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ผู้มาประชุม
1. นายวรานนท์
2. นายภักดี
3. นายธนกร
4. นายสมทวน
5. นายบุญจริง
6. นายสมชาย
7. นายไพโรจน์
8. นายพลณรงค์
9. นายรุ่งชัย
10. นายสุภาพ
11.นายนิพนธ์
12. นายเจริญ
13. นายบัญเทิง
14. นายอภิชาติ
15. นายเธียรชัย
16. นายมงคล
17. นายสุรพล
18. นายณัฐพงษกร
19. นายสุเทพ
20. นายอิสหาก

เกลื่อนสิน
พรหมสุวรรณ
บริสุทธิญาณี
ตันจู
แก้วนาบอน
สายบัว
รุจิวิวัฒนกุล
ศรีพิบูลย์
รักสกุลนิตย์
ผลขํา
บุญทองซุ่น
ศิริวนากุล
กุลมลิวัลย์
หลีกภัย
สายน้ําใส
ศรีคง
ชูศรี
คุ้มตะกั่ว
ทินสุข
สาลี

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง (คนที่ 1)
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง (คนที่ 2)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอําเภอเมืองระนอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอําเภอเมืองระนอง
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สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอําเภอกระบุรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอําเภอกระบุรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอําเภอกระบุรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอําเภอกระบุรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอําเภอกระบุรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอําเภอกะเปอร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอําเภอกะเปอร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอําเภอละอุ่น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอําเภอละอุ่น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอําเภอสุขสําราญ

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายรักษ์พล
2. นายพิจิตร

สิทธิกุล
ช่วยชนะ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอําเภอเมืองระนอง (ลา)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอําเภอกะเปอร์ (ลา)

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสมยศ
2. นายสุวิทย์
3. นางเสาวลักษณ์
4. นายจรูญ
5. นางศศิธร

สารแขวีระกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
หลักชัย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
สมัยแก้ว
ผู้อํานวนการกองคลัง
เชาวนรังค์
ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สารแขวีระกุล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและส่งเสริมการท่องเที่ยว รักษาราชแทน
หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
6.นางมนทนา...
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สินทรัพย์

หัวหน้าฝ่ายการประชุม รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองกิจการ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

7. นายวิชัยพร
สินทรัพย์
8. นางสาวกมลพรรณ พัฒนา

หัวหน้าฝ่ายสํารวจและออกแบบ รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองช่าง

9. นางสาวกัญจนา

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
หัวหน้าฝ่ายสํารวจและออกแบบ
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ รักษาการในตําแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน
หัวหน้าฝ่ายข้อมูลและติดตามประเมินผล
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคคลากร
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการรักษาการในตําแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ ปฏิบัติราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย
วินัยและส่งเสริมคุณธรรม
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ รักษาการในตําแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

10. นางสาวชุลีพร
11. นายศิริศักดิ์
12. นางพรทิพย์
13. นางชนิตา
14. นางดวงแก้ว
15. นางนิภา
16. นางวาสนา

รัตนเทพี
สันตยานนท์
ศรีสว่าง
ศรีคง
ตัณฑะจินะ
ลิ่มสกุล
เชาวนรังค์
ปัจฉิมเพ็ชร

17. นางสาวรวินทร์นิภา ผาดํา
18. นางสาววลาสินี พงษ์ไทย
19. นางศิริพัฒน์
ยอดอุดม
20. นางสาวกนิษฐา

ยกทอง

21. นางปัณฑิตา

จินาล่อง

22. นางอรอุมา

เทพทอง

23. นางสาวเกศรินทร์
24. นางสุภาพร
25. นายภิญโญ
26. นางกัลยาณี
27. นางนริสา
28. นายเอกศักดิ์
29. นายพงศธร
30. นางสาวจิรายุพร
31. นางสาวณัฐณิชา
32. นางสาววิภารัตน์

ศิริคง
หมวดทอง
พิเคราะห์ฤกษ์
ม่วงหีต
ไพเราะ
เรนชนะ
รุ่งเรือง
สมบัตินา
ทิพย์อักษร
ช่างคิด

หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

สื่อสารมวลชน
นายวรวิทย์

เอนกประพันธ์ สื่อมวลชน (ช่างภาพ)
เริ่มประชุม...
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10.27 น.

เลขานุการสภา อบจ.
เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ท่านประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระนอง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านคะ ขณะนี้เวลา 10.27 น. ถึงกําหนดเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
สมัย วิ สามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ .ศ.๒๕ 62 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
จํานวน 22 ท่าน ได้ลงชื่อมาประชุมจํานวน 20 ท่าน ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานว นสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระนองที่มีอยู่ ถือว่าครบ องค์ประชุมตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ลําดับต่อไป ขอเรียนเชิญ ท่านวรานนท์ เกลื่อนสิน ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระนอง จุดธูป-เทียน บูชาพระรัตนตรัย ขอเรียนเชิญคะ ประกาศสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระนอง เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี
พ.ศ.2562 ด้วยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง มีความจํา เป็นต้องนําเรื่อง การเสนอร่าง
ข้องบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ .ศ.2563 และเรื่องอื่นๆ เสนอให้ที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองพิจารณา ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา
25
แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ .ศ.2540 จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระนอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ.2562 มีกําหนด 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 22-28 สิงหาคม
2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ลงชื่อนายวรานนท์ เกลื่อนสิน ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระนอง ลําดับต่อไป ขอเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกล่าว
เปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ขอเรียนเชิญคะ
ประธานสภา อบจ.
ท่าน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระนอง ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง คณะข้าราชการ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระนอง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ในวันนี้
เนื่องจาก นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง แจ้งว่ามีความจําเป็นจะต้องนําเรื่อง การเสนอร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 และเรื่องอื่น ๆ เพื่อให้สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระนองได้พิจารณา ดังนั้น เพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง จึงได้มี
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖2
และได้กําหนดให้มีการประชุมในวันนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกให้ท่านทราบแล้วนั้น บัดนี้
ได้เวลาอั นสมควรแล้ว กระผมจึงขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 2 ประจําปี พ .ศ. ๒๕๖2 และ ขอดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป
และ ขอดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป สําหรับระเบียบวาระในวันนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระนองสมัย วิ สามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ .ศ.2562
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระนอง
ระเบียบวาระที่ 3...
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เรื่อง ญัตติ การเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภา อบจ.

เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1 นะครับ

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา อบจ.
เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบนะครับ เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ด้วยสํานักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดระนองได้แจ้งหนังสือว่ามีการกําหนดจัดโครงการส่งเสริมการยกระดับเจตจํานงทางการเมือง
ในการต่อต้านการทุจริตของสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด ในวันพฤหัสบดี
ที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. – 15.00 น. ณ.ห้องประชุมโรงแรมไอเฟลอินน์ จังหวัดระนอง
โดยขอเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระนองได้เข้าร่วมโครงการครับ และหากสมาชิกท่านใดจะเข้าร่วมโครงการให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่กองกิจการ
สภา อบจ. แจ้งภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ครับ และอีกเรื่องนะครับ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบนะ
ครับ เรื่องร่างข้อบัญญัติผมเองอยู่ข้าง นอกทําหน้าที่ในสภาทําหน้าที่ใน อบจ . ก็ได้มีเสียงสะท้อนมาจาก
บางคน วันนี้ผมได้ลงไปในไลน์แล้วว่าวันนี้ให้เปิดอภิปรายกันเต็มที่เรื่องเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติเพราะทุก
อย่างต้องมีเหตุมีผลในการทํางาน ไม่ต้องมีความเกรงใจนะครับเพราะทุกคนสามารถที่จะเสนอและแสดง
ความคิดเห็นได้นะครับ ไม่ใช่พูดกันให้เอาดีเข้าตัวเอง พาดพิงไปถึงคนที่เป็น สส. ผมเองก็ได้ยินมาแล้วก็ไม่
สบายใจ เรามีสภาเราก็มาว่ากันในสภานะครับ แล้ววันนี้ถ่ายทอดสดพี่น้องประชาชนก็จะได้รับรู้เองว่าทุก
อย่างเป็นยังไงนะครับ อย่าไปพูดเพียงฝ่ายเดียวผมก็ไม่มีเวลาที่จะไปเดินแก้ ตัวนะครับ ต่อไประเบียบวาระ
ที่ 2 นะครับ
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองสมัย
วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระนอง
ประธานสภา อบจ.
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองสมัย
วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระนอง ขอเชิญเลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมรายงานผลการ
ตรวจรายงานการประชุมต่อที่ประชุม
นายอภิชาติ หลีกภัย
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
กระผม นายอภิชาติ หลีกภัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขต 5 อําเภอกระบุรี ในฐานะ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอรายงานว่าคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมได้ทําการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เรื่อง รับรองรายงาน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองสมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่
11 กรกฎาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว สมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะแก้ไขรายงานการประชุมสมัยดังกล่าว
ขอเชิญครับ
ประธานสภา...

-5ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณท่านเลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับมีสมาชิก
ท่านใดต้องการแก้ไขในรายงานการประชุมขอเชิญครับ
นายธนกร บริสุทธิญาณี
เรียนท่านประธานสภา อบจ.ระนอง เพื่อนสมาชิก ที่เคารพ ผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ผมธนกร บริสุทธิญาณี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เขต 11 อําเภอเมืองครับ
ผมขออนุญาตแก้ไขรายงานการประชุมเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 หน้าที่ 31 บรรทัดที่ 37
ข้อความ “ก็มี 3 ข้อครั บที่ตั้งสังเกต ” ผมขอแก้ไขนะครับ ตกคําว่า “ข้อ” นะครับ เป็น “ก็มี 3 ข้อครับ
ที่ตั้งข้อสังเกต” ขออนุญาตแก้ไขครับท่านประธาน
ประธานสภา อบจ.
ครับ ท่าน สจ .ธนกร บริสุทธิญาณี แก้ไข หน้าที่ 31 บรรทัดที่ 37 นะครับ
คําว่า “ก็มี 3 ข้อครับที่ตั้งสังเกต ” ตกคําว่า “ข้อ” นะครับ ขอแก้ไขเป็น “ก็มี 3 ข้อครับที่ตั้งข้อสังเกต ”
ครับ แก้ไขด้วยนะครับ มีสมาชิกท่านใด ขอแก้ไขรายงานกาประชุมอีกไหมครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติในการ
รับรองรายงานการประชุม สมาชิกท่านใดรับรอง รายงานการประชุมสภาองค์ก ารบริหารส่วนจังหวัด
ระนอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ. ๒๕62 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม
ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม -

รับรองรายงานการประชุมฯ 20 เสียง
ไม่รับรองรายงานการประชุมฯ มีไหมครับ
ไม่มี
งดออกเสียงมีไหมครับ
ไม่มี

ประธานสภา อบจ.
นะครับ

ขอบคุณมากครับ 20 เสียงรวมทั้งประธานนะครับ ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3

ระเบียบวาระที่ 3
พ.ศ.2563

เรื่อง ญัตติ การเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ

ประธานสภา อบจ.
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3 ญัตติ การเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ชี้แจงรายละเอียด
ต่อที่ประชุม ขอเชิญครับ
ปลัด อบจ.
กราบเรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองทุกท่านครับ บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระนอง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองอีก
ครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวั ดระนอง จึงขอแถลงให้ท่านประธาน
และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดําเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
มีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 มีเงินฝากธนาคาร...
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1.1.1 เงินฝากธนาคาร
จํานวน 394,233,646.11 บาท
1.1.2 เงินสะสม
จํานวน 124,218,601.56 บาท
1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม
จํานวน 98,366,051.87 บาท
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 5 โครงการ
รวม 4,770,419.17 บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน 41 โครงการ
รวม 144,498,378.10 บาท
1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 956,054.45 บาท
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2562
(1) รายรับจริง จํานวน 155,441,541.20 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
จํานวน 4,911,293.02 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน
717,616.97 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
จํานวน 3,916,345.60 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
จํานวน
235,497.48 บาท
หมวดภาษีจัดสรร
จํานวน 80,511,952.13 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
จํานวน 5,148,836.00 บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 3,745,086.77 บาท
(3) รายจ่ายจริง จํานวน 56,359,350.65 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
จํานวน
3,154,125.09 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจํา และค่าจ้างชั่วคราว)
จํานวน 29,458,431.13 บาท
งบดําเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)
จํานวน 17,551,901.43 บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
จํานวน
285,830.00 บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
จํานวน
909,063.00 บาท
งบเงินอุดหนุน
จํานวน 5,000,000.00 บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
จํานวน
285,894.94 บาท
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม
จํานวน 27,462,406.15 บาท
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้
จํานวน
956,054.45 บาท
2.1 ประมาณการรายรับ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นเงินทั้งสิ้น 260,772,600 บาท
แยกเป็น
1. หมวดภาษีอากร
8,600,000 บาท
2. หมวดค่าธรรมเนียม
865,500 บาท
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
6,110,500 บาท
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
252,000 บาท
5. หมวดรายได้จากการลงทุน
30,000 บาท
6. หมวดภาษีจัดสรร...

-

76. หมวดภาษีจัดสรร
151,600,000 บาท
7. หมวดเงินอุดหนุน
91,314,600 บาท
2.2 ประมาณการรายจ่าย เป็นเงินทั้งสิ้น 260,772,600 บาท แยกเป็น

1. งบกลาง
7,168,640 บาท
2. งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน จ้างประจําและค่าจ้างชั่วคราว)
78,757,260 บาท
3. งบดําเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)
87,906,400 บาท
4. งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
80,880,300 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)
60,000 บาท
6. งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
6,000,000 บาท
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ การดําเนินงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นไปตามภารกิจ
และอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาของ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระนอง (พ.ศ.2561 – 2565) และแก้ไข เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม รายละเอียดปรากฏตาม
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ได้จัดส่งไปแล้วนั้น จึงขอเสนอให้
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ได้พิจารณาเห็นชอบต่อไป ขอบคุณครับ
ประธานสภา อบจ.
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ .ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ วรรคสาม
ญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาในวาระที่สอง
ให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่ง
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น ซึ่งในการพิจารณาญัตตินี้เป็นญัตติร่างข้อบัญ ญัติงบประมาณที่ประชุมจะ
พิจารณา เป็นสามวาระรวดเดียวไม่ได้ ดังนั้นจําเป็นจะต้องดําเนินการพิจารณาเป็นวาระ ๆ ดังนี้วาระที่
หนึ่ง ต่อไปเป็นการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ซึ่งตามข้อบังคับฯ ข้อ ๔๗ ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ แ ละ ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่
หากมีสมาชิกประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้น
พอสมควรแล้ว ดังนั้นเพื่อให้การพิจารณาร่างข้อบั ญญัตฯิ ดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบ เพื่อนสมาชิกได้
ตรวจดูร่างเพราะว่าได้ส่งไป ระยะเวลาหลายวันแล้วนะครับ คิดว่าคงจะมีการตรวจดูร่างงบประมาณและมี
เสียงสะท้อนอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบเมื่อสักครู่นะครับ สมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย ขอเชิญครับ
นายสุเทพ ทินสุข
เรียนท่านประธาน ผมสุเทพ ทินสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระนอง เขต 2 อําเภอละอุ่น จากการได้ดูงบประมารคร่าวๆนะครับ ซึ่งได้ตั้งไว้ 260 ล้าน ซึ่งอําเภอละอุ่น
ได้จัดสรรมาแค่ 3 แสนบาท ผมก็อยากจะทราบว่าทําไมถึงได้ตัดโครงการของอําเภอละอุ่นไป
2 เขตนะครับ ตอนแรกว่าจะถามท่านรักษาการนายก แต่เมื่อสักครู่เข้ามาได้ทราบจากท่านป ระธานได้
บอกว่าท่านจะเป็นผู้ชี้แจงเองนะครับว่าเพราะเหตุใดที่ตัดไปนะครับ ตอนแรกผมเข้าใจว่าท่านรักษาการ
นายกเป็นคนตัดนะครับ ก็อยากจะทราบว่าเหตุผลอะไรครับที่ได้ตัดไป เพราะของละอุ่นที่เสนอโรงคลุมที่
แก้ไขปัญหาเกษตรกรนะครับ ซึ่งตอนนี้ปัญหาการเกษตรผลไม้ตกต่ําและต้อง ใช้สถานที่เยอะนะครับ ในวง
เหนือ และในวงใต้นะครับ 2 ตําบล ซึ่งพื้นที่แออัด ผมก็อยากได้สถานที่ เป็นโรงคลุมและให้ราษฎรได้ใช้
เป็นตลาดนัด ซึ่งประโยชน์ที่จะได้รับคิดว่าก็มากนะครับ เพราะการใช้ประโยชน์ในอาคารนี้อย่างต่อเนื่อง
นะครับ ก็อยากทราบและให้ท่านประธานชี้แจงด้วยครับ
ประธานสภา...

-8ประธานสภา อบจ.
มีไหมครับ เชิญครับ

มีเพื่อนสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเรื่องงบประมาณข้อบัญญัติ

2563

นายณัฐพงษกร คุ้มตะกั่ว
ผมณัฐพงษกร คุ้มตะกั่ว สมาชิกสภา เขต 1 อําเภอละอุ่นครับ ท่านประธาน
ที่เคารพครับ หลังจากที่ได้อ่านร่างของข้อบัญญัติงบประมาณปี 2563 แล้วนะครับ จะเห็นได้ว่าการ
จัดสรรงบประมาณไม่ทั่วทั้งจังหวัด ซึ่งก็ขอกล่าวถึงท่านสุเทพเมื่อสักครู่ว่าถามรักษาการนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระนองแล้วบอกว่าท่านประธานจะชี้แจงในการตัดเอง คือเรื่องนี้ผมก็อยากจะเ รียนท่าน
ประธานว่ายังไงก็ต้องขอความกรุณาฝ่ายบริหารนะครับว่าจะต้องมีเหตุผลเพราะว่าท่านประธานก็ต้อง
กรุณาว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยผ่านการเสนอของสมาชิกสภาแห่งนี้ก็เพื่อที่จะแก้ไข
ปัญหาให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด ซึ่งทุกปัญหานั้นสําคัญทั้งสิ้นนะครับ เพราะฉะนั้ นการที่จะตัดโครงการใด
โครงการหนึ่งเป็นความชอบธรรมของฝ่ายบริหาร แต่ผมว่าที่ผ่านมาถ้าเกิดเป็นอย่างที่รักษาการนายกพูด
อย่างนั้นจริงผมว่าต้องพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับ ขอเรียนเท่านี้ครับ
ประธานสภา อบจ.

ท่านณัฐพงษกร ท่านอย่าเพิ่งครับ ท่านรักษาการนายกพูดว่าอย่างไรครับ

นายณัฐพงษกร คุ้มตะกั่ว
ขอประทานโทษนะครับ เมื่อสักครู่ก็ขอประธานอภัยนะครับ ที่ใช้ชื่อของท่าน
สุเทพ ทินสุขบอกว่า ได้ถามรักษาการนายก แต่เห็นว่าได้เจอท่านประธานท่านบอกว่าจะชี้ แจงเองในเรื่อง
การตัดโครงการนะครับ เพราะฉะนั้นผมก็ เห็นว่าเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องไม่ถูกต้องผมก็เลยบอกว่าจริงๆแล้ว
ขอความกรุณาให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ชี้แจงและมีความจําเป็นอย่างไร ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาแห่งนี้ครับ
ขอบคุณครับ
ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับ มีเพื่อนสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายมีไหมครับ เชิญครั บ เราใช้เวที
ในสภาแห่งนี้ในการที่จะพูดคุยกันนะครับ ด้วยเหตุด้วยผล มีไหมครับ
นายธนกร บริสุทธิญาณี
ท่านประธานสภาที่เคารพ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกี ยรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ผมธนกร บริสุทธิญาณี ท่านประธานที่เคารพครับ พอดีเพื่อนสมาชิกสอบถาม ก็ได้เปิดดูโครง การเขต
ที่ผมรับผิดชอบอยู่นะครับ เขต 11 ครับ จริงๆแล้วถ้าผมจําไม่ผิดที่ทางกองแผนได้นําเสนอเข้ามาในร่าง
ข้อบัญญัติผมใส่มา 2 โครงการนะครับ โครงการที่ไม่ได้ใส่มานะครับก็เป็นโครงการของการประสานแผน
มาจากเทศบาลตําบลราชกรูด ถ้าผมจําไม่ผิดถนนซอยเอื้ออาทรครับ ท่านประธานฟังผมหน่อยนะครับ
ท่าน ท่านฟังผมอยู่หรือเปล่าครับท่าน
ประธานสภา อบจ.
ผมฟังท่านอยู่ครับ จะให้ผมทบทวนไหมครับว่าท่านพูดอะไรไปบ้าง ผมได้ยินมา
ว่า 2 โครงการท่านเสนอมาได้โครงการเดียว
นายธนกร บริสุทธิญาณี
ผมไม่ได้พูดว่าได้แค่โครงการเดียวครับ ผมพูดว่าก็ต้องขอบคุณครับที่ใส่โครงการ
หาดทรายดําให้ครับ อีกโครงการเป็นการประสานแผนจากเทศบาลตําบลราชกรูดนะครับ เป็นความ
จําเป็นเดือดร้อนของพี่น้องซอยเอื้ออาทร ถ้าผมจําไม่ผิดคืออีกชื่อหนึ่งคือซอยกาหยู ชื่ออาจจะสับสนนิด
หน่อยแต่สรุปกันแล้วว่าใช้ชื่อซอยเอื้ออาทรนะครับ ก็ไม่เ ห็นใส่มาในแผนร่างข้อบัญญัติตรงนี้นะครับ
ก็อยากจะทราบความชัดเจนครับท่านว่าจะมีแนวทางอย่างไรที่จะทําให้โครงการตรงนี้เดินต่อไปได้
ยังไงท่านช่วยชี้แจงด้วยเพราะผมก็ต้องนําคําตอบที่ได้จากท่านไปชี้แจงกับทางเทศบาลอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ว่าเป็นการประสานแผนมานะครับก็อยากจะทราบคําตอบ ยังไงก็ขอความชัดเจนด้วยนะครับท่านประธาน
ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับท่านธนกรนะครับ ก็ขอบคุณในคําถามที่ให้ช่วยชี้แจงแนวทางเป็น
เพราะอะไรนะครับ มีเพื่อนสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายเชิญครับ
นายมงคง...

-9นายมงคล ศรีคง
กราบเรียนท่านปร ะธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เคารพครับ กระผม
มงคล ศรีคง สมาชิกสภา เขต 1 อําเภอกะเปอร์ กระผมก็เปิดดูร่างข้อบัญญัตินะครับ พอดีก็ไม่มีโครงการ
ของกระผมอยู่ในนั้นนะครับ แต่ที่ผ่านมาช่างก็ได้ออกไปสํารวจรังวัดเรียบร้อยแล้วนะครับ และเป็น
ซอยบ้านสวนนะครับก่อสร้างถนนคอนกรีต แต่พอมาดูในร่างข้อบัญญัติก็ไม่มีโครงการนะครับ
ก็อยากทราบว่าเป็นอย่างไรนะครับ ก็ขอให้ท่านประธานช่วยนําเสนอฝ่ายบริหารได้ชี้แจงให้ผมทราบด้วย
นะครับ ผมจะได้นําเรียนชาวบ้านต่อไปครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภา อบจ.

ขอบคุณครับ เชิญครับ

นายนิพนธ์ บุญทองซุ่น
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายนิพนธ์ บุญทองซุ่น สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เขต 1 อําเภอกระบุรี ผมอยากสอบถามเกี่ยวกับข้อบัญญัติปี
2563 ของเขตตําบล จ .ป.ร. ซอยนางบุญให้ หมู่ 2 ตําบล จ .ป.ร. อําเภอกระบุรี เชื่อม หมู่ 3
ตําบลปากจั่น คือเทศบาลประสานแผนมาแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้ลงในแผนของ ปี 2563 คืออยากทราบว่า
ทางฝ่ายบริหารจัดการอย่างไรครับ ก็ช่วยติดตามให้ด้วยนะครับ
ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับ ที่ใช้คําว่าให้ประธานช่วยติดตามให้ด้วยนะครับ มีเพื่อนสมาชิก
ท่านใดที่จะอภิปรายเชิญครับ ผมเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องโครงการ เชิญครับ
นายเธียรชัย สายน้าใส
เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมเธียรชัย สายน้ําใส สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เขต 6 อําเภอกระบุรี ครับจากร่างข้อบัญญัติที่ออกมาผมก็ได้เข้าไปพบปะชาวบ้านในพื้นที่ก็
ขอบคุณท่านนายกครับที่เห็นความสํา คัญ โดยเฉพาะพื้นที่ตําบลลําเลียงนะครับ ตลาดกลางชํารุดทรุด
โทรมมากนะครับ ทาง อบจ.ได้ตั้งงบประมาณซ่อมแซมให้ ท่านประธานจะเห็นเลยนะครับถ้าไปที่ลําเลียง
นะครับ มังคุดจะอยู่ข้างทางริมถนนเต็มไปหมดนะครับ และตลาดกลางของเราก็ชํารุดทรุดโทรม
เนื่องจากว่ากาลเวลาด้วยและประตูปิ ดไม่ได้ ผมก็ได้เสนอไปก็ตรงนี้ได้ก็ขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนด้วย
ครับ
ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณท่าน สจ .เธียรชัยครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ
จะได้ตอบข้อซักถามทีเดียวนะครับ เชิญท่านสุรพลครับ
นายสุรพล ชูศรี
เรียนท่านประธานสภา กระผมสุรพล ชูศรี สมาชิกสภา เขต 3 อําเภอกะเปอร์
จากที่ผมได้ดูโครงการในร่างข้อบัญญัติส่วนหนึ่งประกอบกับที่เพื่อนสมาชิกได้ลุกขึ้นถามหาเรื่องโครงการที่
ขาดไป กระผมดูจากของอําเภอกะเปอร์ มี เขต 1 เขต 2 เขต 3 ของผมเขต 3 ก็ถามว่าพอใจไหม ก็ยังไม่
พอใจครับ แต่ได้ 2 โครงการ ก็เป็น เรื่องธรรมดาครับ ก็มีเขต 2 ก็ต้องเรียนประธานตามข้อเท็จจริงนะ
ครับ เขต 2 จริงๆไม่ใช่เขตรับของผม แต่ผมก็พยายามผลักดันโครงการให้ เพราะเราดูจากความเป็น
ต้องการใช้ เราไม่ได้ดูเป็นความต้องการของสมาชิก เป็นความต้องการความจําเป็นของชาวบ้านจริงๆ ผมก็
ช่วยผลักดันโครงการ ในเขต 2 มา ทีนี้ของกะเปอร์ ก็มี 3 เขต ก็ได้ 2 เขต ก็สมน้ําสมเนื้อ ตรงนี้ต้อง
ขอบคุณหลายๆท่านที่มีส่วนรับผิดชอบตรงนี้นะครับ และขอขอบคุณไปทางฝ่ายบริหารที่เห็นความสําคัญ
ในโครงการที่เรานําเสนอเข้ามานะครับก็ต้องขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย ขอบคุณครับ
ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับ มีเพื่อนสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ
ของปี 2563 เชิญครับ
นายรุ่งชัย...
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กราบเรียนท่านประสภาที่เคารพครับ ผมนายรุ่งชัย รักสกุลนิตย์ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เขต 8 อําเภอเมืองครับ ท่านประธานครับ จากที่ผมดูร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายปี 2563 โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกีฬานะครับ ผมเห็นแล้วว่าปี 2563 ทางฝ่าย
บริหารให้ความสําคัญกับทางด้านกีฬาค่อนข้างเยอะ เพราะว่าเราก็มีนโยบายต้องการให้เมืองระนองเป็น
เมืองท่องเที่ยวเต็มรูปแบบโดย ให้กีฬานําหน้าการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาภายในจังหวัด
ระนอง โครงการที่เด่นๆก็คือมีการก่อสร้างสนามมวย ผมเชื่อว่าถ้ามีการก่อสร้างโรงยิมสนามมวยจริงๆ
มูลค่าประมาณ 4 ล้านกว่า อาจจะมีการจัดมวยในระดับประเทศเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามา ต่อมาก็คือ
สนามเปตองงบประมาณ 3 ล้านกว่าบาท ผมก็เข้าใจว่าฝ่ายบริหารคงจะต้องการให้ระนองเป็นเมืองแห่ง
กีฬา จัดกีฬาระดับภาคหรือระดับประเทศได้ จึงให้ความสําคัญกับการก่อสร้าง ทั้งสนามมวย สนามเปตอง
นอกจากนั้นยังมีงบปรับปรุงสนามกีฬาจังหวัดระนองด้วย ดีครับท่านประธาน เพราะผมคนหนึ่ง ก็อยู่ใน
วงการกีฬา ทํากีฬามา 20 ปีแล้วครับท่านประธาน ปัจจุบันผมก็ทําฟุตบอลเยาวชน 8 ปี 10 ปี 12 ปี
14 ปี ผมสนับสนุนเห็นด้วยเต็มที่เลยครับ เห็นแนวทางของฝ่ายบริหาร แต่ผมก็มาตินะครับเพราะผม
อภิปรายมาตลอดหลายปี หลายครั้งแล้วว่าในเมื่อเราตั้งใจจะส่งเสริมกีฬาแล้วนะครั
บ ทําไมถึงตัด
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ออกครับ ปีที่แล้วผมก็สอบถามนะครับว่ากีฬา อบจ .คัพของ
จังหวัดระนองเป็นกีฬาที่คนทั้งจังหวัดระนองต้องการ ทุกคนไม่ว่าหน่วยงานท้องถิ่นต่าง ๆ จะสอบถามผม
มาตลอดว่าปีนี้มีกีฬา อบจ .คัพหรือไม่ ในเมื่อปีนี้ตัดออกมัน ก็สวนทางกับการที่จะส่งเสริมให้ระนองเป็น
เมืองแห่งกีฬา สร้างเพิ่มแต่ตัดในส่วนที่ทําประจําออกนะครับ ผมก็ฝากท่านประธานไปถึงฝ่ายบริหารใน
ส่วนนี้ครับ ขอบคุณครับ
ประธาน สภา อบจ.
ขอบคุณท่าน สจ.รุ่งชัยนะครับ ขอเชิญเพื่อนสมาชิกครับ มีอะไรสอบถามได้นะ
ครับ เราก็เป็นสมาชิกสภาขอเชิญนะครับ ผมก็จะชี้แจงตรงนี้นะครับ แล้วใครมีอะไรจะสอบถามก็ได้นะ
ครับ คืออย่างนี้ครับ เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณปี 2563 เรามีท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระนอง ท่านปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง และมีข้าราชการทุกๆท่า นที่ทําร่าง
ข้อบัญญัตินี้มา ในฐานะที่ผมนั่งประธานคณะกรรมการข้อบัญญัติและติดตามงบประมาณก็มีการหารือกัน
ในการที่มาเป็นร่างข้อบัญญัติฉบับนี้ออกมา ผ มเองก็ได้มีโอกาส ได้นั่งหัวโต๊ะคณะกรรมการติดตาม
งบประมาณ ติดตามเรื่องข้อบัญญัติเราก็เอาเรื่องนี้มานั่งคุยกัน เรื่องนี้ที่ผมได้บอกว่าผมจะชี้แจงด้วยตัวเอง
เพราะผมมีส่วนในการทํางบประมาณฉบับนี้ของปี 2563 และอยากจะเรียนเพื่อนสมาชิกได้ทราบว่าข้อ
กฎหมายหนังสือสั่งการแม้กระทั่งงบประมาณในเขตบางพื้นที่ที่อยู่ในร่างข้อบัญญัตินี้ก็มีหนังสือสั่งการมา
ว่าเมื่อคุณมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข งบประมาณ ที่จะเข้าข้อบัญญัติจะต้องแก้ไขมาจากส่วนท้องถิ่นที่
ประสานมา วันนั้นผมจําได้เลยเวลาใกล้เข้ามาเพราะผมเร่งว่าข้อบัญญัตินี้จะต้องเสร็จก่อนหน้านี้ แต่ได้มี
ปัญหาเรื่องการแก้ไข ยกตัวอย่างงบประมาณท้องถิ่นขอมาประสานแผนมา 3 ล้าน แต่เราทําไป 3 ล้าน
กว่าบาท เราไม่สามารถที่จะเอาเข้ามาทําได้ เพราะเขาทักท้วงมา ก็เลยให้เจ้าหน้าที่ประสานไป วันนั้นก็ได้
ประชุมกันและมีปัญหากัน ผมก็เลยเดินลงมาเลย ทุกคนก็รู้ดีว่าผมเองก็ต้องทําในพื้นที่ของผมให้เสร็จ
เรียบร้อย และมีอีกหลายพื้นที่ผมก็ยังไม่ได้ติดตาม นี่ได้เอกสารมาเพียงแค่พื้นที่ข องผม หลังจากประชุมนี้
ผมก็คิดว่าจะต้องติดตามเรื่องนี้ในการที่จะทําอย่างไรให้ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ทุกอย่างที่
เราไปอบรมมาเพื่อนสมาชิกก็ไปอบรมมานะครับ สภามีส่วนรับผิดรับผิดชอบนะครับในการพิจารณาหรือ
ในการที่มีการประชุมหรือมีมติใดๆ นี่คือ 1 ข้อ ที่เราจะต้องมาทบทวนเรื่องนี้ เรื่องที่ 2 ที่เพื่อนสมาชิก
ถามว่าในร่างข้อบัญญัติที่ได้ส่งให้เพื่อนสมาชิกได้ดู ไม่มีงบประมาณหรือว่าขอมา 2 โครงการ
แล้วมีแค่โครงการเดียว...
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ปี 2563ข้าราชการได้ส่งรายรับมา 255 ล้านเศษ ผมเองได้ศึกษาเรื่องนี้ท่านลองเปิดดู ถ้าใครได้มีโอกาส
ประชุมก่อนหน้านี้จะจําได้ว่าปี 2563 ส่งรายรับมาแค่ 255 ล้านเศษ ผมเองได้เอาไปศึกษาดูว่าทําไม
รายรับน้อย ทั้งๆที่มีเงินอุดหนุน อสม.มา 30 กว่าล้านบาท ปีที่ผ่านมา ปี 2562 เงินอุดหนุนมา 20-21
ล้านบาท แต่ที่ผ่านมา 30 กว่าล้านบาท ก็เท่ากับรายรับ อบจ .ลดลงไป โดยที่ข้าราชการเอารายรับ อสม .
จากส่วนกลางมาบวก เลยให้ดูว่ารายรับสูงกว่าปี 2562 ผมเอาไปนั่งศึกษาดูปรากฏว่านี่เป็นการทําไม่
ถูกต้อง และได้ประชุมกันในวันนั้นผ มก็บอกให้ไปทํารายรับมาใหม่ ก็ได้เฉลยกันออกมายอมรับกันออกมา
ว่างบประมาณรายรับตอนนั้นเดือนพฤษภาคม ตั้งงบประมาณรายรับไว้เพียงแค่นั้น นี่คือสิ่งที่ข้าราชการ
อาจจะเจตนาหรืออาจจะคิดไม่ถึงผมก็ไม่ทราบ ผมก็ไม่ได้ไปติดตามตรงนั้น แต่ผมต้องการทําให้ถูกต้อง
ก็ทํากันใหม่มีรายรับเพิ่มมาเป็น 260 กว่าล้านบาท รายรับ 260 กว่าล้านบาทผมดูแล้วก็ไม่พอกับเพื่อน
สมาชิกไม่พอกับงบประมาณผมได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องตรงนี้เพราะผมเข้ามาพิจารณาตั้งแต่รายรับ
และพิจารณาโครงการ ผมก็เข้าใจในความรู้สึกว่าพอเห็นร่างข้อบัญญั ติไม่มีโครงการของตัวเองผมก็เข้าใจ
ความรู้สึกนะครับ เพื่อนสมาชิกจําได้ไหมครับว่า 2 ปีที่ผ่านมา เราก็จะเป็นอย่างนี้ แต่ตอนนั้นไม่มี
การเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง ตั้งแต่ผมยังไม่ได้นั่งประธานสภาผมก็ทําตัวนี้ออกมา แล้วมานั่งประธานสภาผมก็
ทํามาอีกปีเป็น 2 ปี มันไม่มีการเมื องมาเกี่ยวข้อง ก็ได้มีการโทรพูดคุยกัน แต่พออนาคตข้างหน้าจะมีการ
เลือกตั้ง อบจ. ก็มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องก็เลยไม่มีสมาชิกท่านใดที่ไม่ได้โครงการเข้าร่างข้อบัญญัติโทร
มาหาผม ผมก็เฉย แต่ก็ได้ข่าวมาว่ามีการพูดไปในทางต่างๆ นาๆ ผมเองก็นิ่งเฉยมา ผมก็ถือว่าวันนี้ ผมก็
สามารถชี้แจงได้ เมื่อ 2 ปี ที่ผ่านมาของเพื่อนสมาชิกบางคนบางท่านไม่ได้ ผมก็จะดูโครงการที่เหมาะสม
โครงการที่เร่งด่วน เพื่อจ่ายขาดเงินสะสม เรามีแล้ว 1 ตัว แล้วก็อีก 1 งบประมาณคือตั้งจ่ายรายการใหม่
คือสามารถที่เอาเงินเหลือจ่ายของแต่ละปี ผมทํามา 2 ปี ได้เงิน มา 30 กว่าล้านบาท 40 กว่าล้านบาท
ไม่ให้ตกเป็นเงินสะสมแล้วเอามาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้กับเพื่อนสมาชิกที่ไม่ได้โครงการหรือได้
โครงการน้อย นี่คือสิ่งที่ผมคิดไว้ ผมไม่มีเจตนาที่จะบั่นทอนงบประมาณของเพื่อนสมาชิก เพื่อนสมาชิกทุก
ท่านยกมือให้ผมได้เป็นประธานสภา นี่ คือสิ่งที่ผมต้องทําให้กับเพื่อนสมาชิก แต่อยากจะให้รับรู้ไว้ด้วยว่า
ทุกอย่างงบประมาณทุกอย่างมาจากภาษีพี่น้องประชาชนต้องลงสู่พื้นที่ ผมเองจ่ายขาดเงินสะสม น้อยครั้ง
ที่ผมจะได้โครงการ ผมมานั่งตรงนี้ 10 กว่าปี น้อยครั้งที่ผมจะได้โครงการ ตั้งรายการใหม่ผมไม่เอาเข้าใ น
พื้นที่ของตัวเอง ตั้งรายการใหม่ก่อนหน้านี้ผมเองก็จําไม่ได้ ตั้งรายการใหม่ครั้งที่ 2 พอจําได้ 1 โครงการที่
เอาไปให้กับโรงเรียนในวง โดยที่จัดสร้างโรงอาหารเพราะผมเห็นแล้วว่ามีความจําเป็น มีข้าราชการบาง
ท่าน ท่านวิชัยพร ได้บอกว่าน่าจะสร้างโรงอาหารโรงเรียน ผมก็เห็น ด้วยก็เอาไปให้ จ่ายขาดเงินสะสมครั้ง
หลังสุด บ้านหาดยาย 4 ล้านกว่าอยู่ในละอุ่น ผมก็เอาไปให้ เราเห็นถึงความจําเป็น ผมเองไม่ใช่ว่าจะบั่น
ทอนเรื่องงบประมาณด้วยการเมืองผมไม่ทํา แล้วที่ผ่านมาโรงยิมของอําเภอกะเปอร์ผมก็จัดไปให้ นี่หลายๆ
อย่างของเพื่อนสมาชิกบางท่านในพื้นที่ของท่าน สจ.ภักดี ขอมางบประมาณไม่กี่ล้านบาท ปีนี้ได้ไป 7 ล้าน
กว่าบาท ผมเล็งเห็นถึงความจําเป็นแล้วเพื่อนสมาชิกผมกล้ายืนยันเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่างบประมาณ
ของท่านในปี 2563 ท่านมีโอกาสที่จะได้จากเงินสะสม ถ้าเกิดว่าถนนที่เสนอเข้ามามีความเร่งด่วนจริง
ท่านได้จากเงินรายการเหลือจ่ายรายการใหม่แน่นอน จริงๆผมทําเรื่องนี้ให้ท่านดูมา 2 ปี ท่านน่าจะนึกได้
นะครับ นี่คือสิ่งที่ผมคิดแล้วว่าเรานั่งในสภาด้วยกันมีอะไรก็น่าจะโทรถามกัน ก็ไม่เป็นไรบางคนก็อาจจะ
น้อยใจก็เลยไม่จําเป็นต้องโทรถาม ผมก็ไม่ว่าอะไรนะครับ แต่วันนี้ผมขอชี้แจง
ทุกอย่างไม่มีประเด็น
การเมืองพวกท่านคิดกันไปเองนะครับ มีเสียงสะท้อนมาว่า สะท้อนไปถึง สส. ด้วยนะครับ
ท่านไม่เกี่ยวนะครับ

-12ท่านไม่เกี่ยวนะครับ สส.ท่านไม่ได้อยู่ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองท่านไม่เกี่ยวแล้วนะครับ ท่านอยู่
สภาใหญ่แล้วนะครับ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น ผมอยากจะให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านช่วยกันมาทํางานดูแลเรื่อง
งบประมาณ ดูแลเรื่องรายรับว่าข้าราชการทํามาผิดไหม ข้าราชการเจตนาหรือไม่ อย่างนั้นดีกว่านะครับ
เหมือนของท่าน สจ .ไพโรจน์ เมื่อสักครู่ก็ถามท่าน งบประมาณท่านขอมา 2 ล้านกว่าบาท ได้ไปเพียง แค่
7 แสนบาท เพราะปัญหาเรื่องโรงคลุมเราไม่มีแบบแปลนตรงกับพื้นที่ห้วงระยะเวลามันก็น้อยมากโทรไป
ถามก็บอกว่ามีแบบแปลน วันนั้นผมนั่งในห้องกองช่าง เจ้าหน้าที่กองช่างประสานไปทางรองนายกปากน้ํา
เดี๋ยวจะเอาแบบแปลนมาให้ จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้เอามาให้นะครับ ผมก็เห็น ว่าได้ตัวลานกีฬาก็ให้ทํา
ลานกีฬาไปก่อน ผมเองมานั่งประธานสภา เป็นภาพรวมทั้งจังหวัด ผมไม่ทําให้ผมเสียชื่อด้วยเรื่องแบบนี้
หรอกนะครับ ผมสามารถชี้แจงพี่น้องประชาชนได้ สามารถให้พี่น้องประชาชนดูรายงานการประชุมได้
นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะชี้แจงให้เพื่อนสมาชิ กที่ยังไม่ได้โครงการ หลายโครงการ ที่เอาไปลงในพื้นที่สนามกีฬา
กะเปอร์ นะครับ ตอนที่เข้ามาสมัยที่ 2 ผมก็ผลักดันเต็มที่ บางครั้งผมขับรถผ่านโทรหาท่าน สจ .มงคล
หญ้ารกแล้วนะท่านช่วยหาคนตัดคนมาจัดการผมจ่ายเงินให้เอง ทั้งๆที่ไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่ของผมแต่ผม
เห็นแล้วผม เสียดาย สนามกีฬากระบุรี ไม่มีข้าราชการคนไหนที่ช่วยกันผลักดัน ผมเองก็ต้องไฟว์ขึ้นมา
ให้ อบจ .กู้เงินมาสร้างสนามกีฬาก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อย พูดง่ายๆถ้าเป็นภาพรวมทุกโครงการนี่คือสิ่ง
อยากจะให้เพื่อนสมาชิกท่านและบางคนอาจจะไม่ชอบผม ผมก็เข้าใจ เราก็ไม่ว่ากัน ถึงไม่ชอบกันชาวบ้าน
เลือกมาก็ต้องมาทํางานด้วยกัน ถ้าเกิดไม่เลือกผม ท่านเข้ามาท่านก็ทํางานของท่าน นี่คือสิ่งทั้งหมดที่
เกิดขึ้น แล้วผมจะบอกเลยว่าในข้อบัญญัติปี 2563 ที่ได้ตั้งมา วันนั้นวันสุดท้ายในการพิจารณาข้อบัญญัติ
มีเงินเหลือประมาณ 20 ล้านบาท ผมไม่ได้ทราบมาเลยว่ามีเงินเหลือแค่นี้ ผมถามข้าราชการว่าจะต้อง
การอะไร มีข้าราชการผมจําได้ น่าจะเป็นพี่ ชนิตา ตัณฑะจินะ อยู่ห้องกองคลัง ขออาคาร สํานักงานใหม่
เขาเสนอคนเดียวผมรับเลยเพราะอะไร เพราะเห็นว่ามีความจําเป็นมาก ผมก็รับ พอพี่เขาเสนอทุกคนก็
เห็นด้วยเพราะสํานั กงาน อบจ .เราอยู่กันมากี่ปีแล้ว ผมพูดเสมอว่าข้าราชการท้องถิ่นก็เหมือนกับต้อง
ทํางานท้องถิ่นทํางานกับนักการเมือง ข้าราชการทุกคนก็มีส่วนร่วมจะพัฒนาร่วมกับนักการเมืองกับเพื่อน
สมาชิก เราเองก็สิ่งที่ขอมาอยู่กันมากี่ปีแล้วจะสร้างตั้งแต่ผมเข้ามาตอนแรกๆ จะเอาที่ตรงโน้ น จะเอา
ศาลากลาง ผมก็เลยฟันธงเลยว่าสร้าง น่าจะ 17 ล้านบาท ประมาณ แบบแปลนก็เสร็จมาเรียบร้อยก็ให้
ไป ก็ดูพื้นที่อะไรแล้ว นี่คือสิ่งที่ผมดูแล้วก็ต้องเกลี่ยลงไปให้ทั่ว เพื่อนสมาชิกก็ทราบดีอยู่แล้วว่าตอนนี้
ปัญหาที่เกิดขึ้นคือสถานที่ทํางาน ไปอยู่ที่วิทยาศาสตร์การกี ฬา มาอยู่ที่โรงยิมนี้ กองการศึกษาก็แน่นแล้ว
ผมเองข้าราชการไม่ชอบ หรือผมไม่ชอบข้าราชการบางคน นั้นคือสิ่งส่วนตัวแต่หน้าที่ผมก็ต้องทําไป นี่คือ
1 โครงการที่เป็นโครงการใหญ่ และผมจะบอกเลยว่าเหมือนโครงการหลายๆโครงการ ผมก็ต้องให้ทาง
ผอ.กองแผนโดยท่านนายกทําหนังสือถา มไปยังกรมว่าได้หรือไม่ได้ ผมก็ไม่เอาตัวเองไปเสี่ยง เหมือน
โครงการอุดหนุนสมาคมกีฬา มีข้าราชการหวังดีกับผม แต่ด้วยความที่สมาคมกีฬาไม่มีงบประมาณผมมา
นั่งนายกสมาคมกีฬา มานั่งประธานสภา มันจะเกี่ยวข้องกับหน้าที่ไหมผมก็ต้องทําหนังสือไปถามข้อหารือ
เคยมีเรื่องนี้เงินที่ อุดหนุนสมาคมกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย์ เขามีหนังสือหารือไป ผมก็ต้องให้ทําไปถาม
แล้วเรื่อง อบจ.คัพ ผมก็ยอมรับว่าผมตกหล่นจริงๆ โดยที่ข้าราชการก็ไม่ได้ทักท้วงขึ้นมา ผมยอมรับเพราะ
อบจ.ไม่ได้มายุค 2563 นะครับ ไม่ได้จัดตั้งแต่ยุค 2561 ใช่ไหมครับ ที่ท่าน สจ.รุ่งชัยแนะนําก็คิดว่าเป็น
สิ่งที่ดี ก็ต้องมาพิจารณาดูว่าจะแปรญัตติอย่างไรเข้ามา เรื่องของสมาคมกีฬาผมได้โทรหารือกับท่าน
อาจารย์ที่เราไปอบรมมา ท่านก็บอกว่าผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียคือพี่น้องประชาชนไม่เกี่ยวกับตัวบุคคล
สามารถทําได้ แต่ก็มีข้าราชการใน อบจ .ก็เตือนมา ผมก็ฝาก ผอ .กองแผนฯ ประสานกับนายกด้วยเรื่องนี้
ทําหนังสือหารือไปนะครับ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในข้อบัญญัติของปี 2563
ผมคิดว่าของ สจ...

-

13-

ผมคิดว่าของ สจ .ธนกร ผมก็ต้องเกลี่ยออกไปตรงอื่นก่อน ก็คิดว่ามีการตั้งจ่ายรายการใหม่ได้นะครับ
หลายๆคน หลายๆท่านนะครับ ผมก็ต้องดูงบประมาณที่ทํามา และก็ให้ ลงพื้นที่ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้ นใน
ข้อบัญญัติปี 2563 มีอีกหลายอย่าง ผมอยากให้เพื่อนสมาชิกร่วมกันทํางาน เรื่องก ารเมืองก็ให้หมดเวลา
แล้วก็ไปหาเสียงกัน ไม่รู้จะเลือกตั้งเมื่อไหร่ ผมว่าน่าจะทําถึงปี 2564 เพราะดูแล้วเห็นกันตามข่าวนะ
ครับ นี่คือคําชี้แจงเพราะว่าทางฝ่ายข้าราชการเขาให้เกียรติในการที่จะตั้งงบประมาณและผมเองก็เห็นถึง
ความจําเป็นโดยเวลาเข้าประชุมคณะกรรมการก็มีหลายท่ านที่เข้าประชุมแต่ละคณะนะครับ นี่คือสิ่งที่ผม
อยากจะชี้แจงให้เพื่อนสมาชิกทราบนะครับ ก็มีเพื่อนสมาชิกท่านใดที่ยังข้องใจเชิญครับ
นายณัฐพงษกร คุ้มตะกั่ว
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมณัฐพงษกร คุ้มตะกั่ว สมาชิกสภา เขต 1
อําเภอละอุ่นครับ ท่านประธานครับผมเข้าใ จความปรารถนาดีของท่านประธานนะครับ ประธานก็
อยากจะให้พื้นที่ทุกพื้นได้รับงบประมาณเพื่อแก้ปัญหา อันนี้ทราบครับ แต่บางทีท่านประธาน ผมขอ
ประทานอภัยพูดตรงๆนะครับว่า ในระบบของการทํางานใน อบจ .ถ้าเกิดฝ่ายบริหารได้ทํางานเต็มที่แล้ว
เราได้ตามงานฝ่ายบริหาร มันจะสะดวกกับพว กเรานะครับ แต่ถ้าทั้งหมดต้องถามท่านประธานคนเดียว
อย่างนี้ผมเห็นว่าถ้าผมทําผมก็ผิด แล้วผมจะไปต่อว่าท่านประธานก็ไม่ได้เพราะไม่ใช่หน้าที่ผมจะไปต่อว่า
ท่านประธาน ผมต้องมีหน้าที่ต่อว่าฝ่ายบริหาร แต่ฝ่ายบริหารทํางานบกพร่อง พูดง่ายว่าให้ผมไปต่อว่า
ประธานก็ไม่ได้นะครับ ทีนี้ผมมาตามทางฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหารต้องไปถามประธานสภา ผมก็ ว่า
ยิ่งไปกันใหญ่ ทีนี้ถ้าผมทําการเมืองแล้วคนที่นั่งอยู่ในสภาแห่งนี้ผมว่าเสียเวลาเปล่าที่ใครจะเดินตามหลัง
ผม เพราะฉะนั้นผมก็อยากเดินตามหลังท่านประธานที่ทําหน้าที่ประธาน แต่ผมอยู่มาหลายปีผมก็เห็นท่าน
ประธานเหมือนนายกครับ เพราะฉะนั้นผมก็ขอกราบเรียนท่านประธานนะครับให้นายกท่านทําหน้าที่
ผมจะได้สวดนายกบ้าง ไม่อย่างนั้นผมก็พูดอะไรไม่ได้ เวลาผมจะทํางบประมาณก็ต้องถามประธาน
ไม่ใช่หน้ าที่ผมที่จะต้องไปถามท่านประธานสภา ผมต้องมาถามฝ่ายบริหาร ขอเรียนท่านอย่างนี้นะครับ
ขอบคุณครับ
ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณท่านณัฐพงษกร คุ้มตะกั่ว นะครับ ผมยังติดซองงานบวชลูกชายท่านนะ
ครับผมจะนําไปให้นะครับ ก็คืออย่างนี้ครับ ตรงนี้ผมก็เข้าใจนะครับ แต่ผมถามสิว่าเพื่อน สมาชิกทุกท่านก็
ทราบดีอยู่แล้ว ผมเองก็ไม่ใช่ว่ามาถามผมแล้วผมจะปฏิเสธ ไม่ใช่หน้าที่ผม ผมไม่เคยนะครับ ท่านสมาชิก
ครับ แล้วก็ท่านปลัดปฏิบัติหน้าที่นายก เดือนตุลาคมท่านก็ปลดเกษียณแล้ว ตรงนี้ผมอยากให้ท่านรักษา
ตําแหน่งตรงนี้ไว้ เรื่องที่เกิดขึ้นท่านก็ไม่กล้าตัดสินใ จ ก็เลยมีการปรึกษาโทรมาปรึกษา ผมเองด้วยความที่
กล้าปฏิบัติกล้าทํากล้ารับผิดชอบในเรื่องที่เพื่อนสมาชิกถามมาทั้งหมด ท่านณัฐพงษกรท่านติดใจเรื่อง
ข้อบัญญัติของท่านอย่างเดียวใช่ไหมครับ ท่านไม่ต้องกลัวครับผมไม่เดินไปในพื้นที่ท่านโดยที่ชาวบ้านด่า
นะครับ ผมจะบอกท่านนะครับตั้งจ่ายรายการใหม่มีเงินเหลือจ่ายอยู่แล้วหรือจ่ายขาดเงิน สะสมก็มีเงินอยู่
แล้ว กับปีหน้าผมถามสิว่างบประมาณรัฐบาลใหญ่ท่านก็รู้ว่ามีหนี้สินเท่าไหร่ ปีหน้าไม่ทราบว่างบประมาณ
จะเข้ามาเต็มเม็ดเงินหรือเปล่านะครับ ถ้าจ่ายขาดเงินสะสมหรือตั้งจ่ายรายการใหม่ งบประมา ณของท่าน
อาจจะทําก่อนอีกนะครับท่าน ขอให้ท่านไว้ใจผมนะครับผมไม่เอาการเมืองมาเป็นประเด็น ผมอยากจะ
เล่นการเมืองหรือไม่เล่นการเมือง ก็อยากจะเดินเดินในพื้นไหนก็ยังมีคนนึกถึง สจ.แดงนะครับ ผมขอชี้แจง
นะครับ ทําไมต้องประธาน คือถามผมถูกแล้วนะครับ ไม่ใช่จะก้าวก่ายหน้าที่นะครับของฝ่ายข้าราชการ
หรือฝ่ายบริหาร แต่ผมทํางานกันได้ตัดสินใจได้ตรงนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้น ถ้าท่านโทรศัพท์มาคุยกับผม
พอผมบอกไป ท่านไม่ถูกใจท่านก็โทรมาด่าผมได้ ผมรับได้นะครับ แต่อย่าเอาไปใช้กันในเวทีอื่นนะครับ
เราอยู่ในองค์กรของเรา...

-14เราอยู่ในองค์กรของเราอยู่กันให้มีความสุขนะครับ ท่านคงเข้าใจนะครับ ถ้าไม่เข้าใจก็อภิปรายต่อได้ครับ
เชิญครับ ท่านเปิดดูได้เลยนะครับ โครงการที่ลงในสนามกีฬาเยอะเพราะอะไร เพราะว่าปีหน้าปี 2563
เราจะมีกีฬาแห่งชาติ คัดภาคก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ และบางคนก็ได้ยินเข้าหูผมมานะครับ ว่าของ สจ .แดง
สนามกีฬาหาดส้มแป้นงบประมาณไปลงเยอะ ผมจะเรียนชี้แจงอย่างนี้นะครับด้วย
ที่ 2563 หรือปี
2564 กีฬาที่จะเกิดขึ้นจะเป็นกีฬาคัดภาคหรือกีฬาแห่งชาติที่เราเคยจัดมาอะไรก็กลับมาได้นะครับ
สนามกีฬาหาดส้มแป้นเป็นสนามที่สํารองต่อจากสนามกีฬาหลักใน อบจ .นะครับ ตรงนั้นก็เล็งเห็นว่า
สมควรที่จะต้องพัฒนาเพราะว่าคณะกรรมการกีฬาวันนั้นได้ประชุมกันมาค รั้งหนึ่งก็มองถึงสนามกีฬาหาด
ส้มแป้นเป็นสนามรองลงมา ผมเองก็คิดว่าเอางบประมาณไปปรับปรุง พื้นสนาม คูระบายน้ํา ทํารั้ว ให้เป็น
หน้าเป็นตา บังเอิญสนามกีฬาหาดส้มแป้นอยู่ในพื้นที่ผม ก็เลยกลายเป็นข้อครหานะครับ แต่ผมถามสิว่า
สจ.รุ่งชัยเคยขอบคุณผมบางหรือไม่ พื้นที่สนาม กีฬาบางริ้น เอาทุกอย่างไปลง แต่ไม่เคยขอบคุณผม แล้ว
เวลาเขาไปหาเสียงแล้วว่าผมเขาเอามาลง ไม่อายเลยนะครับ นี่ก็มีหอถังน้ําที่เกิดขึ้นใหม่ มีการเจาะบาดาล
และมีพื้นวิ่งที่เปิดฟุตบาต ที่มีหญ้าแซมขึ้นมาผมก็เปลี่ยนลาดยางเพราะหญ้าจะได้ไม่ขึ้นมาก
และเมื่อสักครู่ที่ท่านอภิปรายก็มีเวทีมวย มีโรงยิมของเวทีมวย งบประมาณสนามฟุตซอลไม่ทราบว่าเราจะ
สร้างกันหรือว่าเราจะรอโรงยิมพันที่นั่งผมก็ไม่ทราบว่าจะได้มาหรือไม่ แต่งบประมาณของ
อบจ.มีอยู่แล้วนะครับ เดี๋ยวท่าน สจ.รุ่งชัย ช่วยแสดงความคิดเห็นหน่อยนะครับ เพราะท่านก็อยู่ในวงการ
ฟุตซอล เพราะโรงยิมพันที่นั่งก็ไม่ทราบว่าเมื่อไหร่จะมา เพราะมีงบประมาณอยู่แล้วใช่ไหมครับ ท่านปลัด
ช่วยชี้แจงด้วยครับ งบเหลือจ่ายหรืองบในข้อบัญญัติครับ
ปลัด อบจ.
กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ในส่วนของงบประมาณที่ท่านประธานให้ชี้แจง ต่อที่ประชุมเป็นงบในการ
ก่อสร้างสนามฟุตซอล เป็นอาคารมีหลังคาคลุมเป็นงบประมาณในปี 2561 ซึ่งขณะนี้เนื่องจากว่าได้มี
แผนงานในการที่จะของบประมาณมาดําเนินการก่อสร้างอัฒจรรย์พันที่นั่งซึ่งเป็นพื้นที่เดียวกันซึ่งมัน ก็ยัง
ตัดสินใจไม่ได้ว่าในส่วนของการดําเนินการตรงนี้ถ้างบประมาณของจังหวัดได้มาในการก่อสร้าง
โรงยิมเนเซียมพันที่นั่งตรงนี้ก็จะกระทบกับพื้นที่ในการดําเนินการก่อสร้างสนามฟุตซอลนะครับ จึงได้มี
การกันเงินไว้เพื่อรอการพิจารณาให้เกิดความชัดเจนซึ่งก็ปีนี้เป็นอีกปีท่เี ราสามารถในการขยายเวลาในการ
เบิกจ่ายเงินได้นะครับรวมแล้ว 2 ปี งบประมาณปี 2561 ก็ขยายเป็น 2562 ถ้ายังก่อหนี้ผูกพันไม่ทันก็
ขยายเวลาการเบิกจ่ายโดยไม่มีหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2563 ได้ครับ
ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับ ก็คืออย่างนี้นะครั บ ผมคิดว่าในเมื่อกันเงินได้เราก็อาจจะรอ
ระยะเวลาดูว่าโรงยิมพันที่นั่งจะได้มาที่จังหวัดระนองไหม เพราะตอนนี้ก็มีการเอาแบบแปลนเสนอขึ้น
ข้างบนอยู่นะครับ ถ้าได้มาก็จะดีนะครับ มีเพื่อนสมาชิกท่านใดที่จะอภิปราย เชิญครับ
นายรุ่งชัย รักสกุลนิตย์
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ ผมนายรุ่งชัย รักสกุลนิตย์ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เขต 8 อําเภอเมือง เมื่อสักครู่ท่านนายกพูดถึงสนามกีฬาฟุตซอล ปี
2561 ตั้งงบไว้ 9 ล้านบาทนะครับเพื่อทําสนามฟุตซอล ผมก็เลยนึกได้ว่าโครงการโรงยิมพันที่นั่งตอนนั้น
เข้าสภามาเรื่องเกี่ยวกับว่าทางจังหวัดขอใช้พื้นที่ในการจัดสร้างสนามฟุตซอลพันที่นั่งนะครับ แล้วปรากฏ
ว่าหลังจากวันนั้นมาก็ส่งคืนไป พอส่งคืนไปหลังจากนั้นก็ไม่เคยมีเข้ามาในสภาอีกเลยว่าจะมีการขอ
อนุญาตหรือเราจะอนุญาตให้ใช้หรือให้จังหวัดใช้ในการก่อสร้างโรงยิมนะครับ ผมก็ขอสอบถามความ
คืบหน้าในส่วนนี้ครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภา...

-15ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตปรึกษาท่าน สจ
ขออนุญาตพักการประชุม 5 นาทีนะครับ

.เธียรชัยสักครู่นะครับ

- พักการประชุม 5 นาที –
ประธานสภา อบจ.
เมื่อสักครู่ที่พักการประชุมนะครับ เพราะผมยังไม่ได้เอกสารเรื่องการแก้ไข
เพราะก่อนหน้านี้ได้มีการทักท้วงกันมาว่าสมาชิกที่ส่งโครงการมา คืออย่างนี้นะครับผมอยากให้เพื่อน
สมาชิกทําความเข้าใจนะครับ ตอนนี้การประสานแผนมันเป็นเรื่องจําเป็นและ สตง .ได้เข้ามาทักท้วงนะ
ครับ มีหนังสือสั่งการมา สมมุติ ว่าตําบลลําเลียงประสานแผนมางบประมาณ 3 ล้านบาท เขาให้เอาช่าง
ของ อบต.ลําเลียงไปสํารวจ แต่พอมาประสานแผนมาที่ อบจ . จะใช้งบของ อบจ . เราก็ต้องให้ อบจ .ไป
สํารวจ พอสํารวจปรากฏว่าเกิน เอาตัวอย่างตามความเป็นจริงของท่าน สจ .สุรพล ชูศรี อบต .ในพื้นที่ ได้
ทํามาสะพาน 20 เมตร แต่พอเจ้าหน้าที่ข้าราชการใน อบจ .ลงไปสํารวจปรากฏว่าต้องทําสะพาน 30
เมตร งบประมาณมันเกินการประสานแผนก็ต้องให้เขาไปแก้ไขแผนตั้งแต่ท้องถิ่นมา เลย ตรงนี้ต้องแก้ไข
แผนตั้งแต่ท้องถิ่นมานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและผมก็ดูเอกสารก็ไม่มีมา ผมก็ต้องเอาเอกสาร ตรงนี้ยืนยันชัดเจน
ว่ามีการแก้ไขมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตรงนี้เดี๋ยวก็ให้ทางท่าน ผอ .กองแผนฯช่วยชี้แจงนะครับว่าเรื่องการ
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นตามที่ สตง.ได้ทักท้วงมาในการที่จะเอามาทําร่างข้อบัญญัติช่วยชี้แจงยืนยันว่าทุก
พื้นที่เรียบร้อยหรือไม่ เพราะว่าเอกสารเยอะ ผมก็ไม่ได้เปิดดูเอาที่ท่านได้ตรวจทานและนําส่งมาที่
ประธานสภาให้ท่านได้ยืนยันนะครับ ขอบคุณครับ
ผู้อานวยการกองแผนฯ
กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ท่านสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ท่านนายก ท่านปลัด ข้าราชการทุ กท่านครับ สําหรับในเรื่องการ
จัดร่างทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีนะครับ คือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
งบประมาณคือให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทํางบประมาณ ซึ่งในการจัดทํางบประมาณ
กรมส่งเสริมการปกครองได้แจ้งแนวทางปฏิบัติต้องเป็นไปตามเป้าหมายวัตถุ ประสงค์ที่กําหนดไว้นะครับ
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการประสานแผนซึ่งเป็นความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอ
ประสานแผนมาว่าเป้าหมายวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นเช่นไร แต่เนื่องจากในการประสานแผน ก็มีการ
ประชุมหลายระดับ ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นระดั บอําเภอ คณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอําเภอ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด และ
คณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด รายละเอียดบางประการได้มีการแก้ไข แต่ทาง
เจ้าหน้าที่ก็อาจจะมีการพลัดหลงก็ไม่ได้แก้ไขไป ยกตัวอย่าง เช่น คูระบายน้ําในเข ตตําบลบางริ้น ทาง
เทศบาลได้ขอมา 50x 50 แต่ที่ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ได้มีมติให้
ดําเนินการให้เท่า ให้มีขนาดเดียวกับที่ อบจ .ดําเนินการไว้คือขนาด 60 x 60 เพื่อให้เป็นมาตรเดียวกัน
แต่ทางเจ้าหน้าที่ก็มีการพลัดหลงไม่ได้แก้ไข จากการสํารวจทบทวนเพื่อนําโครงการเข้ามามีข้อบกพร่อง
ตรงนี้จําเป็นต้องแก้ไขแผน ส่วนที่ 2 ในเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ นะครับที่ได้มีการเสนอ
แผนมาทางเจ้าหน้าที่ของเราก็ลงไปตรวจสอบ ซึ่งบางโครงการไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
ยกตัวอย่างเช่น เขตตําบลบางนอน ถนนเดิมเป็นถนนลาดยางซึ่งก็ในแผนกําหนดเป็นโครงการถนน คสล.
ดังนั้นเหตุผล...

-16ดังนั้นเหตุผลความจําเป็นในการที่จะต้องปรับปรุงเพราะถนนเส้นนั้นยังมีสภาพที่พื้นทางยังดีอยู่ถ้าเรามี
การปรับปรุงเป็นถนนลาดยางจะทําให้การใช้งบประมาณคุ้มค่าเกิดขึ้นนะครับก็จําเป็น ต้องประสานแก้ไข
นอกจากนั้นแล้วยังมีอีกหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นหาดส้มแป้น ของน้ําจืดในการที่จะขอสะพานท่าเทียบเรือ
บ้านบางกุ้งนะครับ ซึ่งสะพานตัวนี้เป็นสะพานที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรมประมง ในแผนได้มีการกําหนด
ถึงตัวสะพานขนาดไม่สอดคล้องกับที่ได้รับโอนมา ก็ได้มีการแก้ไขให้มีความสอดคล้องกันนะครับ และมีอีก
หลายพื้นที่นะครับ ลําเลียง กะเปอร์ บ้านนานะครับ
ประธานสภา อบจ.
ขออนุญาตครับ ขอให้ท่านยืนยันเลยครับว่าโครงการที่มีการแก้ไข
ที่มาทําร่างข้อบัญญัติปี 2563 โครงการที่ได้ประสานแผนและได้มีการแก้ไขเรียบร้อยหรือยังครับ
ผู้อานวยการกองแผนฯ
ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ได้มีการแจ้งข้อมูลให้ทางองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทราบนะครับ แต่ในเงื่อนไขการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือในเรื่องของการแก้ไข
แผนขององค์การบริหารส่วนตําบลต้องมีการเข้าสภา ดังนั้นก็ต้องใช้เวลาในการที่จะดําเนินการแก้ไขทําให้
การแก้ไขแผนของเราอาจช้าลง ซึ่งขณะนี้เราได้มีการรวบรวมเอกสารในการขอแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มีการจัดทําประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นประกาศเสร็จ
เรียบร้ อยแล้วจํานวน 13 โครงการนะครับ โดยมีเอกสารการแก้ไขซึ่งขณะนี้ก็ต้องกราบขออภัยท่าน
สมาชิกนะครับหนังสือนําส่งให้ท่านสมาชิกได้รับทราบนะครับในรายละเอียดโครงการของท่านธนกรก็มีนะ
ครับ เพราะถนนหาดทรายดํา กว้าง 4 เมตร ซึ่งสภาพเดิมเราสร้างแค่ประมาณ 2 เมตร และหนา
ประมาณ 12 ซม. แต่ในแผนเขียนหนา 15 ซม.ซึ่งเป็นทางเดินเท้าซึ่งไม่มีความจําเป็นที่จะต้องหนา
15 ซม. ซึ่งก็ได้มีการแก้ไขเรียบร้อยอยู่ในแผนเล่มนี้ครับ
ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับ ผมเองเพิ่งได้รับนะครับเมื่อ 2 นาทีที่แล้วนะครับ ผมต้องเซ็นและ
ส่งให้เพื่อนสมาชิก ทางฝ่าย ท่านผอ.กองแผนและงบประมาณ ท่านจรูญ เชาวนรังค์ ได้ยืนยันชัดเจนแล้ว
ว่าการแก้ไขแผนให้ถูกต้องตามอํานาจหน้าที่และตามหนังสือสั่งการ ได้ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถือว่า
งบประมาณร่างงบประมาณปี 2563 ก็สมบูรณ์แบบ เพราะแบบแปลนอยู่ข้างหน้าผมหมดแล้วนะครับได้
ตรวจดูแล้ว หนังสือขอใช้สถานที่อะไรต่ออะไร ตรงนี้ก็อยากจะถามว่ามีเพื่อนสมาชิกท่านใดจะอภิปรายมี
อีกไหมครับ เมื่อไม่มีผู้อภิปราย ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดจะรับหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖3 ตามที่ท่านนายก อ งค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระนองเสนอ กรุณายกมือขึ้น
มติที่ประชุม
ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม -

รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ 19 เสียง
ไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ ฯ มีไหมครับ
ไม่มี
งดออกเสียงมีไหมครับ
1 เสียง

ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณเพื่อนสมาชิกครับ ประธานสภา อบจ. เมื่อที่ประชุมสภาฯ รับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณแล้ว เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ ข้อ ๔๙ ซึ่งกําหนดว่าญัตติร่าง
ข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้
ประธานสภาท้องถิ่น ส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด
ที่ประชุมสภาท้องถิ่น...

-17ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย
ซึ่งจะต้องกําหนดไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณนั้น (ข้อ ๔๕ วรรคสาม ) ก่อนที่จะเสนอกําหนดระยะเวลา ผมขอให้ที่ประชุมเสนอการ
พิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติก่อนนะครับ ขอชี้แจงระเบียบในการคั ดเลือกคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ใน
กรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภ าท้องถิ่นรับรอง ไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง การเสนอชื่อ ให้เสนอได้โดยไม่จํากัดจํานวน เว้นแต่ที่ประชุม
มีมติเป็นอย่างอื่น และให้นําวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ และข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ต่อไปเป็นการเลือก
คณะกรรมการแปรญั ตติ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖3 เชิญท่านสมาชิกเสนอว่าคณะกรรมการแปรญัตติมีจํานวนกี่คน ซึ่งตามระเบียบ คือ ๓ คน
ไม่เกิน ๗ คน ขอเชิญครับ หากสมาชิกเสนอต้องมีผู้รับรอง อย่างน้อย ๒ คน เชิญเสนอคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติฯ เชิญครับ
นายเธียรชัย สายน้าใส
เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมเธียรชัย สายน้ําใส สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระนอง เขต 6 อําเภอกระบุรีครับ ผมขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ 5 ท่านครับ
ประธานสภา อบจ.

ขอบคุณครับ เชิญครับ

นายณัฐพงษกร คุ้มตะกั่ว
ท่านครับ

ผมณัฐพงษกร คุ้มตะกั่ว สมาชิกสภา เขต 1 อําเภอละอุ่นครับ ผมขอเสนอ 7

ประธานสภา อบจ.
ขอผู้รับรองด้วยครับของท่าน สจ .เธียรชัยที่เสน อ 5 ท่านนะครับ ผู้รับรอง 8
ท่านนะครับ ที่เสนอมา 7 ท่าน ขอผู้รับรองด้วยครับ มีขอเสนอมา 5 ท่าน และ 7 ท่านนะครับ
ถ้าอย่างนั้น ผมจะขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับการเสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
จํานวน 5 ท่าน โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม
ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม -

เห็นด้วยฯ 10 เสียง
ไม่เห็นด้วย ฯ มีไหมครับ
ไม่มี
งดออกเสียงมีไหมครับ
10 เสียง

ประธานสภา อบจ.
ครับ ผมจะขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับการเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติ จํานวน 7 ท่าน โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม
ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม -

เห็นด้วยฯ 5 เสียง
ไม่เห็นด้วย ฯ มีไหมครับ
ไม่มี
งดออกเสียงมีไหมครับ
15 เสียง
ประธานสภา...

-18ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับ เป็นอันว่ามติในที่ประชุมเสนอ 5 ท่านนะครับ ก็จะให้เสนอชื่อ
คณะกรรมการคนที่ 1 ครับ เชิญครับ
นายรุ่งชัย รักสกุลนิตย์

ผมนายรุ่งชัย รักสกุลนิตย์ ผมขอเสนอท่านเธียรชัย สายน้ําใสครับ

ประธานสภา อบจ.
ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองถูกต้องนะครับ
มีท่านสมาชิกท่านใดเสนอ
เป็นอย่างอื่นไหมครับ ถ้าไม่มี ผมขอเชิญท่านต่อไปเสนอคณะกรรมการคนที่ 2 ขอเชิญครับ
นายเธียรชัย สายน้าใส
เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมเธียรชัย สายน้ําใส สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระนอง เขต 6 อําเภอกระบุรี ผมขอเสนอท่านสุรพล ชูศรีครับ
ประธานสภา อบจ.
ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีท่านสมาชิกท่านใดเสนอเป็น
อย่างอื่นไหมครับ ถ้าไม่มี ผมขอเชิญท่านต่อไปเสนอคณะกรรมการคนที่ 3 ขอเชิญครับ
นายอภิชาติ หลีกภัย
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ผมนายอภิชาติ
หลีกภัย สมาชิกสภา เขต 5 อําเภอกระบุรี ขอเสนอนายวรานนท์ เกลี่อนสิน ครับ
ประธานสภา อบจ.
ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับร องถูกต้องนะครับ มีท่านสมาชิกท่านใดเสนอ
เป็นอย่างอื่นไหมครับ ถ้าไม่มี ผมขอเชิญท่านต่อไปเสนอคณะกรรมการคนที่ 4 ขอเชิญครับ
นายบัญเทิง กุลมลิวัลย์

เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมขอเสนอนายเจริญ ศิริวนากุลครับ

ประธานสภา อบจ.
ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับ รองถูกต้องนะครับ มีท่านสมาชิกท่านใดเสนอ
เป็นอย่างอื่นไหมครับ ถ้าไม่มี ผมขอเชิญท่านต่อไปเสนอคณะกรรมการคนที่ 5 ขอเชิญครับ
นายสุรพล ชูศรี
เรียนท่านประธานสภา กระผมสุรพล ชูศรี สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระนอง เขต 3 อําเภอกะเปอร์ กระผมขอเสนอนายอภิชาติ หลีกภัย ครับ
ประธานสภา อบจ.
ขอผู้รับรองด้วย ครับ ผู้รับรองถูกต้องนะครับ ก็ครบนะครับ
ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นไหมครับ เชิญครับ

มีทานสมาชิก

นายณัฐพงษกร คุ้มตะกั่ว
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมณัฐพงษกร คุ้มตะกั่ว สมาชิกสภา
เขต 1 อําเภอละอุ่นครับ การเสนอคณะกรรมการแปรญัตติผมอยากให้ท่านประธานได้อ่านวิธีการผมว่า
การเสนอคณะกรรมการแปรญัตตินั้นในที่ประชุมจะต้องเลือก เพราะฉะนั้นถ้าเลือกคณะกรรมการแปร
ญัตติตอ้ งให้ท่ีประชุมสภาได้เลือกนะครับ ไม่ใช่เสนอแล้วรับรองอย่างนี้ได้เลย ขอเรียนทบทวนครับ
นายเธียรชัย สายน้าใส
ท่านประธานครับ อันนี้การเสนอนะครับคณะกรรมการเสนออยู่ใน
5 คน
หมายความว่า 5 ท่านนั้นจะได้เป็นเลยนะครับเท่าที่ผมทราบ แต่ถ้าท่านจะเสนอ 1 ท่านหรือ 2 ท่าน นั้น
คือต้องไปเลือกกันนะครับ
ประธานสภา อบจ.
คือท่านตรงนี้นะครับท่านณัฐพงษกร คือตรงนี้ผมขอผู้รับรองหรือท่านจะให้
เสนออย่างไรจะมีการแข่งขันหรือมีการแข่งขันไหมครับ เพราะว่าปกติตรงนี้ก็ไม่ผิดนะครับที่ผมทํา ผมทํา
ถูกนะครับ เสนอเสร็จขอผู้รับรอง ก็มีผู้รับรองถูกต้อง และผู้รับรองก็มากกว่า 2 ท่าน แต่ถ้าท่านคิดว่าไม่
ถูกต้องท่านจะให้ลงคะแนนหรือว่าอย่างไรครับ เพราะท่านเสนอมา 7 คน ก็ผู้รับรองก็น้อยกว่า
นายณัฐพงษกร...

-19 นายณัฐพงษกร คุ้มตะกั่ว
ที่เสนอคณะกรรมการแปรญัตตินั้น หมายความว่าในที่ประชุมอยากได้
คณะกรรมการแปรญัต ติ 5 คน หรือ 7 คน มีสิทธิ์เสนอนะค รับ แต่เวลาเลือกคณะกรรมการแปรญัต ตินั้น
ให้สภาเป็นผู้เลือก แต่ถ้าเห็นว่าการเลือกครั้งเมื่อสักครู่เป็นการถูกต้องแล้วให้ท่านประธานชี้ว่าอาศัย
ระเบียบข้อไหนไว้ในที่ประชุม ขอบคุณครับ
ประธานสภา อบจ.
คือการเลือก 5 คน เราก็ได้ลงมติถูกต้องนะครับ แต่ตอนนี้การเลือก 5 คน
คือทั้งหมดที่ผมให้เลือกแต่ละคนขึ้นเสนอชื่อมีผู้รับรองถูกต้อง พอครบ
5 คน ผมก็หยุดตรงนี้เพราะ
ครบแล้ว ถ้าท่านต้องการแข่งขันท่านก็เสนอมาว่าต้องการแข่งขัน เสนอชื่อมาครับ
นายณัฐพงษกร คุ้มตะกั่ว

ผมขอเสนอท่าน สุเทพ ทินสุขครับ

ประธานสภา อบจ.
ก็ในเมื่อมีการแข่งขันคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ท่านคิดดีแล้วใช่ไหม
ครับที่จะเดินแบบนี้ ผมไม่ได้ว่าอะไรผมถามนะครับ
นายณัฐพงษกร คุ้มตะกั่ว

อยู่ในสภาผมคิดดีครับท่าน

ประธานสภา อบจ.
ก็เชิญเจ้าหน้าที่นะครับ ทําการเลือกคณะกรรมการครับ เชิญครับ เพราะปกติ
ผมเองผมก็เห็นว่าตรงนี้ปฏิบัติกันอย่างนี้และไม่ผิดกฎระเบียบด้วยนะครับ
นายเธียรชัย สายน้าใส
ท่านประธานครับ ผมประท้วงท่านประธานนิดหนึ่งนะครับท่านยังไม่ขอผู้
รับรองที่ได้เสนอชื่อมาเลยนะครับ ของท่านสุเทพนะครับ
ประธานสภา อบจ.
เอาอย่างนี้นะครับ อย่างที่ท่านเธียรชัยได้ทักท้วง ท่านณัฐพงษกรเสนอให้มีการ
แข่งขัน ทั้งๆที่เราได้ 5 ท่านมีผู้รับรองเรียบร้อยแล้ว ในเมื่อท่านณัฐพงษกรเสนอให้มีการแข่งขันโดยเสนอ
ชื่อเพิ่ม ผมจะขอผู้รับรองนะครับ เชิญท่านสุเทพครับ
นายสุเทพ ทินสุข
เรียนท่านประธาน ผมสุเทพ ทินสุข สมาชิกสภา เขต 2 อําเภอละอุ่นครับ
ผมขอถอนตัวนะครับเพื่อไม่ให้การประชุมล่าช้านะครับ เพราะที่เสนอชื่อมาผมก็เห็นสมควรแล้วครับ
ประธานสภา อบจ.
ครับก็เมื่อสักครู่ท่านณัฐพงษกรเสนอท่านสุเทพขอถอนตัว ผมอยากจะทราบว่า
ท่านณัฐพงษกรจะเสนอท่านอื่นไหมครับ
นายณัฐพงษกร คุ้มตะกั่ว

ผมขอถอนครับ

ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณมากครับ ก็เรื่องนี้แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับ ผมก็รับความคิดเห็น
ของท่านนะครับ ผมขออนุญาตทบทวนรายชื่อคณะกรรมการใหม่นะครับ คณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2563
1. นายเธียรชัย สายน้ําใส
2. นายสุรพล ชูศรี
3. นายวรานนท์ เกลื่อนสิน
4.นายเจริญ...

-204. นายเจริญ ศิริวนากุล
5. นายอภิชาติ หลีกภัย
ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองถูกต้องนะครับ
นี่ขอผู้รับรองเป็นคณะด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
มีท่านใดจะเสนอหรือแสดงความคิดเห็นไหมครับ นี่คือคณะกรรมการแปรญัตตินะครับ และผมขอให้
ทั้ง 5 ท่านนะครับ เวลามีการประชุม มีการแปรญัตติ ก็ขอให้ทําหน้าที่ด้วยนะครับ ขอให้ที่ประชุม
พิจารณากําหนดระ ยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ผมขอให้สมาชิกทุกท่านได้ร่วม
พิจารณา การเสนอระยะเวลา ให้คณะกรรมการได้พิจารณาด้วยนะครับ ขอเชิญครับ
นายอภิชาติ หลีกภัย

เรียนท่านประธาน ผมนายอภิชาติ หลีกภัย สมาชิกสภา เขต 5 อําเภอกระบุรี

ผมขอเสนอวันที่ 23-27 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการครับ
ประธานสภา อบจ.
ในระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ มีท่านสมาชิก
จะเสนอเป็นอย่างอื่นไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอผู้รับรองด้วยครับ ผมขอให้เสนอเวลาด้วยนะครับ ท่านสมาชิก
ครับ
นายอภิชาติ หลีกภัย
เรียนท่านประธาน ผมนายอภิชาติ หลีกภัย สมาชิกส ภา เขต 5 อําเภอกระบุรี
ครับ ในวันและเวลาราชการครับ เวลา 08.30 -16.30 น. นะครับ
ประธานสภา อบจ.
ครับในระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2562 วันราชการ คือวันที่ 23,26,27
สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในเว ลาราชการนะครับจะได้ครบ 24 ชั่วโมงนะครับ
ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองถูกต้องนะครับ ขอบคุณครับ ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภา อบจ.
เรื่องอื่นนะครับ คือเรื่องที่เพื่อนสมาชิกอยากสอบถามในสภา
ข้าราชการ มีท่านสมาชิกท่านใดที่มีเรื่องเสนอต่อที่ประชุม ขอเชิญครับ

เจ้าหน้าที่

นายอภิชาติ หลีกภัย
เรียนท่านประธาน ผมนายอภิชาติ หลีกภัย สมาชิกสภา เขต 5 อําเภอกระบุรี
จะสอบถามฝ่ายกองช่างนะครับ เกี่ยวกับอาคารที่สร้างมาแบบแปลนใหม่ ที่กองกิจฯไปตรวจสอบนะครับ
ออกแบบผิดหรือแบบไหนครับ อาคารทุกตัวหลังคาด้านบนรั่วหมดทุกตัวเลยนะครับ ทําให้ฝ้าทุกตัวก็
เสียหายหมดทุกตัวเลย ของผมมี 4 ตัว รั่วทั้ง 4 ตัวนะครับ ถ้าแก้ไขก็ต้องรื้อฝ้าใหม่ทั้งหมดทุกตัวนะครับ
ประธานสภา อบจ.

ครับ สอบถามทีเดียวเลยนะครับ แล้วให้ชี้แจงนะครับ เชิญครับ

นายเธียรชัย สายน้าใส
เรียนท่านประธาน กระผมเธียรชัย สายน้ําใส สมาชิกสภา เขต
6
อําเภอ
กระบุรี ท่านประธานครับผมขอหารือเกี่ยวกับงบประมาณ พอดีเขตของผมเป็นเขตที่เกิด
อุทกภัยบ่อยมากนะครับ คอสะพานขาดตลอดนะครับเวลามีอุทกภัย ผมอยากจ ะสอบถามว่าทา ง อบจ.
ของเราสามารถจะซื้อกล่องเก เบี้ยนได้ไหมครับตรงนี้ ซึ่งคอสะพานของผมท่านจะเห็นนะครับโดยเฉพาะ
กองช่างที่ผมได้ส่งเรื่องเข้ามา คอสะพานจะโดนน้ํากัดเซาะตลอดนะครับ ถ้าเราได้กล่องแกรเบี้ยนตรงนี้ไป
จะซ่อมได้ถาวรนะครับ ก็เกรงใจพี่น้องเขตอื่นนะครับ เพราะ ของผมตั้งแต่รอบที่แล้วตั้งแต่น้ําท่ วมครั้งแรก
และครั้งที่ 2 คอสะพานก็ขาดซ้ําอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับ ตรงนี้อยากจะสอบถามนะครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภา อบจ.

ขอบคุณครับ ท่านนายกช่วยจดไว้และช่วยชี้แจงด้วยนะครับ
นายรุ่งชัย...

-21นายรุ่งชัย รักสกุลนิตย์
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายรุ่งชัย รักสกุลนิตย์ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขต 8 อําเภอเมืองครับ ผมขอสอบถามต่อจากเมื่อสักครู่ เรื่องเกี่ยวกับการ
สร้างสนามฟุตซอล พอดีเราได้มีการพักประชุม ก็เนื่องจากว่าโครงการของเราที่งบประมาณ 9 ล้านบาท ที่
จะสร้างสนามฟุตซอล แต่ว่าทางฝ่ายบริหารเรียนว่าต้องรอโครงการโรงยิมพันที่นั่งของทางจังหวัด แต่ว่า
การที่จะจัดสร้างโรงยิมพันที่นั่งได้ ทางจังหวัดได้ทําหนังสือมาขอใช้สนามกีฬา ซึ่งครั้งก่อนที่ทําหนังสือมา
ขอใช้เนื่องจากมีการติดขัดเพราะยังไม่ชัดเจนว่าสภาเราจะมีอํานาจใน การให้จังหวัดใช้หรือเปล่า หลังจาก
นั้นมาเรื่องเงียบหายไปเลยครับ ผมเลยไม่แน่ใจว่าตกลงโครงการโรงยิมพันที่นั่งจะสร้างได้จริงหรือไม่ ถ้า
เกิดไม่มีการขอใช้สถานที่ในการก่อสร้างโรงยิมพันที่นั่ง แล้วไม่มีการขอมาจากทางจังหวัดแล้วยังไม่ชัดเจน
ว่าของเราจะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ ผมก็อยากจะให้ทางฝ่ายบริหารนําโรงยิมของเราคืองบประมาณ 9 ล้านกว่า
บาทของปี 2561 มาสร้างก่อนเลยครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภา อบจ.

ขอบคุณมากครับ มีเพื่อนสมาชิกท่านใดจะอภิปรายมีไหมครับ เชิญครับ

นายบัญเทิง กุลมลิวัลย์
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายบัญเทิง กุลมลิวัลย์ ผมขอหารือเรื่อง
งานเสด็จพระแข่งเรือที่คอคอดกระครับ เพราะเวลาก็จวนเข้ามาแล้วนะครับ เดือนตุลาคม ผมโทรมาที่
ท่าน ผอ. ท่านก็บอกว่าไปปรึกษากับทางจังหวัดนะครับ ผมก็อยากได้คําตอบว่าเป็นอย่างไรบ้างเพราะเรา
มีงบประมาณตั้งไว้แล้ว 1 ล้านบาทนะครับ และท้องถิ่นก็ไม่ได้สมทบนะครับ งบประมาณ อบจ .อย่างเดียว
นะครับ และพรุ่งนี้ผมก็ได้นัดท่านนายอําเภอนะครับช่วงบ่ายก็จะเอาท่านนายกและกํานันตําบลมะมุเข้าไป
ประชุมหารือนะครับว่าเราจะจัดหรือไม่จัดหรือแบบไหนอย่างไรนะครับ ก็ขอความชัดเจนนะครับ ขอบคุณ
ครับ
ประธานสภา อบจ.

ครับ เชิญครับ

นายสมชาย สายบัว
เรียนท่านประธาน ผมสมชาย สายบัว สมาชิกสภา เขต 3 อําเภอเมืองนะครับ
ขอเรียนปรึกษาท่านประธานไปยังบริหารนะครับ คือเกิดอุทกภัยในพื้นที่ผมนะครับ บางนอน หมู่ที่
2
ก็หลายหลังนะครับแต่ที่หนักมากก็ 2 หลังนะครับ พังทั้งหลัง 1 หลัง และอีกหลังก็กระเบื้องหลังคา
หายไป 40 กว่าแผ่น ทีนี้จะมีมาตรการอย่างไรที่จะเยียวยาได้บ้างครับ ก็ฝากท่านประธานไปถึงทีมบริหาร
นะครับ ผมถามทีเดียวเลยนะครับ ก็เรื่องที่ 2 คือไม่รู้ถนนซอย 9 ไปถึงไหนแล้ว มีผู้รับเหมาหรือยัง
และ คูน้ํามีผู้รับเหมาหรือยัง และเรื่องที่ 3 เขต สจ .เล็ก นะครับ ติดเขตของผมนะครับทีนี้น้ําท่ วมบ่อย
พอน้ําท่วมทั้ง 2 ชุมชนเลยนะครับตรงนั้นเป็นที่เช่า อบจ. และเป็นสุวิทย์ซีแพค ทีนี้เขาสร้างกําแพงลงไป
ในคลองเยอะนะครับเลยประมาณ 2 เมตร ตรงนั้นไม่ทราบ อบจ .จะไปทําอย่างไรได้บ้าง หรือจะประสาน
ทางเจ้าท่า หรือจะประสานป่าชายเลนหรืออย่างไรนะครับ ถ้าเอาตรงนั้นออกก็จะกันน้ําท่
วมได้เยอะ
นะครับ และมีถนน อบจ .เส้นหนึ่ง ตรงนั้นจะไปทะลุซอย 10 ถ้าทําคูน้ําก็ข้างละประมาณ 50 เมตร
2 ข้างก็ 100 เมตร ตรงนั้นสามารถทําได้ไหมนะครับ ก็เรียนถามทางฝ่ายบริหารด้วยครับ ขอบคุณมาก
ครับ
ประธานสภา อบจ.

ขอบคุณครับ เชิญครับ

นายสุรพล ชูศรี
เรียนท่านประธานสภา ผมสุรพล ชูศรี สมาชิกสภา เขต
3 อําเภอกะเปอร์
ผมใครที่จะเรียนท่านประธานฝากไปถึงฝ่ายบริหาร สําหรับผู้ที่ มีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องสนามกีฬา
อําเภอกะเปอร์ สิ่งที่ผมจะกล่าวถึงก็คือเรื่องของไฟฟ้าที่จะขยายเขต จากไฟฟ้าแรงสูงเข้าสู่สนามกีฬา
อําเภอกะเปอร์ เพราะจริงๆ ผมไม่อยากจะเท้าความไป
ผมใช้คําว่าเป็นความผิดพลาด...

-22ผมใช้คําว่าเป็นความผิดพลาดส่วนหนึ่งคือสนามกีฬาเราเปิดใช้งานมาหลายปี แต่ก็ไม่มีไฟฟ้าใช้ จริงๆสนาม
กีฬาหลายๆท่านก็ทราบ ทางฝ่ายบริหารเองก็น่าจะทราบเพราะตั้งแต่เปิดใช้สนามกีฬาอําเภอกะเปอร์มา
เราไม่มีไฟฟ้าเข้าไปใช้ จริงๆในสนา มกีฬาเรามีสิ่งอํานวยความสะดวก แต่ในเมื่อไม่ มีไฟฟ้าก็ไม่สามาร ถจะ
ใช้ได้เลย เพราะเราต้องใช้น้ําบาดาลที่มีสเมิทรองรับอยู่แล้ว แต่ไม่มีไฟฟ้าเข้าไปเพื่อนําไปใช้งานก็เป็นเวลา
หลายปี แล้วหลังจากนั้นมาพอใช้สนามกีฬาก็คิดว่าหลายท่านก็คิดว่าเป็นความหวังดีนะครับ นําเสนอทํารั้ว
แต่จริงๆไฟฟ้า แต่หลายท่านไม่ได้มองตรงนี้ว่าเป็นสิ่งที่อํานวยความสะดวกเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องใช้ควบคู่กับ
สนามกีฬา ในเมื่อเราไม่มีไฟฟ้าใช้ตอนกลางคืนก็มืดสนิท และเป็นที่ที่ซ่องสุมหลายๆอย่าง และถ้าท่านผ่าน
แวะเข้าไปดูได้เลย จะเกิดความเสียหายต่อ อาคาร สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆในสนามกีฬาเสียหาย
ค่อนข้างเยอะ อย่างที่ท่านประธานเองก็ได้ผ่านไปเห็นก็รกร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์ ไฟฟ้าก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทํา
ให้ผู้คนไม่ได้เข้าไปใช้ประโยชน์ การดูแลการบริหารจัดการหลังจากเปิดใช้งานมาก็เป็นส่วนหนึ่งตรงนี้ผมถึง
ย้ําอยู่ตลอดว่าถ้าเรามีไฟฟ้าเข้าไปเมื่อไหร่ผมเชื่อว่าเราได้ใช้ประโยชน์จา
กสนามกีฬาแน่นอนครับ
เพราะจากตอนนี้ที่ผมไปสังเกตเริ่มตั้งแต่เข้าไปปรับปรุง ตอนนี้เราก็มีการประสานทางกองช่างขอเข้าไป
ปรับปรุงพื้นสนาม ช่างก็เตรียมเข้าไปนะครับ แต่ว่าติดตรงที่ฝนฟ้าอากาศก็เข้าไปดําเนินการไม่ได้และช่วง
นี้ก็มีผู้คนที่ไปออกกําลังกายก็เริ่ มมีนะครับ แต่ปกติออกกําลังกลางคืนเขาก็ออกกําลังกายต่อเนื่อง แต่ด้วย
สาเหตุที่ไม่มีไฟฟ้าหลายๆท่านที่ไปใช้บริหารก็พอเริ่มมืดก็ต้องกลับนะครับ นี่ก็คือหลายๆส่วนที่ผมต้องฝาก
ท่านประธานไปถึงฝ่ายบริหารนะครับ โครงการที่เราให้ทางไฟฟ้าเขาไปประมาณการไว้น่าจะเรียบร้อยแล้ว
แต่ที่นี้ไม่ทราบว่าติดปัญหาตรงไหนที่ยังไม่เข้าไปดําเนินการเรื่องไฟฟ้าที่สนามกีฬาอําเภอกะเปอร์นะครับ
ก็ขอฝากบริหารด้วยเพราะผมเชื่อว่าถ้ามีไฟฟ้าตรงนั้นได้ใช้ประโยชน์เยอะนะครับ เพราะตอนนี้ตั้งแต่ที่เรา
สร้างสนามกีฬาให้อําเภอกะเปอร์ ถือว่ายังไม่คุ้มค่าในการใช้ประโยชน์นะครับ ยังไงก็ต้องฝากฝ่ายผู้บริหาร
ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับ เรื่องไฟฟ้าสนามกีฬาอําเภอกะเปอร์ ไม่ทราบว่าในแผนมีเรื่องหม้อ
แปลงไฟฟ้ามีไหมครับ ถ้าเกิดมีเดี๋ยวจะต้องแปรญัตติผมเห็นด้วยกับท่าน สจ.สุรพล ชูศรีนะครับ มีไหมครับ
ในแผน ตั้งงบประมาณไว้แล้วนะครับ มีเพื่อนสมาชิกท่านใดที่จะอภิปราย เชิญครับ
นายธนกร บริสุทธิญาณี
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านครับ ผมธนกร บริสุทธิญาณี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข ต 11 อําเภอเมือง ท่าน
ประธานที่เคารพครับ ก็ขออนุญาตในวาระอื่น ก็จริงๆก็ตามแทบทุกครั้งนะครับเกี่ยวกับโครงการปี 2562
ซึ่งก็ผมคาดว่าเพื่อนสมาชิกหลายๆท่านก็อยู่ในสภาวะเดียวกันกับผมนะครับเกี่ยวกับโครงการ ของบางท่าน
มีค้างตั้งแต่ปี 2561 นะครับ แต่ผมก็ไม่ก้าวล่วงไปถึ งปี 2561 นะครับ เอาปัจจุบันก่อนเพราะวันนี้เราก็
ผ่านวาระแรกของปี 2563 ไปแล้วนะครับ เดี๋ยวก็คาดว่าคงจะมีโครงการต่างๆที่จะเพิ่มเข้ามาอีก
ก็อยากจะสอบถามโครงการปี 2562 ซึ่งก็ผมขอเรียงลําดับตามความจําเป็นนะครับก็จริงๆแล้วก็โครงการ
นี้เป็นโครงการเฟต 2 เกี่ยวกับคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหาดทราย ดํา หน้านอก หน้าใน หมู่ที่ 5 ซึง่
งบประมาณเม็ดเงินไม่เยอะนะครับ 1,500,000 บาท ซึ่งสภาพตรงนี้เป็นพื้นที่เกาะท่านประธานครับ
และช่วงนี้เป็นช่วงมรสุมหน้าฝนนะครับ ชาวบ้านไม่สามารถจะสัญจรไปมาด้วยทางเรือได้นะครับ จะต้อง
ใช้เส้นทา งเส้นนี้นะครับที่เดินทางจากอีกฝั่งที่รับลมมรสุมมาด้านในที่เรียนว่าหน้าในนะครับ ซึ่งความ
จําเป็นตอนนี้ชาวบ้านเดือดร้อนมากนะครับท่านประธาน เฟต
1 ก็ได้ทําไปแล้วนะคับ เฟต 2 ก็มี
ปี 2562 แต่ยังไม่ได้นะครับท่านประธาน และอยู่ในโครงการของปี 2563 ต่อมาด้วยนะครับ
ก็เกรงว่าจะไปกระจุก...
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นะครับช่วงระหว่างทําการก่อสร้าง ไหนจะเป็นโครงเหล็ก ไหนจะเป็นเส้นลวดหรืออะไรต่างนะครับ และ
ประกอบกับถนนบนเกาะก็ค่อนข้างจะอันตรายนะครับชาวบ้านที่สัญจรไปมาเกิดอุบัติเหตุก็หลายคนแล้ว
นะครับก็อยากจะสอบถามท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารนะครับว่าโครงการหน้านอก หน้าใน หาดทราย
ดําซึ่งก็ตั้งแต่ปี 2562 ก็ไม่ทราบว่าจะทําทันหรือไม่นะครับในปีงบประมาณ 2562 ที่จะหมดเ ดือน
กันยายนนี้นะครับ หรือว่าจะต้องกันเงินไว้ไปสร้างกันปีหน้านะครับท่านประธานที่เคารพครับ ส่วนอีก
โครงการหนึ่งนะครับจริงๆเป็นโครงการผมก็ได้แจ้งท่านหลายครั้งแล้วนะครั้งวันนั้นท่านก็ได้ไปเข้าร่วม
ประชุมกับผมด้วยตนเองนะครับ เกี่ยวกับโครงการประสานแผนที่ทางเทศบาลตํา บลหงาวได้ประสาน
มานะครับก็เป็นโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางสายมิตรสัมพันธ์ หมู่ 2 ตําบลหงาว งบประมาณไม่
เยอะครับ 600,000 บาท นะครับ แต่ประโยชน์ที่ชาว บ้านจะได้รับเยอะมากครับ เพราะเป็นทางสัญจร
ไปมาระหว่าง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตําบลหงาว ชาวบ้ านที่อยู่ตําบลหงาวจะต้องใช้
เส้นทางนั้นเข้าออกตลอดถ้าอยู่ในบริเวณหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 และสภาพพื้นที่ถนนตรงนั้นเป็นช่วงที่แคบ
ครับและพอเลยไปเป็นช่วงที่กว้างซึ่ง อบต.ได้ทําไว้แล้ว ทีนี้ช่วงที่แคบเวลาชาวบ้านสัญจรไปมาช่วงหน้าฝน
นะครับก็มีอุบัติเหตุหลายครั้งแล้วน ะครับ ถ้าเราได้ขยับขยายถนนให้ก็น่าจะทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่
น้องชาวบ้านได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้นะครับ ก็อยากจะสอบถามนะครับว่าจะทําในปีนี้ทันหรือไม่นะ
ครับก็เช่นเดียวกันนะครับก็ดูจากร่างข้อบัญญัติก็ยังอยู่ที่ลบร้อยเปอร์เซ็นนะครับทั้ง 2 โครงการ แ ละ
โครงการที่ 3 ก็เช่นกันครับท่านประธานเป็นโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่มไทร หมู่ที่ 2
ตําบลหงาว ซึ่งถามว่าจําเป็นไหมก็จําเป็นครับ แต่ 2 โครงการแรกที่ผมพูดมาผมว่าน่าจะจําเป็นกว่านะ
ครับชาวบ้าน จะได้ใช้สัญจรไปมาเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่ น้องประชาชนใน
จังหวัดระนองด้วยครับ ก็อยากจะฝากท่านถามไปยังฝ่ายบริหารว่าจะสามารถดําเนินการในปี 2562 นี้
ทันหรือไม่ หรือจะต้องกันเงินไว้ไปใช้จ่ายในปี 2563 แต่จริงๆแล้วปี 2563 ก็มีโครงการที่จะต่อเนื่องกับ
โครงการที่ผมได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นะครับ ก็เกรงว่าจะไปกระ จุกตรงนั้นและจะทํางานล่าช้าขึ้นไปอีกครับ
ขอบคุณมากครับท่านประธาน
ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณมากครับ อันนี้คืออยู่ในข้อบัญญัติปี 2562 แต่ยังไม่ได้หยิบขึ้นมาทํา 3
โครงการเลยใช่ไหมครับ ก็ฝากทางฝ่ายบริหารช่วยชี้แจงด้วยนะครับ มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายในวาระ
อื่นๆมีไหมครับ เชิญครับ
นายสมชาย สายบัว
ผมสมชาย สายบัว สมาชิกสภา เขต 3 อําเภอเมืองครับ ท่านประธานผมจะเอา
เอกสารทั้งหมดไปให้ท่านประธานนะครับ ที่ผมไปเก็บภาพมานะครับทั้งหมด ที่มีน้ําท่ วม และเกี่ยวกับ
อุทกภัยนะครับผมจะมอบให้ท่านประธานนะครับ
ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับ ก็จะได้มีการซักถามนะครับ ผมก็ตั้งประเด็นอยู่นะครับว่าที่กันเงิน
อุทกภัยกันเงินไปเท่าไหร่ เดี๋ยวก็ขอคําชี้แจงด้วยนะครับ และระเบียบการใช้ผมก็เคยถามในที่ประชุมก็ยัง
ไม่ได้ตอบผมที่จริงเม็ดเงินตัวนี้น่าจะเอามาใช้เรื่องนี้นี้ ก็ไม่เป็นเดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจง
มีเพื่อนสมาชิกท่านใดอภิปรายไหมครับ ถ้าไม่มีก็ฝากเรื่องเก่าท่านปลัดตอบผมด้วยนะครับเรื่องอาคาร
โรงเรียนที่กระบุรีไม่ทราบว่าส่งมอบหรือยังผมขึ้นไปดูแล้วก็ต้องดูกระบวนการว่าส่งมอบให้กับพื้นที่หรือยัง
และจะต้องแก้ไขอย่างไรได้บ้าง ตรงนั้นถ้าส่งมอบและแก้ไข หรือถ้าไม่ส่งมอบจะแก้ไขอย่างไร เชิญครับ
ปลัด อบจ....
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กราบเรียนท่านประธานสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกท่านครับ ขออนุญาตที่จะเรียนชี้แจงในประเด็นข้อสอบถามของท่านสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามลําดับ ใน ประเด็นที่ทาง สจ .อภิชาติ ได้สอบถามอาคารที่ก่อสร้างและ
ได้มีการรั่วซึมของหลังคา ท่านได้สอบถามทางกองช่าง ก็ขอมอบหมายให้ทางกองช่างได้ชี้แจงในเรื่องของ
รูปแบบและโครงสร้าง ในประเด็นที่ สจ .เธียรชัย สายน้ําใสได้สอบถามเรื่องการซื้อวัสดุก่อสร้างกล่อง
เกเบี้ยนไปซ่อมคอสะ พานชํารุด ทุกครั้งที่มีการเกิดอุทกภัยตรงนี้ อยากเรียนอย่างนี้ว่าในการจัดซื้อวัสดุ
ก่อสร้างโดยวิธีการงบประมาณแล้วเนี่ยสามารถที่จะดําเนินการได้ แต่ประเด็นเมื่อเราจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
แล้วเท่ากับเป็นการเพื่อไปดําเนินการเอง ตรงนี้ก็ต้องดูประกอบไปด้วยว่าเมื่อเราซื้อ
แล้วการที่จะไป
ดําเนินการไปวางหรือไปจัดทําหรือไปก่อสร้างกล่องเกเบี้ยนตรงนี้เพื่อตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตรงนี้กอง
ช่างของเรามีบุคคลากรหรือมีช่างที่มีความสามารถในการที่จะดําเนินในส่วนตรงนี้ได้หรือไม่อย่างไรนะครับ
ก็ต้องให้ทางกองช่างได้ช่วยพิจารณาชี้แจงเพิ่มเติมน ะครับให้ทาง สจ.เธียรชัยได้รับทราบด้วย แต่ขอเรียน
ชี้แจงว่าในส่วนของการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเราสามารถดําเนินการได้นะครับ ในส่วนของ สจ .รุ่งชัยนะครับ
เรื่องโครงการก่อสร้างการขอใช้พื้นที่ในการก่อสร้างโรงยิมเนเซียมพันที่นั่ง ขออนุญาตเรียนชี้แจงว่าสําหรับ
เรื่องนี้ทาง อบจ.ได้ เคยนําเรื่องเสนอให้สภาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการที่จังหวัดขอใช้พื้นที่ในการ
ก่อสร้างโรงยิมพันที่นั่งไปแล้ว แต่ด้วยการพิจารณาท่านประธานสภาท่านมองว่าในเรื่องของสถานที่ ณ
วันนี้ สนามกีฬาจังหวัดเรายังไม่ได้ขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับ ซึ่งกา รที่จะเอาเรื่องให้สภา
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบก็ควรจะไปดําเนินการขอใช้พื้นที่ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับ จึงได้มีการ
ถอนเรื่องคืนกลับไป ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนยื่นเรื่องที่จะเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวของในการขออนุญาตขึ้น
ทะเบียนพื้นที่ของสนามีกีฬาจังหวัดและพื้นที่ที่ เป็นที่ตั้งของอาคารสํานักงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนะครับ ก็ในส่วนของการขออนุญาตใช้พื้นที่ของจังหวัดนั้นก็ได้มีการเรียนชี้แจงจังหวัดไปแล้วว่าใน
ส่วนของ อบจ.เอง วันนี้ในฐานะที่เป็นผู้ครอบครองดูแลสนามกีฬาจังหวัดโดยภารกิจถ่ายโอน ก็ไม่ขัดข้อง
ในการที่จังหวัด จะขอใช้พื้นที่ในการดําเนินการก่อสร้างโรงยิมเนเซียมพันที่นั่งนะครับเพื่อประโยชน์ของพี่
น้องประชาชนจังหวัดระนองซึ่งอย่างไรก็แล้วแต่ในส่วนของจังหวัดเองก็มีแนวทางชัดเจนว่าเมื่อโรง
ยิมเนเซียมพันที่นั่งได้รับงบประมาณมาดําเนินการก่อสร้างเสร็จแล้วก็ต้องมีการส่งมอบให้ท างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบหรือใช้ประโยชน์บริหาร จัด การนะครับ ก็ได้มีการแจ้งให้จังหวัด
ทราบแล้วว่าเราไม่ขัดข้องนะครับ ในประเด็นต่อมาเรื่องของ สจ.บัญเทิง ในเรื่องของการหารือเรื่องการจัด
งานเสด็จพระแข่งเรืออําเภอกระบุรี ซึ่งตรงนี้อย่างที่ทุกท่านได้ทราบว่าในปีนี้ช่วงออกพรรษาตรงกับวันที่
13 ตุลาคม 2562 ซึ่งตรงกับวั นสวรรคตของรัชการที่ 9 นะครับ ซึ่งประเด็นตรงนี้ก็ได้มีการหารือกันว่า
ทางจังหวัดโดยผอ.แผนรักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองการศึกษา ว่ามีข้อห้ามหรือมีระเบียบหรืออะไร
ที่สามารถจัดงานในส่วนตรงนี้ได้หรือไม่อย่างไรนะครับ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนก็ขออนุญาตให้ทาง ผอ .กองแผนฯ
ได้ชี้แจงเพิ่มเติมครับ ในส่วนของท่าน สจ .สมชายนะครับ เรื่องของการติดตามเกี่ยวกับการก่อสร้างต่างๆ
ในพื้นที่ของท่านรวมทั้งการใช้งบประมาณการแก้ไขปัญหาเรื่องอุทกภัยนะครับ ก็ขออนุญาตเรียนชี้แจงใน
ประเด็นแรกก่อนในเรื่องของการใช้งบประมาณในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่าง ๆ วันนี้มีระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือนร้อนซึ่งระเบียบตรงนี้มีขั้นตอนมี
กระบวนการที่กําหนดไว้นะครับแต่ในเบื้องต้นเท่าที่ดูคร่าวๆไม่ได้ลงในรายละเอียดนะครับทราบว่าจะมี
หน่วยงานในระดับพื้นที่ก่อนการดําเนินการต่างๆ
ก่อนที่จะเข้าคณะกรรมการ...

-25ก่อนที่จะเข้าคณะกรรมการในระดับจังหวัดในส่วนของ อบจ .จะต้องผ่านกระบวนการอย่างไรก็จะกําหนด
ไว้ แต่ในส่วนของงบประมาณของ อบจ .เองเราก็มีงบประมาณส่วนหนึ่งที่เราได้ตั้งไว้เป็นเงินสํารองจ่ายซึ่ง
ได้ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินในการแก้ปัญหา ถ้าไม่ขัดแย้งกับตัวระเบียบก ระทรวงมหาดไทยช่วยเหลือผู้
ได้รับความเดือดร้อนตรงนี้ผมว่าก็สามารถที่จะเอางบประมาณตรงนี้
ประธานสภา อบจ.
ขออนุญาตครับ ท่านปลัดครับ ท่านชี้แจงให้ตรงจุดนะครับใช้ได้หรือไม่ได้ทั้งเงิน
อุทกภัย ชี้แจงให้ตรงจุดนะครับ จะบอกว่าระเบียบใช้ได้หรือไม่ได้ก็คือท่านก็ไม่ทราบเพื่อนสมาชิกก็ไม่
ทราบ ชี้แจงให้ตรงจุดเลยว่าได้หรือไม่ได้ เพราะเงินที่กันออกมาอุทกภัยเยอะมากกี่ล้าน จังหวัดระนองเป็น
จังหวัดที่ปัญหาอุทกภัยเยอะมาก ชี้แจงให้ตรงจุดนะครับ เอามาใช้ได้หรือเอามาใช้ไม่ได้
ปลัด อบจ.
กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกท่านครับ ในประเด็นตรงนี้เรื่องเงินที่เรามีอยู่กับในส่วนของระเบียบหรือ
อํานาจหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติตรงนี้มันก็แยกส่วนกันนะครับ แต่ถ้าเป็นเรื่องที่สามารถดําเนินการได้
ก็สามารถที่จะเบิกจ่ายงบประมาณที่เราตั้งไว้หรือเรากันเงินไว้เป็นเงินสํารองจ่ายได้ครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้
ขออนุญาตที่จะให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือจะมี 2 ส่วนที่รับผิดชอบเรื่องของกองคลังซึ่งดูแลเงินสํารอง
รายรับกับในส่วนของกองช่างซึ่งดูแลในเรื่องของระเบี ยบว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนซึ่งได้รับความ
เดือดร้อนนะครับ ตรงนี้ก็จะได้รับในส่วนตรงนี้ไปเพื่อตรวจสอบและชี้แจงแจ้งให้ทางสมาชิกได้ทราบต่อไป
นะครับ ในส่วนของคูระบายน้ําเข้าใจว่าน่าจะเป็นซอยโบสถ์คริสซึ่งขณะนี้ได้ประกาศประกวดราคาได้ตัวผู้
รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างกา รอุทธรณ์นะครับตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุนะครับ ก็คิ ดว่าน่าจะสามารถทํา
สัญญาก่อหนี้ผูก ได้ทันภายในปีงบประมาณนี้นะครับ ส่วนถนนซอย 9 ผมไม่ทราบว่าเป็นถนนที่ท่านได้
สอบถามในบัญชีรายการที่ทางกองพัสดุได้จัดทําไว้ไม่ปรากฏนะครับ ก็ขออนุญาตที่ให้ทางกองพัสดุได้
ชี้แจงเพิ่มเ ติมนะครับ ในส่วนของท่าน สจ .สุรพล ชูศรีนะครับในเรื่องของการขยายเขตไฟฟ้า ซึ่งก็กราบ
เรียนว่าในส่วนของสนามกีฬาอําเภอกะเปอร์ได้มีการตั้งงบประมาณเพื่อเป็นการขยายเขตไฟฟ้าไว้แล้วใน
ปีงบประมาณ 2562 ถ้าจําไม่ผิด คือในขั้นตอนของการดําเนินการตรงนี้ผมอยากเรียนว่าที่ล่าช้าสื บ
เนื่องจากว่าในส่วนของการตั้งงบประมาณต้องให้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนองเป็นผู้ประมาณ
การ ซึ่งการประมาณการเป็นกา รประมาณไว้ก่อนการจัดทํางบประมาณร ายจ่ ายประจําปี ซึ่ง ณ ขณะนี้
กําหนดยืนราคาที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ยื่นไว้ครบกําหนดไปแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นต อนของการแจ้งให้
ทางการไฟฟ้าได้ประมาณการใหม่นะครับและได้แจ้งให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบแล้วซึ่งอยู่ใน
ขั้นตอนของการทําบันทึกข้อตกลงตามระเบียบว่าด้วยเงินอุดหนุนระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ให้
เงินกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับ ซึ่งวันนี้ได้มีการลงนามเสร็จแล้วก็อยู่ในขั้นตอนของการจ่ายเงินให้กับ
การไฟฟ้านะครับ ก็เป็นการจบขั้นตอน ส่วนเรื่องการดําเนินการก็เป็นเรื่องของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่จะ
เข้าไปดําเนินการให้ครับ ส่วนในเรื่องของท่าน สจ.ธนกร ที่ได้สอบถามในเรื่องติดตามความคืบหน้าในเรื่อง
ของการดําเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านหาดทรายดํา หน้าใน หน้านอก ขณะนี้ได้ตรวจสอบ
แล้วปรากฏว่าอยู่ในขั้นตอนของการทําราคากลางของกองช่างนะครับส่วนของการปรับปรุงถนนลาดยาง
สายมิตรสัมพันธ์ถ้าผมจําไม่ผิดอยู่ในขั้นตอนของการประกาศประกวดราคานะครับ และในส่วนของการ
ก่อสร้างถนนสายร่มไทร หมู่ ที่ 3 ตําบลหงาว ก็อยู่ในระหว่างการประกาศประกวดราคานะครับ ส่วนใน
เรื่องของอาคารเรียนโรงเรียนกระบุรีวิทยาที่ท่านประธานสภาได้สอบถามว่าได้มีการส่งมอบให้กับโรงเรียน
หรือไม่อย่างไรแล้วนั้น ขออนุญาตเรียนว่าอาคารที่ก่อสร้างไว้ที่โรงเรียนกระบุรีวิทยาและมีปัญหาขณะนี้ยั ง
ไม่ได้มีการส่งมอบให้กับโรงเรียนกระบุรีวิทยาแต่อย่างใดนะครับ
และก็จากความคืบหน้า...

-26และก็จากความคืบหน้าที่ได้มอบหมายให้ทางกองช่างทําหนังสือขอความร่วมมือไปยังวิศวกรรมสถานช่วย
เข้ามาตรวจสอบในความชํารุดบกพร่องและขอคําแนะนําในเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทาง
วิศวกรรมสถานก็ได้ตอบกลับมาแล้วว่าทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเขาไม่มีบุคคลากรประจําไม่
สามารถให้การสนับสนุนได้นะครับ
ประธานสภา อบจ.
ขออนุญาตครับ เรื่องนี้กี่ครั้งก็วิศวกรรมสถานผมจําได้ มันไม่ได้ขยับมากว่านี้
แล้วผมเองก็อยากจะทราบว่าเราจะดําเนินการอย่างไร ผมถามว่าเรื่องโอนนี่โอนหรือยัง ตัวอาคารเราโอน
ให้กับเจ้าของพื้นที่หรือยัง เพราะถ้าเกิดโอนแล้ วก็ต้องทําอีกวิธีหนึ่ง ถ้าเกิดยังไม่โอน อบจ .ต้องเข้าไป
รับผิดชอบ เพราะเรื่องวิศวกรรมสถานถาม 3 ครั้งก็ตอบแบบนี้ ผมขออนุญาตนะครับชี้แจงให้แก้ไขได้ครับ
ปลัด อบจ.
ขออนุญาตที่จะชี้แจงเรื่องวิศวกรรมสถานความคืบหน้าที่เขาตอบกลับมาแล้วว่า
เขาไม่มีความพร้อมของบุคคลากรที่จะมาตรวจสอบ
ประธานสภา อบจ.
เรื่องที่ไม่มีความพร้อมผมทราบตั้งแต่ครั้งที่แล้วว่าไม่มีความพร้อมก็ตอบมาแล้ว
แล้วผมเองก็อยากจะทราบว่าเราจะดําเนินการอย่างไร อย่าให้อาคารพังลงมาใส่เด็กนักเรียน แล้วตรงนี้
โอนหรือยัง
ปลัด อบจ.
ก็เรียนแล้วว่าองค์การบริหารส่วนจัง หวัดยังไม่มีการส่งมอบอาคารให้กับทาง
โรงเรียนกระบุรีแต่อย่างใดนะครับ ยังเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองต้องดูแล
รับผิดชอบต่อไปนะครับ ซึ่งได้มีการมอบหมายทางกองช่างได้ออกไปตรวจสอบและเสนอความเห็นเพื่อ
ประกอบในการพิจารณาแล้วครับ
ประธานสภา อบจ.

แล้ววิธีการที่จะเข้าไปแก้ไขทําอย่างไรครับ ในเมื่อยังเป็นทรัพย์สินของเรา

ปลัด อบจ.
ในการแก้ไขปัญหาก็หลังจากที่ได้มีการตรวจสอบของทางกองช่างแล้วก็จะต้อง
แล้วแต่ว่าผลที่ออกมาเป็นเช่นไรนะครับ ถ้าเกิดว่าไม่สามารถดําเนินการซ่อมปรับปรุงดัดแปลงต่อเติมอะไร
ได้ ก็ต้องเสนอให้ มีการจําหน่ายโดยการทําลายนะครับ แต่สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมได้ก็
ต้องดําเนินการตามวิธีการงบประมาณต่อไปครับ
ประธานสภา อบจ.
ตรงนี้อยากจะฝากท่านปลัดในฐานะปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ . ช่วยดูเรื่องนี้อย่าง
เร่งด่วนนะครับเพราะผมลงพื้นที่ไปดู ถ้าเกิดพังขึ้นมาโดนเด็กนักเรียนจะเกิดอะไรที่สะท้อนมาเพราะเรายัง
ต้องรับผิดอยู่ และเพื่อนสมาชิกในพื้นที่ก็ได้อภิปรายมาหลายครั้งแล้วนะครับ ช่วยเร่งเรื่องนี้ผมอยากจะให้
สรุปภายในอาทิตย์หน้าได้ไหมครับท่าน เพราะติดรายงานการประชุมมาหลายครั้งแล้วผมเองก็เสียหายนะ
ครับ เพื่อนสมาชิกก็ ได้อภิปรายมาหลายครั้งแล้วเรื่องนี้ พี่วิชัยพรลงไปดูแล้วดูว่าวิธีการเราจะทําอย่างไร
แต่ถ้าเกิดว่าต้องทุบทิ้งจะขัดต่อระเบียบในการก่อสร้างอะไรไหม ผมคิดว่าต้องทุบทิ้งอยู่แล้วเพราะไม่มี
วิศวกรคนไหนที่กล้ารับรองเอาหน้าที่ของตัวเองมาเสี่ยงนะ ถ้ามีการทุบทิ้งมีการตรว จสอบก็มีการไล่เบี้ย
กันไปก็แล้วกัน แต่ผมไม่อยากจะให้เกิดอันตรายกับเด็กนักเรียนที่อยู่โรงเรียนนั้นนะครับ เอาแบบนั้นนะ
ครับท่าน สจ.อภิชาติในฐานะสจ.ในเขตพื้นที่ นะครับท่าน สจ .ภักดี ก็ตัดปัญหาอย่าให้เหมือนกับต้นสนใน
โรงเรียนพิชัยนะครับ ของผมเองผมก็คุยกับช่างศิริศั กดิ์ว่าเราจะทําอย่างไรต้นสนตรงนี้ตัดออกสักหน่อย
ยังดีถ้าเกิดอะไรขึ้นจะเสียหายนะครับ ผมขออาทิตย์หน้านะครับลองดูว่าจะทําอย่างไรตัดสินใจกันเลย
นะครับ และเรื่องที่ท่าน สจ .รุ่งชัยได้ถามท่านเรื่องโรงยิมพันที่นั่ง ตอนนี้ถ้างบประมาณลงมาสร้างได้เลย
ไหม ผมเห็นหนังสือผ่านตาผมไปว่าท่านได้เซ็นอนุญาตไปแล้วใช่ไหมครับ ไม่ขัดข้อง
แต่ระเบียบจริงๆ...

-27แต่ระเบียบจริงๆก็ต้องเข้าสภาแต่เอกสารไม่ถูกต้อง วันนั้นท่านนิติกรได้ชี้แจงมาให้ผมเป็นตัวหนังสือแล้ว
นะครับ แต่ถ้าเกิดเข้ามาเหมือนศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาก็สามารถดําเนินการได้ใช่ไหมครับ แต่ถ้าดูแล้ว
ไม่ได้ไม่มีความเป็นไปได้งบประมาณสนามฟุตซอลก็มีอยู่แล้ว ถ้าเกิดว่าเรายกสร้างสนามฟุตซอล
จะ
กระทบพื้นที่ไหมครับในการที่สร้างโรงยิมพันที่นั่ง เพราะเรากันเงินสนามฟุตซอลได้อี ก 1 ปี ใช่ไหมครับ
จะกระทบไหมครับ กระทบใช่ไหมครับ แล้วถ้าเกิดว่างบประมาณไม่มาเราก็เป็นห่วงเรื่องกระทบแล้วเราก็
ไม่ได้อะไรเลย ผมอยากจะทํางานองค์กรของเรา โครงการนี่มาจาก ครม .สัญจร ยุคนายกคนก่อนที่สัญจร
ได้มาเยี่ยมจังหวัดระนอง แล้วมายุคนี้ท่านได้เป็นนายกต่อก็ไม่ท ราบว่าท่านจําได้หรือไม่นะครับ เดี๋ยวผมดู
ความเป็นไปได้นะครับมีหรือไม่มีนะครับ และเรื่องค่าใช้จ่ายการดูแลอุทกภัยเรื่องงบประมาณช่วยชี้แจง
ด้วยครับว่าเงินที่กันไว้เท่าไหร่ครับท่าน ผอ .คลัง แล้วเอามาใช้ได้ไหมระเบียบในการใช้ ผมเห็นทุกพื้น
โดยเฉพาะ จ.ป.ร.น้ําท่วม และของ สจ.สมชาย สายบัว ผมก็สอบถามไปครั้งหนึ่งแล้วท่านได้ส่งรายละเอียด
มาให้ สามารถที่จะดําเนินการได้ไหมหยิบขึ้นมาทําได้ไหม ระเบียบมีไหม ถ้าไม่มีจะกันเงินไว้ทําไมท่านช่วย
ชี้แจงด้วยครับ เพราะหลายพื้นที่เหลือเกินนะครับ เชิญครับ
ผอ.กองคลัง
เรียนประธานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนระนองคะ ดิฉันนางเสาวลักษณ์ สมัยแก้ว ผู้อํานวยการกองคลัง คือตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินของกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561
ประธานสภา อบจ.
ท่านครับเรื่องเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน ผมทราบ แต่ผม
อยากจะทราบว่าเงินที่กันไว้ทั้งหมดเท่าไหร่ ที่วันนั้นอ้างว่ากันเงินอุทกภัย ตรงนี้เราจะทําวิธีไหนมาใช้ได้
นะครับ
ผอ.กองคลัง
คือการกันเงินที่เรากันของเงินสะสมมีหลัก เกณฑ์ไว้ตามระเบียบ คือเขาบอกว่า
ให้เรากันเงินเป็นค่าใช้จ่ายกรณีเกิดสาธารณภัยไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายปีนั้น ซึ่งในปี
2562 เรามีงบประมาณ 240 ล้านเศษ ก็กันเงิน 10 % ก็ 24 ล้านเศษคะ
ประธานสภา อบจ.

ครับ 24 ล้านแล้วเวลาจะเอามาใช้ระเบียบจะเอามาใช้อย่างไรครับ

ผอ.กองคลัง
คือในส่วนของสาธารณะภัยถ้ามีระเบียบมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2560 คือตามระเบียบตัวนี้
บอกว่ากรณีที่เกิด จะมีหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินบรรเทาสาธารณภัยอยู่นะคะ คือหลักเกณฑ์นี้ บอกว่ากรณี
ที่องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นใดเกิดสาธารณ ภัยในพื้นที่ของตนจะต้องดําเนินการช่วยเหลือโดยฉับพลัน
ทันทีให้องค์กรปกครองท้องถิ่นนั้นสามารถให้ความช่วยเหลือได้ภายในอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายโดยไม่
ต้องเสนอคณะกรรมการพิจารณาในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองท้องถิ่ นสําหรับการให้
ความช่วยเหลือเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยคะ การส่งเสริมการและพั ฒนาคุณภาพชีวิตหรือป้องกัน
และระงับ
ประธานสภา อบจ.
ขออนุญาตครับ ที่เอามาใช้จ่ายได้จะต้องมีหลักฐานอะไรบ้าง ต้องทําหนังสือ
มาอย่างไรที่จะใช้จ่ายได้ ผมว่าเป็นที่สนใจของเพื่อนสมาชิกนะครับ เพราะทุกพื้นที่หลายพื้นที่ เกิดอุทกภัย
ตรงนี้ผมอยากจะเอามาใช้คืนภาษีให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนไม่ใช่เอามาเก็บไว้
ผมอยากจะทราบ...

-28ผมอยากจะทราบว่าระเบียบในการใช้คือเราจะต้องนําเจ้าหน้าที่ไปดูไหมว่าบ้านหลังนี้พัง ต้องพาไปดูไหม
ว่าคอสะพานจะขาดแล้วไปถ่ายรูป แล้วก็พาช่างไปประเมินอย่างนั้นไหม ขออนุญาตให้เข้าประเด็น
นะครับท่าน
ผอ.กองคลัง
คือตามระเบียบตัวนี้จะหมายถึงว่าท้องถิ่นที่เกิดสาธารณะภัยจะต้องเข้าไปดูแล
ก่อนนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าท้องถิ่นที่เกิดสาธารณภัยมีงบประมาณไม่เพียงพอหรือต้องการความช่วยเหลือขึ้น
ไปก็ให้ประสานกับหน่วยงาน ราชการที่จะขอความช่วยเหลือซึ่งตรงนี้ในการขอความช่วยเหลือก็จะต้องมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุด เพื่อพิจารณาคะ
ประธานสภา อบจ.
ครับ อย่างนี้นะครับแล้วต้องมีอยู่ในแผนไหม ก็ไม่มีอยู่แล้วเพราะอุทกภัย
เกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ เอาตามความถูกต้องนะครับ ในเมื่อไม่มีอยู่ในแผน คือตั้งคณะกรรมการเลยนะครับ
เพราะเหตุเกิดเหมือนกับท่า น สจ.สมชาย ก็มีเหตุเกิด ท่าน สจ .บัญเทิง และที่จะซื้อกองเกเบี้ยน ของท่าน
สจ.เธียรชัย ก็ให้ทางท่านนายก ท่านปลัดตั้งคณะกรรมการและลงไปดําเนินการตรวจสอบ เพราะตรงนี้ยัง
ไม่มีการเปิดในการที่จะเอาเงินตัวนี้มาใช้ ผมฟังมาเยอะแล้ว 20 กว่าล้าน 30 ล้าน ตั้งไว้อย่างนั้น ผ มก็ขอ
เปิดฟอล์ตรงนี้เลยให้ตั้งคณะกรรมการมีใครบ้างก็ไปตั้งมา แล้วลงไปสํารวจพื้นที่เดี๋ยว ก็ขอให้ ประสาน
กับท่าน สจ.ก็มีท่าน สจ.เธียรชัย ท่าน สจ.บัญเทิง ท่าน สจ.สมชาย และมีใครอีกไหมครับ ท่าน สจ .สุเทพ
ท่าน สจ.นิพนธ์ ท่าน สจ .เจริญ ท่านช่วยจดชื่อแล้วประส านนะครับว่ามีพื้นที่ไหนบ้างที่เกิดอุทกภัยแล้ว
ตั้งคณะกรรมการ ให้เป็นการบริหารที่จะดูแลพี่น้องประชาชนได้เต็มรูปแบบนะครับ ไม่ใช่มีแต่เม็ดเงิน
แต่นํามาใช้ไม่ได้ เงินก็เงินภาษีพี่น้องประชาชน ผมขออนุญาตเลยนะครับ เรื่องนี้ผมฟังมานานแล้ว
แล้วช่วงนี้ก็ฝนตกหนัก มีพื้นที่ตรงไหนก็ให้เพื่อนสมาชิกมาแจ้งนะครับ ท่านปลัดจะเอากองไหน
เป็นภารกิจหลักดีครับ
ปลัด อบจ.

ให้ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่างนะครับ

ประธานสภา อบจ.
ท่านศิริศักดิ์นะครับ ไหวไหมครับ ช่วยหน่อยนะครับ และตั้งคณะกรรมการนะ
ท่านคิดว่าใช้เวลากี่วันครับที่จะตั้งคณะกรรมการ อาทิตย์หน้านะครับท่าน ผมขอนะครับ ก็อาทิตย์หน้า 2
เรื่องนะครับ เรื่องอาคารโรงเรียนกระบุรี กับเรื่องตั้งคณะกรรมการเพื่อลงสํารวจพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยนะครับ
มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ มีอะไรพูดได้เลยนะครับ ไม่ใช่ว่ าผมบอกแล้วให้เดินหน้าแล้วก็ยังมีอะไรทักท้วงอีก
นะครับ ถ้ามีเชิญนะครับ
ผอ.กองคลัง
คืออย่างนี้คะ ถ้าตามระเบียบการช่วยเหลือหมายถึงว่ าท้องถิ่นใดที่เกิดบรรเทา
สาธารณภัยจะต้องเข้าไปช่วยเหลือก่อนอันดับแรก แต่ถ้าหากว่าเกิดศักยภาพหรือ เกิดอํานาจหน้าที่ต้อง
ประสานมายังหน่วยงานคะ
ประธานสภา อบจ.
ท่านครับ ก็เหมือนกับการทําข้อบัญญัติ เพื่อนสมาชิกเขาทราบเหมือนสะพาน
พัง แม้กระทั่งงบประมาณบางสิ่งบางอย่างยังขอมาที่ อบจ .เขาก็เกินศักยภาพของเขาอยู่แล้ว ตรงนั้นท่าน
ไม่ต้องกลัวนะครับ ว่าจะไม่เกินศักยภาพ ไม่ใช่เรื่องยากท่านทําหนังสือถามไปว่ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
ถ่ายรูปไป มีงบประมาณไหม เขาก็ตอบกลับมาว่าไม่มีงบประมาณ นี่ผมยังไม่พูดถึงโครงการที่ตั้งลํากับผม
นะ ผอ.แผนฯ งบประมาณปี 2563 ผมจะบอกนะสมาคมกีฬาจังหวัดระนองไม่ได้อุดหนุนมา 2 ปีแล้ว ผม
ก็ลองเอามาตั้งดูทําดู ปรากฏว่าต้องทําโน่นทํานี่ สมาคมกีฬาตั้งอยู่ในพื้นที่ไหน เทศบางริ้นต้องทําขอ
เทศบาลบางริ้นเกินศักยภาพไหม
นี่ถ้าผมตรวจสอบ...

-29นี่ถ้าผมตรวจสอบว่าของท่านมีหนังสือพวกนั้นไหมกี่โครงการ ที่อุดหนุนไป มีไหมท่านได้ทําถามไหม
จะปลูกป่าในพื้นที่ไหนได้ถามไหม เหมือนโครงการที่จะอุดหนุนไปตรงโน้นตรงนี้ท่านได้ถามถึงท้องถิ่นที่
สถานตั้งไหม มีไหมครับ มีทุกโครงการไหมที่อุดหนุนมีครบไหม ผมไม่อยากจะตั้งลํานะท่าน แต่พวกท่าน
ตั้งลํากับท่านเหลือเกิน ผมเอาเงินไปทําประโยชน์ให้พี่น้องประชาชน ผมให้คนขอ งสมาคมมาดําเนินการ
จะต้องเอาตรงโน้นตรงนี้ ผมก็เก็บเป็นข้อมูล พอถึงเวลาผมย้อนอย่างนี้ท่านมีถูกต้องไหม แต่ของผมทํา
ถูกต้อง ตรงนี้ผมขอให้ตั้งคณะกรรมการด้วยนะครับ
นายสมชาย สายบัว
ผมสมชาย สายบัว เขต 3 อําเภอเมืองครับ เมื่อสักครู่ยังไม่ชัดเจนนะครับถนน
ซอย 9 นะครั บ เพราะว่าประชุมคราวก่อนบอกว่าเมษายนมีผู้รับเหมาไปแล้ว ก็ยังไม่ชัดเจน แล้วอีกเรื่อง
คือพื้นที่ของ สจ.เล็กที่ติดต่อกับพื้นที่ของผมสามารถทําได้หรือไม่ที่เขตพื้นที่ชนกัน เพราะฝนตกเดือดร้อน
ทุกทีครับท้วมเป็น 10 ครั้งแล้วนะครับ ถ้าทําได้ก็ช่วยหน่อยนะครับตรงนั้นแต่ไม่รู้จะประสานยังไง
ประธานสภา อบจ.

ถนนเส้นไหนครับ

นายสมชาย สายบัว

เส้นด่านท่าเมือง กับเส้นซอยลมโชยนะครับ

ประธานสภา อบจ.

มีอยู่ในข้อบัญญัติหรือยังต้องทํายังไงครับ

นายสมชาย สายบัว
คือตรงนั้นเป็นพื้นที่เช่าของ อบจ . แต่สุวิทย์ซีแพคทํากําแพงเลยเข้าไปในคลอง
ตรงนั้นก็ต้องขอเขาให้เอากําแพงตรงนั้นออก ทีนี้ว่าทาง อบจ .จะประสานอย่างไร จะประสานเจ้าท่า
หรือจะประสานป่าชายเลน
ประธานสภา อบจ.

น้ําท่วมใช่ไหมคับ

นายสมชาย สายบัว
แต่ทีนี้มีถนน อบจ .อยู่เส้นหนึ่งจะทําคูน้ําได้ประมาณข้างละ
ตรงนั้นก็จะกันได้ท่วมได้ครับ ขอบคุณครับ

50 เมตร

ประธานสภา อบจ.
โครงการนี้มีอยู่ในข้อบัญญัติหรือยังครับ มีไหม ของท่าน สจ .เล็ก กองอาษา
ที่เสียชีวิตไป ได้นํามาลงไหมครับ แล้วมีอยู่ในแผนไหม เดี๋ยวผมจะประสานให้นะครับท่าน สจ .สมชาย
อีกเรื่องนะครับ ตอนนี้ก็เป็นเรื่องประจําของ อบจ .ระนอง ทําหนังสือมาถึงผมเรียนประธาน คือเขาโทรมา
หาผม ผมก็บอกว่าให้ทําหนังสือมาดีกว่านะครับ ผมไม่อยากจะมาพูดลอย ๆ ถ้าโทรมาคุยผมไม่อยากจะคุย
แต่ถ้าทางไลน์ก็ยังพอมีหลักฐาน คือเรื่องติดตามเงินค่าเช่าพัดลมไอน้ําและพัดลมไอเย็นในงานพิธี
81,000 บาท ยังไม่ได้เบิกจ่ายให้เ ขา นี่เขาส่งมาหลายวันแล้วผมเพิ่ง มาเปิดในห้องประชุมเลยดีกว่า
ไม่ทราบว่าใครรับผิดชอบนานแล้วนะครับเรื่องนี้ ลงชื่อมาด้วยติดตามเจ้าหน้าที่คุณพิไลลักษณ์
พยัคฆ์ยุทธิ์ ไม่ทราบมาทํางาน นี่เดือนหนึ่งหยุด 20 วัน ผมก็เคยตั้งคําถามในนี้แล้วว่าจะเอาอย่างไรดีกับ
เจ้าหน้าที่คนนี้นะครับ มาทํางานบ้างไม่มาทํางานบ้าง มาก็ไม่ทํางาน แล้วก็งานเยอะมากที่ค้าง ท่านปลัด
ท่านช่วยจัดการเรื่องนี้ให้จบนะครับ ท่านจะทําอย่างไรก็ดําเนินการเลยนะครับ เพราะเงินแค่ 8 หมื่นกว่า
บาท ตอนนี้ผมก็ต้ องทําหน้าที่ติดตามหนี้สินให้กับผู้ประกอบการด้วย แล้วก็อีกเรื่องลงไลน์มาเรื่องกล้อง
วงจรปิดที่ไหนครับ 2 แสนกว่า มีไหมครับ ให้ติดตามด้วยเรื่องติดกล้องวงจรปิดงานราชพิธีเหมือนกันครับ
จ้างเหมาบริการจอ LED ทีวี LCD พร้อมติดตั้งและดําเนินการปล่อยสัญญาณถ่ายทอดสดงานประกอบพิธี
นะครับ สองแสนสี่ท่านประธานช่วยฝากท่านถามให้ด้วยครับหลายเดือนแล้ว เขาตามแต่ยังไม่ได้สักที
ของจริงนะครับ กองไหนรับผิดชอบครับ ไม่ใช่ของเราใช่ไหมครับ แล้วกองไหนรับผิดชอบ
แล้วนี่ได้มีการทําสัญญาไหม...

-30แล้วนี่ได้ มีการทําสัญญาไหม ก็คือเจ้าหน้าที่คนเดิมหรือเปล่า เรื่องนี้ถ้าเกิดตั้งประเด็นมาสัญญามีหรือไม่
ผมว่าเอาให้มีการฟ้องร้องดีกว่าไหมเพราะเยอะมากเรื่องแบบนี้ สัญญาก็ไม่รู้ทําหรือไม่ ไปใช้เขาทําโน่นทํา
นี่แล้วสัญญาไม่รู้มาทํากับ อบจ .หรือยัง ท่านปลัดทําหรือยังครับ ทําแล้วใช่ไหมครับ เหลือแต่เบิกจ่ายเงิน
นะครับ ช่วยหน่อยนะครับเขาส่งมาทางไลน์นะครับ แล้วอีกเรื่องก็ทําหนังสือมาถึงผม แล้วของอู่เจริญ
ประดับยนต์ก็ยังมีอีก 2 รายการนะครับที่ประชุมสภาเมื่อเดือนที่แล้วนะครับที่เ อาจดหมายมาเปิดอ่านใน
ที่ประชุม เอาแบบตรงๆนะครับผมจําได้ ก็ช่วยเร่งด้วยนะครับ ก็มีเรื่องสําคัญ 2 เรื่องนะครับอาทิตย์หน้า
เรื่องตัวอาคารโรงเรียนกระบุรี กับเรื่องการตั้งคณะกรรมการเบิกใช้เงิน ก็ย้อนไปเรื่องเก่านะครับ
โครงการงบประมาณของเพื่อนสมาชิกที่ยังไม่ได้ก็อยู่ในมือผมหมด แล้วนะครับ ใครขออะไรมานะครับ
มีเพื่อนสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายอีกไหมครับ ถ้าไม่มีก็ขอบคุณท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุ มทุกท่าน
นะครับ ผมขอปิดประชุมครับ
ปิดประชุม

13.20 น.
(ลงชื่อ)
(นางมนทนา สินทรัพย์)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึก/พิมพ์/ทาน
(นางสาววิภารัตน์ ช่างคิด)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

