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นำยศักดิ์  สินรัมย์ 
นำยมงคล  แผ้วพลสง 
นำยจีระ  หรีกประโคน 
นำยนก  หลอมประโคน 
ร.ต.ต.ประวัติ  ทรงประโคน 
นำยอ้อย  ทรงประโคน 
ร.ต.ต.วรรณะ  เรืองศิริ 
นำยเฉลิมชัย  ไวยำประโคน 
นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน 
นำยสุธีร์  ธนูศิลป์ 
จ่ำสิบโทสันติ  นรสีห์ 

ประธำนสภำเทศบำล 
รองประธำนสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
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สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล 

ศักดิ์  สินรัมย์ 
มงคล  แผ้วพลสง 
จีระ  หรีกประโคน 
นก  หลอมประโคน 
ประวัติ  ทรงประโคน 
อ้อย  ทรงประโคน 
วรรณะ  เรืองศิริ 
เฉลิมชัย  ไวยำประโคน 
เชิดพงษ์  ดอกประโคน 
สุธีร์  ธนูศิลป์ 
สันติ  นรสีห์ 

ผู้ไม่มาประชุม 
 1. นำยพงษ์ศักดิ์  เสงี่ยมศักดิ์  สมำชิกสภำเทศบำล 
 2. นำงสมนึก  เทียมมณีรัตน์  สมำชิกสภำเทศบำล 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นำยประสงค์  พวงไพบูลย์  นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย 
 2. นำยส่งเสริม  พรรรณพิสุทธิ์  ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย     

3. นำยสุทิน  ชัยวิเศษ   เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย 
4. นำยนิรันดร  อุ่นค ำ   ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม 
5. นำงสำวอัญชลี  เชำวนกุล  หัวหน้ำส ำนักปลัด 
6. นำงสำวจินตนำ หลอมประโคน  ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำร 
7. นำยกิตติชัย  เชำวนกุล   หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ 
8. จ่ำเอกปรีชำ  ดีด้วยชำติ  ผู้อ ำนวยกำรกองกำรประปำ 
9. นำงกฤษฎีกำ  มัญจกำเภท  ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
๑0. จ่ำเอกอภินันท์  บัตรประโคน  หัวหน้ำฝ่ำยปกครองและป้องกัน 
11. นำยสุรพงษ์  สมภำค   นำยช่ำงโยธำอำวุโส 

 ๑2. นำงสำวนงนุช  หลอมประโคน พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 
 13. นำงสำววำรุณี  พวงไพบูลย์  หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป 
 14. นำงนิดำ  ปุยะติ   หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร 
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 15. นำงนิอร  พลวัน   นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร 
 16. นำยกรวิชญ์  รำชกิจ   ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนประชำสัมพันธ์ 
 17. นำยอิศรำ ศรีธีระวิโรจน ์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
 18. นำงจำรุณี  คงทวี   เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน 
 19. นำยเสิม  ธงแพรศรี   ภำรโรง 
 20. นำยไชยศ  วำยประโคน  กรรมกำรชุมชนวัดโคนคุ้มอ ำปึล 
 21. นำงล ำพร มันปำฎิ   กรรมกำรชุมชนตำเจรือม 
 22. นำงดำริษำ  ไชยอินทร์  กรรมกำรชุมชนวัดแจ้งคุ้มมัชฌิมำ 
 23. นำงส ำรวล  ตุ้งประโคน  ประธำนกรรมกำรชุมชนหนองกกเหนือ 
 24. นำงชอุ่ม  ตรงใจ   กรรมกำรชุมหนองกกใต้  
 25. นำงพัชรี  รักษะประโคน  กรรมกำรชุมชนวัดโพธิ ์
 26. นำงลักขณำ  ศรีจันทร์ดี  ประธำนชุมชนกันเตอล 
 27. นำงสำวรักชนก  ปึกประโคน  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 

28. นำยส ำรวย  ไชยอินทร์  ประธำนชุมชนวัดแจ้งคุ้มสำยัณห์ 
 

นำยศักดิ์  สินรัมย์   - ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย คณะผู้บริหำร  
ประธำนสภำเทศบำล   กรรมกำรชุมชนทุกชุมชน  ตลอดท้ังเจ้ำหน้ำท่ีเทศบำล  

ท่ีเคำรพทุกท่ำนครับ วันนี้เป็นกำรประชุมสภำเทศบำล  
สมัยสำมัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจ ำปี 2560 
- ผมต้องขอแสดงควำมเสียใจกับพนักงำนของเรำ คือ นำยธีระชำติ 
วำลีประโคน ซึ่งเป็นพนักงำนจ้ำงท่ัวไป ต ำแหน่งดับเพลิง ได้เสียชีวิต 
อย่ำงกะทันหัน ฉะนั้น ผมเองอยำกจะขอเรียนเชิญ ท่ำนชุมชน             
ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำล  ตลอดจนพนักงำนเทศบำลทุกท่ำน            
ร่วมสวดอภิธรรมตอนค่ ำนี้ และจะฌำปนกิจวันท่ี 29 เมษำยน 2560          
ขอเรียนเชิญทุกท่ำนครับ 
- เมื่อสมำชิกสภำเทศบำลครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดกำรประชุม 
ตำมระเบียบวำระกำรประชุมตำมล ำดับดังนี้ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์   ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
ประธำนสภำเทศบำล               1.1 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
     (ตุลำคม 2559-มีนำคม 2560) 

- ด้วยระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 ก ำหนดให้
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น และคณะกรรมกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น พร้อมท้ังประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้
ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในท่ีเปิดเผยภำยในสิบห้ำวัน นับแต่วัน
รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นดังกล่ำว และต้องปิดประกำศไว้ 
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 เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน โดยอย่ำงน้อยปีละสองครั้ง
ภำยในเดือนเมษำยนและภำยในเดือนตุลำคมของทุกป ี

 - เทศบำลต ำบลประโคนชัย ได้เสนอผลกำรจัดท ำงบประมำณ กำรใช้
จ่ำยผลกำรด ำเนินงำน และควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลประโคนชัย ซึ่งได้จำกกำรติดตำม
และประเมินผลแผนพัฒนำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
(ตุลำคม 2559 – มีนำคม 2560) ต่อสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
สรุปได้ดังนี้ 

  1) โครงกำรในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 -2562)        
ท่ีก ำหนดจะด ำเนินกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จ ำนวน 123 
โครงกำร งบประมำณ 266,705,182.-บำท 

  2) โครงกำรท่ีน ำมำต้ังไว้ในเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 จ ำนวน 66 โครงกำร คิดเป็น         
ร้อยละ 53.66 งบประมำณ 33,695,610.-บำท 

  3) มีกำรใช้จ่ำยงบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร (ตุลำคม 
2559-มีนำคม 2560) โดยได้มีกำรก่อหนี้ผูกพัน/ลงนำมในสัญญำ 
และมีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ จ ำนวน 35 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 
53.03 งบประมำณ 10,448,442.-บำท คิดเป็นร้อยละ 31.01  

  4) โครงกำรท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมเทศบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 รวมท้ังส้ิน 31 โครงกำร 
งบประมำณ 23,238,168.-บำท 

 - รำยละเอียดตำมเอกสำรเล่มสีชมพู 
 - ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ

เทศบำลต ำบลประโคนชัย ซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (ตุลำคม 2559 – 
มีนำคม 2560) มีดังนี้ 

  1) กำร ส่ง เสริมกำรจัดแข่งขันกีฬำให้แก่ เยำวชนและ
ประชำชนปัจจุบันได้เห็นผลเป็นรูปธรรมในกำรเป็นตัวแทนนักกีฬำ
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ เทศบำลควรส่งเสริมอย่ำงต่อเนื่อง
ต่อไป 

  2) ควรจะหำรือกับหลำยหน่วยงำน เพื่อผดักดันในกำร
ปรับปรุงภูมิทัศน์เกำะกลำงถนนบริเวณส่ีแยกสัญญำณไฟจรำจรให้มี
ควำมสวยงำม โดยจัดสวนปลูกไม้ดอกไม้ประดับไว้ถำวร 
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  3) ควรเคร่งครัดกำรห้ำมไม่ให้น ำรถยนต์ขึ้นไปจอดบนเกำะ
กลำงถนนบริเวณส่ีแยกสัญญำณไฟจรำจร และก ำชับนักเรียนท่ีนั่งบน
เกำะกลำงถนนช่วยกันรักษำควำมสะอำดด้วย  

 1.2 การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 

 - ด้วยระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 

  ข้อ 22 (3) ก ำหนดให้ผู้บริหำรท้องถิ่นพิจำรณำอนุมัติร่ำง
แผนพัฒนำสำมปี ท่ี เพิ่ม เติมหรือเปล่ียนแปลง และประกำศใช้
แผนพัฒนำสำมปีท่ีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง 

  ข้อ 24 ให้ผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศใช้แผนพัฒนำท่ีอนุมัติแล้ว
และน ำไปปฏิบัติ รวมท้ังแจ้งสภำท้องถิ่น คณะกรรมกำรบริหำรงำน
จังหวัดแบบบูรณำกำร องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด อ ำเภอ หน่วยงำนท่ี
เกี่ยวข้อง และประกำศให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยท่ัวกัน ภำยใน
สิบห้ำวันนับแต่วันท่ีประกำศใช้ และปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่ำสำมสิบวัน 

 - บัดนี้ ผู้บริหำรเทศบำลต ำบลประโคนชัย ได้พิจำรณำอนุมัติและ
ประกำศใช้แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เพิ่มเติม           
ฉบับท่ี 1 แล้ว เมื่อวันท่ี 21 เมษำยน พ.ศ. 2560  

 - ซึ่งมีโครงกำรท่ีเพิ่มเติมในยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำร
บริหำร รวมทั้งส้ินจ ำนวน 7 โครงกำร งบประมำณ 506,400 บำท 

 - จึงขอแจ้งกำรประกำศใช้แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562)
เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 ต่อสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 

 - รำยละเอียดตำมเอกสำรเล่มสีฟ้ำ 
ที่ประชุม    - รับทราบ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุม 
ประธำนสภำเทศบำล      สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕60  

เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ๒๕60     
- ขอให้สมำชิกสภำเทศบำลได้ตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม 
มีท่ำนใดจะแก้ไข เปล่ียนแปลงหรือไม่ 

นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน          - กรำบเรียน ประธำนสภำเทศบำลท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ  
สมำชิกสภำเทศบำล   เทศบำลผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน นำยกเทศมนตรี หัวหน้ำส่วนรำชกำร 

ท่ำน คณะกรรมกำรชุมชนทุกชุมชน กระผม นำยเชิดพงษ์            
ดอกประโคน สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1 ขออนุญำตแก้ไขรำยงำน
กำรประชุม ดังนี้ 
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1. หน้ำท่ี 4  บรรทัดท่ี 2 สมัยกำรประชุม สมัยท่ี 2 ประจ ำปี 
2560 ระหว่ำงวันท่ี 15 เมษำยน 2560 - 15 พฤษภำคม 2560 
เป็น ระหว่ำงวันท่ี 15 เมษำยน 2560 - 14 พฤษภำคม 2560   

2. หน้ำท่ี 4 บรรทัดท่ี 8 สมัยแรก ประจ ำปี 2561 ระหว่ำง
วันท่ี 15 กุมภำพันธ์ 2561 - 17 มีนำคม 2561 เป็น สมัยแรก 
ประจ ำปี 2561 ระหว่ำงวันท่ี 15 กุมภำพันธ์ 2561-16 มีนำคม 
2561 

นำยศักด์ิ  สินรัมย์   - ขอบคุณท่ำนเชิดพงษ์ ท่ีประชุมสภำได้รับทรำบแล้ว เนื่องจำก 
ประธำนสภำเทศบำล  สมำชิกท่ีเสนอญัตตินี้คือท่ำนเชิดพงษ์ และท่ำนได้เสนอขอแก้ไข 

ไปแล้ว ซึ่งก ำหนดวันเกินไปเป็น 31 วัน จึงต้องขอแก้ไขให้ถูกต้อง 
 - ในเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำย ต่อไปผมจะขอมติท่ีประชุมว่ำ 
 สมำชิกท่ำนใด เห็นชอบให้แก้ไขก ำหนดวันสมัยกำรประชุม หรือไม่

เห็นชอบให้แก้ไขก ำหนดวันสมัยกำรประชุม  
จ่ำสิบโทสันติ  นรสีห์   - กรำบเรียน ท่ำนประธำนสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ  
เลขำนุกำรสภำเทศบำล ตรวจสอบองค์ประชุมแล้ว มีสมำชิก 10 ท่ำน ครบองค์ประชุม ครับ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - สมำชิกท่ำนใด เห็นชอบ ใหแ้ก้ไขก ำหนดวันสมัยกำรประชุมใหม่ 
ประธำนสภำเทศบำล    โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม   - สมำชิกยกมือ อนุมัติ 10 เสียง เอกฉันท ์
นำยศักดิ์  สินรัมย์ - สมำชิกท่ำนใด ไม่เห็นชอบ ให้แก้ไขก ำหนดวันสมัยกำรประชุมใหม่ 
ประธำนสภำเทศบำล   โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม    - สมำชิกยกมือ ไม่ให้แก้ไขก ำหนดวันสมัยกำรประชุมใหม ่ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   - สรุปท่ีประชุมมีมติ ให้แก้ไขก ำหนดวันสมัยกำรประชุม 10 เสียง   
ประธำนสภำเทศบำล   ไม่ให้แก้ไขก ำหนดวันสมัยกำรประชุม ไม่มี  งดออกเสียง  ไม่มี 

- เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้ มีมติ ให้แก้ไขก ำหนดวันสมัยกำร 
ประชุมใหม่ ได้ 

     - ท่ีประชุมมีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ  
     สมัยแรก ครั้งท่ี 1 ประจ ำปี 2560 เมื่อวันท่ี 24 กุมภำพันธ์ ๒๕60 
นำยศักดิ์  สินรัมย์   ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง  พิจารณา 
ประธำนสภำเทศบำล - เนื่องจำกกำรประชุมสมัยสำมัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 คณะผู้บริหำร

เทศบำลต ำบลประโคนชัย ไม่ได้บรรจุญัตติเรื่องเข้ำในระเบียบวำระ 
กำรประชุม เพรำะฉะนั้นไม่มีเรื่องต้องพิจำรณำ สำเหตุท่ีเรำต้อง 
ประชุม เนื่องจำกต้องรำยงำนผลกำรประเมินผล ของคณะกรรมกำร
ติดตำมประเมินผล เพื่อแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบภำยในเดือนเมษำยน  
- ท่ำนนำยกมีเรื่องจะเสนอเพิ่มเติม หรือไม ่  

ท่ีประชุม    - ไม่มี  
 
 

/ระเบียบวำระ... 
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นำยศักดิ์ สินรัมย์    ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองอื่นๆ   
ประธำนสภำเทศบำล   - มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม ่ขอเชิญครับ 
นำยประสงค์  พวงไพบูลย์ - เรียน ท่ำนประธำนสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ  กระผมมีเรื่องจะขอ 
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย ปรึกษำประธำนสภำ รองประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำล และผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องทุกท่ำนในเทศบำลต ำบลประโคนชัย เกี่ยวกับกำรจัดงำน
แห่เทียนเข้ำพรรษำ เรื่อง ระเบียบกำรเบิกจ่ำยท่ีไม่สำมำรถเบิกจ่ำย        
ได้เหมือนเดิม เรำจะมีทำงออกอย่ำงไร จึงจะจัดงำนได้ยิ่งใหญ่ หรือแต่
ละคุ้มวัดจะจัดงำนอย่ำงไรให้ได้เหมือนเดิม จะมีวิธีกำรอย่ำงไร และ
จะต้องท ำอย่ำงไร  ในเมื่อกระทรวงมหำดไทย ได้ก ำหนดระเบียบ
ออกมำเป็นอย่ำงนี้ จะท ำให้กำรท ำงำนยำกยิ่งขึ้น เพรำะผมทรำบว่ำ     
แต่ละคุ้มวัด ตำมท่ีเรำเคยประชุมกันมำ อยำกได้รำงวัลเพิ่มขึ้นอีก       
ท่ีได้แล้วยังไม่พอ ก็อยำกได้เพิ่มขึ้นอีก แต่ตำมกฎระเบียบของกำรจัด
งำนเรำจัดให้ไม่ได้ เรำจะมีวิธีกำรอย่ำงไร ท่ีจะท ำให้งำนของเรำยิ่งใหญ่
เหมือนเดิม ช่วยแนะน ำด้วยครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์   - มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดเสนออีกหรือไม่ครับ  
ประธำนสภำเทศบำล   ขอเชิญครับ 
นำยมงคล  แผ้วพลสง   - เรียน ประธำนสภำเทศบำล และสมำชิกสภำเทศบำล ผู้ทรงเกียรติ 
รองประธำนสภำเทศบำล   และผู้เข้ำรับฟังกำรประชุมสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ ทุกท่ำนครับ 
     กระผมนำยมงคล  แผ้วพลสง สมำชิกสภำเทศบำล เขต ๑  

- ท่ำนประธำนสภำครับ เรื่องท่ีท่ำนนำยกฯ จะขอหำรือตรงนี้ ตำมท่ี
ท่ำนนำยกแจ้งว่ำทำงเทศบำลประโคนชัย ได้ท ำหนังสือแจ้งขอเชิญ
ประชุมจัดงำนวันแห่เทียนเข้ำพรรษำ ตรงนี้ทำงสมำชิกคงจะยังไม่มี
ค ำตอบ อยำกจะปรึกษำหำรือกันในวัน ท่ี 5  พฤษภำคม ดีกว่ำ 
เพรำะว่ำได้ประชุมใหญ่ ถึงจะได้ทรำบควำมต้องกำรของประชำชน          
ท่ีเรำจะรู้ว่ำจะต้องท ำอย่ำงไร ถ้ำเรำมำปรึกษำกันตรงนี้ ผมคิดว่ำคงไม่มี
อะไรท่ีจะแก้ไขได้ นอกจำกผู้ใหญ่บ้ำน หัวหน้ำชุมชน ตรงนี้แหล่ะครับ 
ท่ีจะช่วยแก้ปัญหำเรำได้ ผู้บริหำรท่ีจะท ำตรงนี้ ผมเองก็อยำกจะฝำก
ท่ำนประธำนสภำถึง ท่ำนนำยกด้วยว่ำตรงนี้  เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่         
เป็นเรื่องส ำคัญของบ้ำนเมืองเรำ ผมเองก็อยำกจะปรึกษำอีกนิดหนึ่ง         
เรื่องวันเทศบำล ผมต้องต ำหนิ ฝำกท่ำนประธำนถึงผู้บริหำรว่ำในวัน
เทศบำลเรำผมทรำบว่ำ ท่ำนนำยก ท่ำนเลขำฯ ไม่อยู่  แต่รอง
นำยกเทศมนตรีและท่ีปรึกษำฯ อยู่ แต่ไม่เห็นใครเลยแม้แต่คนเดียว            
มันน่ำจะให้ควำมส ำคัญแก่เทศบำลบ้ำง นี่แหล่ะครับท่ีได้มำตรงนี้แล้ว 
ท่ำนนำยกไปไหน ก็น่ำจะมอบรองนำยกดูแลตรงนี้ พระสงฆ์ 9 องค์ 
สมำชิกก็มำ ประธำนชุมชนมำหมด แต่ควำมส ำคัญของรองนำยกไม่มี 
ควำมส ำ คัญของ ท่ีปรึกษำ จะมำท ำตรงนี้ ไม่มี  แ ต่ผมทรำบว่ ำ           
ท่ำนเลขำฯ  ไม่อยู่ท่ำนนำยกไม่อยู่  ประธำนสภำเป็นผู้กล่ำวรำยงำน          

/ท่ีจริง… 
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ท่ีจริงผมไม่ได้ว่ำ ผู้กล่ำวรำยงำนวันเทศบำลต้องเป็นรองนำยก ท่ีจะเป็น
ผู้มำจัดกำรตรงนี้ว่ำอะไรเป็นอะไร ผมก็อยำกจะฝำกท่ำนนำยก ถ้ำท่ำน
นำยกไปไหนก็ฝำกรองนำยกหน่อยว่ำ ตรงนี้ หรือท่ำนเขียนหนังสือส่ัง
กำรไปเลยว่ำให้มำแทน ผมเองอำยแทนชำวบ้ำน มีรองนำยกก็เหมือน
ไม่มี ผมเองก็อยำกจะฝำกท่ำนประธำนสภำถึงท่ำนนำยกด้วยว่ำ         
ให้ควำมส ำคัญแก่วันเทศบำลหน่อย เหมือนรองนำยกวันนี้ไม่ให้
ควำมส ำคัญกับกำรประชุมสภำเทศบำล ไม่ใช่หำยหมดท้ัง 2 คน            
นี่แหล่ะครับท่ำนนำยก ผมเองอยำกถำมท่ำนนำยกว่ำ ท่ำนนำยก
ควบคุม ท่ีปรึกษำฯ กับเลขำฯ  ผมเองก็อยำกต ำหนิตรงนี้ ถ้ำผู้บริหำร
ไม่ให้ควำมส ำคัญกับสภำ ผมก็ไม่ให้ควำมส ำคัญกับผู้บริหำรเช่นเดียวกัน
ครับท่ำน ผมขอฝำกอีกเรื่องหนึ่งหนองระแซซัน ผมเองอยำกจะได้
ห้องน้ ำท่ีสวยงำม เป็นหน้ำเป็นตำ เนื่องจำกห้องน้ ำในหนองระแซซันมนั
ใช้ไม่ได้ มีห้องน้ ำผู้ชำยอยู่ 2 ล็อค แต่ถ้ำได้รื้อได้ท ำ งบประมำณจำกโรง
ฆ่ำสัตว์ไม่ใช้ ผมเองก็อยำกจะได้เงินจ ำนวนนั้น มำท ำห้องน้ ำในหนองระ
แซซันให้ดี เป็นหน้ำเป็นตำของเทศบำลต ำบลประโคนชัยเรำ อยำกจะ
ฝำกท่ำนประธำนสภำ ถึงท่ำนนำยกด้วย เนื่องจำกเมื่อช่วงหลำยวันท่ี
ผ่ำนมำมีลมพำยุ ผมไปเดินออกก ำลังกำย ได้พบเห็นต้นไม้หักบริเวณ
หนองระแซซัน  อยำกให้ไปตัดแต่งกิ่งต้นไม้ท่ีตำยออก เพรำะมีกิ่งไม้หัก
ลงเต็มข้ำงถนน อยำกให้ไปตัดแต่งกิ่งไม้ตรงนี้ ต้นไม้ไหนท่ีตำยก็อยำก
ให้ไปท ำให้สะอำด ผมเองขอฝำกเรื่องแค่นี้ครับ ขอบคุณมำกครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์   - ขอบคุณท่ำนมงคล มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม ่
ประธำนสภำเทศบำล    ขอเชิญครับ 
นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน          - กรำบเรียน ประธำนสภำเทศบำลท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ  
สมำชิกสภำเทศบำล   เทศบำลผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน นำยกเทศมนตรี หัวหน้ำส่วนรำชกำร 

ท่ำน คณะกรรมกำรชุมชนทุกชุมชนท่ีเคำรพ กระผม นำยเชิดพงษ์  
ดอกประโคน สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1  

 - วันนี้ผมมีหลำยเรื่อง ดังนี้ 
 1. สืบเนื่องจำกผมเป็นสมำชิกสภำเทศบำล เขต 1 แต่มีภำระและ

หน้ำท่ีท่ีต้องออกต่ำงจังหวัด บ่อยครั้งในเรื่องของกำรเซ็นเอกสำรต่ำงๆ 
มันออกไม่ทันท่วงที ผมเองนั้นเป็นคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำร
ประชุม เมื่อมีประชุมก็ต้องมีกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม และในวันนี้
ผมเองถือว่ำ     ท ำหน้ำท่ีบกพร่อง ไม่พร้อมท่ีจะด ำเนินงำน ในเรื่อง
ของกำรเป็นคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมได้ ผมเองขอ
อนุญำตลำออกจำกกำรเป็นคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
ผมขออนุญำตน ำหนังสือเรียน ต่อท่ำนประธำนสภำเทศบำล 
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นำยศักดิ์  สินรัมย์  - อนุญำตให้ท่ำนเชิดพงษ์ ลำออกได้ และจะต้องเสนอช่ือสมำชิก 
ประธำนสภำเทศบำล  สภำเทศบำลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมกำร ตรวจรำยงำนกำรประชุมใหม่  

แทนท่ำนเชิดพงษ์ ขอเชิญครับ 
นำยมงคล  แผ้วพลสง   - เรียน ประธำนสภำเทศบำล และสมำชิกสภำเทศบำล ผู้ทรงเกียรติ 
รองประธำนสภำเทศบำล   และผู้เข้ำรับฟังกำรประชุมสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ ทุกท่ำนครับ 
     กระผมนำยมงคล  แผ้วพลสง สมำชิกสภำเทศบำล เขต ๑  

ผมขอเสนอ ร.ต.ต.วรรณะ  เรืองศิริ เป็นกรรมกำรตรวจรำยงำนกำร
ประชุม แทนนำยเชิดพงษ์ ดอกประโคน ขอบคุณมำกครับ  

นำยศักดิ์  สินรัมย์  -  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
ท่ีประชุม    - ผู้รับรอง 1. นำยจีระ  หรีกประโคน 

2. นำยนก  หลอมประโคน 
3. ร.ต.ต.ประวัติ  ทรงประโคน 
4. นำยอ้อย  ทรงประโคน 
5. นำยเฉลิมชัย  ไวยำประโคน 
6. นำยสุธีร์  ธนูศิลป์ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์  -  มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดเสนออีกหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
ท่ีประชุม    -ไม่มี 
นำยศักดิ์  สินรัมย์  -  เป็นอันว่ำท่ีประชุมสภำแห่งนี้เห็นชอบให้ ร.ต.ต.วรรณะ  เรืองศิริ 
ประธำนสภำเทศบำล   สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1 เป็น กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
     เพรำะฉะนั้น ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำนรับทรำบตำมนี้นะครับ 
     ขอบคุณมำกครับ 
นำยศักดิ์  สินรัมย์  -  มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล   ขอเชิญครับ 
นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน          - กรำบเรียน ประธำนสภำเทศบำลท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ  
สมำชิกสภำเทศบำล   เทศบำลผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน นำยกเทศมนตรี หัวหน้ำส่วนรำชกำร 

ท่ำนคณะกรรมกำรชุมชนทุกชุมชน กระผม นำยเชิดพงษ์  ดอกประ
โคน สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1 ผมขออนุญำตท่ำนประธำนสภำ        
ท่ีเคำรพหำรือต่อ ในเรื่องของวำระอื่นๆ ผมเองตัวอยู่บึงกำฬ แต่ใจผม
อยู่ประโคนชัย ปัญหำหลำยๆด้ำน ไม่ว่ำเรื่องของไฟฟ้ำเรื่องของต้นไม้ 
ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องของประปำ พี่น้องประชำชนจะคิดถึงผมตลอด เรื่อง
ของประปำ น้ ำไม่ไหล ไฟไม่สว่ำง ต้นไม้หัก ต้องท ำอย่ำงไร แต่ผมเอง
โชคดี จะมีเจ้ำหน้ำท่ี ท่ีให้ควำมอนุเครำะห์ผม ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องของ
กำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย น้ ำประปำ งำนกองช่ำง เมื่อผมได้
โทรศัพท์แจ้งก็ได้รีบส่ังกำรให้ด ำเนินกำรให้ทันท่วงที เพื่อบรรเทำควำม 
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ควำมเดือดร้อนของประชำชน ผมเองก็ขอช่ืนชมเจ้ำหน้ำท่ี และวันนี้ก็
ต้องเสียใจกับงำนป้องกันท่ีสูญเสียบุคคลท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถใน
เรื่องของงำนป้องกันและดับเพลิง ท่ีผมกล่ำวถึง ตัวอยู่บึงกำฬ แต่ใจอยู่
ประโคนชัย ผมอยู่ข้ำงนอกท ำไม ผมรู้ว่ำไฟไม่สว่ำงชุมชนนี้ น้ ำประปำ
ไม่ไหล ต้นไม้หักเพรำะอะไร และต้นไม้ท่ีผมตัดไว้ครึ่งหนึ่ง ผมได้
สอบถำมยำวขนำดไหนแล้ว หน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์พระบำทสมเด็จ
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช  คือต้นปีปเมื่อตัดแล้วถำมว่ำผู้ท่ี
ดูแลใส่ใจต้นท่ีก ำลังออกอ่อนๆ มันสำมำรถใช้กรรไกรตัดแต่งกิ่งได้ไม่
เช่ือฝำกท่ำนประธำนสภำไปยังผู้บริหำร ใครมีหน้ำท่ีส่ังกำรให้ตัดเป็น
ทรงส่ีเหล่ียม ทรงกลม ฝนตกลงมำ ต้นหญ้ำเริ่มสีเขียว ต้นไม้ใบหญ้ำมี
สีสัน นี้คือประเด็นท่ีหนึ่ง ท่ีกรำบเรียนท่ำนประธำนสภำผ่ำนไปยัง
ผู้บริหำรให้ช่วยดูแลเอำใจใส่กำรตัดแต่งกิ่งต้นไม้ เมื่อท ำไปแล้วไม่ใช่ได้
หน้ำผม มันได้หน้ำของคนประโคนชัยทุกคน เรื่องนี้ ผ่ำน ผมขอ
กล่ำวถึงกำรประชุมครั้ ง ท่ีแล้ว ท่ำนสมำชิกเปิดดูไ ด้หน้ำท่ี 16 
ประมำณบรรทัดท่ี 10 กว่ำ ฝำกท่ำนประธำนสภำเรียนท่ำนผู้บริหำร
ได้ดูแลในเรื่องของต้นไม้ท่ีมันล้ ำ เกำะสำยไฟ ท่ำนดูถนนสนมศิริฉำย
ตรงสำมแยกศำลตำพฤก ศำลพระภูมิ มันมีเถำวัลย์ ตรงนั้นก็จะมีกล้อง
วงจรปิด ครั้งท่ีแล้วประชุมวันท่ี 24 กุมภำพันธ์ วันนี้ประชุม วันท่ี 28 
เมษำยน ผมถำมควำมคืบหน้ำมันไปถึงไหน มีระบบในกำรบริหำร มี
ระบบในกำรส่ังกำรหรือไม่ หรือมีควำมกระตือรือร้นท่ีจะแก้ไขปัญหำ
ให้กับพี่น้องประชำชนหรือไม่ ผมถำมว่ำในแต่ละเดือน ผู้บริหำรท่ำนได้
เคยประชุมหรือไม่ ประชุมพนักงำน ประชุมเจ้ำหน้ำท่ีเพื่อท่ีจะหำใน
เรื่องปัญหำต่ำงๆท่ีจะต้องแก้ไขให้พี่น้องประชำชนว่ำจะแก้ไขอย่ำงไร 
หรือประชุมแล้วไม่ท ำ ท่ำนก็ส่ังกำรเป็นลำยลักษณ์อักษร  มันจะได้
รวดเร็ว ท ำปุ๊บ ติดปั๊บ หรือว่ำท ำปั๊บค่อยติดปีหน้ำ อย่ำงนี้เป็นต้น  ใน
เรื่องควำมสะอำดก็เป็นปัญหำท่ีจะต้องพูดคุยกันในทุกๆ สมัยกำร
ประชุม ประเด็นท่ีสองผ่ำน ต่อไปประเด็นท่ีสำมเรื่องกำรจัดกีฬำ กำร
จัดกีฬำมีหลำยโครงกำร กีฬำประโคนชัยเกมส์ชิงถ้วยพระรำชทำน
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำสยำมบรมรำชกุมำรี  กีฬำฟุตบอล
ประเพณี 7 คน หนองระแซซันคัพ ครั้งท่ี 14 และกีฬำฟุตซอลท่ีจัด
ข้ำงหนองระแซซัน ท่ำนต้องไปเปิดเฟซบุ๊ก เปิดไลน์ ดูบ้ำงว่ำปัญหำท่ี
เกิดขึ้นเป็นเพรำะ ข้อแรกเกี่ยวกับกำรกีฬำของกองกำรศึกษำ กีฬำ
ฟุตบอลประเพณี 7 คน หนองระแซซันคัพ ครั้งท่ี 14 ในเรื่องของกำร
จัดกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ เขำจัดแบบไหน จัดแบบเทศบำลจัดหรือเอำ
อะไรจัด เมื่อก่อนสูจิบัตรกำรแข่งขันกีฬำกีฬำฟุตบอลประเพณี 7 คน    
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หนองระแซซัน คัพ ครั้ ง ท่ี  1  จะฝำกเอกสำร ผ่ำนเลขำไปยั ง
ประธำนสภำ หนองระแซซันคัพ ครั้ง ท่ี 1 วันท่ี 1 -10 เมษำยน 
2547 ณ สนำมโรงเรียนวัดแจ้ง สูจิบัตรเขำท ำเป็นแบบนี้ มำปีนี้ สูจิ
บัตรฉบับแรก ปี 60 ด้ำนหน้ำมีอะไร ปกเขำมีอะไร  เขำบอก
รำยละเอียดเอำมือท ำหรือเอำอะไรท ำ ข้ำงในมีช่ือทีมกำรแข่งขันกีฬำ 
ผมเองก็ว่ำ จัดกำรแข่งขันกีฬำ ตำมระเบียบให้แข่ง  20 นำที 
ปรับเปล่ียน เป็น 15 นำท่ี เรำสำมำรถปรับเปล่ียนระเบียบกำรจัดกำร
แข่งขันได้หรือไม่ ท่ำนประธำนสภำท่ีเคำรพ หรือถ้ำท ำไม่ได้ก็ไม่ต้องท ำ 
เมื่อท ำแล้วเกิดควำมเสียหำย เสียช่ือ อนึ่งในกำรด ำเนินงำนถ้ำท ำไม่
เป็น  ก็ควรท่ีจะปรึกษำคนท่ีเขำท ำเป็น อย่ำงกีฬำฟุตบอลท่ีผ่ำนมำ
ผู้บรรยำยก็ไม่มี ตำมหลักแล้วต้องมีผู้บรรยำยในกำรจัดกำรแข่งขัน 
ผู้บรรยำยก็ไม่มี ควรต้องหำ เพื่อบรรยำกำศจะได้ไม่เงียบ  มีแต่
เสียงเพลง เวลำจัดกำรแข่งขันไปลดเวลำเขำอีก ท ำไมถึงลดเวลำจำก 
20 นำที เป็น 15 นำที จนรอบแรกวันท่ี 9 เมษำยน 2560 ส ำหรับ
กำรแข่งขันวันท่ี 10 เมษำยน 2560 รอบท่ี 2  รอบ 16  ทีม ก็เอำ
โปรแกรมมำใหม่ ฉบับท่ี 2 ท่ำนอยำกดูฉบับท่ี 2 ไหม มีหนังสือ
ออกมำ กำรแข่งกีฬำฟุตบอลประเพณี 7 คน หนองระแซซันคัพ ครั้งท่ี 
14 ประจ ำปี 60 เริ่มมี เมื่อมีคนกระแทก มีก็มีไปอย่ำงนั้นมีแบบไม่
สมบูรณ์เท่ำใดนัก แล้วก็มำเปล่ียนแปลงเวลำ เขำไปพูดคุยด้วยก็ไม่ได้ 
ต้องเป็น 15 นำที ไม่เช่นนั้นเวลำจะเกิน ในกำรจัดกำรแข่งขัน ถ้ำ
เช่นนั้นกำรจัดกีฬำ ต้ังแต่เริ่มจัดงำนเท่ำท่ีสอบถำมพี่น้องประชำชน มี
เจ้ำหน้ำท่ีเขำมำดูบ้ำงไหม เจ้ำหน้ำท่ีเทคนิคมำดูบ้ำงไหม มีอยู่วันหนึ่ง
กำรจัดกำรแข่งกีฬำ วันท่ี 11 เมษำยน 2560 มีช่ือทีมด้วย ทีมโชค
ชัย พบกับทีมสำมแยก ผู้บรรยำยก็ไม่มี ควรต้องหำ เพื่อสร้ำง
บรรยำกำศ นี่เงียบมีแต่เสียงเพลง ผู้ตัดสินมำเท่ียงครึ่ง ผู้บรรยำยมำ
เท่ียงครึ่ง ผู้ตัดสินเป่ำนกหวีด นักกีฬำลงสนำม ฟุตบอลไม่มีสักลูกท่ีให้
นักกีฬำเตะ ท่ำนทรำบไหมครับว่ำก ำหนดแข่งบ่ำยโมง ลูกฟุตบอล
เดินทำงมำถึง บ่ำยโมงสำมสิบนำที นี่คือระบบในกำรจัดกำร ผมไม่พูด
ดีกว่ำพูดแล้วไม่สุภำพ ถ้ำท ำไปแล้วมันอำยเขำก็อย่ำไปท ำ นี่คือปัญหำ
เลย หลำยข้อเลยท่ีผมกล่ำวมำ แล้วก็อ้ำงถ้ำเล่ือนเวลำเป็น 15 นำที 
จะเล่ือนมำเป็น 20 นำทีไม่ได้ ต้องคอยแจ้งทีมท่ีเข้ำรอบกำรแข่งขัน 
ท้ังๆท่ีทีมเขำนั่งจับฉลำกหมดแล้ว สมองมีไหม ผมก็ไม่เข้ำใจเหมือนกัน 
ผมเรียนท่ำนประธำนสภำ เรียนผู้บริหำร ไปยังกองกำรศึกษำด้วย    
ท่ำนท ำแบบนี้ท่ำนท ำแกล้งผู้บริหำรหรือท ำแกล้งสมำชิกสภำ เพรำะส่ิง
ท่ี มั น ออ ก ไปมั น ก ระทบ ท้ั ง ผู้บ ริ ห ำ ร  ก ระทบประ ธ ำนสภ ำ                   
รองประธำนสภำและกระทบถึงสมำชิกสภำท่ียกมือให้ผ่ำนงบประมำณ 

 
/นี…้ 
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นี้ไป นี่คือปัญหำท่ีต้องช่วยกันบริหำร สูจิบัตรถ้ำเป็นไปได้ เอำแค่ใบ
เดียวก็พอ ให้มันสรุป นี่ปี 47 ปี 44 แล้วท่ำนเปิดดูเทศบัญญัติ ของ
กองกำรศึกษำ งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  2560  หน้ำ 122  
โครงกำรแข่งกีฬำฟุตบอลประเพณี 7 คน หนองระแซซันคัพ  จ ำนวน 
100,000 บำท ส ำหรับจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรแข่งขันแข่ง
กีฬำฟุตบอลประเพณี 7 คน หนองระแซซันคัพ เช่น ค่ำใช้จ่ำยในพิธี
กำร พิธีปิด พิธีเปิด ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำรำงวัลค่ำวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ ในกำร
แข่งขันมีแต่เงินภำษีของพี่น้องประชำชนท้ังนั้นเลย เมื่อเอำมำใช้แล้ว 
ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ ใช้แล้วพี่น้องประชำชนเห็นแล้วคุ้มค่ำกับภำษี
ท่ีจัดเก็บมำ ท่ำนดูนะครับฝำกท่ำนประธำนสภำผ่ำนไปยังผู้บริหำร 
และผู้ท่ีเกี่ยวข้องโดยเฉพำะ ขอเอ่ยช่ือรองอำณดำ ห่วงประโคน ท่ีดูแล
กองกำรศึกษำจัดกีฬำกี่วันท่ำนเคยไปดูหรือไม่ว่ำเขำจัดแบบไหนหรือ
ไปแค่เปิดหรือไปแค่ปิดท่ำนทรำบหรือไม่ว่ำปัญหำท่ีเกิดขึ้น มีอะไรบ้ำง 
ไม่รู้ว่ำหำยหัวไปไหน แล้ววันนี้สมควรท่ีจะมำประชุมจะให้สมำชิกเขำ
ช้ีแจง ท่ำนถ้ำเหนื่อยมำกท่ำนพอหยุดก็หยุดซะ เพรำะจะล ำบำกคนท่ี
อยู่ข้ำงหลัง อย่ำงผมท ำงำนเพื่อประชำชน และท ำงำนเพื่อคะแนนด้วย
ครับ ถ้ำท ำงำนเพื่อประชำชนถ้ำไม่ได้คะแนนก็ไม่ได้เป็นสมำชิก ท ำงำน
ต้องมีผลงำน ผลงำนนั้นท่ีออกมำต้องเป็นผลงำนท่ีดี ถูกตำถูกใจพี่น้อง
ประชำชน ถ้ำท ำไม่ถูกตำถูกใจพี่น้องประชำชน  ก็ เห็นสมควร           
ไม่พิจำรณำ ผ่ำนไปครับกีฬำฟุตบอลประเพณี 7 คน หนองระแซ
ซันคัพ ต่อไปกีฬำประโคนชัยเกมส์ ชิงถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำสยำมบรมรำชกุมำรี  งบประมำณ 200,000 บำท      
ผมไม่ทรำบ แต่ทรำบครำวๆ มำ พอมีเสียงเข้ำทำงหูมำว่ำชุดนักกีฬำ
ฟุตบอล ชุดหนึ่ง 580 บำท ชุดกีฬำวอลเล่ย์บอล 850 บำท ซึ่งเป็น
ชุดนักกีฬำท่ีได้มำตรฐำน เห็นว่ำส่ังตรงมำจำกนอก แต่ไม่รู้นอกไหน 
ท่ำนไปพิจำรณำเอำเอง เพรำะเป็นชุดนักกีฬำเป็นกีฬำเกรด เอ เป็นชุด
กีฬำมำจำกนอกแต่ผมดูแล้วนะ ถำมนอกแถวๆนี้ ชุดนักกีฬำฟุตบอล
น่ำจะไม่เกิน 120 บำท ชุดวอลเล่ย์บอล เช่นเดียวกัน น่ำจะไม่เกิน 
200 บำท ถ้ำมำจำกนอก ไม่รู้ ว่ำ นอกแถวไหนท่ำนคิดเอำเอง 
งบประมำณจะท ำอย่ำงไรเมื่อด ำเนินกำรไปแล้ว เอำมำใช้แล้วให้เกิด
ประโยชน์ ผมท้วงติงเท่ำนี้ เรื่องสุดท้ำย วันนี้พอแค่นี้ งำนประเพณีแห่
เทียนเข้ำพรรษำ หนึ่งท่ำนไปพิจำรณำดูว่ำ งบประมำณ 700000 
บำท สตง. ให้ใช้เท่ำไหร่ วัดมีอยู่ 6 วัด จะแบ่งแยกแต่ละวัดเท่ำไหร่ 
รำงวัลท่ีต้องให้เขำไป แล้วท่ำนประสำนอบจ.แล้วหรือไม่ อบจ.  จะ
อุดหนุนหรือไม่ปีนี้ ไม่รู้ว่ำถำมหรือยังไม่ถำม 
 

/ท่ำนต้องถำม... 
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ท่ำนต้องถำมว่ำจะอุดหนุนมำเท่ำไร มหรสพ 20% จำกงบประมำณ         
ท่ีท ำ ใช้ได้เท่ำไหร่ ท่ำนก ำหนดรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยท่ีจะต้อง
ด ำเนินกำร วัน ท่ี 5 พฤษภำคม 2560 ท่ำนก็ปร ะชุมไป แล้ว
คณะกรรมกำรผมบอกแล้วนะ มีเพียงคณะกรรมกำรกระบวนแห่ท่ำน
ต้องไปหำมำให้ดี หำมำได้ไม่ดีก็จะมีปัญหำเหมือนปีท่ีแล้ว เพรำะมัน  
มีท่ี 1 สองวัด ต้องมำนั่งแก้ไขคะแนนใหม่ท่ีหลัง ต้องช้ีแจ้งหลำยคน 
ไปหำให้มำชัดเจน ไม่ใช่ท่ี 1 จ ำนวน 2 วัด มันไม่เคยมี มันมี 1,ท่ี 2,ท่ี 
3 แล้วมีปัญหำแทนท่ีจะด ำเนินกำรให้กรรมกำรไปช้ีแจงแต่ละวัด      
ให้ทรำบ ปล่อยให้เขำไปก่อนแล้วมำนั่งตัดสินใจเอง แล้วใครผิดใครถูก
สรุปแล้วใครโดนด่ำ สรุปแล้วใครโดนต ำหนิ เรื่องขบวนแห่ ก็เข่น
เดียวกัน เป็นไปหำท่ีอื่นมำ เพรำะผมก็ได้ยินมำ วัดนี้ต้องหำอะไรมำตัด
คะแนน จำก 100 คะแนน อันนี้ต้องเพิ่ม ควำมยุติธรรมไม่เกิด  ต้องมี
ปัญหำ มหรสพ 20% ท่ำนต้อง ช้ีแจงรำยละเอียดมำเลย 
คณะกรรมกำรตัดสินขบวนแห่ และคณะกรรมกำรตัดสินเทียน เอำมำ
จำกท่ีไหน วันเข้ำพรรษำตรงกับวันท่ี 1 กรกฎำคม 2560 ผมฝำก
ถำมท่ำนประธำนสภำไปถึงผู้บริหำรท่ำนได้ประสำนถึงอบจ.หรือยัง  
แค่นี้ครับท่ำนขอบคุณมำกครับ  

นำยศักดิ์  สินรัมย์  -  ขอบคุณท่ำนเชิดพงษ์ มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใด เสนออีกหรือไม่ 
ประธำนสภำเทศบำล   ครับ   
นำยประสงค์  พวงไพบูลย์ - เรียน ท่ำนประธำนสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ   
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย ขอบคุณท่ำนเชิดพงษ์ งำนท่ีทำงเทศบำลจัดก็มีข้อบกพร่องหลำยอย่ำง 

เมื่อกี้ท่ำนเชิดพงษ์ยกสูจิบัตรขึ้นมำ เหมือนท่ีผมเคยนั่งรถไฟเข้ำไปใน
กรุงเทพจะมีกระดำษช ำระห้อยไว้ในห้องส้วม เหมือนกับสูจิบัตรท่ีท่ำน
เชิดพงษ์ น ำมำเสนอ ก็ฝำกทำงกองกำรศึกษำ สูจิบัตรเขำต้องท ำเป็น
เล่มนี่เหมือนกระดำษช ำระ ฝำกท่ำนปลัด ท่ำนรองปลัด ถ้ำไม่เต็มใจจะ
ท ำหรือท ำไม่ได้ก็อย่ำต้ังงบประมำณมำ ก็ฝำกทำงสภำ ต่อไปถ้ำท ำ
โครงกำรต่ำงๆ ต้องถำมเจ้ำหน้ำท่ีด้วยว่ำต้ังมำนี้ท ำได้ไหม ผมเสียใจไม่
น่ำจะมีต้องช้ีแจงรำยละเอียดถ้ำต้ังงบประมำณมำหรือให้สภำลงมติ
ผ่ำนไปแล้ว ท่ำนพอใจท่ีจะท ำไหมต้องเป็นอย่ำงนั้นครับ โครงกำร
ต่ำงๆ ท่ีท่ำนท ำมำต้องพร้อมท่ีจะท ำไม่ใช่ ท ำแบบท่ีท่ำนเชิดพงษ์    
ดอกประโคน กล่ำว จะท ำให้เรำเสียหำย ท่ำนผู้อนุมัติงบประมำณเขำก็
เสียหำย เขำอนุมั ติโครงกำรไปแล้ว แทนท่ีผลงำนออกมำจะดี          
เชิดหน้ำชูตำทุกฝ่ำย  ก็ฝำกเจ้ำของโครงกำรต่ำงๆ ว่ำโครงกำรท่ีเสนอ
มำนั้น ท่ำนต้องพร้อมท่ีท ำ ไม่ใช่เสนอมำเพื่อของบประมำณมำกๆ 
ไม่ใช่ท ำแล้วเสนอมำในรูปเล่มเสียหำยมำกๆ เลย อีกอันหนึ่งท่ีอยำกจะ
ช้ีแจงเวลำของกำรแข่งขัน มีควำมจ ำเป็นจริงๆ เพรำะในช่วงวันของ 

 
/กำรแข่งขัน… 
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          กำรแข่งขันกีฬำ 7 คนนั้น เรำต้ังงบประมำณจะแข่งถึงวันท่ี 13 
เมษำยน แต่พอถึงวันจริงเรำไม่สำมำรถแข่งในวันท่ี 13 ได้ จึงลดมำอีก
วันหนึ่ง เมื่อโปรแกรมกำรแข่งขันออกมำแล้ว จะต้องแข่งต้ังแต่วันท่ี 
6-13 เมษำยน 2560 แต่เนื่องจำกประโคนชัย ได้รับมอบหมำยเข้ำ
ร่วมขบวนแห่ท่ีทำงจังหวัดจัดงำน เพรำะฉะนั้นเรำเลยมำคุยกันว่ำเรำ
จะให้จบภำยในวันท่ี 12 เมษำยน 2560 เมื่อลดจ ำนวนวันลงมันถึง
วันแข่งแล้ว จะไปแข่งต่อวันท่ี 14-15 ไม่ได้ เมื่อปรึกษำกันแล้ว
จ ำเป็นต้องลดเวลำกำรแข่งขันลง เพื่อวันท่ี 13 เมษำยน จะได้ไม่ต้อง
แข่งขัน เนื่องจำกจะต้องไปร่วมงำนท่ีจังหวัด ปีนี้ท่ำนท้ังหลำยก็คงจะ
ทรำบว่ำขบวนแห่ของประโคนชัยได้ท่ี 1 นำยอ ำเภอก็ได้กล่ำวว่ำ
ท ำงำนลงทุนขบวนแห่ไป 3-4 แสนบำท เพื่อชิงรำงวัล 1 แสนบำท 
เหมือนท่ำนท่ีจะแห่เทียน บำงทีงบประมำณหลำยแสนเพื่อชิงรำงวัลไม่
เท่ำไหร่ ขอขอบคุณท่ำนเชิดพงษ์ ท่ีได้รวบรวมรำยละเอียดต่ำงๆมำ 
แล้วก็ฝำกกองต่ำงๆ กองกำรศึกษำ โครงกำรอะไรก็ตำม เมื่อเสนอ
มำแล้วเรำก็ต้องท ำให้ดี ไม่ใช่ท ำออกมำแล้วใช้ไม่ได้ ก็เสียคนอนุมัติ
โครงกำร ผู้อนุมัติงบประมำณ เรำต้องท ำให้ถูกใจท้ังของโครงกำรและ
ผู้อนุมัติโครงกำร ไม่ใช่ท ำไม่ได้ ท ำให้เสียหำยทุกฝ่ำย ผมก็เสียหำย
ผู้อนุมั ติโครงกำร ดูแลลูกน้องอย่ำงไร ผมยอมรับว่ำควบคุมได้         
ไม่เท่ำไหร่ เพรำะงำนเยอะยำก ฝำกรองปลัด เจ้ำหน้ำท่ีกองต่ำงๆ           
ถ้ำไม่มีควำมสำมำรถจะจัดได้ ไม่ต้องเขียนโครงกำรเสนอมำ เสียเงินไป
แล้วเสียช่ืออีก เสียช่ือจนไม่มีจะเสียเพรำะรำยกำรทุกอย่ำง  เรำได้
อนุมัติโครงกำรไปแล้ว คนท่ีโดนด่ำคนแรกคือนำยก เพรำะเป็นอย่ำงนี้
ผอ.กอง ทุกท่ำน ช่วยดูแลลูกน้องตัวเองให้ดี มีควำมสำมำรถรึเปล่ำ    
ถ้ำไม่มี ควรเอำงบประมำณไปท ำอย่ำงอื่นดีกว่ำ อีกเรื่องหนึ่ง อย่ำงท่ี
ท่ำนเชิดพงษ์ ได้พูดถึงเจ้ำหน้ำท่ีของเรำ ในช่วงวันท่ี 24-26 เมษำยน 
2560 มีพำยุฤดูร้อนเกิดขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่มีเหตุกำรณ์ในเขต
เทศบำล จะมีเหตุกำรณ์เกิดขึ้นนอกเขตเทศบำล ก็อยำกช้ีแจงเพิ่มเติม
อีกนิดหนึ่งว่ำ วันนี้รองอำณดำ ห่วงประโคน ได้ไปประชุมท่ีจังหวัด
แทนผม และวันเทศบำลก็ได้ประสำนกับคุณอิศรำ ให้ประสำนกับรอง
นำยกมำช่วยเปิดงำนให้วันเทศบำล เพรำะผมไม่อยู่ และรองนำยกก็ได้
ประสำนงำนกับท่ำนประธำนสภำ ให้เป็นผู้ด ำเนินกำรในวันดังกล่ำว 
ผมอยำกจะช้ีแจงเท่ำนี้  

นำยศักดิ์  สินรัมย์  -  ขอบคุณท่ำนนำยก มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใด เสนออีกหรือไม่ 
ประธำนสภำเทศบำล 
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นำยมงคล  แผ้วพลสง   - เรียน ประธำนสภำเทศบำล และสมำชิกสภำเทศบำล ผู้ทรงเกียรติ 
รองประธำนสภำเทศบำล   และผู้เข้ำรับฟังกำรประชุมสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ ทุกท่ำนครับ 
     กระผมนำยมงคล  แผ้วพลสง สมำชิกสภำเทศบำล เขต ๑  

อยำกจะหำรือเรื่องกีฬำประโคนชัยเกมส์ ชิงถ้วยพระรำชทำนสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำสยำมบรมรำชกุมำรี  ผมคิดว่ำกีฬำฟุตบอล 
วอลเล่ย์บอล  ตอนนี้มีท่ีปรึกษำฯ มำช่วยงำนตรงนี้แล้ว  น่ำจะเอำ
ช่ือเสียงมำคืนได้แล้ว งบประมำณจ ำนวน 200,000 บำท นี้ ต้ังได้
ขอให้ท ำให้ดี  ไม่ใช้ท ำเหมือนทุกวันนี้  ท ำไปแบบพอที นี่ เองผม
อยำกจะฝำกประธำนสภำถึงผู้บริหำรว่ำ กีฬำวอลเล่ย์บอล ท่ำนท่ี
ปรึกษำฯ พอมี ศักยภำพท่ีจะจัดได้แล้ว  มำนั่ งหำรือกันว่ำกีฬำ
วอลเล่ย์บอลท ำอย่ำงไร อันนี้ผมก็ไม่ทรำบระเบียบกำร ท่ำนรองปลัด
ช่วยแนะน ำหน่อยก็ได้ เพรำะว่ำเรำควรจะเอำช่ือเสียงของเทศบำลเรำ
มำคืนตรงนี้ เทศบำลต ำบลโคกม้ำ กีฬำวอลเลย์บอลของเขำท ำได้ดีทุก
ปี  แต่เทศบำลเรำเอำนักกีฬำวอลเล่ย์บอลมำจำกไหนก็ไม่ทรำบ
เหมือนกัน แต่ก็เสียเงินเหมือนกัน ท่ีเทศบำลจัดแข่งฟุตบอล จัดไปจัด
มำมีคนลงเฟซบุ๊กด่ำเทศบำล ควำมจริงผมอยำกได้อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
กำรกีฬำ ตรงนี้น่ำจะท ำได้  ท ำให้เทศบำลเรำมีช่ือเสียงอีกครั้ง ตรงนี้
ผมคิดว่ำน่ำจะท ำได้ ถึงจะแพ้แต่ก็แพ้ไม่น่ำเกลียด  ผมเคยสนับสนุน
เมื่อสมัยกีฬำวอลเล่ย์บอลหมดไป 10,000 บำท ท่ีเทศบำลจัดกีฬำ
วอลเล่ย์บอล แต่ตรงนี้ผมขอเสนอให้ท่ำนนำยกใช้งำนท่ีปรึกษำฯ 
หน่อยครับ เอำเลยท่ีปรึกษำฯ ท ำอย่ำงไรท่ีเทศบำลเรำมีช่ือเสียง ผม
สนับสนุนด้วยคนหนึ่งขอให้ท่ำนท ำจริง เรื่องท่ีสองผมเองก็อยำกจะ
ฝำกอยู่นิดหนึ่ง เจ้ำหน้ำท่ีท่ีไปทัศนศึกษำ ส ำนักปลัด ผมเองอยำกจะ
ต ำหนินิดหนึ่ง เพรำะผมไม่ได้ไป เพียงแต่ผมได้ข่ำวว่ำกำรทัศนศึกษำ 
ต้ังงบประมำณมำเพื่อเจ้ำหน้ำท่ีไปทรมำน ในกำรไปทัศนศึกษำตรงนี้ 
ทรำบข่ำวมำว่ำอำหำรเช้ำ ต้ังแต่ไปเกำะช้ำง มำครั้งนี้ผมก็ได้ยินอีก ถ้ำ
อย่ำงนั้นปีหน้ำจะโทษผมไม่ได้ ผมจะให้ไปแค่สวนแถวปำกช่องเท่ำนี้ก็
พอ อย่ำไปไกลเลยเพรำะจะส้ินเปลือง ผมเองอยำกจะให้เจ้ำหน้ำท่ี
ศึกษำดูงำน แล้วศึกษำจริงๆ และสบำยใจท่ีสุด ผมไม่ได้ไปแต่หูได้ยิน
ว่ำไม่ค่อยดี อันผมเคยปรำรภกับรองปลัด ขอบคุณมำกครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์  -  ขอบคุณท่ำนมงคล มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใด เสนออีกหรือไม่ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล  
นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน          - กรำบเรียน ประธำนสภำเทศบำลท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ  
สมำชิกสภำเทศบำล   เทศบำลผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน นำยกเทศมนตรี หัวหน้ำส่วนรำชกำร 

ท่ำนคณะกรรมกำรชุมชนทุกชุมชน กระผม นำยเชิดพงษ์   
ดอกประโคน สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1 อีกเรื่องหนึ่งก็ฝำกท่ำน 
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ประธำนสภำไปยังผู้บริหำรด้วยแล้วผ่ำนไปยัง ส ำนักปลัด ไมค์พูดแล้ว
มันเต้ียไป สมควรท่ีจะเปล่ียนใหม่ ก็ควรจะเปล่ียน เพิ่มเติมอีกนิดหนึ่ง 
ผมเดินทำงมำเจอส่ีแยกไฟแดง ผมผ่ำนมำหลำยจังหวัด บึงกำฬ 
สกลนคร มหำสำรคำม ร้อยเอ็ด มำถึงบุรีรัมย์ ผมเห็นหน่วยงำนส่วน
รำชกำรโดยเฉพำะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขำมีซุ้มพระบรมฉำยำ
ลักษณ์รัชกำลท่ี 10 ในเขตเทศบำลผมยังไม่เห็น ในเขตเทศบำลเรำ
โดยเฉพำะ บริเวณหน้ำส ำนักงำน ส่ีแยก เห็นควรให้รีบด ำเนินกำร          
ในกำรแสดงควำมจงรักภักดีต่อพระองค์ท่ำน ประเด็นท่ี 2 ถ้ำเป็นไป
ได้ฝำกท่ำนประธำนสภำผ่ำนไปยังท่ำนนำยก สมัยประชุมต่อไป        
ในกำรประชุมอยำกจะรบกวนท่ำนช่วยบอกรองนำยกของท่ำนมำนั่ง
รับฟังพวกผม แล้วเวลำสมำชิกถำมเขำจะตอบผมถูก ถ้ำตอบไม่ถูก        
ผมจะได้ช้ีแจงเขำไปว่ำจะต้องท ำอย่ำงไร ถ้ำอย่ำงนั้นไม่มีรสชำติ            
ถ้ำนำยกตอบเองก็ตอบไม่ถูก รองอำณดำ ห่วงประโคน ดูแลกอง
กำรศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ก็ต้องช้ีแจงไม่ใช่ท่ำนมำรับหน้ำ
คนเดียว แล้วท่ำนจะมำปวดหัว ฝำกท่ำนประธำนสภำถึงนำยก       
ถ้ำรองอำณดำ ห่วงประโคน ในสมัยหน้ำท่ีจะประชุมถ้ำไม่มำก็
เห็นสมควรออกไปเชิญขอบคุณมำกครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์  -  ขอบคุณท่ำนเชิดพงษ์ มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใด เสนออีก 
ประธำนสภำเทศบำล   หรือไม่ครับ 
นำยประสงค์  พวงไพบูลย์ - เรียน ท่ำนประธำนสภำเทศบำล ท่ีเคำรพ   
นำยกเทศมนตรีต ำบลประโคนชัย   วันนี้ผมได้มอบรองอำณดำ ไปประชุมท่ีจังหวัดเนื่องจำกผมติดภำรกิจ              

ประชุมทำงนี้ และผมได้แจ้งให้เตรียมมำช้ีแจงเองในครำวประชุมครั้ง
ต่อไป ผมจะไม่ช้ีแจงให้แล้ว 

นำยศักดิ์  สินรัมย์  -  ขอบคุณท่ำนนำยก มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใด เสนออีก 
ประธำนสภำเทศบำล   หรือไม ่  
นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน          - กรำบเรียน ประธำนสภำเทศบำลท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ  
สมำชิกสภำเทศบำล   เทศบำลผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน นำยกเทศมนตรี หัวหน้ำส่วนรำชกำร 

ท่ำนคณะกรรมกำร ชุมชน ทุก ชุมชน  ก ระผม  น ำย เ ชิ ดพ งษ์            
ดอกประโคน สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1 ขอบคุณมำกครับส ำหรับ
ค ำตอบ ส ำหรับกำรประชุมท่ีจังหวัดไม่เป็นไรครับท่ีช้ีแจงถูกต้อง            
ในโอกำสข้ำงหน้ำ สมัยหน้ำท่ีจะประชุม เพรำะผมเองมีเรื่องอยำกจะ
ถำมเจ้ำตัวเขำเป็นรองนำยกดูแลเรื่องกองกำรศึกษำดูแลแบบไหนใน
กองกำรศึกษำมีหลำยอย่ำงในระบบกำรศึกษำต้ังแต่ประถม มัธยม 
กีฬำเรื่องของสันทนำกำรในยุทธศำสตร์ก็มีว่ำจะต้องสนับสนุนให้พี่น้อง
ประชำชนมีกำรศึกษำ ได้มีกำรออกก ำลังกำย ผมจะได้ตอบเขำถูกเป็น
รองนำยกท่ีดูแลกองกำรศึกษำท ำอะไรบ้ำง หรือไปแต่ประชุม มีสมองท่ี 
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จะคิดไม่ว่ำโครงกำรข้ำงหน้ำจะท ำอะไร อย่ำงงำนแห่เทียนเข้ำพรรษำ
มเีขำมีสมองไหมท่ีจะหำงบประมำณมำช่วยดูแลว่ำจะท ำอย่ำงไรไม่ใช่ 
มำเป็นแต่รองนำยกอย่ำงเดียว ท ำให้ผู้บริหำรล ำบำกใจอะไรอย่ำงนี้
เป็นต้น ถ้ำสมัยหน้ำฝำกประธำนสภำเรียนผู้บริหำรก็แล้วกัน รบกวน
แล้วกัน เน้นย้ ำเชิญให้เข้ำประชุม ขอควำมกรุณำจริงผมจะได้เตรียม
ข้อมูลท่ีจะให้เขำได้ช้ีแจงผมด้วยว่ำผมเป็นสมำชิก ผมมำจำกพี่น้อง
ประชำชน เขำมำจำกกำรแต่งต้ังเขำไม่สนใจใครอยู่แล้ว ขอบคุณครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์  -  ขอบคุณท่ำนเชิดพงษ์ มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใด เสนออีก 
ประธำนสภำเทศบำล   หรือไม่ครับ  
นำยสุธีร์  ธนูศิลป์   - เรียน ประธำนสภำเทศบำล และสมำชิกสภำเทศบำล ผู้ทรงเกียรติ 
สมำชิกสภำเทศบำล    ท่ีเคำรพทุกท่ำนครับ กระผม นำยสุธีร์ ธนูศิลป์ สมำชิกสภำเทศบำล 

เขต 2 เกี่ยวกับเรื่องกำรจัดกีฬำฟุตบอลประเพณี 7 คน หนองระแซ
ซันคัพ ผ่ำนประธำนไปถึงผู้บริหำรผมก็เข้ำใจท่ำนนำยกว่ำท่ำนเป็น        
ผู้มอบหมำยให้รองอำณดำ ห่วงประโคน เป็นผู้ก ำกับดูแลกำรจัดกำร
แข่งขัน และกำรบริหำรจัดกำรนั้นเรื่องงบประมำณในส่วนท่ีผมนั่งฟัง
ท่ำนนำยกได้ช้ีแจงเกี่ยวกับเรื่องว่ำจัดแล้วไม่ดี หรือจัดแล้วมีปัญหำ       
ก็ไม่น่ำจะจัดหรือให้ทำงกองกำรศึกษำพิจำรณำในเรื่องกำรจัดกีฬำ
ฟุตบอลประเพณี 7 คน หนองระแซซันคัพนี้ คืออย่ำงนี้ครับ ผมอยำก
ช้ีแจงให้ทรำบว่ำกำรจัดกีฬำฟุตบอลประเพณี 7 คน หนองระแซ
ซันคัพ เขำจัดมำนำนแล้ว แล้วเขำจัดเป็นประเพณี แต่ละปีแต่ละครั้ง
เขำจัดให้ยิ่งใหญ่ เขำไม่ได้จัดให้ถอยหลังลงคลอง หรือจัดแบบไปวันๆ 
หรือจัดแบบจ ำเป็นต้องจัด กีฬำฟุตบอลประเพณี 7 คน หนองระแซ
ซันคัพ ต้องมีกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี แต่ในเรื่องกำรจัดในปีนี้  ทำง
ผู้บริหำรต้องก ำชับและก ำกับทำงกองกำรศึกษำ ไม่ใช่ ว่ำปล่อย            
ครั้งต่อไปก็จัดเหมือนเดิม กีฬำนี้พูดมำนำนแล้ว พูดทุกครั้งท่ีมีกำร
ประชุมสภำ แต่ไม่มีกำรแก้ไข ผมก็ฝำกท่ำนประธำนไปถึงคณะ
ผู้บริหำร ทุกครั้งท่ำนประธำนก็รับปำกไปถึงคณะผู้บริหำร แต่พอตอบ
แต่ละครั้งคือท่ำนนำยก ผมเข้ำใจนะท่ำนนำยก แต่ผู้มอบหมำยทุก
อย่ำงท่ำนนำยกรับผิดชอบ แต่ท่ำนนำยกต้องให้คนท่ีท่ำนนำยก
มอบหมำยและมีควำมรับผิดชอบเขำมำตอบบ้ำงครับผม และอีกอย่ำง
กำรจัดกีฬำกีฬำฟุตบอลประเพณี 7 คน หนองระแซซันคัพ มันเป็น
ประเพณีเรำจะยกเลิกก็ไม่ได้ ชำวบ้ำนด่ำแน่นอน โดนแน่นอน คณะ
ผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล แต่เรำจัดแล้วเกิดปัญหำ เรำหำวิธีแก้ไข 
แก้ปัญหำ ให้ตรงจุดว่ำมีปัญหำอะไรท่ีเกิดขึ้นในปีท่ีผ่ำนมำ อยู่ๆ จะ
ยกเลิกเป็นไปไม่ได้ชำวบ้ำนด่ำแน่นอนครับผม ควำมเสียหำยเกิดขึ้น
แน่นอน กีฬำฟุตบอลประเพณี 7 คน หนองระแซซันคัพ จัดมำนำน
แล้ว ปกติชุมชนเขำจัดเองเขำจัดได้ดีทุกครั้ง แต่ช่วงหลังเทศบำล 
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ขอก ำกับดูแลเอง แต่มำจัดได้แบบนี้ ต้องมำพิจำรณำในส่วนของ
เจ้ำหน้ำท่ีรับผิดชอบ ว่ำสมควรมีให้เขำดูแลด้ำนนี้อีกไหมครับอย่ำงสูจิ
บัตรผมเห็นแล้วทุเรศมำก ขอโทษนะครับท่ำนประธำนสภำ ท่ำนนำยก
เห็นแล้วก็ยังอึ้งเหมือนกันนะครับท่ำนประธำนสภำ ผมต้องฝำกท่ำน
ประธำนสภำถึงคณะผู้บริหำรว่ำกีฬำฟุตบอลประเพณี 7 คน หนองระ
แซซันคัพ นั้น มันต้องพัฒนำเปล่ียนแปลงให้ดีขึ้น ไม่ใช่จะยกเลิก         
ทำงสมำชิกยินดีให้งบประมำณสนับสนุน ขอให้จัดให้ดี  ผมก็ขอกรำบ
เรียนท่ำนประธำนสภำ  ขอบคุณมำกครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์  -  ขอบคุณท่ำนสุธีร์ มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใด เสนออีกหรือไม่ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล - ขอขอบคุณท่ำนนำยก ท่ำนปลัด ท่ำนท่ีปรึกษำ  ท่ำนเลขำ ท่ำนผอ.

กอง ก็มีบำงอย่ำงท่ีทำงสภำได้เสนอแนะ ก็ขอให้เรำได้น ำไปด ำเนินกำร 
กำรท ำงำนของพวกเรำมันเป็นรูปขององค์กรมันจะต้องมีบำงส่ิง
บำงอย่ำงท่ีต้องพูดคุยกันก็ขอฝำกไว้ ผมอยำกฝำกแนวคิดว่ำกำร
ท ำงำนต้องมีผู้ใหญ่ควบคุม คัดกรอง งำนถึงจะเดิน ผมอ่ำนสำรวัน
เทศบำลฝำกพี่น้องเทศบำลเรำ งำนมีหลำยกอง มีหลำยงำนให้ตกผลึก
ในกองเสียก่อนแล้วจึงผ่ำนมำท่ี ท่ำนรองปลัด ท่ำนปลัด แล้วจึงผ่ำนมำ
ท่ำนนำยกเรียงล ำดับตำมข้ันตอนฝำกตรงนี้ไว้ ให้ช่วยกัน  

นำยสุทิน  ชัยวิเศษ กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำท่ีเคำรพ สมำชิกสภำเทศบำลผู้ทรงเกียรต ิ
เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี  และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ต้ังแต่เริ่มเปิดสมัยประชุมมำ ไม่เฉพำะ

สมัยนี้รอบท่ีผ่ำนๆมำเช่นเดียวกันผมมีควำมรู้สึกว่ำกองกำรศึกษำถ้ำ
เป็นขนมหรือเป็นอะไรก็คงจะเละเทะ โดนถล่ม โดนต ำหนิ ท้วงติง
ต่ำงๆ มำโดยตลอด ท่ำนท้ังหลำยครับควำมผิดพลำด ควำมไม่เหมำะ
ไม่ควรท้ังปวง  ท่ีท่ำนกล่ำวถึงฝ่ำยผู้บริหำรนั้น แทบทุกท่ำนท่ีนั่งฟังอยู่
ก็จะฟุ้งเป่ำไปท่ีนำยกเพียงท่ำนเดียวควำมจริงแล้วท่ีนั่งอยู่จะมีอยู่         
5 คน เพรำะฉะนั้นผมขอประกำศตรงนี้ว่ำควำมผิดพลำดท้ังหลำยท้ัง
ปวง ท่ีท่ำนท้วงติงท่ีท่ำนต ำหนิ ผมขอให้พวกผมทีอยู่ข้ำงหลังได้มีส่วน
แบ่งด้วย ผมยินดีรับค ำต ำหนิค ำท้วงติงด้วยควำมยินดี และต้ังอกต้ังใจ
ต่อไปนี้ จะต้องล้วงลึก ลงลึกเข้ำไปอีก ซึ่งผมเพิ่งได้รับไฟเขียวจำกท่ำน
นำยก เรื่องของกองกำรศึกษำนั้นท่ำนก ำชับให้ลงลึกเข้ำไปอีก แปลว่ำ
ท่ีผ่ำนมำยังลึกไม่พอ ก็จะพยำยำมเข้ำไปใกล้ชิด อำจจะต้องไปนั่งท่ี
กองกำรศึกษำทุกวัน จะต้องหำวิธีกำรแก้ไข ซึ่งตอนนี้ขั้นตอนและ
กระบวนกำรท่ีจะปรับปรุงแก้ไข ประสิทธิภำพ คุณภำพ กำรท ำงำน
ของบุคลำกร ในกองกำรศึกษำนั้นได้เริ่มแล้วครับ ผมจึงขอกรำบเรียน
ท่ำนท้ังหลำย โดยเฉพำะท่ำนสมำชิกครับว่ำ ขอให้ท่ำนได้ใจเย็นอีก 
นิดหนึ่ง ผมเข้ำใจว่ำทุกส่ิงทุกอย่ำง ต้องใช้เวลำนิดหนึ่งอยำกให้ได้
ตำมใจท่ีเรำต้องกำร ปุ๊บปั๊บทันทีทันใดท่ีใจเรำต้องกำรก็ไม่สำมำรถท่ี 

 
/จะเป็นไปได้.. 
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จะเป็นไปได้ ผมต้องขอเวลำนิดหนึ่ง ตอนนี้ลงลึกไป 50 เซ็นต์ ก็จะลง
ไปอีกสัก 20 เซ็นต์ ประเด็นต่อมำวันเทศบำล ผมเห็นท่ีป้ำยแล้ว 
กลับไปท่ีบ้ำนก็มีหนังสือ และจะไปอบรมท่ีพัทยำ อันนี้ผมขอรับผิด
ด้วยว่ำผมปำกหนักไป  ไม่ได้ถำมท่ำนนำยกว่ำงำนวันเทศบำลได้
มอบหมำยใคร ได้มอบหมำยรองนำยกท่ีมีอยู่ท้ังสองท่ำนหรือยัง ไม่ได้
ถำม เกิดจำกกำรคิดเอำเอง ท่ำนนำยกคงมอบแล้วละ ต้องขออภัย    
ผมเองก็มีส่วนบกพร่องถ้ำถำมสักค ำหนึ่งก็คงจะดี  แค่นี้ครับท่ำน
ประธำนครับ ขอบคุณมำกครับ 

นำยศักดิ์  สินรัมย์  -  ขอบคุณท่ำนท่ำนเลขำนุกำรนำยกฯ มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใด  
ประธำนสภำเทศบำล   เสนออีกหรือไม่ครับ  
นำยเชิดพงษ์  ดอกประโคน          - กรำบเรียน ประธำนสภำเทศบำลท่ีเคำรพ ท่ำนสมำชิกสภำ  
สมำชิกสภำเทศบำล   เทศบำลผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน นำยกเทศมนตรี หัวหน้ำส่วนรำชกำร 

ท่ำนคณะกรรมกำร ชุมชน ทุก ชุมชน  ก ระผม  น ำย เ ชิ ดพ งษ์              
ดอกประโคน สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1 ขอขอบพระคุณท่ำน
เลขำนุกำรฯ ท่ีได้ขึ้นมำช้ีแจง ผมเองในเรื่องของกองกำรศึกษำ ผมเอง
ต่อสู้มำ 5 ปี ผมใช้เวลำมำ 5 ปี ท่ำนว่ำนำนไหมครับ สักครู่ท่ำนเลขำ
ว่ำเจำะลึก 50  ผมว่ำเจำะลึก 100 เปอร์เซ็นต์ เลยครับงำนจะได้เดิน 
ขอบคุณมำกครับท่ำนประธำน 

นำยศักดิ์  สินรัมย์  -  ขอบคุณท่ำนเชิดพงษ์ มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใด เสนออีกหรือไม่ 
ประธำนสภำเทศบำล   เสนออีกหรือไม่ครับ  
นำยสุธีร์  ธนูศิลป์   - เรียน ประธำนสภำเทศบำล และสมำชิกสภำเทศบำล ผู้ทรงเกียรติ 
สมำชิกสภำเทศบำล    ท่ีเคำรพทุกท่ำนครับ กระผม นำยสุธีร์ ธนูศิลป์ สมำชิกสภำเทศบำล 

เขต 2 นำยสุธีร์  เมื่อกี้ผมนั่งฟังท่ำนเลขำนุกำรได้อธิบำยช้ีแจงเกี่ยวกับ
กองกำรศึกษำ คือทำงสมำชิกท่ีอภิปรำยนั้นไม่ได้พุ่งเป้ำไปท่ีท่ำนนำยก
นะครับ แต่พุ่งเป้ำไปท่ีรองนำยกอำณดำ ห่วงประโคน ในกำรบริหำร
จัดกำรก ำกับดูแลกองกำรศึกษำ ท่ำนนำยกท่ำนมอบหมำย ท่ำนรอง
นำยกแต่ท่ำน ให้ดูแลแต่ละกองอยู่แล้ว ท่ำนเลขำผมขอช้ีแจงเพรำะ
สมำชิกไม่ได้พุ่งเป้ำไปท่ีนำยก อีกเรื่อง ต้ังแต่สมัยเข้ำมำ สมัยท่ี 2 ของ
ปีแรก เรื่องไมค์ ผมเคยฝำกท่ำนประธำนไปเมื่อปี 55 นี่ก็ 11 ปี ท่ีใช้
อยู ่เขเขำจัดซื้อเมื่อปี 2549 มำ จะครบ 5 ปี ฝำกท่ำนประธำนไปถึง
คณะผู้บริหำร ส ำนักปลัด หรือกองท่ีก ำกับดูแลด้วยนะครับ ถ้ำต้ัง
งบประมำณจัดซื้อไมค์ได้ ก็ให้ด ำเนินกำรได้เลย ทำงคณะสมำชิกจะ         
ยกมือให้ ไมค์แบบนี้เอำไว้นั่งพูดไม่ได้ยืนพูด ถ้ำยืนพูดจะสูงกว่ำนี้ฝำก
ท่ำนประธำน ไปถึงคณะผู้บริหำรด้วยครับ ขอบคุณมำกครับผม 

นำยศักดิ์  สินรัมย์   - มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม ่ขอเชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
 

/ท่ีระชุม... 
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ท่ีประชุม    - ไม่มี  
     - ปิดประชุม       
 
ปิดประชุม     เวลา 11.30 น. 
 
 
(ลงช่ือ)   จารุณี          ผู้จดรำยงำนกำรประชุม   (ลงช่ือ) จ่ำสิบโท      สันติ     ผู้จัดท ำรำยงำนกำรประชุม 
        (นำงจำรุณี  คงทวี)                               (สันติ  นรสีห์) 
   เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน       เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย 
 

 

  คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม ได้ท ำกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบล 
ประโคนชัย สมัยสำมัญ สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 1 ประจ ำปี  2560 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี............................................
เวลำ...............น.  จึงลงลำยมือช่ือไว้เป็นหลักฐำนต่อไป 
 
 

1. (ลงช่ือ)   สมนึก              ประธำนกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 

                        (นำงสมนึก เทียมมณีรัตน์) 
 

 
 

2. (ลงช่ือ) ร.ต.ต.    วรรณะ             กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 

                      (วรรณะ  เรืองศิริ) 
 

 
 

3. (ลงช่ือ)   สุธีร์     กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 

                            (นำยสุธีร์ ธนูศิลป์) 
 

 
 

  รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลฉบับนี้ สภำเทศบำลต ำบลประโคนชัย ได้รับรองเรียบร้อยแล้ว  
เมื่อครั้งประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ สมัยท่ี............ครั้งท่ี............ประจ ำปี.............. เมื่อวันท่ี......................... 
 
 

(ลงช่ือ)  ศักดิ์  ประธำนสภำเทศบำลประโคนชัย  
              (นำยศักด์ิ สินรัมย์) 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


