน์
สุดารัตน์ วารีวงษ์
เจริญ สุทธิประภา
ว่าที่ร.ต.วิฑูร บุญละคร
ไพโรจน์ สายเชื้อ
จีระศักดิ์ จันทรวิภาค

ปลัดเทศบาลตาบลสีแก้ว
นายกเทศมนตรีตาบลเมืองบัว
นายกเทศมนตรีตาบลจตุรพักตรพิมาน
นายกเทศมนตรีตาบลโคกล่าม

หมายเหตุ
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อาเภอจังหาร
อาเภอเชียงขวัญ
อาเภอธวัชบุรี

อาเภอปทุมรัตต์
อาเภอพนมไพร
อาเภอโพธิ์ชัย

อาเภอโพนทอง
อาเภอเมยวดี

อาเภอเมืองสรวง

อาเภอศรีสมเด็จ
อาเภอสุวรรณภูมิ
อาเภอเสลภูมิ

อาเภอหนองพอก

5. นายกเทศมนตรีตาบลดงแดง
6. นายกเทศมนตรีตาบลหนองผือ
7. นายกเทศมนตรีตาบลหัวช้าง
8. ปลัดเทศบาลตาบลหัวช้าง
9. นายกเทศมนตรีตาบลเมืองหงส์
10. นายกเทศมนตรีตาบลลิ้นฟ้า
11. นายกเทศมนตรีตาบลจังหาร
12. นายกเทศมนตรีตาบลเชียงขวัญ
13. นายกเทศมนตรีตาบลบ้านนิเวศน์
14. นายกเทศมนตรีตาบลธงธานี
15. นายกเทศมนตรีตาบลนิเวศน์
16. ปลัดเทศบาลตาบลนิเวศน์
17. นายกเทศมนตรีตาบลมะอึ
18. นายกเทศมนตรีตาบลปทุมรัตต์
19. ปลัดเทศบาลตาบลโนนสวรรค์
20. ปลัดเทศบาลตาบลโพธิ์ชัย
21. นายกเทศมนตรีตาบลเชียงใหม่
22. ปลัดเทศบาลตาบลเชียงใหม่
23. นายกเทศมนตรีตาบลชัยวารี
24. นายกเทศมนตรีตาบลคาพอุง
25. ปลัดเทศบาลตาบลโคกกกม่วง
26. นายกเทศมนตรีตาบลโพธิ์ทอง
27. นายกเทศมนตรีตาบลชุมพร
28. ปลัดเทศบาลตาบลชมสะอาด
29. นายกเทศมนตรีตาบลบุ่งเลิศ
30. ปลัดเทศบาลตาบลบุ่งเลิศ
31. นายกเทศมนตรีตาบลหนองหิน
32. นายกเทศมนตรีตาบลกกกุง
33. ปลัดเทศบาลตาบลกกกุง
34. นายกเทศมนตรีตาบลคูเมือง
35. ปลัดเทศบาลตาบลบ้านบาก
37. นายกเทศมนตรีตาบลสุวรรณภูมิ
38. ปลัดเทศบาลตาบลทุ่งหลวง
39. นายกเทศมนตรีตาบลนาแซง
40. ปลัดเทศบาลตาบลหนองหลวง
41. นายกเทศมนตรีตาบลวังหลวง
42. นายกเทศมนตรีตาบลนาเมือง
43. นายกเทศมนตรีตาบลพรสรรค์
44. ปลัดเทศบาลตาบลท่าม่วง
45. นายกเทศมนตรีตาบลหนองพอก
46. ปลัดเทศบาลตาบลหนองพอก
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อาเภอหนองฮี
อาเภออาจสามารถ

47.
48.
49.
50.
43.
44.

นายกเทศมนตรีตาบลท่าสีดา
ปลัดเทศบาลตาบลท่าสีดา
นายกเทศมนตรีตาบลหนองฮี
ปลัดเทศบาลตาบลหนองฮี
นายกเทศมนตรีตาบลโพนเมือง
ปลัดเทศบาลตาบลโพนเมือง

นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์
นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด
ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
เรียน นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ในจังหวัดร้อยเอ็ด ที่เคารพทุกท่าน วันนี้เรามีเรื่องด่วน
ที่จะต้องมาคุยกัน และร่วมกันตัดสินใจจะเป็นข้อยุติและแนวทางปฏิบัติ สืบเนื่องจากที่เรา ๆ ได้มีมติกันเกี่ยวกับ
เรื่องการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ซึ่งเราได้จัดเป็นประจาทุก ๆ ปี วัตถุประสงค์เพื่อให้เราได้มาพบปะ
ได้มีกิจกรรมร่วมกัน เกิดความสามัคคีกันทางด้านกีฬาและได้ดาเนินการมาต่อเนื่อง แล้วมีการสังสรรค์กันของ
การส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และมีกิจกรรมในการส่งมอบเจ้าภาพ นั้นคือกิจกรรมที่เราดาเนินการมาโดยตลอด
ซึ่งเป็ นเรื่องที่จะต้องหมุน เวียนกัน ไป เพื่อที่จะให้พวกเราได้ไปสัมผัสพื้นที่ไปเยี่ยมเพื่อน ๆ พี่ ๆ ของพวกเรา
แต่ละอาเภอ คือโครงการที่ดาเนินการกันมาและในการแข่งขันเมื่อปีที่แล้ว 2559 ที่ประชุมได้มีมติ โดยเทศบาล
ตาบลโพนทองเสนอตัวรับเป็นเจ้าภาพ และที่ประชุมได้แสดงความเป็นเจ้าภาพ แล้วก็ได้รับธงต่อจากเทศบาล
ตาบลสุวรรณภูมิ ที่เป็ นเจ้าภาพเมื่อปี 2558 แต่เนื่องจากในปี 2559 เราติดเรื่องของการเสด็จสวรรณคต
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เราจึงมีการถวายความอาลัย ในห่วงท่านเสด็จสวรรณคต
ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เราจัดกันประมาณ เดือนธันวาคม ช่วงที่ไม่เหมาะสมเลยมีมติว่า ให้ชะลอการจัด
ออกไปก่อน จนถึงรอบปี 2560 พอที่จะจัดเราจึงมีประชุมกันตามขั้นตอน ทุกคนก็ไปตั้งงบประมาณเพื่อการ
อุดหนุน ตัวอย่างเช่น เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ทาแผนงบประมาณในปี 2561 ไว้แล้ว เพื่อที่จะไว้อุดหนุนเทศบาล
ตาบลโพนทอง ในฐานะที่เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา ซึ่งมี เรื่องของรายละเอียดโครงการถูกต้องตาม
ระเบี ย บว่า ด้ ว ยการอุ ด หนุ น จึ งด าเนิ น การเอาเข้ า แผนและตั้ งงบประมาณของทางเทศบาลเมื อ งร้อ ยเอ็ ด
ในงบของการจั ดการแข่งขัน กีฬา จานวน 150,000 บาท แล้ ว เราก็มีการประชุมกัน มาตลอดต่อเนื่องกัน
เมื่อตอนประชุมสุดท้ายล่าสุดที่อาเภอเมยวดี ทางเจ้าภาพก็มานาเสนอโครงการกีฬา แต่ไม่มีข้อสังเกตหรือว่าใคร
ทักท้วงอะไรจะดาเนินการตามนั้น ต่อมาพอจะถึงวัน ทางเทศบาลตาบลโพนทองทาหนังสือขอสนับสนุนเงิน แล้ว
ปรากฏว่ามีบ างเทศบาล โทรไปหาทางเจ้าภาพว่าจะไม่ส่งรายชื่อนักกีฬา ไม่ส่ งเงินอุดหนุน ยกตัว อย่างเช่น
อาเภอปทุ ม รั ตต์ ทั้ งอาเภอไม่เข้าร่ว ม และเทศบาลตาบลเชีย งขวัญ ว่าไม่เข้าร่วม แล้ ว เรื่องที่ ส าคัญ มากคื อ
มีการประชุมปลัดฯ อยู่ที่จังหวัด มีเรื่องที่ไปหารือกับทางจังหวัดด้วยเหตุเพราะว่าระเบียบออกมาใหม่ ระเบียบที่
กระทรวงมหาดไทยยกมาเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่มีข้อ
โต้แย้งอยู่ตลอดเวลาว่าอะไรเป็นประเพณี อะไรไม่เป็นประเพณี จัดได้หรือไม่ได้ โดนเรียกเงินคืนไหม เป็นปัญหา
ทั้งประเทศ สุดท้ายต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาปรึกษากันทั้งสองฝ่าย จึงกาหนดว่าอย่างนั้นกระทรวงมหาดไทย
ไปออกระเบียบให้ ชัดเจน สตง. จะได้เอาระเบียบนี้มาตรวจ ปัญ หาก็จะได้ห มดไปเมื่อเป็นเช่นนี้จึงได้กาหนด
ระเบีย บว่าด้วยการจั ดงานและการจัดการแข่งขันกีฬ าขึ้นใช้แล้วเมื่อเดือนธันวาคม 2558 มีผ ลตั้งแต่เดือน
ธันวาคม 2559 คือเข้าปีงบประมาณ 2561 ตรงนี้ละที่เป็นเหตุให้ท่านปลัดฯ ที่ดูแลไม่หมั้นใจ จึงไปหารือกับ
ท่านท้องถิ่นจังหวัดและสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ว่าอันนี้ไม่สามารถดาเนินการได้โครงการที่เราดาเนินการอยู่
ว่าไม่ใช่อานาจหน้าที่ เพราะประชาชนไม่ได้รับประโยชน์ กับ พรบ.เทศบาลก็ไม่ได้กาหนดอานาจหน้าที่ให้เรา
แข่งขันกีฬา ถ้าจะเป็นการบริการก็จะต้องเป็นเรื่องของการจัดงานที่ประชาชนมีส่วนร่วมถึงจะได้ พอมาถึงตอนนี้
มีหลายส่วนหารือว่าเรื่องนี้ จะดาเนินการได้ โดยเฉพาะเจ้าภาพเทศบาลตาบลโพนทอง มีความตั้งใจอย่างมาก
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เพราะว่าเมื่อปีแล้วก็ตั้งใจไว้แล้วเราก็เลื่อนมา ทางเจ้าภาพได้วางแผนประสานงาน ด้านสถานที่แข่งขัน กรรมการ
เพื่ อ ที่ จ ะได้ เป็ น รู ป แบบองค์ ก รสั น นิ บ าตของเราเข้ ม แข็ ง มี ค วามเป็ น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น จะได้ ร ณรงค์ ให้
ชาวอาเภอโพนทองจะได้เห็นถึงศักยภาพของเทศบาลว่ามีกลุ่มพักพวก กลุ่มเพื่อนไปเยี่ยมพื้นที่ และแสดงผลงาน
ทางด้านการเมือง มีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพ เป็นตัวแทนจากกลุ่มเพื่อน ๆ พอเกิดปัญหาขึ้นทางเจ้าภาพเกิดความ
ไม่เข้าใจชัดเจนระหว่างผู้ร่วมสนับสนุนกับ คนที่เป็นเจ้าภาพ มีความรู้สึกที่ไม่สบายใจเกิดขึ้น แล้วไปหารือกัน
เป็นกลุ่มก็เลยไม่อยากให้เกิดปัญหาการขัดแย้งกัน ว่านายกฯ กับ ปลัดฯ ไม่ยอมให้ความร่วมมือ นโยบายอะไร
ต่าง ๆ จึงต้องนัดประชุมกันด่วนหารือกันแบบพี่ แบบน้อง เพื่อที่จะมาคุยเรื่องนี้โดยตรงภายในห้องประชุมแห่งนี้
ส่วนท่านนายกบ้างท่านที่ไม่ได้มาก็แจ้งมา อย่างท่านนายกฯสมศักดิ์ ที่ ทต.สุวรรณภูมิ บอกว่าติดไปสัมมนา
ที่กรุงเทพฯ ส่วนท่านนายกฯ ท่านอื่นที่ไม่ได้มาคงจะมอบท่านรองนายกฯ มาแล้ว ผมจะเอาห้องประชุมแห่งนี้
เป็น ข้อยุติเรื่องการจัดการแข่งขัน กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ สิ่งที่เราจะต้องคานึงถึงก่อน คือ ก่อนที่จะเข้ามาห้ อง
ประชุมผมได้ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายกองคลัง และท่านปลัดสุเวช ดูเรื่องนี้แล้วกรณีจังหวัดอื่น
มีการจัดเหมือนเราไหม และมีปัญหาไหม ปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ทาเหมือนของเราแต่เขาทาเป็น
ระดับภาค เขาก็เอาพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่นประธานของภาคกลางก็จะเป็น องค์ การบริหารส่วน
จังหวัด สุ พรรณบุ รี ก็จั ดให้ พนั กงานขององค์การบริห ารส่ วนจังหวัด ในกลุ่ มของภาคกลางมีแข่งขันที่ จังหวัด
สุพรรณบุ รี ท่านผู้ ว่าราชการจังหวัดสุ พรรณบุรี เลยทาหนังสือหารือไปที่กรมการปกครองส่ วนท้องถิ่น และ
กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นตอบหนังสือกลับมาว่า ทาไม่ได้ ไม่ใช่อานาจหน้าที่ ส่วนอีกแห่งคือภาคใต้ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเหมือนกันและถูกเรียกเงินคืน โดยว่าประชาชนไม่ได้ ประโยชน์ จัดให้องค์กร
ของตัวเอง ตอนนี้ที่เป็นเคสเกิดขึ้นแล้ว คาถามจึงมาถึงพวกเราโดยส่วนตัวผมเมื่อมันชัดเจนเรื่องอานาจหน้าที่
ของหลักเกณฑ์ ไม่อยากไปทาให้มันท้าทาย จะมีหลายแห่งจะไม่สบายใจกัน เราก็ไม่ควรเบิกงบประมาณที่เรา
ตั้งไว้แต่ทางเจ้ าภาพก็มีกลุ่ มนายกฯ อย่ างเช่น พี่กฤษณะ แสนส าโรง นายกเทศมนตรีตาบลหิ นกอง อาเภอ
สุวรรณภูมิ ว่าอาเภอสุวรรณภูมิยืนยันว่าร่วม โดยใช้เงินส่วนตัวเพื่อพวกพ้อง เพื่อคณะ เพราะว่าปีหนึ่งมีครั้งเดียว
เป็นเรื่องเสนอส่วนบุคคล ทางเจ้าภาพยืนยันกับผมแล้วว่า เทศบาลในอาเภอโพนทอง ยืนยันว่าจะจัดโดยใช้ เงิน
ส่วนตัว เมื่อราชการติดขัดเป็นประเด็น เป็นปัญหา เพราะเราได้เตรียมการไว้แล้ว ทางเจ้าภาพเต็มที่แล้วก็น่าจะ
เสียสละส่วนตัวกันได้ มันไม่ใช่เรื่องใหญ่โต เราไม่ต้องไปเสี่ยงกับประเด็น ที่จะเป็นข้อขัดแย้ง เหมือนไปท้าทาย
เกินไปคิดว่าจะหารืออย่างนี้ก่อน ประเด็นแรกถามก่อนว่า โครงการนี้ควรเบิกจากงบประมาณต่อไปหรือหาวิธีอื่น
หรือจะใช้ตัวนี้ไปเลย ไม่เกี่ยวกับใครทั้งสิ้น เพราะว่าองค์กรของเราต้องชัดเจน อีกอันหนึ่งคือไม่ทา เรามาหาทาง
ออกร่วมกันว่าจะเอาไงดี
นายกฤษณะ แสนสาโรง
นายกเทศมนตรีตาบลหินกอง
เรี ย นท่ า นประธานสั น นิ บ าต ผมนายกฤษณะ แสนส าโรง นายกเทศมนตรี ต าบลหิ น กอง
เมื่อท่านประธานได้พูดว่ายาก ในการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 ผมจะพูดถึงเรื่องง่าย ผมขอยืนยัน
ว่าผมขอสนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ เหมือนเดิมจากประสบการณ์ เมื่อปี 2558 ผมได้ช่วย
นายกฯ สมศักดิ์ ซึ่งมีประเด็นที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดตั้งเงินอุดหนุนไว้หลายแสนก็เบี้ยวคลาย ๆ
กับท่านประธานสันนิบาต คงจะตั้งเงินอุดหนุนไว้ พอเวลาจะจ่ายเกิดมีปัญหาที่ท่านประธานพูดไป ผมเข้าใจ
เมื่อเขาไม่ให้อุดหนุนระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขัน
กีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ทุกคนน่าจะมีแล้วประกาศ
ในราชกิจานุเบกษา หมวด 2 ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาของเจ้าภาพ และหมวด 3 การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่ งขั น กี ฬ า ว่ า คนที่ จ ะเข้ าร่ ว มจะเบิ ก อะไรได้ บ้ าง ประกาศ ณ วั น ที่ 19 ธั น วาคม 2559 พล.อ.อนุ พ งษ์
เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สรุปแล้วการจัดการแข่งขันกีฬาไม่ผิดกฎหมาย ไม่ต้องกลัว สตง .
ระเบียบบอกไว้ชัดเจนแค่ทาตามระเบียบที่ถูกต้อง อย่าไปทาตามระเบียบที่ผิด คือผมเห็นใจเจ้าภาพเพราะเตรียม
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ตัวมา 2 ปี ปีนี้ไปประชุมสันนิบาตเทศบาลที่ อาเภอหนองฮี ก็บอกว่าจัดได้ ไปประชุมที่อาเภอเมยวดี ก็บอกว่า
ทาได้ เทศบาลต่าง ๆ ในอาเภอสุ วรรณภูมิ ได้ไปตัดชุดกีฬาไว้แล้วคิดว่าอาเภออื่นก็เช่นกัน เขามีความตั้งใจ
เพราะนาน ๆ ที จะได้ไปพบปะกันครั้งเพื่อน ๆ ปลัดฯ เพื่อน ๆ นายกฯ เขาใช้กีฬานี้ ละเป็นสื่อเทศบาลเล็ก ๆ
อย่ างผมนี้ กับ เทศบาลเมื องร้อ ยเอ็ด ของท่านประธานจัดระดั บประเทศใหญ่ มากใช้ ส นามกีฬ ากลางจังหวัด
แต่เทศบาลของกระผมไม่มีโอกาส เพราะฉะนั้น ปี 1 จะได้ไปสัมพันธ์กัน ไปพบปะกันมันก็เกิดปัญ หาที่ท่าน
ประธานนาเสนอ ท่านนายกฯ ไชยยศ ได้ลงไปในไลน์นั้น ก็ล้วนแต่เป็นฝ่ายไม่เห็นด้วย แต่ผมขออยู่ฝ่ายเห็นด้วย
วันนี้ท่านประธานต้องถามจี้จุดไปเลยว่ายืนยันจะจัดไหม เพราะผมคิดว่าเจ้าภาพไม่โง่ ที่จะเอาตัวเองไปเสี่ยงคุก
หรอกครับ เสี่ยงกับการทาผิดระเบียบแล้วนายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาล เขาไม่ได้โง่ที่จะเอาเงิน 10,000
บาท ไปให้ตัวเองผิด มันมีวิธีที่จะไม่ผิดอยากจะโน้มนาวจิตใจท่านประธานก็ดี ท่านผู้รอบรู้เรื่องกฎหมายตีความ
ไปทางที่มันทาได้ อย่าตีไปทางที่มันทาไม่ได้ เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานได้พบปะกันปีล ะ
หนึ่ งครั้ง อาเภอสุวรรณภู มิ มี 6 เทศบาล ได้มอบฉันทานุมัติให้ กระผม ว่าอาเภอสุวรรณภูมิเข้าร่วมและเงิน
10,000 บาท ให้ เจ้ าภาพโดยไม่ ต้ องออกใบเสร็จ แค่ นี้ ก็ไม่ผิ ดแล้ ว เงิน จะหามาจากที่ ไหน อย่าให้ บ อกเลย
ท่านนายกฯ ท่านปลัดฯ ขอนาเรียนท่านประธานเพียงแค่นี้ก่อนขอบคุณครับ
นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์
นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด
ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
ตรงกันครับ คือวิธีการคือไม่ออกใบเสร็จ เพราะว่าเจ้าภาพยืนยันแล้วว่าพร้อมเต็มที่จะต้อนรับ
อุดหนุนเหมือนเดิมแต่ไม่เอาใบเสร็จ พวกเราพร้อมใจกันไหม สบายใจกันไหม
นายไชยยศ ไชยพฤษ์
นายกเทศมนตรีตาบลอุ่มเม้า
ผมว่าเรื่องของการแข่งขันกีฬาผมไม่เคยไม่เห็นด้วย เพราะฉะนั้นประเด็นที่เรามาคุยกันวันนี้
เรื่ อ งของเงิน อุ ด หนุ น เราอุ ด หนุ น ให้ ไม่ ได้ ป ระชาชนไม่ ได้ ป ระโยชน์ เมื่ อ อุ ด หนุ น ไม่ ได้ เราก็ อ ย่ าไปแหกกฎ
เราก็อุดหนุนแบบไม่ต้องอุดหนุน พูดถึงเรื่องเงินอุดหนุนแต่มิได้ห้ามจัดการแข่งขันกีฬาระเบียกระทรวงมหาดไทย
อ้ างถึ งว่ าด้ ว ยการเบิ ก จ่ า ยค่ า ใช้ จ่ ายในการจั ด การแข่ งขั น กี ฬ า และจั ด ส่ งนั ก กี ฬ าเข้ า ร่ว มการแข่ งขั น กี ฬ า
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มิ ห้ ามไม่ให้ แข่งขัน เพี ยงแต่เขาไม่ให้ เราอุดหนุ น เราจะขออุด หนุ นเฉพาะ
ตาบลละ 10,000 บาท โดยความเห็นส่วนตัวจะอุดหนุนในเชิงมิติไม่ต้องการอุดหนุนแต่ให้ดื้อ ๆ ให้เจ้าภาพ
จะไปซื้อน้าปลา ปลาร้า ก็แล้วแต่ท่าน และผมไม่เอาใบเสร็จ เงินตรงนั้นผมจะหามาจากไหน เป็นเรื่องของผม
อย่างนี้จึงจะไม่ผิด ดังนั้นยังยืนยันว่าระเบียบดังกล่าวมิได้บังคับห้ามจัดการแข่งขันกีฬา เพียงแต่ไม่ให้เราอุดหนุน
หากว่าเราอุดหนุนจะเข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การอุดหนุนที่ผมได้นาเรียนในไลน์กลุ่มแล้ว เราคุยกันเรื่องเงินอุดหนุนก่อน แข่งไม่แข่งค่อยว่ากัน
นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์
นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด
ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่องเงินอุดหนุน เข้าใจกันแล้ ว ที่มันไม่ชัดเจนเรื่องของอานาจหน้าที่ที่ออกมาของค่าใช้จ่าย
ในการจัดการแข่งขันกีฬา
นายวิชิต โพธาราม
ปลัดเทศบาลตาบลเกษตรวิสัย
ในประเด็นของเรื่องกีฬา ตั้งแต่เป็นปลัดเทศบาลมาก็ได้สัมผัสมาทุก ๆ ปี แล้วก็มีการทักท้วง
จาก สตง. มาโดยตลอดและอุดหนุนมีให้คืนเงิน แต่ปีหลัง ๆ มาผมใช้เงินนอกมาโดยตลอด แต่ประเด็นอานาจ
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หน้าที่ไม่ใช่แน่นอนเพราะว่า พรบ. เทศบาลที่ทาได้คือทาให้ประชาชน ที่ ล่าสุดคือที่ อบจ. สุพรรณบุรี ถือว่า
ชัดเจน ถ้าจะจัดมันจะพ่วงมาไม่ใช่แค่เงิน 10,000 บาท ผมเชื่อในศักยภาพของ นายกฯ ปลัดฯ เงิน 10,000
บาท เอาออกมาได้แต่จะพ่วงมาเวลาจัดการแข่งขัน จะมีเรื่องของเสื้อกีฬา ชุดกีฬา ต้องทาโครงการออกมาว่าเรา
จัดอย่างไร ตัวอย่างที่อาเภอเมืองสรวง ท่านบรรจง พูดว่าเราต้องเขียนให้เข้าหลักเกณฑ์ ให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ด้วยแต่สรุปสุดท้ายก็มีการคืนเงินเหมือนเดิม ผมเห็นหนังสือตัวสุดท้ายของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ต้องให้ท่านรอง
ผู้ว่าฯ เฉลิมพล เป็ น คนลงนามในหนั งสื อ เพราะท่านอาศัยคณะกรรมการกระจายอานาจ เป็ นข้อหั กร้างกับ
สตง. ก็ต้องยืนยันว่าต้องคืน ซึ่งตรงนี้ไม่อยากจะให้มันสวนทางโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ถ้าทาง
เจ้าภาพจะจัดคงจะบังคับทุกเทศบาลไม่ได้ หรือท้องถิ่นทุกคนต้องยึดระเบียบเหมือนกัน ขึ้นอยู่กับศักยภาพว่า
ใครจะอุ ด หนุ น ได้ ข นาดไหน เรื่ อ งอุ ด หนุ น ได้ 10,000 บาท แต่ ในส่ ว นอื่ น ที่ มั น จะเอาเงิน ส่ ว นอื่ น ออกมา
คือโครงการเงินส่วนอื่น เรื่องของเสื้อกีฬา ค่าอาหาร อื่น ๆ พ่วงไปถึงของอาเภอเกษตรวิสัย เพราะทุกปีจะมีการ
แข่งขั น ระหว่าง อปท. ด้ว ยกัน โดยทางปลั ดฯ ได้ป ระชุ มกั นอ้ างข้อกฎหมายตัว นี้ บอกว่ารอดูเทศบาลก่ อ น
ผมเลยคุยกับน้อง ๆ ปลัดฯ อบต. ไม่ควรที่จะจัดถ้าจะจัดต้องหาเงินนอกมาทาเอง
นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์
นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด
ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
การส่ งนั กกีฬาไปร่ วมซึ่ งบ้างแห่ งตั้งงบเบิ กไปแล้ ว รู้สึ กจะเป็น ที่ศรีส มเด็จ ซ้อมแล้ ว คั ดตัว
นักกีฬาแล้ วทาโครงการแล้วใช้เงินแล้ว ผมต้องถามแล้วนะครับว่า โครงการนี้เราต้อ งเดินหน้า แต่ไม่เอาเงิน
อุดหนุน ถือว่าไปช่วยกันให้พรรคพวกมีน้าใจกัน ส่วนเรื่องของการส่งนักกีฬา มีหลายแห่งจะมีศักยภาพบางแห่ง
ไม่มีศักยภาพ อุดหนุนถือว่าขอกัน ลงเรือลาเดียวกันแล้วถ้ าไม่ร่วม ขอให้ส่งเงินอุดหนุนยังมีน้าใจให้กันอยู่ แต่
เรื่องการส่งนักกีฬาเป็นเรื่องของศักยภาพ ใครเห็นด้วยตามข้อเสนอที่ผมพูดโปรดยกมือ 45 คน
ใครไม่เห็นด้วยตามข้อเสนอที่ผมพูดโปรดยกมือ 37 คน
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบให้ จัด การแข่งขั น กี ฬ า และขอความร่ว มมื อ ทั้ ง 73 แห่ ง ส่ งเงิน
อุดหนุน เทศบาลเมือง 30,000 บาท เทศบาลตาบลละ 10,000 บาท อุดหนุนให้เจ้าภาพโดยไม่เอาใบเสร็จ
ส่วนเทศบาลไหนจะส่งนักกีฬาให้แจ้งทางเจ้าภาพ เทศบาลไหนไม่ส่งนักกีฬาให้แจ้งเจ้าภาพด้วยเช่นกัน
นายบุรชาติ สวัสดิพละ
นายกเทศมนตรีตาบลโพนทอง
ขอขอบคุณท่านนายกฯ ท่านปลัด ฯ ทุกท่านนะครับ ใกล้ที่จะเลือกตั้งแล้วขอให้ทุกท่านได้เป็น
นายกฯ ตลอดไปนะครับ ขอบคุณครับ
ปิดประชุมเวลา 14.45 น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม (ลงชื่อ)
(นางสาวพณิดา ประเสริฐสังข์)
เจ้าพนักธุรการชานาญงาน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุเวช ชัยทอดี)
ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

