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…………………….………….………
ผู้มาประชุม
1. นายวรานนท๑
2. นายภักดี
3. นายสมทวน
4. นายบุญจริง
5. นายสมชาย
6. นายรุํงชัย
7. นายรักษ๑พล
8. นายสุภาพ
9. นายเจริญ
10. นายบัญเทิง
11. นายอภิชาติ
12.นายเธียรชัย
13. นายสุรพล
14. นายพิจิตร
15. นายสุเทพ
16. นายอิสหาก
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายธนกร
2. นายไพโรจน๑
3. นายพลณรงค๑
4. นายนิพนธ๑
5. นายมงคล
6. นายณัฐพงษกร
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสมยศ
2. นายสุวิทย๑
3. นางเสาวลักษณ๑
4. นายจรูญ
5. นางศศิธร

เกลื่อนสิน
พรหมสุวรรณ
ตันจู
แก๎วนาบอน
สายบัว
รักสกุลนิตย๑
สิทธิกุล
ผลขํา
ศิริวนากุล
กุลมลิวัลย๑
หลีกภัย
สายน้ําใส
ชูศรี
ชํวยชนะ
ทินสุข
สาลี

ประธานสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนอง
รองประธานสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนอง (คนที่ 1)
สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดเขตอําเภอเมืองระนอง
สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดเขตอําเภอเมืองระนอง
สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดเขตอําเภอเมืองระนอง
สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดเขตอําเภอเมืองระนอง
สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดเขตอําเภอเมืองระนอง
สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดเขตอําเภอเมืองระนอง
สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดเขตอําเภอกระบุรี
สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดเขตอําเภอกระบุรี
สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดเขตอําเภอกระบุรี
สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดเขตอําเภอกระบุรี
สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดเขตอําเภอกะเปอร๑
สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดเขตอําเภอกะเปอร๑
สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดเขตอําเภอละอุํน
สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดเขตอําเภอสุขสําราญ

บริสุทธิญาณี
รุจิวิวัฒนกุล
ศรีพิบูลย๑
บุญทองซุํน
ศรีคง
คุ๎มตะกั่ว

รองประธานสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนอง (คนที่ 2) (ลา)
สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดเขตอําเภอเมืองระนอง (ลา)
สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดเขตอําเภอเมืองระนอง(ลา)
สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดเขตอําเภอกระบุรี (ลา)
สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดเขตอําเภอกะเปอร๑ (ลา)
สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดเขตอําเภอละอุํน (ลา)

สารแขวีระกุล ปลัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัด ปฏิบัติหน๎าที่
นายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนอง
หลักชัย
รองปลัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนอง
สมัยแก๎ว
ผู๎อํานวยการกองคลัง
เชาวนรังค๑
ผู๎อํานวยการกองแผนและงบประมาณ รักษาราชการแทน
ผู๎อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สารแขวีระกุล หัวหน๎าฝ่ายพัฒนาสังคมและสํงเสริมการทํองเที่ยว รักษาราชแทน
หัวหน๎าสํานักปลัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัด
6.นางมนทนา...

-26. นางมนทนา

สินทรัพย๑

หัวหน๎าฝ่ายการประชุม รักษาราชการแทนผู๎อํานวยการ
กองกิจการสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัด

7. นายวิชัยพร

สินทรัพย๑

หัวหน๎าฝ่ายสํารวจและออกแบบ รักษาราชการแทน
ผู๎อํานวยการกองชําง

8. นางสาวกมลพรรณ พัฒนา
9. นายนิพนธ๑
10. นางสาวกัญจนา

แซํกวน
รัตนเทพี

11. นางสาวชุลีพร
สันตยานนท๑
12. นายศิริศักดิ์
ศรีสวําง
13. นางพรทิพย๑
ศรีคง
14. นางชนิตา
ตัณฑะจินะ
15. นางดวงแก๎ว
ลิ่มสกุล
16. นางนิภา
เชาวนรังค๑
17. นางสาวรวินทร๑นิภา ผาดํา
18. นางสาววลาสินี พงษ๑ไทย
19. นางศิริพัฒน๑
ยอดอุดม
20. นางสาวกนิษฐา

ยกทอง

21. นางสาวอานา

ทองสม

22. นางปัณฑิตา

จินาลํอง

23. นางนวรัตน๑

มหามิตร

24. นางอรอุมา

เทพทอง

25. นางสาวเกศรินทร๑ ศิริคง
26. นายพงษ๑ศักดิ์
27. นางกัลยาณี
28. นางสุภาพร
29. นายภิญโญ
30. นายดํารงพันธ๑

หัวหน๎าฝ่ายสรรหาและบรรจุแตํงตั้ง รักษาราชการแทน
ผู๎อํานวยการกองการเจ๎าหน๎าที่

ครูชํานาญการ รักษาราชการแทนผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านในวง
หัวหน๎าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย๑สิน รักษาราชการแทน
ผู๎อํานวยการกองพัสดุและทรัพย๑สิน
หัวหน๎าหนํวยตรวจสอบภายใน
หัวหน๎าฝ่ายสํารวจและออกแบบ
หัวหน๎าฝ่ายกิจการสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัด
หัวหน๎าฝ่ายบัญชี
หัวหน๎าฝ่ายนิติการและการพาณิชย๑
หัวหน๎าฝ่ายการเงิน
หัวหน๎าฝ่ายข๎อมูลและติดตามประเมินผล
หัวหน๎าฝ่ายสํงเสริมและพัฒนาบุคคลากร
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการรักษาการในตําแหนํง
หัวหน๎าฝ่ายเรํงรัดและจัดเก็บรายได๎
นักวิเคราะห๑นโยบายและแผนชํานาญการ ปฏิบัติราชการแทน
หัวหน๎าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได๎
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ รักษาการในตําแหนํง
หัวหน๎าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เจ๎าพนักงานธุรการชํานาญงาน รักษาการในตําแหนํงหัวหน๎าฝ่าย
วินัยและสํงเสริมคุณธรรม
นักวิเคราะห๑นโยบายและแผนชํานาญการ รักษาการในตําแหนํง
หัวหน๎าฝ่ายพัฒนาอาชีพและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ รักษาการในตําแหนํง
หัวหน๎าฝ่ายจัดหาพัสดุ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทนหัวหน๎าฝ่ายบริหาร
การศึกษา

ภูมิทักษ๑

นายชํางเครื่องกลชํานาญงานรักษาการในตําแหนํง
หัวหน๎าฝ่ายเครื่องจักรกล
มํวงหีต
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ รักษาการในตําแหนํง
หัวหน๎าฝ่ายสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน
หมวดทอง
เจ๎าพนักงานธุรการชํานาญงาน
พิเคราะห๑ฤกษ๑ เจ๎าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เพชรคง
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
33.นางสาวจิรายุพร..

-331. นางนริสา
32. นายพงศธร
33. นางสาวจิรายุพร
34. นางสาวณัฐณิชา
35. นางวาสนา
36. นางสาวสุพัตรา
37. นางสาวใจเพชร
38. นางสาววิภารัตน๑

ไพเราะ
รุํงเรือง
สมบัตินา
ทิพย๑อักษร
คงแก๎ว
บัวสังข๑
พิศพักตร๑
ชํางคิด

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักประชาสัมพันธ๑ปฏิบัติการ
เจ๎าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ครู
ผู๎ชํวยครู
ผู๎ชํวยครู
ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานธุรการ

สื่อสารมวลชน
1. นายอานนท๑
2. นายพงศ๑พล
3. นายบุญเลื่อน
เริ่มประชุมเวลา

นันตสุคนธ๑
ข๎าราชการ
จันทระฆัง
นักศึกษา
พรหมประทานกุล สื่อมวลชน
10.15 น.

เลขานุการสภา อบจ.
เรียนทํานนายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนอง ทํานประธานสภา
องค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนอง ทํานสมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนอง และผู๎เข๎ารํวม
ประชุม ทุกทํานคะ ขณะนี้เวลา 10.15 น. ถึงกําหนดเวลาประชุมสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัด
ระนอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ.๒๕62 สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนอง
จํานวน 22 ทําน ได๎ลงชื่อมาประชุมจํานวน 16 ทําน ไมํน๎อยกวํากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภา
องค๑การบริหารสํวนจังหวัด ระนองที่มีอยูํ ถือวําครบ องค๑ประชุมตามมาตรา ๒๗ แหํงพระราชบัญญัติ
องค๑การบริหารสํวนจังหวัด พ .ศ. ๒๕๔๐ ลําดับตํอไป ขอเรียนเชิญ ทํานวรานนท๑ เกลื่อนสิน
ประธานสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนอง จุดธูป-เทียน บูชาพระรัตนตรัย ขอเรียนเชิญคะ
ประกาศสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนอง เรื่องเรียกประชุมสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัด
ระนอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ .ศ.2562 ตามที่สภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนอง
ได๎มีการประชุมสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เพื่อพิจารณาการเสนอรํางข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจําปี
งบประมาณ พ .ศ.2563 และได๎มีมติรับหลักการ แหํงรํางข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกําหนดระยะเวลาในการเสนอคําแปรญัตติตํอคณะกรรมการแปรญัตติ
รํางข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหวํางวันที่ 23-27 สิงหาคม
2562 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น. ณห๎องประชุมสภาองค๑การบริหารสํวน
จังหวัดระนอง นั้น คณะกรรมการแปรญัตติรํางข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ขององค๑การบริหารสํว นจังหวัดระนอง ได๎พิจารณาการเสนอคําแปรญัตติรํางข๎อบัญญัติ
งบประมาณรายจําย ประจําปีงบประมาณ พ .ศ.2563 เสร็จเรียบร๎อยแล๎ว ดังนั้น เพื่อให๎การ
พิจารณารํางข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจําปีงบประมาณ พ .ศ.2563 เป็นไปด๎วยความ
เรียบร๎อย จึงมีความจําเป็นต๎องนําผลการแปรญัตติรํ างข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ให๎ที่ประชุมสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนอง พิจารณาในวาระที่สอง
และวาระที่สาม ตํอไป
ฉะนั้น อาศัยอํานาจ...

-4ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แหํงพระราชบัญญัติองค๑การบริหารสํวนจังหวัด
พ.ศ.2540 จึงเรียกประชุมสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี
พ.ศ.2562 มีกําหนด 7 วัน ตั้งแตํวันที่ 11-17 กันยายน 2562 ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน
2562 ลงชื่อนายวรานนท๑ เกลื่อนสิน ประธานสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนอง ลําดับตํอไป
ขอเชิญทํานประธานสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนองกลําวเปิดการประชุมและดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระตํอไป ขอเรียนเชิญคะ
ประธานสภา อบจ.
ทําน นายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนอง ทํานสมาชิกสภาองค๑การ
บริหารสํวนจังหวัดระนอง ทํานปลัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนอง คณะข๎าราชการ
องค๑การ
บริหารสํวนจังหวัดระนอง และผู๎เข๎ารํวมประชุมทุกทําน ตามที่สภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนอง
ในการประชุมสภาองค๑การบริหารสํวน จังหวัดระนอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ .ศ.2562
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 มีมติรับหลักการแหํงรํางข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจําปี
งบประมาณ พ .ศ. 2563 โดยกําหนดระยะเวลาในการเสนอคําแปรญัตติรํางข๎อบัญญัติตํอคณะ
กรรมการฯ ระหวํางวันที่ 23-27 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30
น. ณ ห๎องประชุมสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนอง และคณะกรรมการแปรญัตติรํางข๎อบัญญัติ
งบประมาณรายจําย ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 ได๎พิจารณาแปรญัตติรํางข๎อบัญญัติ
งบประมาณรายจําย ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 เสร็จเรียบร๎อยแล๎วจึงได๎ กําหนดให๎มีกา ร
ประชุมในวันนี้ เพื่อพิจารณารําง ข๎อบัญญัติงบประมาณรํายจําย ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2563
(ค๎าพิจารณา ) ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 รายการการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตาม
เกณฑ๑ชี้วัดและคําเป้าหมายขั้นต่ํามาตรฐานการจัดการบริหารสาธารณะขององค๑การบริหารสํ วน
จังหวัดระนอง พ.ศ. 2562 (ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ) , ขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จํายเงินงบประมาณรายจํายประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 , ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจําย ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 และเรื่องอื่นๆ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได๎แจก
ให๎กับทุกทํานทราบแล๎ว นั้น บัดนี้ได๎เวลาอันสมควร กระผมจึงขอเปิดการประชุมสภาองค๑การบริหาร
สํวนจังหวัดระนอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ .ศ.2563 และขอดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมตํอไป สําหรับระเบียบวาระในวันนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องที่ประธานจะแจ๎งให๎ที่ประชุมทราบ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค๑การบริหารสํวน
จังหวัดระนองสมัย วิ สามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี
พ . ศ . 2562 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562
ณ ห๎องประชุมสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนอง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง กระทู๎ถามของสมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวน
จังหวัดระนอง

ระเบียบวาระที่ 4

ญัตติ การเสนอรํางข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย
ประจําปีงบประมาณ พ .ศ.2563 (ค๎างพิจารณา ) ใน
วาระที่ 2 วาระที่ 3
ระเบียบวาระที่ 5...

-

5ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องรายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตาม
เกณฑ๑ชี้วัดและคําเป้าหมายขั้นต่ํา มาตรฐานการจัดการ
บริการสาธารณะขององค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนอง
พ.ศ. 2562 (ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ .ศ.
2561)

ระเบียบวาระที่ 6

ญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจํายเงินงบ
รายจําย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ระเบียบวาระที่ 7

ญัตติ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจําย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2562

ระเบียบวาระที่ 8

เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภา อบจ.

เข๎าสูํระเบียบวาระที่ 1 นะครับ

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประมาณ

ประธานสภา อบจ.
เรื่องที่ประธานจะแจ๎งให๎ที่ประชุมทราบ
ก็คือวันนี้มีการกันเงินของ
แตํละโครงการของเพื่อนสมาชิกนะครับ ขอให๎เพื่อนสมาชิกชํวยดูเอกสารวํามีโครงการไหนของเพื่อน
สมาชิกที่ตกหลํนไปของปี 2561 ปี 2562 นะครับ ผมเองก็ได๎ดูครําวๆนะครับ แตํเพื่อนสมาชิกจะ
ทราบดีวําโครงการของทํานเองที่ได๎อยูํในรํางข๎อบัญญัติมาที่อยูํในระเบียบกันเงินได๎ มีโครงการไหนที่
ตกหลํนไปก็ขอให๎เพื่อนสมาชิกได๎ชํวยตรวจทานด๎วยนะครับ ตํอไปเป็นระเบียบวาระที่ 2 นะครับ
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
ประธานสภา อบจ.
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนองสมัย
วิ สามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ .ศ.2562 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ ห๎องประชุมสภา
องค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนอง ขอเชิญเลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
รายงานผลการตรวจรายงานการประชุมตํอที่ประชุม
นายอภิชาติ หลีกภัย
เรียนประธานสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนอง กระผม นายอภิชาติ
หลีกภัย สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํ วนจังหวัด เขต 5 อําเภอกระบุรี ในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอรายงานวําคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได๎
ทําการตรวจรายงานการประชุมสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนอง เรื่อง รับรองรายงานการ
ประชุมสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนองสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่
22 สิงหาคม 2562 เรียบร๎อยแล๎ว สมาชิกทํานใดประสงค๑ที่จะแก๎ไขรายงานการประชุมสมัย
ดังกลําว ขอเชิญครับ
ประธานสภา...

-6ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณทํานเลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับมี
สมาชิกทํานใดต๎องการแก๎ไขในรายงานการประชุมขอเชิญครับ ถ๎าไมํมีผมจะขอมติจากที่ประชุม
นะครับ สมาชิกทํานใด รับรองรายงานการประชุมสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนองสมัย วิสามัญ
สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 กรุณายกมือครับ
มติที่ประชุม
ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม -

รับรองรายงานการประชุมฯ 16 เสียง
ไม่รับรองรายงานการประชุมฯ มีไหมครับ
ไม่มี
งดออกเสียงมีไหมครับ
ไม่มี

ประธานสภา อบจ.
วาระที่ 3 นะครับ

ขอบคุณมากครับ 16 เสียงรวมทั้งประธานนะครับ ตํอไปเป็นระเบียบ

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง กระทู้ถามของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

ประธานสภา อบจ.
ตํอไปเป็นระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กระทู๎ถามของสมาชิกสภาองค๑การ
บริหารสํวนจังหวัดระนอง ตํอนายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนอง เชิญนายสุเทพ ทินสุข
สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนอง เสนอกระทู๎ถาม ขอเชิญครับ
นายสุเทพ ทินสุข
เรียนประธานสภา ที่เคารพ ผมสุเทพ ทินสุข สมาชิกสภาองค๑การบริหาร
สํวนจังหวัด เขต 2 อําเภอละอุํน วันนี้ผมจะยื่นกระทู๎ถามเรื่องของโรงเรียนบ๎านในวง ซึ่งมีอยูํ 3 เรื่อง
นะครับ 1 เรื่องการปฏิบัติงานของครูและพนักงานของโรงเรียนบ๎านในวง 2. ปัญหาที่เกิดขึ้นและมี
ข๎อขัดแย๎งในโรงเรียนนะครับ 3. แนวทางในอนาคตที่จะปฏิบัติตํอโรงเรียนบ๎านในวง ซึ่งหลักๆ ผมจะ
คุยให๎ฟังวําทางโรงเรียนบ๎านในวงซึ่งเป็นโรงเรียนพระราชทานของสมเด็จพระเทพฯนะครับ
ซึ่งมีกิจกรรมเยอะ ทําให๎ครูมีน๎อยซึ่งที่ผํานมานักการของเรา ผอ .สั่งก็ไมํทํางาน ประเมินก็ยังผํานนะ
ครับ บางครั้งผมเห็นใจ ผอ.โรงเรียนนะครับต๎องไปตัดหญ๎าเองเพราะวําใช๎นักการภารโรงไมํ ได๎นะครับ
ใช๎ได๎แคํบางเรื่อง แตํบางเรื่องก็ใช๎ไมํได๎ ซึ่งโรงเรียนมีพื้นที่นิดเดียวนะครับ ซึ่งเมื่อกิจกรรมดังกลําวก็
ตกอยูํที่ครูนะครับ ซึ่งการเรียนการสอนก็ครูไมํพออยูํแล๎วนะครับ ทําให๎การเรียนตกนะครับ และขาด
ความเชื่อมั่นจากผู๎ปกครองนะครับ ที่ผํานมาเด็กสอบได๎อันดับที่
1 ของโรง เรียน พระราชทาน
แตํชาวบ๎านไมํดีใจครับ เพราะเขาบอกวําไมํใชํความสามารถของโรงเรียนเพราะวําเด็กย๎ายมาจากที่
อื่น ผมก็พยายามอธิบายแล๎วเกรดเฉลี่ยไมํใชํเพร าะเด็กคนนี้ เพราะเกรดเฉลี่ยของภาษาไทยของเรา
ขึ้นดีมาก แตํความเชื่อมั่นเขายังไมํเชื่อ ผมก็อธิบายตํอไปวําเขาไมํได๎ใช๎เด็กคนนี้เป็นตัวชี้วัดวํา
โรงเรียนของเรามีภาษาไทยดีขึ้น ก็อธิบายไปบางสํวนก็เข๎าใจ บางสํวนก็ไมํเข๎าใจนะครับ ซึ่งในการ
ปฏิบัติให๎เด็กซ้ําชั้นอยํางนี้ กองการศึกษาสมควรที่จะเข๎าไปรํวมนะครับ ปัญหาใหญํๆ บางครั้งครูไมํ
นําจะต๎องตัดสินใจด๎วยตนเองนะครับ อยํางเชํน รับเด็กอนุบาล อายุ 4 ขวบ แตํเอาใจผู๎ปกครองไป
รับมา 3 ขวบ เมื่อเรียนจบอายุไมํถึง 6 ขวบ ครูตีความวําอายุไมํถึง 6 ขวบขึ้น ป.1 ไมํได๎ ผู๎ปกครอง
ก็มาร๎องเรียนที่ผม ผมก็ถามมาที่กองการศึกษาเพราะผมไมํมั่นใจเหมือนกันวํากองการศึกษาบอกวํา
อายุ 6 ขวบ หรือผํานอนุบาล 2 ขึ้น ป.1 ได๎ ตอนนี้ให๎เขาตกซ้ําชั้นไปแล๎ว
ทีนี้ปผู๎ปกครองเสียความรู๎สึก...

-7ทีนี้ผู๎ปกครองเสียความรู๎สึก ผมก็บอกวําเอาอยํางนี้ กลับคําผมยอมให๎ขึ้น ป .1 เขาก็บอกไมํเอา เขา
ย๎ายดีกวําเขาเสียความรู๎สึกเขาบอกอยํางนี้ ก็ตํอไปให๎กองการศึกษากําชับอยําให๎เกิดเรื่องแบบนี้
เพราะถ๎าปัญหาอยํางนี้ความเชื่อมั่นก็ถดถอยลงไปอีกนะครับ เพราะวําเราไมํมีหลั กเกณฑ๑ที่แนํนอน
ในการที่จะปฏิบัตินะครับ ก็อยากให๎ทางกองการศึกษากํากับให๎ดีและก็โรงเรียนบ๎านในวงก็มีโรงเรียน
เดียวและผู๎กํากับก็ปลํอยแล๎วแตํจะทํายังไง นโยบายก็ให๎โรงเรียนเขียนขึ้นมาเอง กํากับยาก ดูแลยาก
กองการศึกษาต๎องกํากับ ต๎องเขียนนโยบายนะครับ ถึงจะให๎ผู๎ปฏิบั ติและตรวจสอบได๎วําเป็นไปตาม
แผนที่เขียนไว๎หรือไมํ ตามพันธกิจที่ตกลงกันไว๎หรือไมํ ผมที่ยื่นกระทู๎วันนี้ไมํได๎โทษใครนะครับ ไมํได๎
โทษครู หรือโทษใครนะครับ เพราะวําตอนนี้ตําแหนํง ผอ .กองการศึกษาก็วํางทํานนายกก็วําง และ
ผอ.ก็เกษียณเดือนนี้ผมก็เลยถือโอกาสที่จะเริ่มต๎นใหมํของโรงเรียนบ๎านในวงเพราะเราทําผิดตํอพี่น๎อง
ในวงไว๎เยอะนะครับ ซึ่งเป็นสิบๆปีที่เราปลํอยปละละเลย โยนกันไปโยนกันมาผมอยากให๎เป็นหน๎าที่
ของกองการศึกษาเลยนะครับ เพราะวํากองการศึกษาทํากิจกรรมอื่นเยอะนะครับ ทํานรักษาการ
นายกอยากแบํงงานกองก ารศึกษาให๎หนํวยงานอื่น อยํางเชํน กองอื่นเอาไปทําบ๎างเพราะต๎องดูแล
โรงเรียนด๎วย เพราะถ๎าทํากิจกรรมอื่นคนของกองการศึกษาก็น๎อย กิจกรรมอื่นก็เยอะ อยํางนี้ต๎อง
ปรับแผนในการพัฒนาเพราะวําบ๎านในวงนักเรียนออกไปเรียนข๎างนอกเป็นร๎อยคนนะครับ วันหนึ่ง
เงินไหลออกเยอะนะครับ ไหลออกอยํางไร คํารถก็พัน กวําบาทแล๎ว คํากิน คําใช๎ ถ๎าเรียนในวงก็ได๎
จับจํายใช๎สอยหน๎าโรงเรียน ร๎านค๎าก็มีรายได๎ ไมํอยํางนั้นก็เสียดุลการค๎า เงินในวงไหลไปชุมพรหมด
นะครับ ไมํใชํวําชุมพรจะดีกวําของเรานะครับอุปกรณ๑ ถ๎าเปรียบเป็นรถก็เป็นรถสองแถว ชุมพรที่เรา
ย๎ายไปเป็นรถอีแต๐น แตํทําไมลงจากสองแถวไปขึ้นรถอีแต๐นกันนะครับ เพราะวํารถอีแต๐นเครื่องดีกวํา
วิ่งดีกวํา อันนั้นเราก็ต๎องเปลี่ยนคนขับ ซํอมเบรก ซํอมเครื่อง ไมํอยํางนั้นไหลออกไปขึ้นรถอีแต๐น
กันหมดครับ อายเขานะครับ
ประธานสภา อบจ.
ก็เอาเป็นเรื่องๆ ไปดีกวํานะครับ เพราะเรื่องนี้ผมดูแล๎วปัญหาเยอะมาก
นะครับ ผมให๎ตอบเรื่องแรกกํอนนะครับ เชิญทํานปลัดครับ
ปลัด อบจ.
(ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.)
เรียนทํานประธานสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดและทํานสมาชิกสภา
องค๑การบริหารสํวนจังหวัดทุกทํานครับ ผมขออนุญาตที่จะตอบคําถามของทํานสมาชิกสภาองค๑การ
บริหารสํวนจังหวัดระนอง ทํานสุเทพ ทินสุขนะครับ ในฐานะที่ทํานเป็นสมาชิกสภาองค๑การบริหาร
สํวนจังหวัดระนอง และในฐานะเป็นค ณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ๎านในวง
ในประเด็นที่ทํานได๎กระทู๎ถาม จริงๆแล๎วผมเองได๎พยายามทําการบ๎านในเรื่องของประเด็นกระทู๎ถาม
ทั้งหมดใน 3 ประเด็น ก็อาจจะไมํตรงกับที่ทํานอภิปรายในที่ประชุมแหํงนี้นะครับ เทําที่จับประเด็น
ได๎ประเด็นแรกก็เ รื่องของครูซึ่งมีน๎อยก็ไมํพอกับการเรียนการสอนทําให๎การเรียนของนักเรียน ต๎อง
ตกไป และในเรื่องการบริหารจัดการ ภายในโรงเรียนในเรื่องของนักการภารโรงไมํปฏิบัติหน๎าที่ทําให๎
เกิดความเสียหาย ผู๎อํานวยการโรงเรียนต๎องตัดหญ๎าเองอยํางนี้เป็นต๎นนะครับ ในเรื่องของครูประเด็น
แรกก็เป็นประเด็นสําคัญในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนบ๎านในวง ซึ่งก็ได๎มีการพูดคุยและ
ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดและเรื่องนี้ก็ไปถึงจังหวัดแล๎วนะครับในเรื่องนี้ แตํอยากจะเรียนเรื่องความ
คืบหน๎าความเป็นไปของครูที่ขาดแคลน ซึ่งจริงๆแล๎วเป็นเงื่อนไขที่ถูกบังคับจากสํวน กลาง แตํในขณะ
นี้การแก๎ปัญหาขององค๑การบริหารสํวนจังหวัดก็ไมํได๎เพิกเฉยนะครับในสํวนของการจัดหาผู๎ชํวยครู
ซึ่งเป็นพนักงานจ๎าง วันที่ 2 กันยายน 2562 ที่ผํานมาเราก็ได๎มีการจัดสํงผู๎ชํวยครูไปปฏิบัติการสอน
จํานวน 1 ทํานนะครับ
และในเร็วๆนี้...
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เสร็จเรียบร๎อยแล๎วซึ่งได๎มีการสอบสัมภาษณ๑แล๎ว หลังจากที่ได๎ดําเนินการเสร็จเรียบร๎อยก็คาดวําใน
สํวนของโ รงเรียนบ๎านในวงของเราก็จะได๎มีครูผู๎ชํวยมาบรรจุและแตํงตั้งเพิ่มเติมนะครับด๎วยความ
คาดหวังนะครับ ในสํวนของจังหวัดเองที่ไปประชุมในเรื่องของกรรมการจังหวัดทํานผู๎วําก็ได๎มีคําสั่ง
ให๎ทางท๎องถิ่นจังหวัดทําหนังสือไปทางกรมสํงเสริมอีกทางด๎วยนะครับ ซึ่งตรงนี้ก็อยากจะเรี ยนใน
เรื่องความคืบหน๎าในเรื่องของอัตรากําลัง ในเรื่องของการบริหารจัดการพนักงานหรือครูภายใน
โรงเรียน ซึ่งในสํวนตรงนี้เองในประเด็นของการจัดการบริหารสถานศึกษาก็คงจะเป็นภาระหน๎าที่ของ
ผู๎อํานวยการสถานศึกษานะครับคือผู๎อํานวยการโรงเรียนซึ่งต๎องดูแลและบริหารจัดการ ทีนี้
ใน
ประเด็นที่บอกวําบริหารจัดการแล๎วก็ ไมํได๎มีการปฏิบัติให๎เป็นไปตามคําสั่งนะครับ จริงๆแล๎วทาง
ผู๎บริหารศึกษามีอํานาจในการที่จะบริหารจัดการ การมอบหมายภารกิจหน๎าที่และก็การตรวจติดตาม
และการปฏิบัติหน๎าที่ถ๎าไมํเป็นไปตามคําสั่งหรือละเว๎นไมํปฏิบัติตามคําสั่ง ก็สามาร ถก็สามารถที่จะใช๎
อํานาจของผู๎บริหารในการที่จะลงโทษผู๎ใต๎บังคับบัญชาได๎นะครับ ในสํวนตํอจากนี้หรือรายงานใน
เรื่องของการดําเนินการในเรื่องการไมํปฏิบัติหรือขัดขืนคําสั่งก็ในสํวนที่เมื่อดําเนินการแล๎ว อาจจะไมํ
ได๎ผลหรืออยํางไรก็แล๎วแตํก็ยังมีสํวนที่กํากับดูแลอยูํก็คือองค๑การบริหารสํวนจังหวัด และในเรื่องพวก
นี้หลังจากที่ทํานได๎ดําเนินการไปแล๎วไมํได๎ผลหรือมีปัญหาประการใด ทํานก็ต๎องรายงานให๎ทาง
องค๑การบริหารสํวนจังหวัดทราบเพื่อเข๎าสูํกระบวนการของการดําเนินการไมํวําในเรื่องของการ
สอบสวน ในเรื่องของข๎อเท็จจริง ในเรื่องประมวลจริยธ รรมก็ดี ในเรื่องของการสอบสวนวินัยซึ่งก็อยูํ
ในอํานาจที่สามารถจะดําเนินการนะครับ ที่ผํานมาเราอยูํด๎วยกันด๎วยความเป็นกันเองนะครับเราเลย
ละเว๎นละเลยในสํวนตรงนี้ ทั้งผู๎บริหารก็ไมํอยากจะทําเรื่องพวกนี้ให๎กับผู๎ปฏิบัติ และผู๎ปฏิบัติเองก็
ขาดความเชื่อมั่นขาดความเคารพ ขาดการปฏิบัติตามคําสั่ง เป็นสิ่งที่เราจะต๎องดําเนินการแก๎ไขให๎
ถูกต๎องตํอไปนะครับ ก็คงจะมีประเด็นในเรื่องของการปฏิบัติงานของทางโรงเรียนไว๎แคํนี้กํอนนะครับ
ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับ ก็มีเงื่อนไขที่ถูกบังคับและการบริหารจัดการ การลงโทษนี่ก็
ต๎องมาวํากันและมาตั้ งเป็นประเด็นการละเว๎นละเลย ผมจะให๎ทํานสมาชิกได๎ถามทั้ง 3 ข๎อ และผม
จะดูวําจะเอาไปไว๎วาระอื่นๆหรือวําอยํางไร เพราะผมเองก็ติดใจ ขอเชิญทํานสมาชิกถามข๎อตํอไป
ครับ
นายสุเทพ ทินสุข
ขออนุญาตสอบถามตํอนะครับ ปัญหาที่มีข๎อขัดแย๎งในโรงเรียนจนมาถึง
อบจ.นะครับ เนื่องด๎ วยปีที่ผํานมากองการศึกษาได๎ขอกล๎องว งจรปิดนะครับ ซึ่งทางเราได๎ตัดเข าไป
ซึ่งเมื่อเกิดเหตุมีปัญหาในโรงเรียน ไมํสามารถที่จะพิสูจน๑หลักฐานได๎ทําให๎คุณครูด๎วยกันแบํงเป็น
2 ฝ่าย เทําที่ผมเข๎าไปกับตํารวจ ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ ตํารวจก็พูดลักษณะวําคนร๎ายนําจะ
ตัวอ๎วนใหญํ เดินและมีเสียงกุกกัก ถ๎าตัวเล็กม๎าจะไมํขยับก็จะไมํมีเสียง ก็มีครูผู๎ชายแคํ 2 คน ก็ทําให๎
ครูเกิดความไมํสบายใจ และอีกฝ่ายหนึ่งก็สงสัยคุณครูคงสร๎างเรื่อง เพราะวํ าไมํนําจะมีใครเข๎าไปงัด
แงะ เพราะเข๎าไปแล๎วก็ไมํได๎ขโมยอะไร ก็ในที่สุดคุณครูทนไมํไหวนะครับก็ไปแจ๎งความไว๎หลายรอบ
และลงทุนติดกล๎องวงจรปิด ซึ่งก็ทางเราชํวยไมํได๎ ตํารวจก็ชํวยไมํได๎ต๎องหาหลักฐานเอง ตอนนี้รู๎
เบาะแสแล๎ว แตํยังพูดในที่ประชุมไมํได๎วําเป็นใครแตํก็รู๎ ตัวแล๎วนะครับแจ๎งความแล๎ว ก็อยูํระหวําง
ติดตามดําเนินคดีนะครับ ก็สาเหตุที่อยากได๎กล๎องวงจรปิดในโรงเรียนที่โยงมาเป็นเรื่องขัดแข๎งเพราะ
เราไมํมีหลักฐาน คุณครูก็เป็น 2 ฝ่ายทันทีเพราะไมํไว๎ใจวําจะเป็นคุณครูผู๎ชายหรือเปลําที่เข๎าไป
เพราะตํารวจบอกวําวิ่งลัดออกไปข๎างนอกและวิ่งกลับเข๎ามาในโรงเรียนอีก
ก็ทําให๎เกิดความระแวง...
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กองการศึกษาขอไปไมํทราบวําเรื่องไปถึงไหน แล๎ว เพราะวําทางบ๎านในวงไมํมีสนามกีฬาตอนเย็นๆ
เด็กจะได๎ออกกําลังกาย ก็มีอยูํบางสํวนนะครับที่เกเร ถ๎าเรามีกล๎องวงจรปิดเราจะได๎รู๎และตักเตือน
เป็นการป้องปราม สํวนหนึ่งกรรมการโรงเรียนก็อยูํหน๎าโรงเรียนก็คอยดูให๎อยูํชํวงหนึ่ง แตํบางครั้ง
เขามีธุระที่จะไปทําก็ไมํได๎ อยูํตลอด ซึ่งกล๎องวงจรปิดจะมีประโยชน๑ เชํนชาวบ๎านร๎องเรียนวําคุณครู
เวรยืนอยูํหน๎าประตูเลํนแตํมือถือเด็กไหว๎ก็ไมํหันมาดูถ๎าเรามีกล๎องเราก็จะเห็น แตํถ๎าเราไปใสํร๎ายครู
ถ๎าครูไมํผิดบางทีชาวบ๎านพูดไปเราก็จะเสียนะครับ ก็ประเด็นขัดแย๎งที่เกิดขึ้นสาเหตุเกิดจากควา มไมํ
เข๎าใจและสงสัย ซึ่งผมอยากจะฝากข๎อขัดแย๎งถ๎าบุคลากรของเราจะฝากก็ได๎นะครับ แตํให๎มี
มาตรฐานเราต๎องมีข๎อตกลง ไมํใชํวําบรรจุใหมํเอามาให๎เราเลย ทํางานไมํเป็นเอามาให๎เราเลย บริหาร
ไมํได๎ก็เป็นอยํางที่เป็นนี่แหละครับ เราต๎องมีข๎อกําหนดวําตํอไป ผอ .ต๎องมีประสบการณ๑ บริหาร
โรงเรียนระดับไหน มีเด็กกี่คน ผมไปเจอที่ได๎มาเพราะวํายังเป็นครูผู๎สอนอยูํเลย อยูํๆไมํรู๎มาอยํางไร
มาเป็น ผอ .โรงเรียนของเราแล๎ว ทีนี่พอมาทํางานก็ทําไมํได๎ ฝากก็ฝากได๎นะครับระบบอุปถัมป์
ประเทศไทย แตํฝากแล๎วก็ฝากให๎มีคุณภาพนะครับอยําให๎เป็นภาระกับ อบจ .อยําให๎ เป็นภาระกับ
ลูกหลานบ๎านในวงอีกนะครับ ก็ฝากให๎คนที่มีมาตรฐานนะครับ เรื่องข๎อขัดแย๎งคงจะไมํขัดแย๎งแล๎ว
เพราะตอนนี้ก็รู๎ความจริงแล๎ว แตํอยากได๎กล๎องวงจรปิดนะครับที่เป็นหลักเป็นฐาน ไมํต๎องมาคิดเล็ก
คิดน๎อยกันและทําให๎ระแวงแบํงเป็นกลุํมในโรงเรียนนะครับ
ประธานสภา อบจ.
เรื่องที่ 2 ผมขอให๎ผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องภารกิจหลักโดยตรงชํวยบันทึกไว๎ด๎วย
นะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญํ ที่ผํานมาก็มีการขัดแย๎งอยูํนะครับ ผมเองที่ให๎มีกระทู๎ถามวันนี้
เพราะมันไมํจบ และมีการรายงานเท็จมาอะไรตํออะไร ให๎ทํานรักษาการ ผอ .กองการศึกษา ผม วํา
เรื่องนี้ต๎องมีการตั้งคณะกรรมการ ที่ผํานมาผมยัง ไมํได๎ตามเรื่อง เรื่องเงินของสมเด็จพระเทพฯ ที่เอา
ไปใช๎โดยพละการเรื่องปัญหาโรงเรียนวงเรื่องเกําอีกหลายเรื่อง ผมเคยพูดในสภาไว๎แล๎ววําให๎
ดําเนินการและยังไมํมีจิตสามัญสํานึกยังมีเรื่องอีก ผมใช๎คําวําจิตสามัญสํานึกเ ลย เพราะรู๎กันอยูํวํา
ปัญหาอยํางที่ทําน สจ.เป็นประธานการศึกษาโรงเรียนในวงแล๎วเอามาพูดมาจากเด็กเส๎นทั้งนั้นตั้งแตํ
ยุคไหนๆมา ผมขอให๎บันทึกแล๎ววํากันเรื่องตั้งคณะกรรมการสอบ ขอให๎ตอบคําถามข๎อที่ 2 นะครับ
เชิญครับ วันนี้ก็ได๎มีตัวแทนของโรงเรียน รักษาการ ผอ . และมี เจ๎าหน๎าที่ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องของ
โรงเรียน คุณครูได๎เข๎ามาไหมครับ ก็มีครูโทรมาหาผมบํอยนะครับ ผมบอกไปวําผมไมํคุยทาง
โทรศัพท๑ เรามีสภาในการที่จะคุยกันก็เลยให๎เข๎ามาคุยในสภาวันนี้ ก็ขอให๎ชี้แจงด๎วยนะ ก็ขอให๎เขา
เลําเหตุการณ๑ทั้งหมดวําเป็นอยํางไร ที่ฟ้องก็ฟ้อง ที่ ไมํกล๎าฟ้องก็โดนเพื่อนรังแกอยูํนั่นนะครับ ผม
ขอให๎เอาข๎อเท็จจริงมาพูดกันนะครับ เราไมํต๎องปกปิดเพราะปกปิดมันไมํมีสามัญสํานึกที่จะแก๎ไข
ตัวเอง แล๎วระยะเวลาเนินนานตั้งแตํอะไรตํออะไรที่สะสมกันมา แล๎วอยูํในสังกัดของ
อบจ. ด๎วย สมาชิกก็ผํานงบประมาณเข๎าไปในโรงเรียนเยอะมาก แล๎วเป็นโรงเรียนที่สําคัญเพราะเป็น
ของสมเด็จพระเทพฯ ทํานเสด็จมาทุกปี ผมก็เข๎าไปรับเสด็จทุกครั้งนะครับ เชิญทํานปลัดครับ
ปลัด อบจ.
(ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.)
เรียนทํานประธานสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัด
ทํานสมาชิกสภา
องค๑การบริหารสํวนจังหวัดผู๎ทรงเกียรติทุกทํานครับ ก็ขออนุญาตที่จะตอบ กระทู๎ถามของทํานสมาชิกสภา
องค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนอง ทํานสุเทพ ทินสุข ในประเด็นของ ความขัดแย๎ง ซึ่งในปัญหาเรื่องความ
ขัดแย๎งที่ทํานได๎นําเรียนที่ประชุมวําเกิดจากความเข๎าใจที่ผิ ดพลาดและตํอเนื่องไปในเรื่องของของบประมาณ
ในเรื่องการติดตั้งกล๎องวงจรปิดนั้น
ขอชี้แจงวํา...
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ตรงนี้ ผมเองในฐานะที่ปฏิบัติหน๎าที่นายกจริงๆแล๎วผมก็ได๎ทราบขําวที่ได๎ฟังได๎ยินมาเทํานั้นเองใน
สํวนของการรายงานที่เป็นข๎อเท็จจริงตํางๆที่ทางโรงเรียนไมํเคยรายงานให๎เป็นลายลัก ษณ๑อักษรให๎
ทางองค๑การบริหารสํวนจังหวัดทราบ เพราะฉะนั้นในประเด็นตรงนี้ขออนุญาตผู๎ตั้งกระทู๎ถา
ม
ข๎อเท็จจริงผมไมํทราบในรายละเอียดก็อยากจะให๎รักษาการ ผอ.โรงเรียนได๎นําเรียนชี้แจงในที่ประชุม
นะครับ ในเรื่องที่ของบประมาณกล๎องวงจรปิดก็ประเด็นตรงนี้ที่บอกวําเรื่องมาถึงกองการศึกษา แล๎ว
ไปถึงไหนแล๎วผมเองก็ยังไมํทราบนะครับ ไมํได๎รับรายงานและในขั้นตอนของการจัดทํา แผนที่ผํานมา
ในเรื่องตรงนี้ก็เห็นด๎วยครับในเรื่องของกล๎องวงจรปิด โรงเรียนมีความสําคัญอยํางยิ่งที่สมควรจะได๎
ดําเนินการไปตั้งนานแล๎วด๎วยซ้ํานะครับในเรื่องของกล๎องวงจรปิดเพื่อดูแลความดูแลความปลอดภัย
ให๎กับครูและนักเรียน ดูแลทรัพย๑สินขององค๑การบริหารสํวนจังหวัด แตํกระบวนการมีขั้นตอนก็เคย
คุยกับทางรักษาการ ผอ .วําทํานอยากได๎สิ่งใดทํานต๎องผํานกระบวนการให๎ถูกต๎อง ก็คือในเรื่องแผน
และแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน แผนพัฒนาของ อบจ . ลําดับขั้นตอนต๎องทําให๎ครบถ๎วน
ถูกต๎องและมีการเสนอผํานเข๎ามา มาให๎ทางสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัด ได๎พิจารณาให๎ความ
เห็นชอบ แตํในรายละเอียดตํางๆก็อยากให๎ทางรักษาการ ผอ .ได๎นําเรียนชี้แจงที่ประชุมด๎วย ก็ขอ
อนุญาตให๎ทางรักษาการ ผอ.กองการศึกษาทํานได๎เพิ่มเติมในรายละเอียด ซึ่งจริงๆก็อยากจะเรียนอีก
ประเด็นในเรื่องของการรักษาการวันนี้ อบจ .ของเราในตําแหนํงหัวหน๎าสํ วนราชการเราขาดแคลนมี
ตําแหนํงวําง ซึ่งเราไมํสามารถที่จะสรรหาเองได๎ เพราะฉะนั้นวันนี้เรามีผู๎อํานวยการเป็นตัวจริงเรามี
แคํ 2 ทําน คือผู๎อํานวยการกองคลัง และผู๎อํานวยการกองแผนฯ เพราะฉะนั้นในการพิจารณาให๎ไป
รักษาการผู๎อํานวยการกองการศึกษาก็ด๎วยความจําเป็น ก็เข๎าใจนะครั บ ผอ.กองแผนฯจริงๆภารกิจก็
เยอะมากนะครับ แตํวําก็มีความจําเป็นที่เราจะต๎ องมอบหมายภารกิจที่จะเข๎าไปดูแลระยะหนึ่งแตํก็
คาดวําจากการประชุมคณะกรรมการกลางการบริหารงานบุคคลของท๎องถิ่นทั้งหมดในภาพรวมก็ได๎มี
การรับปากกับที่ประชุมวําจะได๎มีการดําเนินการสรรหาตําแหนํงผู๎บริ หารทุกตําแหนํงที่วํางให๎แล๎ว
เสร็จภายใน 120 วัน นับตั้งแตํการประชุมครั้งที่แล๎วนะครับ เพราะฉะนั้นก็คาดวําจะต๎องมีความ
จําเป็นที่จะให๎ผู๎อํานวยการกองแผนฯดูแลกองการศึกษาไปพลางกํอนในขณะนี้ เป็นความจําเป็น
เพราะวําการแตํงตั้งระดับผู๎อํานวยการกองเราต๎องพิจารณาถึงความรู๎ความสามารถและประสบการณ๑
หลายๆเรื่อง ก็อยากเรียนที่ประชุมได๎ทราบวําปัญ หาตํางๆ ที่เกิดขึ้นได๎รับฟังมาแม๎วําจะไมํได๎รับ
รายงานเป็นลายลักษณ๑อักษรก็ได๎มีการมอบหมายให๎รักษาการ ผอ.กองการศึกษาฯรวมทั้งนักวิชาการ
ศึกษาที่ดูแลโรงเรียนได๎เข๎าไปประชุมไปพูดคุยไปทําความเข๎
าใจกับทางโรงเรียนมาโดยตลอด
ก็แก๎ปัญหาได๎ระดับหนึ่ง แตํก็ยังมีปัญหาอยํางที่ทํานสมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดทํานสุเทพ
ทินสุข ได๎นําเรียนที่ประชุมนะครับ ก็ต๎องมีการแก๎ไขกันตํอไป ขออนุญาตที่จะเรียนชี้แจงเพียงเทํานี้
ก็อยากจะให๎ทางรักษาการ ผอ .โรงเรียนได๎ชี้แจงเพิ่มเติมนะครับ รวมทั้งผู๎อํานวยการกองการศึกษา
ด๎วยครับ
ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับ ทํานปลัดได๎ชี้แจงวําตั้งแตํ อบจ .ถึงโรงเรียนในวงขาด
ผู๎บริหารนะครับ และไมํได๎รายงานมาเป็นลายลักษณ๑อักษร ที่จริงเรื่องนี้เป็นขําวดังนะค รับ ที่จริงถ๎ารู๎
วํามาวํามีปัญหาก็ควรจะสอบถามไปไมํใชํนิ่งเฉย พอนิ่งเฉยเรื่องก็บานปลายคิดวําทาง อบจ .ไมํได๎ติด
ใจหรืออะไรไมํใชํนะครับ ทํานปลัดมอบหมายให๎ รักษาการ ผอ .โรงเรียนชี้ แล๎วผมจะให๎ครูชํวยบอก
วําปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเองทั้งหมดเกี่ยวกับงัดบ๎านพัก การทุบ
กล๎องวงจรปิดและผู๎ต๎องสงสัย
เรามาคุยกันในนี้เลยนะครับ เพราะถ๎าเราไมํพูดถึงข๎อเท็จจริง การตั้งคณะกรรมการสอบก็ยากนะครับ
เพราะวํา อบจ...
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ของ อบจ. เรื่องของรูปคดีก็ให๎เป็นไปตามคดีของเจ๎าหน๎าที่ตํารวจที่จะดําเนินการตรงนั้น แตํเราต๎อง
เอาตรงนี้กํอน ผมอนุญาตให๎ครูที่มาได๎ชี้แจงนะครับ
นายนิพนธ์ แซ่กวน
ผมนิพนธ๑ แซํกวน ครูชํานาญการ รักษาการผู๎อํานวยการ
โรงเรียนบ๎านวง มี 2 เรื่องนะครับ เรื่องความขัดแย๎งกันในโรงเรียน และเรื่องทุบกล๎องวงจรปิด ทีนี้ใน
สํวนของความขัดแย๎งอยากให๎เพื่อนครูชํวยคุยให๎ฟังนะครับวําตอนนี้โรงเรียนมีความขัดแย๎งอะไรที่
เกิดขึ้น และเรื่องกล๎องวงจรปิดก็ขออนุญาตให๎เจ๎าทุกข๑ได๎ชี้แจง
ประธานสภา อบจ.
เอาอยํางนี้นะครับ ทํานปลัดมอบให๎ทํานในฐานะรักษาการ ผอ .โรงเรียน
ผมอยากจะให๎ชี้แจงเหตุการณ๑ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเพราะเป็นผู๎บังคับ บัญ ชาในโรงเรียนต๎องชี้แจงกํอน
ไมํใชํโยนกันอยํางนี้นะ เพราะเวลามาเลําให๎ผมฟังมาเลําได๎ แตํเวลาชี้แจงในที่ประชุมไมํชี้แจง ถ๎าไมํมี
รายงานการประชุมไมํมีหลักฐานผมไมํคุยนะครับ แตํขอให๎พูดข๎อเท็จจริงนะครับการประชุมเรามีการ
จดรายงานการประชุมนะครับผมเตือนไว๎กํอน เราเอาข๎อเท็จจริงเลยไมํต๎องปกปิดนะครับ
รักษาราชการแทนการ ผอ.รร.บ้านในวง

นายนิพนธ์ แซ่กวน
ครับก็เรื่องความขัดแย๎งนี่คือผมไมํทราบจริงๆนะครับ และเรื่อง
ทุบกล๎องวงจรปิดจากเมื่อสัปดาห๑ที่ผํานมาได๎มีเจ๎าหน๎าที่จากสถานพินิจเข๎ามาสอบปากคําผมอาจจะ
ใช๎คําไมํถูกนะครับเข๎าไปสอบถามผมกับเจ๎าทุกข๑ ตรงนี้ที่ผมทราบก็คือคุณครูเขาแจ๎งวํามีการงัด
บ๎านพักแตํวํารายละเอียดอยูํในรูปคดีเขาแจ๎งไมํได๎ครับ

รักษาราชการแทนการ ผอ.รร.บ้านในวง

ประธานสภา อบจ.
ผอ.รู๎หรือไมํรู๎วําเหตุการณ๑ที่เกิดขึ้นเรื่องรูปคดีเราไมํเอามาพูดในที่ประชุม
นั่นคือเรื่องของตํารวจ แตํนี่ผมต๎องการให๎เจ๎าหน๎าที่ให๎ผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกองภารกิจหลักได๎รับทราบ
ข๎อเท็จจริงถ๎ามาปกปิดแบบนี้ก็ไมํเป็นไรผมก็ไมํได๎วําอะไร เพราะถ๎าเกิดบอกวําไมํรู๎ผมจะได๎รู๎วําคนที่
ทําหน๎าที่บริหารโรงเรียนรักษาการ ผอ . ไมํสามารถรู๎เรื่องอยํางนี้ได๎ก็ไมํเป็นไร ตกลงไมํชี้แจงตํอใชํ
ไหมครับ ถ๎าไมํมีชี้แจงตํอก็เชิญนั่ง
รักษาการ ผอ.รร.บ้านในวง

คือครูเขาแจ๎งมาเทํานี้จริงๆครับ

ประธานสภา อบจ.
ก็เอาอยํางนี้นะ เพราะผมถือวําผมให๎ทํานปลัดได๎มอบในฐานะที่
ดูแลตรงนั้นก็ไมํเป็นไร ผมขออนุญาตให๎ทางคุณครูที่มาได๎ชี้แจง เชิญครับ
นางสาวสุพัตรา บัวสังข์
ดิฉันนางสาวสุพัตรา บัวสังข๑ ตําแหนํง ผู๎ชํวยครู เป็นเจ๎าทุ
ดิฉันจะขอเลําเหตุการณ๑ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะ ก็คือวําครั้งแรกเลยนะครับที่เกิดขึ้น
ประธานสภา อบจ.

มาเป็นครูที่นี่นานหรือยังครับ

นางสาวสุพัตรา บัวสังข์

1 ปี คํะ มารายงานตัวเมื่อ 1 พฤษภาคม 2561 คํะ

ประธานสภา อบจ.

เชิญครับ

กข๑

นางสาวสุพัตรา บัวสังข์
เหตุการณ๑ที่เกิดขึ้นครั้งแรกก็คือจะเป็นชํวงวันหยุดยาวปีใหมํ คืน
วันที่ 1 มกราคม แล๎วเช๎าวันที่ 2 มกราคมที่ดิฉันต๎องทํางานก็เลยเข๎ามานอนที่บ๎านพักครู เหตุที่
เกิดขึ้นคือเวลาประมาณ 22.00 น. จะถึงเช๎าวันที่ 2 มีคนมาเคาะประตูบ๎าน เรียกครูครับ ครูครับ
แตํดิฉันไมํได๎ตอบเพราะไมํกล๎าตอบเพราะดิฉันอยูํคนเดียว ดิฉันด๎วยความตกใจก็พยายามอยูํเงียบไมํ
อยากให๎โจรได๎ยินคิดวําถ๎าเขาไมํได๎เสียงผู๎หญิงหรือไมํได๎ยินอะไรเดี๋ยวเขานําจะไปเอง
หลังจากนั้น...

-12หลังจากนั้นก็เงียบเสียงไปคะ แล๎วเวลาประมาณตี 5.45 นาที ดิฉันนอนหลับอยูํแล๎วมีคนเปิดสวิตซ๑
ไฟในห๎องน้ําคะ ไฟในห๎องน้ํามันสาดสํองเข๎ามาในห๎องนอนดิฉันก็ตกใจมากเพราะวําดิฉันอยูํคนเดียว
ดิฉันก็เลยคิดวําสงสัยเข๎ามาได๎คะ ก็เลยแอบดูทางประตูห๎องเป็นไม๎มีรํองให๎แอบดูก็ เห็นเป็นรอยเท๎า
คนวิ่งออกไปแล๎ว ก็เลยรีบเปิดประตูห๎องนอนแล๎วเข๎ามาดูวํามีการรื้อค๎นหรือไมํ แตํไมํมีการรื้อคน
แตํมีการพบวําหน๎าตํางข๎างบนมีกลอนแตํข๎างลํ างไมํมี ซึ่งดิฉันก็เพิ่งเห็นคืน นั้นเลยคะวําข๎างลํางไมํมี
กลอน จากหน๎าตํางกลอนข๎างบนมันหลวมนําจะงัดเข๎ามากระชากก็เลยหลุดแล๎วก็ประตูห๎องนอน
ประตูบ๎านพักมีการเปิดและแง๎มไว๎คะ หลักจากที่สํารวจวํามีการรื้อค๎นไหม ไมํมีการรื้อคนคะ เพียงแตํ
กระเป๋าเงินที่ตั้งอยูํหน๎าห๎องน้ํา กระเป๋าเงินที่ใต๎โต๏ะญี่ปุ่นมีทรัพย๑สินหายคือเงิน 3,000 บาท และมี
กระเป๋าใสํเหรียญอันนี้ไมํทราบจํานวนเพราะเอาไปทั้งกระเป๋าคะ หลักจากนั้นก็มีการแจ๎งรักษาการ
ผอ.โรงเรียนและมีการโทรหาตํารวจเข๎ามาดูสถานที่เกิดเหตุก็ได๎คุยกันรักษาการ ผอ .โรงเรียนและได๎
แจ๎งให๎ทราบและเลําเหตุการณ๑ที่เกิดให๎ฟัง จากที่มีการพูดคุยกันเราก็เ
ลยคิดวํานําจะเป็นเด็กที่
ผิดปกติเข๎ามา เพราะกํอนหน๎านี้บ๎านพักครูหลังใหมํเคยมีเหตุการณ๑แบบนี้ที่เด็กเข๎ามาแตํเด็กไมํได๎เอา
ของนะคะ คือเข๎ามางัดแงะ ดิฉันก็เลยคิดวําไมํมีอะไร ก็เลยไมํมีการแจ๎งความ หลังจากนั้นและเพื่อน
ครูไปซื้อตะปูคือปิดตายหน๎าตําง แล๎วคือตํอมา มีคนเข๎ามางัดแงะบริเวณหน๎าบ๎าน ตอนเช๎าเราพบวํา
ช๎อนกินข๎าวมีการเอาไปงัดที่ตะปู หนูก็เลยไมํไหวแล๎วก็เลยบอกตํารวจบอกรักษาการ ผอ
ประธานสภา อบจ.

เหตุการณ๑อีกครั้งคือเหตุการณ๑ที่ 2 ใชํไหมครับ เมื่อวันที่เทําไหรํครับ

นางสาวสุพัตรา บัวสังข์

ชํวงเดือนมกราคมคะ

ประธานสภา อบจ.

อยูํใกล๎กับเหตุการณ๑เดียวกัน

นางสาวสุพัตรา บัวสังข์
หลังจากนั้นตํารวจเข๎ามาซุํมดูก็ไมํเจออะไรคะ แล๎วคราวนี้คืนนั้นคะ
คืนที่ 2 กับคืนที่ 3 ติดกันเลย หนูและเพื่อนครูอยูํด๎วยกัน 3 คน ก็คือได๎ยินเสียงหน๎าห๎องคะ และมี
สุนัขเหํา เราก็เลยโทรหาตํารวจก็ได๎เข๎ามา ตํารวจเห็นกลุํมสุนัขวิ่งไลํเป็นเงา คิดวํานําจะเป็นคนคะ
เงานั้นวิ่งหนีหายไปทางบริเวณลําคลองหลังโรงเรียน พอหนูทราบเหตุการณ๑แบบนี้ตอนเช๎าก็เคยคุย
กับคุณพํอคุณแมํหลังจากนั้นวันรุํงขึ้นพํอกับแ มํ และยํา ก็เดินทางมาที่โรงเรียน และหนูก็มาบอกกับ
รักษาการ ผอ .วําคุณพํอคุณแมํจะพาดิฉันไปแจ๎งความดิฉันก็มาขออนุญาตจะลงไปกับคุณพํอคุณแมํ
และยํา ไปแจ๎งความที่สถานีตํารวจอําเภอละอุํนคะ หลังจากเหตุการณ๑ที่เกิดพํอของดิฉันไมํสบายแกก็
เลยไปหาทํอนไม๎มาปิดตายไว๎ แล๎วหลัง จากนั้นเมื่อเราไปสถานีตํารวจก็เลําเหตุการณ๑ที่เกิดขึ้น
ตํารวจบอกวํามันยากที่เราจะจับโจร
ประธานสภา อบจ.
ขออนุญาตครับ ผมจะเอาเกี่ยวกับเหตุการณ๑ที่เกิดขึ้น กี่ครั้งที่ครูได๎ประสบ
มาตั้งแตํมาอยูํ นี่คือครั้งแรก
นางสาวสุพัตรา บัวสังข์

นั่นคือเดือนมกราคมต๎นปีทีผํานมา

ประธานสภา อบจ.

เดือนมกราคม 2 เหตุการณ๑ใชํไหมครับ

นางสาวสุพัตรา บัวสังข์

คํะ แล๎วก็จะมีเหตุการณ๑ลําสุดคะ

ประธานสภา อบจ.

เหตุการณ๑ลําสุดนี่เกิดขึ้นเมื่อไหรํครับ
นางสาวสุพัตรา...
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เหตุการณ๑ที่เกิดขึ้นลําสุดคุยกับตํารวจก็บอกวําต๎องมีกล๎องวงจรปิด
หนูกับเพื่อนครูก็เลยติดกล๎องวงจรปิด เจตนาของหนูก็คือ จับคนร๎ายเพราะเราไมํ มีหลักฐาน แล๎วก็
วันที่ 1 สิงหาคม หนูเดินอยูํบริเวณบ๎านพักครู
ประธานสภา อบจ.
ที่ติดกล๎องวงจรปิดได๎ขําววําโดนตําหนิด๎วยใชํไหม วํามาติดกล๎องวงจรปิด
โดยพละการ มีการตําหนิด๎วยใชํไหม
นางสาวสุพัตรา บัวสังข์

คะ

ประธานสภา อบจ.

จากผู๎บริหารโรงเรียนหรือเปลํา

นางสาวสุพัตรา บัวสังข์

มีครู 2 คนคะ

ประธานสภา อบจ.
มีครู 2 คนนะที่มาตําหนิ คุณครูเลําเหตุการณ๑ลําสุดนะครับ เพราะเดี๋ยว
จะมีกระทู๎ตํออีกนะครับ
นางสาวสุพัตรา บัวสังข์
เหตุการณ๑นั้น ตอนเย็นวันที่ 1 สิงหาคม 2562 หนูมองเห็นแล๎วกล๎อง
หายไปก็เลยแจ๎งให๎ตํารวจเข๎ามา ก็เข๎ามาดูที่เกิดเหตุก็ไปเจอมีดพร๎า และตัวกล๎องที่โดนทําลายแตก
หลํนอยูํข๎างใต๎คะ และเป็นตอนเย็นมืดแล๎ว ก็เลยรอพรุํงนี้เช๎าเพื่อที่มาสถานีตํารวจ วันที่ 2 สิงหาคม
2562 ดิฉันต๎องอบรม กองการศึกษาจัดอบรมให๎คุณครู ดิฉันก็เดินทางมากับรถกองการศึกษา
ดิฉันขออนุญาตให๎คนขับรถให๎พาดิฉันไปแจ๎งความกํอนหลังจากที่ดิฉันเข๎าไปห๎องสอบสวนไปล
ง
บันทึกประจําวัน ดิฉั นและคนขับรถของกองได๎โทรมาที่ กองคะ โทรมาที่นางสาวเกศกนก แตํไมํได๎
รับสาย จะโทรมาเพื่อขออนุญาตเข๎าไปอบรมสาย เพราะวําดิฉันมาลงบันทึกประจําวันที่สถานีตํารวจ
แตํนางสาวเกศกนกไมํได๎รับสาย ดิฉันจึงโทรไปหานายดํารงพันธ๑และขออนุญาต ซึ่งนายดํารงพันธ๑ก็
บอกวําพยายามให๎เสร็จเที่ยงคืออยากให๎เข๎าอ บรมตํอ ดิฉันก็โอเคก็พยายามเสร็จภ ายในเที่ยงนั้น
เพื่อดิฉันจะได๎ดําเนินการมาที่โรงแรมไอเฟล เพื่อเข๎าอบรมตํอ หลังจากนั้นเมื่อดิฉันเสร็จภารกิจที่
สถานีตํารวจดิฉันก็เดินทางมาที่อบรมตอนนั้นเป็นเวลาเที่ยง หลังจากที่ดิฉันมาถึงก็เข๎าอบรม
แล๎วเมื่อชํวงที่พักทานข๎าวดิฉันและเพื่อนครูก็ได๎ไปแจ๎งด๎วยวาจากับรักษาการ ผอ . และครูธนพัฒน๑
และครูวาสนาคะ
ประธานสภา อบจ.
ครับก็ได๎แจ๎งเป็นที่เรียบร๎อยนะ เมื่อสักครูํทางรักษาการ ผอ .ก็ขึ้นชี้แจงวํา
ไมํทราบสาเหตุนะครับ ผมรู๎ปัญหาเกิดจากอะไรผมรู๎ แตํนี่คืออยากจะให๎มีหลักฐาน แตํนี่จะให๎
ดําเนินการตํอไป แล๎วมีครูทํานใดที่เจอเหตุการณ๑แบบนี้ บ๎านพักครูมีกี่หลังครับ
นางสาวสุพัตรา บัวสังข์

มี 4 หลัง ติดกันเลยคะ

ประธานสภา อบจ.

โดนแตํหลังนี้หลังเดียว

นางสาวสุพัตรา บัวสังข์
ครั้งแรกคะ เกิดบ๎านดิฉันคนเดียว แตํหลังจากที่ดูคลิปวงจรปิดที่บันทึกไว๎
ดิฉันมองเห็นวําคนร๎าย 2 คนนั้น เค๎าไปจับลูกบิดบ๎านดิฉันกํอน แล๎วหลังจากนั้นก็มาดูอีกหลัง
ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับ นี่คือเหตุการณ๑ครําวๆที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนในวง ผมคิดวําทาง
ฝ่าย อบจ . ฝ่ายบริหาร ทางกองการศึกษา เรื่องนี้ไมํใชํเรื่องเล็กนะครับ เป็นเรื่องที่กระทบจิตใจ
นึกถึงวําถ๎าเราลูกไปทํางานอยํางนั้น ลูกเป็นผู๎หญิงไปสอนนักเรียนแล๎วเกิดเหตุการณ๑แบบนี้ขึ้น
นึกถึงวําถ๎าเป็นตัวเองนะครับ...

-14นึกถึงถ๎าวําเป็นตัวเองด๎วยนะครับ แล๎วเดี๋ยวทางรักษาการเมื่อสักครูํผมให๎โอกาสกับรักษาการชี้แจงก็
พูดเพียงแคํนิดเดียวทั้งๆทีเหตุการณ๑ใหญํโตมากนะครับ ก็ขอเชิญกระทู๎ข๎อที่ 3 วําแนวทางจะเดิน
อยํางไร ชํวยเรํงด๎วยนะครับ
นายสุเทพ ทินสุข
ผมขออนุญาตตํอในประเด็นที่ 3 นะครับ แนวทางในอนาคต ที่จะปฏิบัติ
กับนักเรียนและเยาวชนและโรงเรียนบ๎านในวง ซึ่งกองการศึกษาก็ไมํมีตัวจริง ผู๎บริหารก็ไมํมีตัวจริง
ผอ.ก็ไมํมีตัวจริงนะครับ ผมก็อยากให๎ทาง อบจ .หรือผู๎บริหารรีบเรํงในการจัดหาผู๎บริหารตัวจริง
เพื่อที่จะดําเนินการและวางแผนวางนโยบาย ที่ผํานมาผมก็ไมํชํานาญใน เรื่องการศึกษามา กนักนะ
ครับ เพราะผมก็เคยเสนอแนวทางนะครับวําให๎คุณครูทําสมุดประจําตัวเพื่อแก๎ไขปัญหาอํานหนังสือ
ไมํออกของเด็กนักเรียน ตั้งแตํ ป .1 – ป. 4 อะไรประมาณนี้วําครูสอนอะไรให๎เด็กจด จดผิดหรือจด
ถูกก็ให๎จดแล๎วให๎ครูผู๎สอนเซ็นชื่อกํากับทุกวิชา ตอนเย็นให๎การบ๎ านครูก็เซ็นให๎ผู๎ปกครองเซ็นกลับมา
ซึ่ง ผอ.กองการศึกษาสมัยนั้นไมํคํอยโอเคเพราะวําเปลืองกระดาษเดี๋ยว สตง .เลํนงานถ๎าทําแบบนี้
ก็ทําไมํได๎อีก ผมอยากจะฝากวําตั้งงบประมาณกระดาษหรือวําสมุดพกประจําตัวนักเรียนให๎ด๎วย
และกํา หนดนโยบายที่ผมคิดอยํางนี้ตามประสา ที่เคยเป็นกรรมการบริหารโรงเรียนมาหลายที่แล๎ว
และเคยทําได๎ผลมานะครับ ซึ่งมีสมุดพกแก๎ปัญหาเด็กอํานหนังสือไมํออก มันจะได๎ฝึกเขียนจดหมาย
เหตุนะครับ เราจะรู๎เลยผู๎ปกครองจะรู๎เลยถ๎าเซ็นกํากับทุกวันผู๎ปกครองก็เซ็นลูกเขียนได๎ไหมถูกไหม
เขียนผิดไหม อํานได๎ไหม ถ๎าฝึกอยํ างนี้ก็จะคลํอง แตํตอนนั้นโดนเบรกโดยกระดาษไมํพอนะครับ ซึ่ง
ตํอไปอยากให๎กองการศึกษากําหนดนโยบายและทิศทางเดินและปรับให๎ทํางานโดยตรวจสอบได๎
ปัญหาที่เจอที่พบเด็ก ป .5 อํานหนังสือไมํออก ผําน ป .2 ป.3 ป.4 มาได๎อยํางไร ผมมารับตําแหนํง
ใหมํ ประชุมก็ตกใจมาก ก็อยากจะมีกระบวนการที่ตรวจสอบได๎และจับต๎องได๎ ใครเข๎าไปตรวจสอบก็
รู๎วําเด็กอํานได๎หรือไมํได๎อยํางนี้เป็นต๎นนะครับ ก็ขอฝากกองการศึกษานะครับชํวยออกนโยบาย ไป
ตรวจสอบ เพื่อความมั่นใจและเพื่อประโยชน๑ของเยาวชนบ๎านในวง ขอบคุณครับ
ประธานสภา อบจ.

ขอบคุณครับ เชิญทํานปลัดครับ

ปลัด อบจ.
(ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.)
เรียนทํานประธานสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัด ทํานสมาชิกสภา
องค๑การบริหารสํวนจังหวัดผู๎ทรงเกียรติทุกทํานครับ ขออนุญาตที่จะเรียนตอบกระทู๎ถามข๎อที่ 3 แนวทางใน
การพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนบ๎านในวงนะครั บ ประเด็นแรกในเรื่องของผู๎บริหาร
สถานศึกษาบ๎านในวงซึ่งขณะนี้ตัวจริงก็ชํวยราชการอยูํที่องค๑การบริหารสํวนจังหวัด ซึ่งวันที่ 30 กันยายนนี้
ทํานก็จะเกษียณอายุราชการและก็ขณะนี้ก็มีรักษาการ ผอ.โรงเรียน ตรงนี้ในหลักเกณฑ๑การบริหารบุคคลแล๎ว
เนี่ยกระบวนการสรรหาตําแหนํ งผู๎บริหารจริงๆแล๎วจะต๎องรายงานไปสํวนกลางเพื่อจะดําเนินการสรรหา แตํ
กระบวนการกํอนการสรรหามีหลักเกณฑ๑ข๎อยกเว๎นนะครับในเรื่องของการรับโอนผู๎บริหารสถานศึกษาแหํงอื่น
ซึ่งในสํวนตรงนี้เองประเด็นของการสรรหาเพื่อมาทดแทนผู๎อํานวยการสถานศึกษาที่จะเกษียณอายุในวันที่
30 กันยายนนี้ ก็ได๎มีการดําเนินการในเรื่องของการออกประกาศเพื่อรับโอนผู๎บริหารศึกษาจากสถานศึกษา
อื่นจากหนํวยงานองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอื่นเข๎ามาบรรจุแตํงตั้ง ขณะนี้ไมํทราบวํามีครบกําหนดแล๎วมี
ผู๎สมัครมาหรือไมํนะครับ ผมอยากให๎ ผอ .กองเจ๎าหน๎าที่ได๎ชี้แจงเพิ่มเติมในป ระเด็นเรื่องการประกาศสรรหา
เรื่องการรับโอนผู๎บริหารสถานศึกษา ในประเด็นที่ 2 ในเรื่องของนโยบายที่จะมอบให๎ทางโรงเรียน
ไปดําเนินการ...

-15ไปดําเนินการไมํวําในเรื่องของการแก๎ไขปัญ หาในเรื่องอํานออกเขียนได๎ของนักเรียนที่เกิดขึ้นที่เป็น
ปัญหาในขณะนี้ ซึ่งคงเป็นเรื่องของทางวิชาการโดยฝ่ายที่ดูแลรับผิดชอบจะต๎องไปประชุมและมอบ
นโยบายรํวมกันกับทางโรงเรียนซึ่งในฐานะที่เป็นผู๎บริหารสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนที่
เกี่ยวข๎อง ตรงนี้ก็ขออนุญาตให๎ที่ ผู๎อํานวยการกองการศึกษาได๎เรียนชี้แจงเพิ่มเติมนะครับ แตํวําทั้ง
หมดแล๎วก็เป็นเรื่องที่สมควรที่องค๑การบริหารสํวนจังหวัดที่จะต๎องรับเอามาในประเด็นข๎อเสนอแนะ
และข๎อแนะนําตํางๆ ที่ทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียร ติ ซึ่งทํานในฐานะที่เป็นคณะกรรมการการศึกษาของ
โรงเรียนอยูํด๎วยนะครับ ทํานได๎ชี้แจงเราก็ต๎องหยิบเอาข๎อเสนอแนะไปสูํการปฏิบัติตํอไปนะครับ
ประธานสภา อบจ.
ตรงนี้ทั้งหมดผมดูแล๎ว อบจ .เราโรงเรียนในวงมาบริหาร และปัญหาระยะ
หลังมีปัญหาเยอะมาก การชี้แจงก็ชี้แจงไปตามหลักเกณฑ๑หลักการ ทํานจะให๎รักษาการ
ผอ.กองการศึกษา ผมวําไมํต๎องแล๎วนะครับเพราะรู๎ๆกันอยูํ ชี้แจงก็เหมือนเดิม เดี๋ยวผมให๎ทางสมาชิก
สภาหาแนวทางออกแล๎วจะให๎ตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้น เพราะงบประมาณที่ลงไป
โรงเรียนในวงเยอะมาก บุคลากรในการสอนกับเยาวชนที่จะได๎ผลกับเยาวชนน๎อยมาก ปัญหาที่
เกิดขึ้นซ้ําซาก กล๎าทําหลายๆอยํางที่ไมํสมควรจะทํา เดี๋ยวผมตามเองเรื่องนี้ ให๎คณะกรรมการ
ติดตามการปฏิบัติหน๎าที่ของสภาก็ยังทําได๎นะครับ ไมํใชํวําได๎ขําวไปพูดกันวําสมาชิกสภาไมํมีบทบาท
ในโรงเรียนในวง แล๎วเดี๋ยวผมจะทําให๎เห็นวําสมาชิกสภาเป็นยังไงบ๎าง ที่ขับเคลื่อนทุก วันนี้ผมจะบอก
ไว๎เลยวําสภาขับเคลื่อนเป็นสํวนมาก ตามจี้อะไรทุกสิ่งทุกอยํางให๎ขับเคลื่อน และเรื่องบุคลากรน๎อย
ไมํพอ ไมํใชํเป็นสิ่งสําคัญ อยูํที่บุคลากรที่จะตั้งใจทํางาน ดูอยํางกองชํางงานเยอะแยะ แตํบุคลากร
เดี๋ยวนี้ตั้งใจทํางานก็สามารถเดินได๎ มีชํางคุมเครื่องจักรอ ยูํคนเดียวก็สามารถดําเนินการโดยสมาชิก
สภาเข๎ามาชํวยในการที่พูดคุยกัน ในการที่ไกลํเกลี่ยเครื่องจักรออกไป แตํบางกองสมาชิกไมํได๎เข๎าไป
เพราะไมํใชํภารกิจหลัก สํวนมากของสมาชิกสภาก็เกี่ยวกับการพัฒนา แตํตอนนี้ผมจะเอาสมาชิกสภา
เข๎ามาดูแลหลายๆกองให๎กระตุ๎นในการทํางาน ผมได๎ยินเรื่องนี้มาโรงเรียนในวงก็ไมํอยากจะเข๎าไป
แตะ แตํเห็นสมาชิกที่อยูํในพื้นที่ไมํไหวแล๎วเป็นถึงประธานศึกษา และยังมีคนตั้งเป็นใหญํในโรงเรียน
ในวงผมคิดวําผมจะให๎โรงเรียนในวงเดินได๎ทําให๎ดีที่สุด ยิ่งชํวงที่จบเดือนกันยายนผมจะมีเวลาวําง
เยอะเดี๋ยวผมจะดูเรื่องนี้และจะต๎องมีการตั้งคณะกรรมการเรื่องนี้ทั้งหมด เรื่องของเจ๎าหน๎าที่ตํารวจที่
ครูได๎ไปแจ๎งความก็ปลํอยให๎เป็นเรื่องของเจ๎าหน๎าที่ตํารวจ ผมก็คุยกับเจ๎าหน๎าที่ตํารวจนะครับ ตรง
นั้นก็มีป้อมตํารวจอยูํหน๎าโรงเรียนแตํก็ไมํได๎ไปอยูํ ตอนนี้ก็จะพูดคุยขอให๎ไปอยูํ โดยให๎ อบจ . ทุกสิ่งที่
ชี้แจงเพื่อให๎พ๎น มันก็ไมํพ๎นนะครับเพราะชี้แจงแบบเดิมๆกี่ครั้งแล๎วไมํเคยแก๎ไขได๎ก็เลยไมํพ๎นการ
ปฏิบัติหน๎าที่ของตัวเอง ผมเอ็นดูเยาวชน ผู๎ปกครองมีฐานะดี ดีกวําพื้นที่อื่น แตํศักยภาพ
ประสิทธิภาพ สามัญสํานึกของคุณครูบางคนไมํมี ก็เลยทําให๎เกิดการขัดแย๎งพอ
ขัดแย๎งขึ้นมา
ผู๎ปกครองก็เอือมระอา ไมํอยากจะให๎ลูกเข๎ามาเห็นภาพอยํางนั้นก็สํงให๎ลูกไปเรียนที่อื่น อยํางที่ทําน
สจ.สุเทพได๎บอกวําลงจากรถสองแถวไปขึ้นรถอีแต๐นแคํนี้ก็เจ็บปวดแล๎วสําหรับ อบจ .ที่ดูแลโรงเรียน
ในวง มีโรงเรียนของเขต สจ.เจริญ ทุรกันดารมากกวํานี้อีกเขายั งอยูํกันอยํางมีความสุข โรงเรียนเล็ก
ยังอยูํกันอยํางมีความสุขเลย แตํนี่ถนนผํานวิ่งออกได๎ 2 จังหวัด เศรษฐกิจก็ดีชาวบ๎านก็มีอันจะกิน ไมํ
สามารถที่จะพัฒนาได๎ เรื่องนี้คุณจะไปฟ้องใครผมไมํกลัวนะครับผมพูดอยํางนี้นะครับ แล๎วเดี๋ยวเรื่อง
นี้กลายเป็นเรื่องลงในเพจแนํนอ น ผมจะเอาไปพูดตํอในเพจแนํนอน ให๎ผู๎ใหญํในจังหวัดได๎รู๎บ๎างวํา
เป็นอยํางไรถ๎าแก๎ไขกันไมํได๎นะครับ ตํอไปเป็นระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 4
งบประมาณ

ญัตติ การเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
พ.ศ.2563 (ค้างพิจารณา) ในวาระที่ 2 วาระที่ 3
ประธานสภา...
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ตํอไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ การเสนอรํางข๎อบัญญัติงบประมาณ
รายจํายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค๎างพิจารณา) ในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ การประชุมใน
วันนี้สืบเนื่องจากที่องค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนอง ได๎มีหนังสือ ที่ รน 51003/1557 ลงวันที่
13 สิงหาคม 2562 การเสนอรํางข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2563
เพื่อให๎สภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนองพิจารณาให๎ความเห็นชอบ และสภาองค๑การบริหารสํวน
จังหวัดระนองได๎มีหนังสือ ที่ รน ๕๑๐๐๐/ว 050 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ขอเชิญประชุมสภา
องค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนอง สมัยวิสามัญ สมัยที่
๒ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562
เพื่อพิจารณา รํางข๎อบัญญัติดังกลําว และสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวั ดระนองได๎มีมติรับหลักการ
แหํงรํางข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖2 และ ได๎สํงรํางข๎อบัญญัติ
งบประมาณรายจําย ประจําปีประมาณ พ .ศ. ๒๕๖3 ขององค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนอง
ให๎คณะกรรมการแปรญัตติรํางข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจํา ปีงบประมาณ พ .ศ. 2563
ได๎พิจารณา โดยกําหนดระยะเวลาในการเสนอคําแปรญัตติตํอคณะกรรมการฯ ระหวํางวันที่ 23 27 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น ณ ห๎องประชุมสภาองค๑การ
บริหารสํวนจังหวัดระนอง คณะกรรมการแปรญัตติรํางข๎อบัญญัติฯ ได๎ดําเนิ นการตามมติที่สภา
องค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนองมอบหมาย โดยได๎พิจารณาคําขอแปรญัตติรํางข๎อบัญญัติฯ และได๎
สรุปผลการแปรญัตติรํางข๎อบัญญัติฯดังกลําว เสนอให๎ประธานสภาฯ เพื่อนําเสนอ ให๎ที่ประชุมสภาฯ
ได๎พิจารณาในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ รายละเอียดได๎แจกให๎สมาชิก ทุกทํา นได๎ทราบแล๎วนั้น เพื่อให๎
การพิจารณาในวาระที่สอง และวาระที่สาม เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย
ลําดับตํอไปขอเชิญ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ รายงานผลการพิจารณารํางข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ตํอสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนอง ขอเชิญครับ
นายเธียรชัย สายน้าใส
เรียน ประธานสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนอง ที่เคารพ
กระผม นายเธียรชัย สายน้ําใส สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนอง เขตเลือกตั้งที่
6
อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ในฐานะเลขานุการกรรมการแปรญัตติรํางข๎อบัญญัติ งบประมาณ
รายจําย ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 ขอรายงานผลการประชุมคณะกรรมการ แปรญัตติรําง
ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 ที่ได๎ประชุมเมื่อวันที่ 3 กันยายน
2562 เวลา 13.30 น. ณ ห๎องประชุมสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนอง ให๎ที่ประชุมสภา
องค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนองเพื่อโปรดทราบ สรุปผลได๎ดังนี้
1. คณะกรรมการแปรญัตติรํางข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ประกอบด๎วยสมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนอง จํานวน 5 ทําน ประกอบด๎วย
(1) นายวรานนท๑ เกลื่อนสิน เป็นประธานกรรมการ
(2) นายอภิชาติ หลีกภัย เป็นกรรมการ
(3) นายเจริญ ศิริวนากุล เป็นกรรมการ
(4) นายสุรพล ชูศรี เป็นกรรมการ
(5) นายเธียรชัย สายน้ําใส เป็นกรรมการ/เลขานุการ
2. การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ได๎มีผู๎ที่มาชี้แจงการ
แปรญัตติ คือ
(1) นายสมยศ สารแขวีระกุล ปลัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัด ปฏิบัติหน๎าที่
นายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนอง
(2)นายสุวิทย๑...
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(3) ผู๎อํานวยการกองและหัวหน๎าฝ่ายที่เกี่ยวข๎อง
(4) เจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎องในการจัดทํารํางข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ที่ได๎รับมอบหมาย
3. ปรากฏผลการพิจารณา ดังตํอไปนี้
(1) หน๎าปก ไมํมีผู๎ขอแปรญัตติ ไมํมีการแก๎ไข
(2) ชื่อข๎อบัญญัติองค๑การบริหารสํวนจังหวัด ไมํมีผู๎แปรญัตติ ไมํมีการแก๎ไข
(3) บันทึกหลักการและเหตุผล ไมํมีผู๎แปรญัตติ ไมํมีการแก๎ไข
(4) ข๎อความ หน๎า 10 ยํอหน๎าที่ 1 มีผู๎ขอแปรญัตติ มีการแก๎ไข
(5) ข๎อ 1 , 2 , 3 ไมํมีผู๎ขอแปรญัตติ ไมํมีการแก๎ไข
(6) ข๎อ 4 มีผู๎ขอแปรญัตติ มีการแก๎ไข
(7) ข๎อ 5 ไมํมีผู๎แปรญัตติ ไมํมีการแก๎ไข
(8) ข๎อ 6 ไมํมีผู๎ขอแปรญัตติ ไมํมีการแก๎ไข
(9) ข๎อ 7 มีผู๎ขอแปรญัตติ มีการแก๎ไข
ทั้งนี้ ในการจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติรํางข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได๎แจกให๎ทํานสมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนองทุก
ทํานในครั้งนี้ ได๎มีการพิมพ๑ข๎อความตก และพิมพ๑ข๎อความผิดพลาด ผมในฐานะเลขานุการกรรมการ
แปรญัตติฯ จึงขอแก๎ไขข๎อความ ตํอสภาองค๑การบริหารสํวน จังหวัดระนอง ดังตํอไปนี้ ครับ
1. หน๎าแรก บรรทัดที่ 3 เป็นการพิมพ๑ข๎อความผิดพลาด ในสํวนของปี พ .ศ. ครับ
จาก เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ขอแก๎ไขเป็น เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562
2. หน๎า 3 บรรทัดที่ 12 เป็นการพิมพ๑ข๎อความผิดพลาด ในสํวนของปี พ .ศ. ครับ
จาก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอแก๎ไขเป็น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3. หน๎า 5 วรรค 2 เป็นการพิมพ๑ข๎อความตก พิมพ๑ตก “ก” คําวํา “นายก” ครับ จาก ข๎อ
2
ขอแก๎ไขข๎อความ หน๎าที่ 11 ข๎อที่ 7 จากให๎นายองค๑การ ขอแก๎ไขเป็น ข๎อ 2 ขอแก๎ไข
ข๎อความ หน๎าที่ 11 ข๎อที่ 7 จากให๎นายกองค๑การ
รายละเ อียดปรากฏตาม รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติรํางข๎อบัญญัติงบประมาณ
รายจําย ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 ที่แนบในระเบียบวาระการประชุมสภาองค๑การบริหาร
สํวนจังหวัดระนอง ที่ได๎แจกให๎ทํานสมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนองทุกทํานทราบแล๎ว
จึงขอรายงานให๎ที่ประชุมสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนองเพื่อโปรดทราบ ขอขอบคุณครับ
ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับ ตํอไปเป็นการพิจารณารํางข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย
ประจําปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๖3 ในวาระที่สอง ตามข๎อบังคับฯ ข๎อ ๕๑ กําหนดให๎ปรึกษาเรียง
ตามลําดับข๎อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือคณะกรรมการแปรญัตติแก๎ไขเทํานั้น เว๎นแตํที่ประชุมสภา
ท๎องถิ่นจะได๎ลงมติเป็นอยํางอื่น และข๎อ ๖๐ ห๎ามไมํให๎แปรญัตติรายจํายขึ้นใหมํ หรือเพิ่มเติม
รายจําย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค๑ของจํานวนเงินที่ขออนุมัติจําย เว๎นแตํจะได๎รับคํารับรองจาก
ผู๎บริหารท๎องถิ่น หรือคําแปรญัตตินั้น ผู๎บริหารท๎องถิ่นเป็น ผู๎แปรญัตติ ในการพิจารณารํางข๎อบัญญัติ
งบประมาณรายจําย ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖3 คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได๎พิจารณารําง
ข๎อบัญญัติฯ ดังกลําว ตามที่ระเบียบกําหนด ดังสรุปผลการแปร ญัตติฯ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารที่แจ๎งให๎สมาชิกทุกทํานทราบแล๎ว และคณะกรรมการแปรญัตติรํางข๎อบัญญัติงบประมาณ
รายจําย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได๎รายงานให๎ที่ประชุมได๎รับทราบแล๎ว
ดังนั้นเพื่อให๎...
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ข๎อ ๕๑ ผมขอปรึกษาเรียงลําดับข๎อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก๎ไข
ครับ (รายละเอียดตาม ผนวก ก สรุปการพิจารณาแปรญัตติรํางข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย
ประจําปีงบประมาณ พ .ศ.2563 วันที่ 3 กันยายน 2562 ณ ห๎องประชุมสภาองค๑การบริหารสํวน
จังหวัดระนอง) ลําดับที่ 1 นายสุวิทย๑ หลักชัย รองปลัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัด รักษาราชการ
แทนปลัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัด ปฏิบัติหน๎าที่นายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนอง ได๎ยื่น
เสนอคําแปรญัตติ ขอแก๎ไขข๎อความ หน๎าที่ 10 ยํอหน๎าที่ 1 โดยคณะกรรมการแปรญัตติ มีมติให๎
แก๎ไขได๎ และเห็นด๎วยกับคําเสนอแปร ญัตติ จํานวน 5 คน ครับ สมาชิกทํานใดเห็นด๎วยกับ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ลําดับที่ 1 กรุณายกมือขึ้นครับ
นายอิสหาก สาลี

ทํานประธานครับ ด๎วยความสับสนนะครับ ขอมติอีกครั้งนะครับ

ประธานสภา อบจ.
มือขึ้นครับ

สมาชิกทํานใดเห็นด๎วยกับ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ลําดับที่ 1 กรุณายก

มติที่ประชุม
ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม -

เห็นด้วย ฯ 16 เสียง
ไม่เห็นด้วย ฯ มีไหมครับ
ไม่มี
งดออกเสียงมีไหมครับ
ไม่มี

ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับ 16 เสียง รวมทั้งประธานนะครับ ตํอไป
ลําดับที่ 2
นายสุวิทย๑ หลักชัย รองปลัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค๑การบริหารสํวน
จังหวัด ปฏิบัติหน๎าที่นายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนอง ได๎ยื่นเสนอคําแปรญัตติ ขอแก๎ไข
ข๎อความ หน๎าที่ 11 ข๎อ 7 โดยคณะกรรมการแปรญัตติ มีมติให๎แก๎ไขได๎ และเห็ นด๎วยกับคําเสนอ
แปรญัตติ จํานวน 5 คน ครับ ประธานสภา อบจ . สมาชิกทํานใดเห็นด๎วยกับ คณะกรรมการแปร
ญัตติฯ ลําดับที่ 2 กรุณายกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม
ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม -

เห็นด้วย ฯ 16 เสียง
ไม่เห็นด้วย ฯ มีไหมครับ
ไม่มี
งดออกเสียงมีไหมครับ
ไม่มี

ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับ 16 เสียง ตํอไปลําดับที่ 3 นายสุวิทย๑ หลักชัย รองปลัด
องค๑การบริหารสํวนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัด ปฏิบัติหน๎าที่นายก
องค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนอง ได๎ยื่นเสนอคําแปรญัตติ ขอแก๎ไขข๎อความ หน๎าที่ 112 งบลงทุน
คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง อาคารตํางๆ โดยคณะกรรมการแปรญัตติ มีมติให๎แ ก๎ไขได๎ และ เห็นด๎วยกับ
คําเสนอแปรญัตติ จํานวน 5 คน ครับ สมาชิกทํานใดเห็นด๎วยกับ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ลําดับที่
3 กรุณายกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม...

-19มติที่ประชุม
ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม -

เห็นด้วย ฯ 16 เสียง
ไม่เห็นด้วยฯ มีไหมครับ
ไม่มี
งดออกเสียงมีไหมครับ
ไม่มี

ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับ 16 เสียงรวมประธานนะครับ ตํอไป
ลําดับที่ 4
ผมนาย วรานนท๑ เกลื่อนสิน ในฐานะประธานกรรมการแปรญัตติฯ ผู๎เสนอคําแปรญัตติ ได๎ยื่นเสนอ
คําแปรญัตติ งบประมาณรายจําย ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน คําใช๎สอย ประเภทรายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ (คําโฆษณาและ
เผยแพรํ ) หน๎า 65 ตั้งไว๎ 120,000.-บาท ขอปรับลดทั้งโครงการ โดยคณะกรรมการแปรญัตติ
มีมติไมํเห็นด๎วยกับคําเสนอแปรญัตติ และให๎ตั้งงบประมาณไว๎ตามรํางข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย
ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 เดิม จํานวน 120,000.-บาท ซึ่งไมํเห็นด๎วยกับคําเสนอแปร
ญัตติ จํานวน 4 คน ครับ (ประธานกรรมการแปรญัตติฯ ผู๎เสนอคําแปรญัตติ ขอถอนคําแปรญัตติ )
สมาชิกทํานใดเห็นด๎วยกับ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ลําดับที่ 4 กรุณายกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม
ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม
ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม -

เห็นด้วย ฯ 15 เสียง
ไม่เห็นด้วย ฯ มีไหมครับ
- ไม่มี
งดออกเสียงมีไหมครับ
ไม่มี

ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับ 15 เสียง ตํอไป ประธานสภา อบจ . - ลําดับที่ 5
ผมนายวรานนท๑ เกลื่อนสิน ในฐานะประธานกรรมการแปรญัตติฯ ผู๎เสนอคําแปรญัตติ ได๎ยื่นเสนอคํา
แปรญัตติ งบประมาณรายจําย ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป คําวัสดุ ประเภทวัสดุ สํานักงาน (สํานักปลัด ) ตั้งไว๎ 300,000.-บาท ขอปรับลด
150,000.-บาท คงเหลือ 150,000.-บาท หน๎า 69 โดยคณะกรรมการแปรญัตติ มีมติให๎ปรับลด
จํานวน 150,000.-บาท และเห็นด๎วยกับคําเสนอแปรญัตติ จํานวน 5 คน ครับ สมาชิกทํานใดเห็น
ด๎วยกับ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ลําดับที่ 5 กรุณายกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม
ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม -

เห็นด้วย ฯ 16 เสียง
ไม่เห็นด้วย ฯ มีไหมครับ
ไม่มี
งดออกเสียงมีไหมครับ
ไม่มี
ประธานสภา...

-20ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับ 16 รวมทั้งประธานนะครับ ตํอไป ลําดับที่ 6 นายสุวิทย๑
หลักชัย รองปลัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัด
ปฏิบัติหน๎าที่นายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนอง ได๎ยื่นเสนอคําแปรญัตติ ขอแปรเพิ่มเติม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท๎องถิ่น
งบดําเนินงาน
คําใช๎สอย ประเภทรายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ
รายการคําใช๎จํายโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู๎นําและบุคลากรการศึกษาศาสนาอิสลามจังหวัด
ระนอง เดิมตั้งไว๎ 350,000.-บาท ขอแปรรายการเพิ่มเติม จํานว น 150,000.-บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 500,000.-บาท (กองการศึกษาฯ ) หน๎า 116 โดยคณะกรรมการแปรญัตติ มีมติให๎เพิ่ม
งบประมาณ จํานวน
150,000.-บาท และเห็นด๎วยกับคําเสนอแปรญัตติ จํานวน
5 คน สมาชิกทํานใดเห็นด๎วยกับ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ลําดับที่ 6 กรุณายกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม
ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม -

เห็นด้วย ฯ 16 เสียง
ไม่เห็นด้วย ฯ มีไหมครับ
ไม่มี
งดออกเสียงมีไหมครับ
ไม่มี

ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับ 16 เสียงรวมประธานนะครับ ตํอไป
ลําดับที่ 7
นายสุวิทย๑ หลักชัย รองปลัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค๑การบริหารสํวน
จังหวัด ปฏิบัติหน๎าที่นายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนอง ได๎ยื่นเสนอคําแปรญัตติ ขอแปร
เพิ่มเติม แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง งบกลาง ประเภทสํารองจําย เดิมตั้
งไว๎
1,120,510.-บาท ขอแปรรายการเพิ่มเติม จํานวน
120,000.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
1,240,510.-บาท หน๎า 123 โดยคณะกรรมการแปรญัตติ มีมติไมํเห็นด๎วยกับคําเสนอแปรญัตติ
และให๎ตั้งงบประมาณไว๎ตามรํางข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2563
เดิม จํานวน
1,120,510.-บาท ซึ่งไมํเห็นด๎วยกับคําเสนอแปรญัตติ จํานวน
5 คน สมาชิกทํานใดเห็นด๎วยกับ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ลําดับที่ 7 กรุณายกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม
เห็นด้วย ฯ 16 เสียง
ประธานสภา อบจ.
ไม่เห็นด้วย ฯ มีไหมครับ
มติที่ประชุม ไม่มี
ประธานสภา อบจ.
งดออกเสียงมีไหมครับ
มติที่ประชุม ไม่มี
ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับ 16 รวมประธานนะครับ ตํอไป วาระที่สาม เป็นการ
พิจารณารํางข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ในวาระที่สาม ซึ่งตาม
ข๎อบังคับฯ ข๎อ ๕๒ กําหนดให๎ การพิจ ารณารํางข๎อบัญญัติในวาระที่สาม ไมํมีการอภิปราย เว๎นแตํที่
ประชุมสภาท๎องถิ่น จะได๎ลงมติให๎มีการอภิปราย ถ๎ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให๎ที่
ประชุมสภาท๎องถิ่นลงมติวําจะให๎ตราเป็นข๎อบัญญัติหรือไมํ
สมาชิกทํานใดเห็นชอบให๎ตรารําง
ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖3 ตามรํางเดิมที่ทํานนายกองค๑การ
บริหารสํวนจังหวัดระนอง ขอเสนอ และตามคําแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ
เป็นข๎อบัญญัติได๎ กรุณายกมือขึ้น
มติที่ประชุม...

-21มติที่ประชุม
ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม -

เห็นชอบ ฯ 16 เสียง
ไม่เห็นชอบ ฯ มีไหมครับ
ไม่มี
งดออกเสียงมีไหมครับ
ไม่มี

ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับ 16 เสียงรวมประธานนะครับ ก็ต๎องขอขอบคุณ
เพื่อนสมาชิกที่เข๎าประชุมสภาในวันนี้นะครับ ได๎ผํานข๎อบัญญัติให๎องค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนอง
เพื่อจะได๎นําเม็ดเงินภาษีของพี่น๎องประชาชนลงสูํพื้นที่ที่มีความจําเป็นในปี พ .ศ.2563 ตํอไปครับ
ตํอไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 ครับ
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องรายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายขั้นต่า มาตรฐานการจัดการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
พ.ศ. 2562 (ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ.2561)
ประธานสภา อบจ.
ตํอไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ
ตามเกณฑ๑ชี้วัดและคําเป้าหมายขั้นต่ํามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ ขององค๑การบริหารสํวน
จังหวัดระนอง พ .ศ. 2562 (ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ .ศ. 2561) ขอเชิญนายกองค๑การ
บริหารสํวนจังหวัดระนอง รายงานการประเมินผล การจัดบริการสาธาร ณะตามเกณฑ๑ชี้วัดและคํา
เป้าหมายขั้นต่ํามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนอง พ
.ศ.
2562 (ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) ตํอที่ประชุม เชิญครับ
ปลัด อบจ.
เรียนประธานสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนอง สมาชิกสภาองค๑การบริหาร
สํวนจังหวัดผู๎ทรงเกียรติทุกทํานครับ ด๎วยสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให๎แกํองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยคณะกรรมการการกระจายอํานาจ
ให๎แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ก.ก.ถ.) มีมติเห็นชอบกรอบแนวทางการประเมินมา ตรฐานการ
จัดบริการสาธารณะขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (อปท.) ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563)
และให๎สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให๎แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น นําเกณฑ๑ชี้วัด
และคําเป้าหมายขั้นต่ํามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค๑การบริหารสํวนจังหวัด ไปใช๎ในการ
ประเมินองค๑การบริหารสํวนจังหวัด เพื่อเป็นเกณฑ๑ประกอบการพิจารณาการจัดสรรเงินอุดหนุน และ
รายงานคณะรัฐมนตรี ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให๎แกํองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นคัดเลือกเกณฑ๑ชี้วัด สําหรับใช๎ประเมินองค๑การบริหารสํวนจังหวัดในปี พ .ศ. 2562 จํานวน
315 ตัวชี้วัด และให๎องค๑การบริหารสํวนจังหวัดดําเนินการประเมินตนเองตามขั้นตอนที่กําหนด
และนําผลการประเมินตนเองเสนอให๎ที่ประชุมสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดทราบ องค๑การบริหาร
สํวนจังหวัดระนอง ได๎ประเมินผลการจัดบริการสาธารณะให๎แกํประชาชน ปี พ .ศ. 2562 (ผลการ
ดําเนินงานปีงบประมาณ 2561)
ตามเกณฑ๑ชี้วัด...

-22ตามเกณฑ๑ชี้วัดมาตรฐานและคําเป้าหมายขั้นต่ํามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค๑การ
บริหารสํวนจังหวัด ที่ ก.ก.ถ. ได๎กําหนดตัวชี้วัดภาพรวมขององค๑การบริหารสํวนจังหวัดทุกประเภทไว๎
จํานวน 315 ตัวชี้วัด (ขององค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนองมีผลการประเมิน จํานวน
308
ตัวชี้วัด) ดังนี้
1. มีผลการปฏิบัติงานที่ดําเนินการบริการสาธารณะทั้ง 8 ด๎าน ตัวชี้วัดที่ดําเนินการตํอ
ตัวชี้วัดทั้งหมด คิดเป็นร๎อยละ 18.51 (ดําเนินการ 57 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดทั้งหมด 308 ตัวชี้วัด)
2. การบริการสาธารณะที่ดําเนินการมากที่สุด ด๎านที่
3 สาธารณสุข บริการสังคม
และคุณภาพชีวิต คิดเป็นร๎อยละ 31.15 และด๎านที่ดําเนินการน๎อยที่สุด ด๎านที่ 4 การศึกษา
คิดเป็นร๎อยละ 10.30
3. จากการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะขององค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนอง สรุป
ได๎วํา องค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนองควรพิจารณาทบทวนการจัดบริการสาธารณะให๎ใกล๎เคียงกับ
คํามาตรฐานให๎มากขึ้นในปีถัดไป ในตัวชี้วัดที่ไมํมีการจัดให๎บริการสาธารณะ จํานวน 70 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด ที่ไมํได๎ดําเนินการ จํานวน 181 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่ต๎องพัฒนาตํอในอนาคต จํานวน 28
ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้นจํานวน 279 ตัวชี้วัด และควรรักษามาตรฐานตัวชี้วัดที่เทํากับเป้าหมาย 15
ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่สูงกวําเป้าหมาย 14 ตัวชี้วัด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบการร ายงานให๎
สภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนองทราบในครั้งนี้ เป็นการดําเนินการตามหนังสือสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี ดํวนที่สุด ที่ นร 0107/ว 4692 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 จึงขอเสนอ
ให๎สภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนองทราบตํอไป ขอบคุณครับ
ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณทํ านนายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนอง ทํานสมาชิกสภา
องค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนอง ที่เคารพ เป็นอันวํานายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนอง ได๎
รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ๑ชี้วัดและคําเป้าหมายขั้นต่ํามาตรฐานการ
จัดบริการสาธารณะขององค๑การบริหารสํวนจั งหวัดระนอง พ .ศ. 2562 (ผลการปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) ตํอสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนองเรียบร๎อยแล๎วในวันนี้ โดยได๎
ดําเนินการตามหนังสือสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ดํวนที่สุด ที่ นร 0107/ว 4692 ลงวันที่
27 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การประเมินผลการจัดบริการส าธารณะตามเกณฑ๑ชี้วัดและคํา
เป้าหมายขั้นต่ํามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค๑การบริหารสํวนจังหวัด พ
.ศ. 2562
และได๎ดําเนินการ ตามข๎อ 2 ขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเอง สําหรับการติดตามประเมินผลการ
จัดบริการสาธารณะตามเกณฑ๑ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะขององค๑การบริหารสํวนจังหวัด (อบจ.)
5) นําข๎อมูลที่ได๎รับจากการประเมินตนเองรายงานที่ประชุมสภาของ อบจ . เพื่อทราบผลการ
ปฏิบัติงานของ อบจ. ตามแบบรวบรวมข๎อมูล ภายหลังการจัดสํงผลการประเมิ นการประเมินตนเอง
ให๎สํานักงาน ก.ก.ถ. แล๎ว เป็นอันวําที่ประชุมได๎รับทราบแล๎วนะครับ ตํอไปเป็นระเบียบวาระที่ 6
ระเบียบวาระที่ 6
ญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561

ประธานสภา...

-23ประธานสภา อบจ.
ตํอไปเป็นระเบียบวาระที่ 6 ญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจํายเงิน
งบประมาณรายจําย ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕61 จํานวน 13 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น
55,548,700.-บาท ขอเชิญนายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนอง ชี้แจงรายละเอียดตํอที่ประชุม
เชิญครับ
ปลัด อบจ.
(ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.)
เรียนประธานสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนอง ตามที่สภาองค๑การ
บริหารสํวนจังหวัดระนอง ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจําปี พ .ศ.2561
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ได๎พิจารณาอนุมัติให๎กันเงินงบประมาณรายจํายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 จํานวน 34 โครงการ เป็นเงิน 100,614,700 บาท ไว๎ทําการเบิกจํายในปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 นั้น องค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนอง ได๎ดําเนินการจัดซื้อ /จัดจ๎าง ตามโครงการที่ได๎รับ
อนุมัติกันเงินไปแล๎ว ปรากฏวํามีโครงการที่ไมํสามารถทําสัญญากํอหนี้ผูกพันได๎ทันภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จํานวน 13 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้ น 55,548,700 บาท ซึ่งมีโครงการ
หมวดคําที่ดินและสิ่งกํอสร๎างที่องค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนอง ได๎ออกประกาศประกวดราคาด๎วย
วิธีทางอิเล็กทรอนิกส๑ไปแล๎ว แตํปรากฏวําผู๎ค๎ายื่นเอกสารประกวดราคาด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส๑
ไมํถูกต๎อง ทําให๎ต๎องนํากลับไปทําการทบทวนราคากลางใหมํ เนื่องจากราคากลางที่ผู๎บริหารให๎ความ
เห็นชอบได๎มีระยะเวลาเกินกวํา 30 วัน จําเป็นต๎องทําการทบทวนราคากลางใหมํ ให๎เป็นปัจจุบัน
โดยถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2560 เพื่อออกประกาศประกวดราคา
ด๎วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส๑ใหมํ และบางโครงการอยูํ ระหวํางการจัดทําราคากลางนอกจากนี้ยังมี
โครงการที่ได๎ดําเนินการออกประกาศประกวดราคาด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส๑แล๎วหลายโครงการ
แตํปรากฏวํามีผู๎ที่ไมํได๎รับการคัดเลือกได๎ยื่นอุทธรณ๑ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผล
โครงการประกวดราคา ซึ่งขณะนี้อยูํระหวํางการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ๑ของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ๑ และบางโครงการยังอยูํในชํวงเวลาแจ๎งผลการอุทธรณ๑ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งไมํสามารถดําเนินการจัดจ๎างตามโครงการดังกลําวได๎ทัน
ภายในปีงบประมาณ พ .ศ.2562 ดังนั้นเพื่อให๎การ บริหารงบประมาณขององค๑การบริหารสํวน
จังหวัดระนอง เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยและไมํกํอให๎เกิดความเสียหาย แกํทางราชการ องค๑การ
บริหารสํวนจังหวัดระนอง จึงมีความจําเป็นต๎องขอขยายเวลาในการเบิกจํายเงินออกไปอีกเป็นเวลา
หนึ่งปี (ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 ) ซึ่งการขยายเวลาเ บิกจํายเงินไว๎ทําการเบิกจํายใน
ปีงบประมาณถัดไปดังกลําว เป็นอํานาจของสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนองที่จะพิจารณา
อนุมัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการรับเงิน การเบิกจํายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ
.ศ.2547 ข๎ อ 59 วรรคสอง
รายละเอียดปรากฏตามบัญชีโครงการที่ได๎จัดสํงให๎ประธานสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนอง
ทราบเป็นการลํวงหน๎าแล๎ว ตามหนังสือ ที่ รน 51004 /1723 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562
จึงขอเสนอให๎ที่ประชุมสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนองได๎โปรดพิจารณาอนุมัติตํอไป ครับ
ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการรับเงิน
การเบิกจําย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๗ ข๎อ ๕๙ วรรคสอง หากองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นยังมิได๎ดําเนินการกํอหนี้ผูกพันตาม
เงื่อนไข ในวรรคหนึ่ง ให๎ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจํายเงินได๎ไมํเกินอีกหนึ่งปีตํอสภาท๎องถิ่น
มีสมาชิกทํานใด...

-24มีสมาชิกทํานใดประสงค๑ที่จะอภิปราย ขอเชิญครับ ตรงนี้ก็ขอให๎เพื่อนสมาชิกดูนะครับโครงการขยาย
เบิกจํายเงินทั้งหมดที่ได๎เข๎ามาในระเบียบวาระการประชุมนะครับ จะให๎อภิปรายรวมและขออนุมัติที่
ละโครงการนะครับ เชิญครับ
นายเธียรชัย สายน้าใส
เรียนทํานประธานที่เคารพ ผมเธียรชัย สายน้ําใส สมาชิกสภา เขต 6
อําเภอกระบุรี ทํานประธานครับ ผมลองเปิดดูนะครับที่ ทํานนายกขอกันเงินมาดูแล๎วเรื่ องของ
เครื่องจักรที่เราจัดซื้อตั้งแตํปี 2561 นะครับ 3 ตัวแรก จะโดนอุทธรณ๑หมดเลยนะครับ รอผล
อุทธรณ๑ และอีกตัวหนึ่งคือรถหน๎าตักหลังขุด และรถตีนตะขาบ รถแม็คโค 3 ตัวนี้จ ะเป็นตัวที่รอ
อุทธรณ๑ สํวนอีกตัวรถเกรดทําราคาใหมํ ขอตั้งข๎อสังเกตนิดหนึ่งนะครับ ที่เราประมูลแล๎วอุทธรณ๑หมด
เลยครับ 3 ตัว และอีกตัวหนึ่งคือรถเกรดก็ทบทวนราคา ซึ่งรถพวกนี้นะครับเราจัดซื้อจัดจ๎างมาหลาย
ตัวแล๎วนะครับ ผมวํานําจะให๎ไวกวํานี้นะครับซึ่งรถพวกนี้ที่เราตั้ งมาเราก็ใช๎ด๎วยความเรํงดํวนนะครับ
เหมือนผมผมคิดเลยนะครับวํารถแม็คโค พื้นที่ผมพื้นที่อุทกภัย นะครับพื้นที่สีแดงที่น้ําท๎วมบํอยดิน
สไลด๑เยอะเราก็หวังตัวนี้นะครับ ตั้ งไว๎ตั้งแตํปี 2561 ทํานประธานคิดดูเราทําปี 2560 นี่กี่ปีแล๎ว
นะครับ แตํก็มาติดที่อุทธรณ๑ก็ไมํรู๎ วําเมื่อไหรํจะเสร็จเหลืออีกตัวคือรถเกรดนะครับ ผมอยากให๎ทําน
ทําแบบพยายามอยําให๎อุทธรณ๑ทําอยํางไรก็ได๎ให๎ทําจัดซื้อจัดจ๎างให๎ไว เพราะวําพวกนี้คือจัดซื้อทั้งนั้น
นะครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภา อบจ.
ผมเข๎าใจนะครับวําการจัดซื้อจัดจ๎างเครื่องจักรซึ่งมีความจําเป็นตํอพี่ น๎อง
ประชาชนจังหวัดระนอง ซึ่งมีอุทกภัย น้ําทํวมก็มีความจําเป็นมาก แตํหลักการอุทธรณ๑ผมเองก็เคย
ติดตามเรื่องนี้ เป็นขบวนการหาผู๎รับจ๎างซึ่งขึ้นอยูํกับกองพัสดุผมเองก็เคยเข๎าไปติดตามเรื่องโครงการ
ที่ได๎ผู๎รับจ๎างแล๎วแตํยังไมํได๎มาปฏิบัติงานหรือปฏิบัติหน๎าที่เพราะ วําตอนนี้เป็นระบบ e-bedding
จะมีคูํแขํงมาสู๎ราคากันพอถึงเวลาก็จะมีการร๎องเรียน ถ๎าเจ๎าหน๎าที่เราพิจารณาแล๎วไมํสามารถเข๎ามา
ดําเนินการได๎เขาก็จะร๎องเรียนไปยังกรมบัญชีกลางก็ถือวําเป็นการอุทธรณ๑ บางครั้งอยูํที่เจ๎าหน๎าที่
ของเราด๎วยวําต๎องติดตาม ผมเคยสอบถามก็เพียงแคํโทรศัพท๑ แตํพอตอนหลังผม
ใช๎ดําเนินการ
เกี่ยวกับเอกสารในการติดตาม ตรงนี้ก็อยากจะให๎ทํานปลัดชํวยชี้แจงเพราะเพื่อนสมาชิกได๎ทักท๎วง ก็
เป็นความจริงนะครับ เครื่องจักร 3 ตัวที่ได๎จัดซื้อจัดจ๎าง และตัวที่ 2 ที่ได๎ประกาศใหมํ ผมก็ขอชี้แจง
ผมมาเห็นที่ติดประกาศไว๎ก็ดูแล๎วเป็นการที่ประกาศออกมาเอื้ อทางใดทางหนึ่งเพราะวําไมํได๎เปิดเป็น
กลางทั้งหมด ก็เลยให๎ประกาศใหมํนําจะเป็นรถเกลี่ยดิน ก็คิดวําคงจะเรํงให๎ประกาศนะครับก็เชิญ
ครับชี้แจงเพื่อนสมาชิกด๎วยครับ
ปลัด อบจ.
(ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.)
เรียนประธานสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนอง สมาชิกสภาองค๑การ
บริหารสํวนจังหวัดผู๎ทรงเกียรติทุกทํานครับ ขออนุญาตที่จะตอบข๎อสอบถามของทําน สมาชิกทําน
เธียรชัย สายน้ําใส ในเรื่องของการจัดซื้อเครื่องจักรกลนะครับ ทั้ง 3 รายการ ที่มีปัญหาในเรื่องของ
การอุทธรณ๑ อยํางเรียนให๎ที่ประชุมทราบอยํางนี้นะครับวําใน 3 รายการตรงนี้ ขณะนี้การพิจารณา
อุทธรณ๑ได๎เสร็จสิ้นไปแล๎ว 1 รายการ แล๎วอยูํในระหวํางการเรียนผู๎ขายรถขุดดินตีนตะขาบมาทํา
สัญญา สํวนในเรื่องรถหน๎าตักหลังขุด กับรถบดล๎อเหล็กอยูํในระหวํางการพิจารณาอุทธรณ๑ของ
กรมบัญชีกลาง ในสํวนตรงนี้เองในการพิจารณาอุทธรณ๑นี้ ก็เป็นเรื่อง ที่เราไมํสามารถที่จะห๎ามได๎
เนื่องจากเมื่อประกาศผลไปแล๎ว ผู๎มีสํวนได๎เสียคือผู๎ยื่นข๎อเสนอที่ไมํชนะการเสนอราคาได๎ยื่นอุทธรณ๑
การยื่นอุทธรณ๑ก็ต๎องสํงเรื่องไปให๎กรมบัญชีกลางตามระเบียบกําหนดนะครับ
ซึ่งการอุทธรณ๑...

-25ซึ่งการที่อุทธรณ๑อยํางที่ทํานประธานได๎แจ๎งให๎ที่ประชุมทราบก็เป็นเรื่องที่เรา แม๎นวําจะมีหนังสือ
สั่งการจากกรมบัญชีกลางบอกวําถ๎าสั่งเรื่องไปแล๎วไมํใช๎ทวงถามก็ตามแตํเราก็พยายามทําหนังสือ
สอบถามเรํงรัดไปในเรื่องเหตุผลความจําเป็นก็มี 2 เรื่องก็จะดําเนินการตํอนะครับ ในสํวนที่ 3
ของการประกาศขณะนี้เรื่องของรถเกลี่ยดินก็อยูํในระหวํางการทําประกาศเป็นครั้ งที่ 2 ครับ อยํางที่
ทํานประธานได๎ชี้แจงในเรื่องของรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของตัวรถเกลี่ยดินที่ต๎องดําเนินการ
แก๎ไข และประกาศใหมํแล๎วครับ ก็ขอเรียนชี้แจงที่ประชุมครับ
ประธานสภา อบจ.

ขอบคุณครับ มีสมาชิกอภิปรายไหมครับ เชิญครับ

นายสุเทพ ทินสุข
ผมสุเทพ ทินสุ ข สมาชิกสภา เขต 2 อําเภอละอุํน ขอสอบถามเรื่องโรง
อาหารในวงนะครับซึ่งได๎ประกาศจัดซื้อจัดจ๎างไปแล๎วแตํวํา
ประธานสภา อบจ.

ขออนุญาตครับ อันนี้คือโครงการกันเงินหรือไมํครับ

นายสุเทพ ทินสุข

ใชํครับ

ประธานสภา อบจ.

อันนี้ขอขยายเบิกจํายเงินกํอนนะครับ

นายสุเทพ ทินสุข

แตํสาเหตุที่ทําผิดพลาด

ประธานสภา อบจ.
เข๎าใจครับตรงนั้น แตํอยูํในกระบวนการกันเงิน แตํอันนี้คือขอขยายนะ
ครับ เดี่ยวขออนุญาตนะครับ เดี๋ยวผมจะบอกนะครับโครงการกันเงิน มีเพื่อนสมาชิกที่จะอภิปราย
เกี่ยวกับขยายเวลาในการเบิกจํายเงินมีไหมครับ โรงเรียนบ๎านในวง อยูํในการขยายใชํไหมครับ ก็ขอ
เชิญครับ
ทําน สจ.สุเทพ
นายสุเทพ ทินสุข
เพราะอยูํในวาระขยายนะครับผมไมํอยากตํอล๎อตํอเถียงนะครับเพื่อไมํให๎
บรรยากาศไมํดีนะครับ เพราะวําไมํอยํางนั้นก็เสร็จไปแล๎วครับ เพราะผมเข๎าไปดูในเว็บไซต๑เหลืออีก
2 วันจะทําการเคาะ นะครับ และอยูํๆเว็บยกเลิกจากระบบไป ผมก็โทรสอบถามมาทาง อบจ .ก็ได๎
ความวําแบํงงวดงานผิด แคํนี้ที่จริงนําจะประกาศจัดซื้อจัดจ๎างได๎ เวลาแบํงงวดงานหน๎าจะใช๎ตอนทํา
สัญญานะครับเพราะวําในงวดงานอาคารโรงอาหารไมํมีเสาเข็มแตํในประกาศตอกเสาเข็มและ
ทําชํวงลํางเสร็จทีนี้ข๎าราชการถกเถียงกันแล๎วก็กลัว ที่จริงนําจะเสร็จตั้งแตํตอนนั้น และเวลาทํา
สัญญาจริงๆเรานําจะแบํงงวดงานเหมือนเดิมแตํวําเสาเข็มออกไปเพราะในแบบไมํมีแคํนี้เองนะครับ
ไมํต๎องเสียเวลาขนาดนี้ครับ
ประธานสภา อบจ.

เชิญทํานปลัดชี้แจงเกี่ยวกับโรงอาหารโรงเรียนในวง

ปลัด อบจ.
(ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.)
เรียนประธานสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนอง
สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดผู๎ทรงเกียรติทุกทํานครับ ในประเด็นเรื่องของการยกเลิก
ประกาศประกวดราคาคํากํ อสร๎างโรงอาหารโรงเรียนบ๎านในวงที่ได๎ออกประกาศไปแล๎วใน
รายละเอียดเหตุผลข๎อเท็จจริงเป็นการยกเลิกในระบบเนื่องจากการแบํงงวดผิดอยํางที่ทํานสมาชิกได๎
อภิปรายนะครับ ก็เรียนอยํางนี้วําก็เป็นวิธีการแก๎ปัญหาในหลักการแล๎ว จริงๆแล๎วถ๎าเรายังไมํออก
ประกาศหรือออกประกาศแล๎ว
แตํยังไมํได๎ตัวผู๎รับจ๎าง...

-26แตํยังไมํได๎ตัวผู๎รับจ๎างในหลักการจะต๎องดําเนินการในการแก๎ไขให๎ถูกต๎องกํอนนะครับ ในสํวนถ๎าเรา
ได๎ออกประกาศและได๎ตัวผู๎รับจ๎างไปแล๎วในแนวทางที่ทํานสมาชิกได๎นําเรียนที่ประชุมวําก็ไปแก๎ไขใน
ขั้นตอนการทําสัญญาในสํวนตรงนั้นถ๎าเป็นเงื่อนไขของสัญญาแล๎วก็สามารถที่จะดําเนิ นการได๎โดย
เหตุผลข๎อเท็จจริงที่ปรากฏแตํวํากระบวนการตรงนี้ในวิธีการที่ทางพัสดุเลือกใช๎ในการยกเลิกก็สืบ
เนื่องจากวําอยูํในระหวํางขั้นตอนของการประกาศประกวดราคายังไมํได๎มีการยื่นเสนอราคายังไมํได๎
ตัวผู๎รับจ๎าง ก็อยากจะเรียนให๎ที่ประชุมได๎ทราบในข๎อเท็จจริงครับ
ประธานสภา อบจ.
โครงการนี้ผมจําได๎แล๎ว วันนั้นนั่งที่บ๎านตอนกลางคืนก็ได๎เปิดดูวํา ก็จริง
อยํางที่ทํานสุเทพได๎บอกนะครับวําไมํมีการตอกเสาเข็มแตํมีการเบิกจํายคําเสาเข็ม อันนี้ผมก็ได๎ทัก
ทวงมาเพราะวําไมํได๎นะครับตรงนี้ ต๎องยกเลิกเดี๋ยวจะมีปัญหาที่หลัก สตง
.เข๎าตรวจ
นี่คือข๎อผิดพลาดของผู๎ทําประกาศ เดี๋ยวให๎เจ๎าหน๎าที่ชํวยเรํงนะครับอาคารโรงอาหารที่ผมตั้งให๎จาก
เงินเหลือจํายของปี 2561 มีสมาชิกทํานใด เชิญครับ
นายรุ่งชัย รักสกุลนิตย์
เรียนทํานประธานสภาที่เคารพ กระผมรุํงชัย รักสกุลนิตย๑ สมาชิกสภา
องค๑การบริหารสํวนจังหวัด เขต 8 อําเภอเมือง ทํานประธานครับการประชุมครั้งที่แล๎วเราก็ได๎มีการ
พูดถึงสนามฟุตซอลนะครับ ซึ่งผมก็คลุกคลีอยูํในวงการฟุตบอลและฟุตซอลมาโดยตลอด ทําฟุตบอล
มาตั้งแตํรุํนประชาชน ก็ครั้งที่แล๎วผมก็มีการสอบถามเกี่ยวกับการกํอสร๎างสนามฟุตซอล
โดยโครงการของจังหวัดจะทําโรงยิมพันที่นั่ง ก็ได๎รับการชี้แจงจากฝ่ายบริหารมาวําโครงการของเราก็
มีคืองบเก๎าล๎านกวําบาท ซึ่งในวาระนี้ก็มีโครงการที่ขยายเวลาเบิกจํายในการกํอสร๎างสนามฟุตซอล
บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง หมูํ 1 ตําบลบางริ้นไว๎ด๎วยนะครับ ผมก็อยากจะทราบนะครับ
วําสรุปแล๎ววําเราจะกํอสร๎างเองตามโครงการ 9,072,000 บาท หรือวําจะให๎จังหวัดเป็นผู๎กํอสร๎าง
เนื่องจากถ๎าเกิดเรากํอสร๎างเองผมคิดวําปีนี้ภายในงบประมาณปีหน๎านําจะกํอสร๎างเสร็จและได๎ใช๎
ประโยชน๑จริงๆ ผมจะได๎ประชาสัมพันธ๑ ให๎กับสมาชิกชมรมฟุตบอล ฟุตซอล ที่สอบถามเข๎ามาเป็น
จํานวนมากวําเมื่อไหรํจะสร๎างเสร็จเสียที แตํถ๎าเกิดไมํกํอสร๎างจะรองบประมาณจังหวัดก็อยากจะให๎
ทางฝ่ายบริหารแจ๎ง ผมจะได๎ประชาสัมพันธ๑ถูกครับ เพราะสมาชิกหลายๆคน หลายชมรม เพราะ
ตอนนี้ตื่นตัวกันมากนะครับจังหวัดระนอง เกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล และฟุตซอล นะครับผมก็ฝากทําน
ประธานไปถึงฝ่ายบริหารด๎วยนะครับ ถ๎ามีการกํอสร๎างจริงๆ ผมจะได๎ประชาสัมพันธ๑นะครับ
ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับ เกี่ยวกับการสร๎างสนามฟุต ซอลคืออยํางนี้ ผมเองตอนนี้ก็ได๎
พูดคุยกับทางทํานวิชัยพร ผอ .กองชําง วําผมอยาก จะผลักดันให๎สร๎างเพราะการที่เราจะรองบโรงยิม
พันที่นั่ง ปัญหาเรื่องที่ก็มีปัญหา และงบประมาณที่ทราบมาก็ไมํทราบวําจะได๎ลงมาเมื่อไหรํตั้งร๎อย
กวําล๎าน ที่จริงโรงยิมพันที่นั่งจริงๆก็ประมาณ 60-70 ล๎าน พอถึงจังหวัดก็ใสํกันมาร๎อยกวําล๎าน ผม
เองเคยพูดเรื่องนี้มาหลายครั้งแล๎วก็ชํวงที่นายกประยุทธสมัย คสช. ก็ได๎ยาหอมมามีการเสนออะไรตํอ
อะไรก็เงียบหายไป พอมายุคนี้ก็ดูจากข๎อเท็จจริงสภาพคลํองของรัฐบาลข๎างบนการเกลี่ยงบประมาณ
ลงพื้นที่แตํละพื้นที่ผมคิดวําไมํเหมือนเมื่อกํอนนะครับ ตรงนี้ผมก็ต๎องดูด๎วยวําพื้นที่ที่สร๎างอยูํตรงไหน
เพราะปี 2563 ก็มีโรงยิมเกี่ยวกับเวทีมวย เกี่ยวกับหลังคาคลุมของสนามเปตอง และคิดไว๎วํา อบจ .
เดินเองได๎ก็อยากจะสร๎างด๎วยเม็ดเงินของตัวเองสนามฟุตซอลมีหลังคามีโรงคลุม สนามบาส สนาม
เทนนิสมีหลังคา เพราะวําจะได๎กระจ ายไปยังจุดตํางๆ อยากจะให๎นายกชี้แจงวําจังหวัดประสานมา
อยํางไรบ๎างเกี่ยวกับโรงยิมพันที่นั่งร๎อยกวําล๎าน แตํที่ผมทราบมาก็คือคงจะยากทํานชํวยชี้แจงด๎วย
ปลัด อบจ....

-27ปลัด อบจ.
(ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.)
เรียนประธานสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนอง สมาชิกสภาองค๑การ
บริหารสํวนจังหวัดผู๎ทรงเกียรติทุกทํานครับ ขออนุญาตที่จะเรียนชี้แจงในเรื่องของข๎อสอบถาม
งบประมาณคํากํอสร๎างสนามฟุตซอลที่ขอขยายเวลานะครับ ซึ่งสนามฟุตซอลเป็นงบประมาณของปี
2561 ซึ่งเราได๎กันเงินงบประมาณไว๎มาแล๎ว 1 ปี แตํวําเรายังไมํสามารถออกประกาศประกวดราคา
จัดจ๎างได๎เนื่องจากวําพื้นที่ดําเนินการที่จะกํอสร๎างสนามฟุตซอลไปทับซ๎อนกับพื้นที่ที่จังหวัดได๎ขอใช๎
พื้นที่ในการกํอสร๎างโรงยิมพันที่นั่งนะครับ ซึ่งเป็นงบประมาณของรัฐบาลในปี 2563 ซึ่งถ๎าดูตาม
ปฎิทินการจัดงบประมาณของรัฐบาลแล๎วคาดวําจะประกาศใช๎ในการพิจารณาประกาศใช๎แล๎วเสร็จใน
ประมาณเดือนมกราคม 2563 สํวนจะได๎งบประมาณมาดําเนินการในสํวนตรงนี้หรือไมํเราเองที่เรา
ไมํได๎ดําเนินเพราะเรารอความชัดเจนในเรื่องนี้เกรงวําถ๎าได๎โรงยิม พันที่นั่งได๎งบประมาณแล๎วเราไป
สร๎างสนามฟุตซอลที่เป็นพื้นที่เดียวกันก็เกรงวําจะเสียโอกาส แตํอยํางไรก็แล๎วแตํตรงนี้ถ๎ามีความ
ชัดเจนแล๎วเราก็ยังมีเวลาในการดําเนินการ เพราะตามปฏิทินที่เราจะได๎งบประมาณหรือไมํ คาดวําใน
ระหวํางที่มีการพิจารณาของกรรมธิการของสภาเราก็พ อจะทราบแนวทางวําเราจะได๎รับการจัดสรร
งบประมาณในสํวนตรงนี้หรือไมํหรือจะได๎แคํไหนอยํางไร พื้นที่ที่เรามีแผนจะกํอสร๎างสนามฟุตซอล
จะทับซ๎อนหรือไมํในสํวนของงบประมาณที่ทางจังหวัดขอไปนะครับ ตรงนี้ก็จริงๆแล๎วเราก็มีทางออก
เพื่อไมํให๎เกิดการเสียโอกาสเราอาจจะรอไปฟังผลใ นเดือนมกราคมหรือวําเราจะเปลี่ยนแปลงพื้นที่
การกํอสร๎างสนามฟุตซอลถ๎ามีพื้นที่สํวนอื่นๆเหลืออยูํ ซึ่งไมํเป็นพื้นที่ทับซ๎อนนะครับ ก็อยากจะนํา
เรียนวําก็อยากจะให๎หลายๆฝ่ายได๎รํวมกันพิจารณาตรงนี้ด๎วยเพื่อเราจะได๎ไมํเสียโอกาสนะครับ
ประธานสภา อบจ.
ก็เกี่ยวกับเรื่อง ซ้ําซ๎อน ทับซ๎อน โครงการงบประมาณ เราเองเราไมํผิดนะ
ครับเพราะวําองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนองได๎ผํานสภามาเป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว แล๎วเรื่องโรงยิมพัน
ที่นั่งผมก็เห็นด๎วยถ๎าได๎มา แตํถ๎าไมํได๎มาเราก็จะเสียโอกาสตรงนี้กับงบประมาณที่เราขอขยายเวลา
ผมอยากจะให๎เพื่อนสมาชิ กชํวยดูหรือนัดกันวันไหนลงพื้นที่ดูวําโรงยิมพันที่นั่งตั้งอยูํตรงไหน
สนามฟุตซอลขยับมาตั้งตรงไหนได๎ เพราะวําในแบบแปลนก็มีอยูํแล๎วระยะกว๎างยาวเทําไหรํ
แตํงบประมาณที่จะผํานถ๎าเรามาเดทไลน๑กันวําเดือนมกราคมที่สภาจะผํานงบประมาณถ๎าไมํมี ตัว
โรงยิมพันที่นั่งเราก็ต๎องไมํรอแล๎ว เพราะวําระนองเป็นพื้นที่ฝนตกมาก ในเมื่อเราไมํได๎โรงยิมพันที่นั่ง
แตํเรามีงบประมาณเก๎าล๎านกวําก็สร๎างสนามฟุซอลและมีโรงคลุมมันก็มีประโยชน๑ อยูํที่เพื่อนสมาชิก
จะเอาอยํางไรเพราะวําเดือนมกราคมในการพิจารณางบประมาณผมก็ไมํทราบ วําจะพิจารณากันได๎
หรือไมํได๎จากเหตุการณ๑ที่เกิดขึ้นอยูํทุกวันนี้ แตํเราจะรอถึงเดือนมกราคมไหม เพราะถ๎าเราขยายวันนี้
เราขยายไปได๎อีก 1 ปี ก็ให๎ขยายไปและรอเดือนมกราคม กุมภาพันธ๑ เพราะถ๎าไมํมีงบประมาณลงมา
สร๎างโรงยิมพันที่นั่งเราก็หยิบตัวนี้ขึ้นมาดําเนินการแตํเรา จะต๎องไปดูพื้นที่กํอนวําเราหลีกโรงยิมพันที่
นั่งได๎ไหม ถ๎าเกิดวําหลีกไมํได๎ก็มาตัดสินใจวําจะเอาอยํางไร ก็ขอให๎เพื่อนสมาชิกได๎มีสํวนรํวมตรงนี้
ทุกๆคนนะครับ เชิญครับ
นายรุ่งชัย รักสกุลนิตย์
กราบเรียนทํานประธานสภา ผมนายรุํงชัย รักสกุลนิตย๑ สมาชิกสภา
องค๑การบริ หารสํวนจังหวัดระนอง เขต 8 อําเภอเมือง ตามแนวความคิดของผมเห็นด๎วยในการ
กํอสร๎างโรงยิมของเราเองเป็นมูลคําเก๎าล๎านกวําบาท แตํถ๎าจะมีโครงการของจังหวัดมาจริงๆถ๎าเรารอ
วําผํานหรือไมํผําน เขาอาจจะผําน แตํจะมาเมื่อไหรํ สร๎างเมื่อไหรํก็ยังไมํทราบ ตามความเห็นของผม
นะครับผมเห็นวําเรานําจะหาสถานที่อื่นที่ไมํทับซ๎อนกับโรงยิมพันที่นั่ง สนามสร๎างมากไมํเป็นไรครับ
เพราะทุกวันนี้คนเลํนฟุตบอลเป็นจํานวนมาก
ไมํมีสถานที่...

-28ไมํมีสถานที่ให๎เลํนเราจะสร๎าง 2 สนาม 3 สนาม ก็ไมํเป็นไรครับ แตํให๎มีการสร๎างจริงๆ ถ๎าแนวคิด
ของผมเห็นควรวําเราควรจะหาสถานที่อื่นที่ไมํทับซ๎อนและไมํดําเนินการกํอสร๎างเลย ขอบคุณมาก
ครับ
ประธานสภา อบจ.
ผมก็เห็นด๎วยนะครับของทําน สจ .รุํงชัย เพราะวําหลายจังหวัดเข ามีสนาม
กีฬาของ อบจ . 2 แหํง มีที่กระบี่ มีสนามฟุตบอลเกิดขึ้นใหมํ ทีอําวนางขององค๑การบริหารสํวน
จังหวัดกระบี่ ตรงนี้ผมก็เห็นด๎วยถ๎าเราสร๎างสนามฟุตซอลตรงนี้และโรงยิมพันที่นั่งเราอาจจะเอาไป
สร๎างที่สวนนก ที่หน๎าศูนย๑ราชการ เพราะตรงนั้นก็พังหมดแล๎ว เอาสุนัขไปขังไ
งก็หลุดหมดแล๎ว
ชาวบ๎านก็โทรมาบอกผม เปลี่ยนเป็นอยํางอื่นให๎ถาวรดีกวํา ตรงนี้ผมก็เห็นด๎วยก็ดูระยะเวลาก็ดู
ประมาณมกราคม กุมภาพันธ๑ นะทํานสจ.รุํงชัย เราก็หยิบงบประมาณมาสร๎าง ถ๎าโรงยิมพันที่นั่งมาก็
หาพื้นที่ใหมํ เราก็มีพื้นที่ที่สวนนกก็สามารถสร๎างได๎ ขอบคุณมากครั บ มีสมาชิกทํานใดอภิปรายอีก
ไหมครับ ดูให๎ละเอียดนะครับมีโครงการของทํานมีขยายหรือวําตกไปหรืออยํางไร เมื่อไมํมีผู๎ใด
อภิปราย ผมจะขอมติจากที่ประชุมทีละรายการนะครับ
นายอิสหาก สาลี
ขออนุญาตหารือ เรียนประธานสภา ผมอิสหาก สาลี สมาชิกสภาองค๑การ
บริหารสํวนจังหวัด เขตอําเภอสุขสําราญครับ สําหรับญัตติเรื่องของขยายเวลาเบิกจํายงบประมาณรายจําย
ของปี 2561 ซึ่งมีทั้งสิ้น 13 รายการ เมื่อสักครูํทํานประธานก็อนุญาตให๎ที่ประชุมได๎อภิปรายนะครับ
ผมหารือนะครับในญัตติถ๎าเราเสนอให๎ลงมติทีเดียวแตํทํานประธานก็อนุญาตให๎ที่ประ ชุมได๎อภิปรายกํอน
และพอถึงเวลาแล๎วก็ขอมติครั้งเดียวเพื่อเป็นการประหยัดเวลาของสภา แตํอันนี้สุดแล๎วแตํที่ประชุมนะครับ
อันนี้ผมเสนอไว๎ แตํถ๎าใครเห็นด๎วยก็สุดแล๎วแตํนะครับ ที่ผมเสนอนะครับ ประธานจะได๎ขออนุมัติครั้งเดียว
แตํต๎องเปิดโอกาสให๎สมาชิกได๎อภิปรายโครงการของเพื่อนสมาชิกที่ขออนุมัติเบิกจํายไปกํอนนะครับ
ผมขอแสดงความคิดเห็นแคํนี้ครับทํานประธาน
ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับ คือตรงนี้ผมได๎เปิดรายการดูแล๎วมีเรื่องคํากํอสร๎างสนามกีฬา
กะเปอร๑ พอตรงนี้ที่เราถอด จากเสาไฟเกําสภาพผมเองก็เพิ่งเปิดเจอสภาพที่จะ ดํา เนินการเอาไปติดตั้ง
มันเสี่ยงตํอระยะเวลา ผมอยากได๎รับความคิดเห็น ถ๎าทํานอิสหากจะเอาแบบนั้น เพื่อนสมาชิกวําอยํางไร
ทุกโครงการเลยไหมครับ เพราะถ๎าเกิดมีติดขัดบางโครงการที่จะขยายหรือไมํขยาย เหมือนถ๎าเราไมํขยายเม็ด
เงินจะได๎ตกมาเป็นเงินสะสม แตํเหตุผลในการขยายมันก็ไมํสามารถขยายได๎แล๎วเราได๎เอาออก เชิญครับ ออก
ความคิดเห็นที่ผมพูดถึงเสาไฟสนามกีฬากะเปอร๑ เป็นโครงการที่ผมคิดไว๎แตํพอมาดูสภาพเสาไฟไมํทราบวําจะ
ให๎ตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบนะครับ เชิญครับ
นายสุรพล ชูศรี
เรียนทํานประธานสภา ผมสุรพล ชูศรี สมาชิกสภา เขต
3
อําเภอกะเปอร๑ จริงๆผมนั่งดูอยูํสักพักนะครับ โครงการของเสาไฟของสนามกีฬาอําเภอกะเปอร๑ และเมื่อสัก
ระยะ 3-4 วันที่ผํานมา ก็มีผู๎สอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมก็ให๎คําตอบไปวําเรา ไมํสามารถที่นําเอามาใช๎ตํอได๎
เพราะมันซุํมเสี่ยงก็ชี้แจงไป แตํพอมานั่งดูอยํางข๎อเสนอของทํานอิสหาก สาลี ผมก็เห็นด๎วย
อยํางโครงการนี้เหมือนที่ทํานบอกผมคิดวําคือไมํนําจะขยายนําจะปลํอยให๎ตกไป เพราะดูแล๎วยังไงก็เป็นไป
ไมํได๎ ตรงนี้ก็เห็นด๎วยกับข๎อเสนอของทําน อิสหากวําให๎พิจารณาแตํละโครงการ และโครงการที่ไมํสมควรที่ไมํ
สมควรที่จะขยายก็นําจะสรุปให๎จบตรงนี้นะครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภา...

-29ประธานสภา อบจ.
ครับผมจะดูที่ละโครงการไปถ๎ามีเพื่อนสมาชิกนะครับทํานอิกหาก ถ๎ามี
เพื่อนสมาชิกถึงโครงการนั้นและมีเหตุผลที่ไมํขอขยายก็ขอความคิดเห็นในสภาได๎เลยนะครับ ผมก็จะเปิดให๎
อภิปรายตามไปด๎วยนะครับ เอาอยํางนั้นนะครับ ก็จะได๎เสร็จและเดินตํอไปได๎นะครับ รายการที่ 1. คําจัดซื้ อ
เครื่องออกกําลังกายและอุปกรณ๑ทดสอบสมรรถภาพรํางกายพร๎อมติดตั้ง จํานวน 20รายการ จํานวนเงิน
2,984,700.-บาท ตามที่ทํานนายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนองเสนอ ขยายออกไปอีกเป็นเวลาหนึ่งปี
(ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖3) มีทํานใดที่จะอภิปรายไหมครับ
นายรุ่งชัย รักสกุลนิตย์
เรียนทํานประธานสภาที่เคารพ กระผมรุํงชัย รักสกุลนิตย๑ สมาชิกสภา
องค๑การบริหารสํวนจังหวัด เขต 8 อําเภอเมือง ในสํวนคําจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายและอุปกรณ๑ทดสอบ
สมรรถภาพรํางกายพร๎อมติดตั้ง จํานวน 20 รายการ จากรายละเอียดที่ขอขยายเวลาการเบิกจําย เนื่อ งจาก
รายละเอียดครุภัณฑ๑ไมํสามารถดําเนินการได๎ตามที่กําหนดไว๎ในข๎อบัญญัติไว๎บางรายการ ก็อยากจะสอบถาม
ไปทางฝ่ายผู๎บริหารวําติดขัดอยํางไรและใช๎เวลาดําเนินการนานขนาดไหนถึงจะสามารถซื้อเครื่องออกกําลัง
กายได๎ครับ
ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับ เอาอยํางนี้ดีกวําครับ ให๎ชี้ แจงวําโครงการนี้ดําเนินการตํอได๎
หรือไมํไมํใชํวําพอขยายและยังติดขัดในการดําเนินการ เอาอยํางนั้นดีกวํานะครับเพื่อนสมาชิก จะได๎เดินได๎ไว
นะครับ เชิญครับ
ปลัด อบจ.
(ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.)
เรียนประธานสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนอง สมาชิกสภาองค๑การ
บริหารสํวนจังหวัดผู๎ทรงเกียรติทุกทํานครับ ในประเด็นข๎อสอบถามเรื่อง คําจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายและ
อุปกรณ๑ทดสอบสมรรถภาพรํางกายพร๎อมติดตั้ง จํานวน 20 รายการ ที่ทํานสมาชิกได๎สอบถามถึงความ
คืบหน๎าในเรื่องของการดําเนินการ ผมเรียนอยํางนี้วํางบประมาณคํ
าจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายเป็น
งบประมาณ ที่ตั้งจํายไว๎ในปี 2561 และมีการกันเงินไปแล๎ว เนื่องจากวําไมํสามารถดําเนินการจัดซื้อได๎
เนื่องจากมีปัญหาในเรื่องของจํานวนรายการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ไมํมีจําหนํวยในท๎องตลาด
และไมํเหมาะสมที่จะนํามาใช๎งานก็ได๎มีการแตํ งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแก๎ไขของเครื่องออกกําลังกายใหมํ
เสร็จเรียบร๎อยแล๎ว ในขณะนี้อยูํในขั้นตอนการจัดซื้อตามระเบียบวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างกระทรวงการคลัง
ซึ่งกํอนที่จะดําเนินการจัดซื้อจัดจ๎างทางพัสดุก็ต๎องมีการแตํงตั้งคณะกรรมการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุ ครุภัณฑ๑ที่เราจะดําเนินการจัดซื้อซึ่งขณะนี้อยูํระหวํางการดําเนินการของคณะกรรมการ หลังจากนี้
เมื่อดําเนินการเสร็จเรียบร๎อยแล๎วก็จะนํามาใช๎ประกอบในการประกอบในการประกาศประกวดราคาจัดซื้อ
ประธานสภา อบจ.
คืออยํางนี้นะครับ ทํานปลัดครับ แตํผมเล็งเห็นวําการที่จะเอาโครงการมาให๎ขยาย
ทํานต๎องตอบได๎แล๎ววําจะจัดซื้อจัดจ๎างได๎หรือไมํ ไมํอยํางนั้นจะเสียเวลาตํอสภามากนะครับ ทํานคิดวําจะ
จัดซื้อได๎ไหม
ปลัด อบจ.
(ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.) ก็อยํางที่ผมเรียนแล๎ววําปัญหามันมีแล๎วเราแก๎ไขเรีย
บร๎อยแล๎วขณะนี้
ซึ่งก็ดําเนินการตามสภาพความต๎องการและที่มีอยูํในท๎องตลาดแล๎ว ก็อยูํในขั้นตอนการจัดซื้อแล๎วครับ แตํวํา
กํอนจัดซื้อเราต๎องทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อประกอบ
ประธานสภา...

-30ประธานสภา อบจ.
ก็ทํานปลัดได๎ชี้แจงแล๎ววําสามารถดําเนินการจัดซื้อได๎ตอนนี้อยูํที่สมาชิกจะให๎ขยาย
ไหมครับ ผมจะขอมตินะครับ
สมาชิกทํานใดอนุมัติ ให๎ขยายเวลาเบิกจํายเงินงบประมาณรายจําย
ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕61 รายการที่ 1. คําจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายและอุปกรณ๑ทดสอบ
สมรรถภาพรํางกายพร๎อมติดตั้ง จํานวน 20 รายการ จํานวนเงิน 2,984,700.-บาท ตามที่ทํานนายก
องค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนองเสนอ ขยายออกไปอีกเป็นเวลาหนึ่งปี (ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖3)
กรุณายกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม
ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม -

อนุมัติ ฯ 15 เสียง
ไม่อนุมัติ ฯ มีไหมครับ
ไม่มี
งดออกเสียงมีไหมครับ
ไม่มี

ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับ รายการตํอไป รายการที่ 2.คํากํอสร๎างอาคารสํงเสริมสุขภาพ
หมูํที่ 4 ตําบลบางริ้น อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง จํานวนเงิน 1,000,000.-บาท ตามที่ทํานนายก
องค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนองเสนอ ขยายออกไปอีกเป็นเวลาหนึ่งปี (ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖3)
เชิญครับ
นายรุ่งชัย รักสกุลนิตย์
เรียนทําน ประธานสภาที่เคารพ กระผมรุํงชัย รักสกุลนิตย๑ สมาชิกสภาองค๑การ
บริหารสํวนจังหวัด เขต 8 อําเภอเมือง โครงการนี้ตั้งแตํปี 2561 แตํปรากฏวําเหตุผลในการขอขยายในการ
เบิกจํายเงิน อยูํระหวํางการจัดทําราคากลาง คืออยํางนี้ครับ ถ๎าเกิดการจัดทําราคากลาง 2 ปี ยังทําไมํได๎ ผม
ก็ไมํแนํใจวําถ๎าขยายการเบิกจํายเงินไว๎มันจะมีกําหนดระยะเวลาในการทําราคากลางเมื่อไหรํ อีกกี่เดือนเพราะ
2 ปียังไมํทําเลยครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภา อบจ.
เอาอยํางนี้ดีกวําให๎เป็นสิทธิ์ของเพื่อนสมาชิก ทํานปลัดคิดวําจะหยิบมาดําเนินการ
ได๎เมื่อไหรํ เพราะที่ทํานสมาชิกได๎อภิปรายก็มีเหตุผลเพราะวํา 2 ปีแล๎วตั้งแตํปี 2561 ยังไมํได๎ทํา แล๎วราคา
กลางจะทําได๎หรือไมํได๎ เอาแบบวําได๎หรือไมํได๎ ไมํต๎องรอ เพราะถ๎าไมํขยายเงินตร งนี้ตกไปก็เป็นเงินสะสม
เพื่อนสมาชิกจะได๎เอามาใช๎อยํางอื่นได๎ เพราะตอนนี้เงินสะสมก็เปิดกว๎างระเบียบก็เปิดกว๎าง
ปลัด อบจ.
(ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.) เรียนประธานสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนอง สมาชิกสภาองค๑การบริหาร
สํวนจังหวัดผู๎ทรงเกียรติทุกทํานครับ ขออนุญาตที่จะเรียนชี้แจงในประเด็นในเรื่อง เครื่องออกกําลังกายและ
อุปกรณ๑ทดสอบสมรรถภาพรํางกาย ตามประเด็นที่ทํานสมาชิกได๎ตั้งข๎อสังเกตและเรียนสอบถามในประเด็น
งบประมาณปี 2561 ที่ได๎ดําเนินการลําช๎าซึ่งขณะนี้อยูํระหวํางการจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ๎าง ก็เรียนวํางบประมาณตรงนี้ที่ตั้งไว๎เป็นงบประมาณ ปี 2561 ตามที่ทํานได๎อภิปราย
ถูกต๎องแล๎ว แตํมีประเด็นปัญหาอันนี้เรื่องของรายการตํางๆที่ได๎ตั้งจํายไว๎ในข๎อบัญญัติ งบประมาณรายจํายปี
2561 บางรายการผมเรียนวําไมํสามารถจัดซื้อได๎ขณะนี้เนื่องจากรายละ เอียดไมํมีจําหนํวยในท๎องตลาดแล๎ว
และบางรายการที่ตั้งจํายไว๎
จํานวนรายการไมํเหมาะสมที่จะนํามาใช๎ในการออกกําลังกาย
ซึ่งคณะกรรมการก็ได๎มีการเปลี่ยนแปลงแก๎ไขรายละเอียดของรายการแล๎ว ถ๎าเป็นในเรื่องอาคารเกี่ยวเนื่องกัน
ครับ ถ๎าการกํอสร๎างอาคารสํงเสริมสุขภาพ หมูํที่ 4 ตําบลบางริ้น ซึ่งเป็นงบประมาณปี 2561
อยํางที่ทํานได๎อภิปราย...

-31อยํางที่ทํานได๎อภิปรายถูกต๎อง ความลําช๎าตรงนี้พัสดุไมํสามารถที่จะดําเนินการจัดซื้อจัดจ๎างได๎เนื่องจากต๎อง
ราคากลางจากคณะกรรมการซึ่งได๎มีการแตํงตั้งแล๎ว ซึ่งยังไมํได๎ดําเนินการตรงแล๎วเสร็จ เพราะฉะนั้นก็
อยากจะให๎ทางผู๎อํานวยการกองชํางชํวยนําเรียนเหตุผลข๎อเท็จจริงวําที่ยังไมํสามารถทําราคากลางไ ด๎ตรงนี้
เหตุผลอะไรครับ
ประธานสภา อบจ.

ครับ เชิญครับ

นายวิชัยพร สินทรัพย์
รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง
กราบ เรียนทํานประธานสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนอง
สําหรับ ข๎อสอบถามของทํานสมาชิกถึงการจัดทําราคากลางคํากํอสร๎างอาคารสํงเสริมสุขภาพหมูํที่ 4 ตําบล
บางริ้น คือขอบเขตของราคากลางจะเสร็จได๎เมื่อไหรํประมาณไหน ผมขออนุญาตชี้แจงเพราะมีหลายตัว ขอ
อนุญาตชี้แจงทีเดียวเรื่องการจัดทําราคากลาง ชี้แจงก็ปัญหาเดิมๆคือ 1. คือมีเรื่องซ้ํา ซ๎อนของการจัดทํา
ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจําปี 2563 ที่มีโครงการเรํงดํวนเข๎ามาที่ต๎องรีบดําเนินการแก๎ไข เป็น
สาเหตุหนึ่ง ที่ทําให๎การจัดทําราคากลางของงบประมาณเกําชะงัก ไมํสามารถดําเนินการตํอไปได๎ในชํวงนั้น
แตํถึงบัดนี้ผม ก็พยายามเรํงรัดหลังจากวันนี้คือบัญญัติ งบประมาณรายจํายปี 2563 เรียบร๎อยได๎รับอนุมัติ
จากสภา ก็พยายามเรํงรัดวําให๎เจ๎าหน๎าที่ที่รับผิดชอบจัดทําราคากลางโครงการตํางๆทุกชุดรีบดําเนินการให๎
แล๎วเสร็จโดยเร็วเพราะวําการจัดทําราคากลางคือถ๎าไมํมีปัญหาอุปสรรคตํอเนื่องกับงานในสํวนอื่
นแตํละ
โครงการการก็จัดทําไมํเกิน 1 สัปดาห๑ สามารถจัดทําแล๎วเสร็จครับ ก็ขออนุญาตเรียนชีแจงครับ
ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณมากครับ เพื่อนสมาชิกคิดวําโครงการนี้ ก็ชี้แจงแล๎วจะเรํงทําราคา
กลางให๎แตํมีความจําเป็นในการที่จะต๎องกํอสร๎างตํอไหม ถ๎ามีความจําเป็นก็ ลงมติ ถ๎าไมํจําเป็นก็คํอยมาคุย
กันเอาแบบที่ ถูกต๎องดีกวํา ถ๎าเงินตกเป็นเงินสะสมทํานก็ได๎เอามาทําอยํางอื่น เพราะผมดูแล๎ววํางบตั้งแตํปี
2561 ให๎อยูํในดุลพินิจของทํานสมาชิกครับ เชิญครับ
นายสุเทพ ทินสุข
เรียนทํานประธานผมสุเทพ ทินสุข สมาชิกสภา เขต 2 อําเภอละอุํน
อยากนําเรียนทํานประธานผํานไปทางกองชํางและสมาชิกวําโครงการที่กันเงินเราต๎องมีข๎อตกลงกับสมาชิกให๎
ติดตาม เพราะวําถึงไหนสมาชิกก็ไมํรู๎ ตอนนี้ก็กลายเป็นดินพอกหางหมูแล๎วครับ
ปี 2561 ปี 2562 ปี
2563 ก็จะขึ้นมาอีก เพราะถ๎าไมํติดตามไมํชํวยกันกระทุ๎งกันออกมา อันไหนที่ มีปัญหาจริงๆก็จะได๎เหลือไว๎
น๎อยๆ นะครับ ก็ขออนุญาตวําอยากให๎สมาชิกรํวมกันนะครับ อยูํในเขตใครก็ติดตามด๎วยครับ
ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณมากครับ ที่จริงก็เป็นหน๎าที่ของสมาชิก สามารถติดตามเรื่อง
งบประมาณของตัวเองได๎วําโครงการถึงไหนแล๎ว จริงถ๎ามีการติดตามกันจริง ๆ ผมก็คิดวําก็เหลือไมํกี่โครงการ
แตํบางทํานสมาชิกบางทํานก็อาจจะไมํทราบโดยอํานาจหน๎าที่ของตัวเอง หรือบางทํานก็อาจจะไมํมีเวลา
ตรงนี้ให๎เพื่อนสมาชิกอยูํในพื้นที่ใครครับ ก็อยูํที่เพื่อนสมาชิกจะลงมตินะครับ ถ๎าตกเป็นเงินสะสมก็สามารถ
หยิบมาใช๎ได๎ ในความจําเป็น แตํตรงนี้ก็เอาให๎เป็นดุลพินิจของเพื่อนสมาชิกนะครับ จะลงมติกันอยํางไร
นายสมชาย สายบัว
ผมสมชาย สายบัว เขต 3 อําเภอเมือง ทํานประธานคือตรงนี้ 2 ปีมาแล๎ว
ครับไมํสามารถที่จะทําได๎ ก็คงจะในความคิดเห็นของผมให๎ตกไปแล๎วเอาเข๎ามาทําในพื้นที่ที่น้ําท๎วมนําจะดีกวํา
ขอปรึกษาครับ คูน้ําตรงนั้นจะดีกวําเพราะตัวอาคารถ๎ากันเงินไว๎ก็คงจะทําไมํได๎ ก็ขอปรึกษาครับ

ประธานสภา...

-32ประธานสภา อบจ.
คือตรงนี้ทราบมา ของทําน สจ .เล็ก กองอาษา ทํานได๎เสียไปแล๎วนะครับ
ก็นําจะมีปัญหาเรื่องพื้นที่ด๎วยหรือไมํ ทางฝ่ายบริหารตรงนั้นนําจะมีปั
ญหาเรื่องพื้นที่ที่ผมจําได๎
ก็เอาลงมติวําจะกันหรือไมํกันเงินนะครับ ถ๎าทํานมีความจําเป็นที่จะเอาไปทําคูระบายน้ําก็สามารถเอาไป ทําได๎
คือตรงนี้นําจะพื้นที่นําจะมีปัญหาเรื่องพื้นที่ด๎วยนะครับ ถ๎าไมํมีสมาชิกอภิปราย ผมจะขอมติจากที่ประชุม
สมาชิกทํานใด อนุมัติ ให๎ขยายเวลาเบิกจํายเงินงบประมาณรายจําย ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. ๒๕61
รายการที่ 2.คํากํอสร๎างอาคารสํงเสริมสุขภาพ หมูํที่ 4 ตําบลบางริ้น อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
จํานวนเงิน 1,000,000.-บาท ตามที่ทํานนายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนองเสนอ ขยายออกไปอีกเป็น
เวลาหนึ่งปี (ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖3) กรุณายกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม
ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม
ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม -

อนุมัติ ฯ - ไม่มี
ไม่อนุมัติ ฯ มีไหมครับ
16 เสียง
งดออกเสียงมีไหมครับ
ไม่มี

ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับ ไมํอนุมัติ 16 เสียงนะครับ ก็เป็นอันวําโครงการนี้ไมํขยายตํอไปนะ
ครับ
รายการตํอไปครับ ตรงนี้ก็ได๎อภิปรายไปแล๎ว ผมขอมตินะครับ สมาชิกทํานใดอนุมัติ ให๎ขยาย
เวลาเบิกจํายเงินงบประมาณรายจําย ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕61 รายการที่ 3. คํากํอสร๎างสนามฟุต
ซอลบริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง หมูํที่ 1 ตําบลบางริ้น อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง จํานวน
เงิน 9,072,000.-บาท ตามที่ทํานนายกองค๑การบริหารสํ วนจังหวัดระนองเสนอ ขยายออกไปอีกเป็นเวลา
หนึ่งปี (ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖3) กรุณายกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม
ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม
ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม -

อนุมัติ ฯ 16 เสียง
ไม่อนุมัติ ฯ มีไหมครับ
- ไม่มี
งดออกเสียงมีไหมครับ
ไม่มี

ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับ รายการตํอไปครับ รายการที่ 4 คํากํอสร๎างเสาไฟฟ้าสํองสวํางสนาม
ฟุตบอลสนามกีฬา หมูํที่ 1 ตําบลกะเปอร๑ อําเภอกะเปอร๑ จังหวัดระนอง จํานวนเงิน 1,964,000.-บาท
ผมอยากจะให๎เพื่อนสมาชิกทําความเข๎าใจนะครับวําโครงการนี้เป็นโครงการนี้ใช๎คําวํากํอสร๎าง ไมํได๎กํอสร๎าง
ต๎นใหมํนะครับ เพราะเป็นเสาไฟฟ้าที่ถอดออกมาจากสนามกีฬาจังหวัดระนองและพอเอาลงมาตั้งดูแล๎วก็
อันตรายมาก ผมคิดวําทําน สจ .สุรพล เจ๎าของพื้นที่ก็คงเห็นเสาไฟก็อยูํที่ ดุลพินิจของทํานวําจะตั้งเป็น
งบประมาณใหมํติดตั้งใหมํดีกวําไหม หรือจะเอาอันนี้ไปก็อยูํที่นี่
20 กวําปี แล๎วตู๎ควบคุมก็เป็นสนิม
ก็อยูํที่เพื่อนสมาชิกนะครับ
นายสุรพล ชูศรี
ครับ ขอบคุณมากครับ

ขออนุญาตทํานประธาน เมื่อสักครูํผมก็ยืนยันคงไมํต๎องการเสาไฟ ก็คงไมํขอข ยาย
ประธานสภา...

-33ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับ ผมจะขอมติจากที่ประชุมนะครับ สมาชิกทํานใดอนุมัติ ให๎ขยายเวลา
เบิกจํายเงินงบประมาณรายจําย ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕61 รายการที่ 4. คํากํอสร๎างเสาไฟฟ้าสํอง
สวํางสนามฟุตบอลสนามกีฬา หมูํที่ 1 ตําบลกะเปอร๑ อําเภอกะเปอร๑ จังหวัดระนอง จํานวนเงิน
1,964,000.-บาท ตามที่ทํานนายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนองเสนอ ขยายออกไปอีกเป็นเวลาหนึ่งปี
(ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖3) กรุณายกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม
ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม
ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม -

อนุมัติ ฯ - ไม่มี
ไม่อนุมัติ ฯ มีไหมครับ
16 เสียง
งดออกเสียงมีไหมครับ
ไม่มี

ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับ ไมํอนุมัติ 16 เสียงรวมประธานนะครับ รายการตํอไปครับ รายการที่
5. คําปรับปรุงสนามกีฬาอําเภอกะเปอร๑ หมูํที่ 1 ตําบลกะเปอร๑ อําเภอกะเปอร๑ จังหวัดระนอง จํานวนเงิน
10,000,000.-บาท ตามที่ ทํานนายก องค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนองเสนอ ขยายออกไปอีกเป็นเวลา
หนึ่งปี (ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖3) มีเพื่อนสมาชิกอภิปรายไหมครับ ทีเงินเหลือจํ ายของปี 2561 ถ๎า
ไมํมีสมาชิกอภิปราย ผมจะขอมติจากที่ประชุม สมาชิกทํานใดอนุมัติ ให๎ขยายเวลาเบิกจํายเงินงบประมาณ
รายจําย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 รายการที่ 5. คําปรับปรุงสนามกีฬาอําเภอกะเปอร๑ หมูํที่ 1
ตําบลกะเปอร๑ อําเภอกะเปอร๑ จังหวัดระนอง จํานวนเงิน 10,000,000.-บาท ตามที่ทํานนายก องค๑การ
บริหารสํวนจังหวัดระนองเสนอ ขยายออกไปอีกเป็นเวลาหนึ่งปี (ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖3) กรุณายก
มือขึ้นครับ
มติที่ประชุม
ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม
ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม -

อนุมัติ ฯ 16 เสียง
ไม่อนุมัติ ฯ มีไหมครับ
- ไม่มี
งดออกเสียงมีไหมครับ
ไม่มี

ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับ 16 เสียงรวมประธานนะครับ รายการตํอไปครับ รายการที่
6. คํากํอสร๎างศูนย๑สํงเสริมอาชีพ หมูํที่ 3 บ๎านพรรั้ง ตําบลบางริ้น อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
จํานวนเงิน 1,500,000.-บาท ตามที่ทํานนายก องค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนองเสนอ ขยายออกไปอีก
เป็นเวลาหนึ่งปี (ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖3) เมื่อเพื่อนสมาชิกอภิปรายไหมครับ ถ๎าไมํมีผมจะขอมตินะ
ครับ สมาชิกทํานใดอนุมัติ ให๎ขยายเวลาเบิกจํายเงินงบประมาณร ายจําย ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕61
รายการที่ 6. คํากํอสร๎างศูนย๑สํงเสริมอาชีพ หมูํที่ 3 บ๎านพรรั้ง ตําบลบางริ้น อําเภอเมืองระนอง จังหวัด
ระนอง จํานวนเงิน 1,500,000.-บาท ตามที่ทํานนายก องค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนองเสนอ ขยาย
ออกไปอีกเป็นเวลาหนึ่งปี (ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖3) กรุณายกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม...

-34มติที่ประชุม
ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม
ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม -

อนุมัติ ฯ 16 เสียง
ไม่อนุมัติ ฯ มีไหมครับ
- ไม่มี
งดออกเสียงมีไหมครับ
ไม่มี

ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับ 16 เสียงรวมทั้งประธานนะครับ รายการตํอไปครับ รายการที่
7. คํากํอสร๎างโรงอาหารโรงเรียนบ๎านในวง หมูํที่ 1 ตําบลในวงเหนือ อําเภอละอุํน จังหวัดระนอง จํานวนเงิน
3,005,000.-บาท ตามที่ทํานนายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนองเสนอ ขยายออกไปอีกเป็นเวลาหนึ่งปี
(ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖3) ตรงนี้ทํานสมาชิกในพื้นที่ก็ได๎อภิปรายแล๎วนะครับ ผมจะขอมติที่ประชุม
นะครับ สมาชิกทํานใดอนุมัติ ให๎ขยายเวลาเบิกจํายเงินงบประมาณรายจําย ปร
ะจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕61 รายการที่ 7 คํากํอสร๎างโรงอาหารโรงเรียนบ๎านในวง หมูํที่ 1 ตําบลในวงเหนือ อําเภอละอุํน
จังหวัดระนอง จํานวนเงิน 3,005,000.-บาท ตามที่ทํานนายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนองเสนอ
ขยายออกไปอีกเป็นเวลาหนึ่งปี (ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖3) กรุณายกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม
ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม
ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม -

อนุมัติ ฯ 16 เสียง
ไม่อนุมัติ ฯ มีไหมครับ
- ไม่มี
งดออกเสียงมีไหมครับ
ไม่มี

ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับ 16 เสียง รวมประธานนะครับ รายการตํอไปครับ รายการที่
8. คําจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม๎า จํานวน 1 คัน จํานวนเงิน 4,500,000.-บาท ตามที่ทําน
นายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนองเสนอ ขยายออกไปอีกเป็นเวลาหนึ่งปี (ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๖3) ก็ได๎มีเพื่อนสมาชิกได๎อภิปรายไปแล๎วนะครับ ผมจะขอมตินะครับ สมาชิกทํานใดอนุมัติ ให๎ขยายเวลา
เบิกจํายเงินงบประมาณรายจําย ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕61 รายการที่ 8 คําจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ
ขนาด 150 แรงม๎า จํานวน 1 คัน จํานวนเงิน 4,500,000.-บาท ตามที่ทํานนายกองค๑การบริหารสํวน
จังหวัดระนองเสนอ ขยายออกไปอีกเป็นเวลาหนึ่งปี (ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖3) กรุณายกมือขึ้น
มติที่ประชุม
ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม
ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม -

อนุมัติ ฯ 16 เสียง
ไม่อนุมัติ ฯ มีไหมครับ
- ไม่มี
งดออกเสียงมีไหมครับ
ไม่มี

ประธานสภา อบจ.
16 เสียง รวมประธานนะครับ รายการตํอไปครับ รายการที่ 9. คําจัดซื้อรถบดล๎อ
เหล็ก
ขนาด 10 ตัน จํานวน 1 คัน จํานวนเงิน 3,000,000.-บาท ตามที่ทํานนายกองค๑การ
บริหารสํวนจังหวัดระนองเสนอ ขยายออกไปอีกเป็นเวลาหนึ่งปี (ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖3)
ตรงนี้เป็นเครื่องจักร...

-35ตรงนี้เป็นเครื่องจักรที่มีความจําเป็น ก็มีเพื่อนสมาชิกได๎อภิปรายแล๎วนะครับ ผมจะขอมตินะครับ สมาชิกทํา น
ใดอนุมัติ ให๎ขยายเวลาเบิกจํายเงินงบประมาณรายจําย ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕61 รายการที่ 9
คําจัดซื้อรถบดล๎อเหล็ก ขนาด 10 ตัน จํานวน 1 คัน จํานวนเงิน 3,000,000.-บาท ตามที่ทํานนายก
องค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนองเสนอ ขยายออกไปอีกเป็นเวลาหนึ่งปี (ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖3)
กรุณายกมือขึ้น
มติที่ประชุม
ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม
ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม -

อนุมัติ ฯ 16 เสียง
ไม่อนุมัติ ฯ มีไหมครับ
- ไม่มี
งดออกเสียงมีไหมครับ
ไม่มี

ประธานสภา อบจ.
16 เสียงรวมประธานนะครับ รายการตํอไปครับ รายการที่ 10. คํากํอสร๎าง
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยหลังวัดมัชฌิม หมูํที่ 1 ตําบลบางริ้น อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
จํานวนเงิน 1,223,000.-บาท ตามที่ทํานนายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนองเสนอ ขยายออ กไปอีกเป็น
เวลาหนึ่งปี (ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖3) อันนี้ปีงบประมาณ 2561 สอบถามก็เป็นพื้นที่ของ สจ .รุํงชัย
ทํานอภิปรายไหมครับ
นายรุ่งชัย รักสกุลนิตย์
เรียนทํานประธานสภาที่เคารพ กระผมรุํงชัย รักสกุลนิตย๑ สมาชิกสภาองค๑การ
บริหารสํวนจังหวัด เขต 8 อําเภอเมือง โครงการนี้มีความจําเป็นจริงๆครับทํานประธานขณะนี้เนี่ยบริเวณ
หลังวัดมัชฌิมเจริญธรรม มีคนเข๎าไปอยูํอาศัยเป็นจํานวนมาก แตํสะพานคํอนข๎างจะคับแคบขนาดที่วําสวน
กันได๎เลยครับทํานประธาน ทีนี้โครงการที่ผมเสนอมาเมื่อปี 2561 เนื่องจากได๎รับการร๎องเรียนจากชาวบ๎าน
ให๎ชํวยขยายสะพานให๎หนํอยเพราะไมํไหวแคบจริงๆ ผมก็เลยเสนอเมื่อปี 2561 ตอนนี้ก็เพิ่มมาทราบวําการ
ประกาศประมูลจ๎างมีปัญหาเนื่องจากวําการยื่นเอกสารไมํครบในครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ยื่นสูงกวําราคากลาง
แตํโครงการนี้ผมยังเห็นวํามีความจําเป็นเพราะบรรเทาความเดือนร๎อนของประชาชนที่ใช๎สะพานนี้จริงๆครับ
ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับ ผมขอให๎ทางฝ่ายบริหารชี้แจงนะครับวําตรงนี้ติดขัดอะไร ยื่นมาครั้ง
ครั้งแรกเอกสารไมํถูกต๎อง ใชํไหมครับทํานสมาชิก
นายรุ่งชัย รักสกุลนิตย์

ยื่นเอกสารไมํถูกต๎องครับ ครั้งที่ 2 ปรากฏวํายื่นสูงกวําราคาประเมินครับ

ประธานสภา อบจ.

ก็คงจะเป็นเพราะไมํมีผู๎ประสงค๑จะเข๎าไปกํอสร๎าง ครั้งที่ 3 ยังไมํเปิดใชํไมไหมครับ

ปลัด อบจ.
(ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.) เรียนประธานสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนอง สมาชิกสภาองค๑การบริหาร
สํวนจังหวัดผู๎ทรงเกียรติทุกทํานครับ ขออนุญาตมอบหมายให๎ทางผู๎อํานวยการกองชํางเป็นผู๎ชี้แจงข๎อเท็จจริง
ครับ
ประธานสภา อบจ.
ตรงนี้ผมอยากให๎ชี้แจงวําความเป็นไปได๎ที่จะหาผู๎รับจ๎างมีหรือไมํครับ เพราะวําทาง
เพื่อนสมาชิกก็บอกวํามีความจําเป็น
นายวิชัยพร...

-36นายวิชัยพร สินทรัพย์
(รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง)
กราบเรียนทํานประธานสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนอง สําหรับ
ข๎อสอบถามของสมาชิกเรื่องกํอสร๎างสะพาน คสล .บริเวณหลังวัดมัชฌิมนั้น อยํางที่ทราบวําได๎ทําการประมูล
จ๎างไป 2 ครั้งแล๎ว ครั้งแรกเอกสารหลักฐานไมํถูกต๎อง ครั้งที่ 2 คือยื่นราคาสูงกวํากําหนด คื อตัวนี้จริงๆตาม
หลักเกณฑ๑การคํานวณ ราคากลางคํากํอสร๎างผมก็ตรวจสอบดูแล๎วก็เป็นไปตามหลักเกณฑ๑ ประมาณราคา
ประมาณการก็ถูกต๎องตามหลักเกณฑ๑ทุกอยําง แตํราคาคํอนข๎างต่ําเพราะเป็นสะพานตัวที่ เล็กและสั้น เดี๋ยวนี้
คําอํานวยการเยอะและอีกอยํางตรงนั้นผมได๎สอบถามผู๎ที่รู๎พื้นที่ที่เคยก็สร๎างบริเวณแถวนั้นวําข๎างลํางเขาซุํม
เสี่ยงที่จะเจอกับหินใหญํเป็นอุปสรรคตํอการกํอสร๎าง คือถ๎าเกิดขุดดินแล๎วเจอหินจะมีอุปสรรคจะไมํคุ๎มกับการ
ลงทุน แตํถ๎าถามวําราคาถามวําเ หมาะไหม ราคาบอกวําใช๎ได๎ถ๎ากํอสร๎างในพื้นที่ที่ดินที่เป็นดินธรรมดา
ก็สามารถทําได๎
ประธานสภา อบจ.

อันนี้เป็นเสาเข็ม หรือตีฐานแผํ

นายวิชัยพร สินทรัพย์
(รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง)
ก็คือทําได๎ทั้งหมดอาจจะเป็นฐานแผํก็ได๎ เสาเข็มก็ได๎
ถ๎าเจอหินจริงๆ ก็ทํายากเหมือนกันถ๎าเจอหินใหญํ
ประธานสภา อบจ.

แตํถ๎าฐานแผํ

ทํานสมาชิกคิดวําจะยังไงดีครับ ทํานเห็นถึงความจําเป็นตรงนี้แล๎ว

นายรุ่งชัย รักสกุลนิตย์
เรียนทํานประธานสภาที่เคารพ กระผมรุํงชัย รักสกุลนิตย๑ สมาชิกสภา
องค๑การบริหารสํวน จังหวัด เขต 8 อําเภอเมือง คือผมทราบปัญหาแล๎วเนื่องจากวําอาจจะเกิดความไมํคุ๎มคํา
ของผู๎รับเหมาที่จะมาทํางาน แตํผมก็อยากจะเรียนวํามันจําเป็นเพราะได๎รับความเดือดร๎อนมานานมาก
คือถ๎าอยํางนั้นผมอยากจะขอให๎สภาอนุมัติให๎ขยายไปกํอน แล๎วหลังจากนี้จะเข๎าไปดูในพื้นที่และอาจจะ
ประสานกับผู๎รับเหมาที่สามารถทําได๎นะและเข๎ามาดูวําจะทําอยํางไรได๎บ๎างครับ
ประธานสภา อบจ.
เพื่อนสมาชิกก็ชํวยกันดูนะครับวําจะดําเนินการอยํางไรได๎เพราะมีความ
จําเป็นจริ งๆตรงนั้นผมก็เห็นแล๎ววําแคบจริงๆ และในนั้นก็อยูํกันเยอะมาก และทางนั้นก็ผํานไปยังถนน
เพชรเกษมได๎ด๎วย ผมจะขอ มติจากที่ประชุมนะครับ สมาชิกทํานใดอนุมัติ ให๎ขยายเวลาเบิกจํายเงิน
งบประมาณรายจําย ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕61 รายการที่ 10. คํากํอสร๎างสะพานคอนก รีตเสริม
เหล็กบริเวณซอยหลังวัดมัชฌิม หมูํที่ 1 ตําบลบางริ้น อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง จํานวนเงิน
1,223,000.-บาท ตามที่ทํานนายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนองเสนอ ขยายออกไปอีกเป็นเวลาหนึ่งปี
(ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖3) กรุณายกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม
ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม
ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม -

อนุมัติ ฯ 16 เสียง
ไม่อนุมัติ ฯ มีไหมครับ
- ไม่มี
งดออกเสียงมีไหมครับ
ไม่มี

ประธานสภา อบจ.
16 เสียง รวมประธานนะครับ รายการที่ 11. คําจัดซื้อรถตักหน๎าขุดหลังชนิด
ขับเคลื่อน 4 ล๎อ จํานวน 1 คัน จํานวนเงิน 3,300,000.-บาท ตามที่ทํานนายกองค๑การบริหารสํวน
จังหวัดระนองเสนอ ขยายออกไปอีกเป็นเวลาหนึ่งปี (ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖3)
สมาชิกทํานใด...

-37สมาชิกทํานใดอนุมัติ ให๎ขยายเวลาเบิกจํายเงินงบประมาณรายจําย ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕61
รายการที่ 11. คําจัดซื้อรถตักหน๎าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน 4 ล๎อ จํานวน 1 คัน จํานวนเงิน
3,300,000.-บาท ตามที่ทํานนายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนองเสนอ ขยายออกไปอีกเป็นเวลา
หนึ่งปี (ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖3) กรุณายกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม
ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม
ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม -

อนุมัติ ฯ 16 เสียง
ไม่อนุมัติ ฯ มีไหมครับ
- ไม่มี
งดออกเสียงมีไหมครับ
ไม่มี

ประธานสภา อบจ.
16 เสียง รวมทั้งประธานนะครับ รายการตํอไปครับ รายการที่ 12. คําจัดซื้อ
รถเกลี่ยดิน ขนาด 150 แรงม๎า จํานวน 1 คัน จํานวนเงิน 7,500,000.-บาท ตามที่ทํานนายกองค๑การ
บริหารสํวนจังหวัดระนองเสนอ ขยายออกไปอีกเป็นเวลาหนึ่งปี (ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖3)
มีทําน สมาชิกอภิปรายไหมครับ ถ๎าไมํมีผมจะข อมตินะครับ สมาชิกทํานใดอนุมัติ ให๎ขยายเวลาเบิก
จํายเงินงบประมาณรายจําย ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕61 รายการที่ 12.คําจัดซื้อรถเกลี่ยดิน
ขนาด 150 แรงม๎า จํานวน 1 คัน จํานวนเงิน 7,500,000.-บาท ตามที่ทํานนายกองค๑การบริหารสํวน
จังหวัดระนองเสนอ ขยายออกไปอีกเป็นเวลาหนึ่งปี (ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖3) กรุณายกมือขึ้น
ครับ
มติที่ประชุม
ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม
ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม -

อนุมัติ ฯ 16 เสียง
ไม่อนุมัติ ฯ มีไหมครับ
- ไม่มี
งดออกเสียงมีไหมครับ
ไม่มี

ประธานสภา อบจ.
16 เสียงรวมประธานนะครับ รายการตํอไป รายการที่ 13. คํากํอสร๎าง
บ๎านพัก 10 คูหา ภายในศูนย๑เครื่องจักรกลองค๑การ บริหารสํวนจังหวัดระนอง ตําบลเขานิเวศน๑ อําเภอเมือง
ระนอง จังหวัดระนอง จํานวนเงิน 6,500,000.-บาท ตามที่ทํานนายกอง ค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนอง
เสนอขยายออกไปอีกเป็นเวลาหนึ่งปี (ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖3) อันนี้ผมอยากจะขอทราบวําติดขัด
ตรงไหนที่ยังไมํประกาศครับ เชิญครับ
ปลัด อบจ.
(ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.)
เรียนประธานสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนอง สมาชิกสภาองค๑การ
บริหารสํวนจังหวัดผู๎ทรงเกียรติทุกทํานครับ
การขอขยายคํากํอสร๎างบ๎านพัก 10 คูหา ภายในศูนย๑
เครื่องจักรกลองค๑การ บริหารสํวนจังหวัดระนอง ตามรายละเอียดแล๎วขณะนี้ อยูํในขั้นตอนของการจัดทํา
ราคากลาง แล๎วก็งบประมาณตรงนี้ งบประมาณที่โอนมาจากเงินเหลือจํ ายปีงบประมาณ 2561 ในขั้นตอน
ของการทําราคากลางก็ขออนุญาตให๎ทาง ผอ .กองชํางได๎ชี้แจงถึงข๎อเท็จจริงของความลําช๎าให๎ที่ประชุมได๎
ทราบครับ
ประธานสภา...

-38ประธานสภา อบจ.
ก็คือกําลังทําราคากลาง นี่คืองบที่ตั้งรายการใหมํ ที่ผมจําได๎ของปี 2561 ผมจะขอ
มติในที่ประชุมนะครับ สมาชิกทํานใดอนุมัติ ให๎ขยายเวลาเบิกจํายเงินงบประมาณรายจําย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 รายการที่ 13. คํากํอสร๎างบ๎านพัก 10 คูหา ภายในศูนย๑เครื่องจั กรกลองค๑การ
บริหารสํวนจังหวัดระนอง ตําบลเขานิเวศน๑ อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง จํานวนเงิน 6,500,000.บาท ตามที่ทํานนายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนองเสนอ ขยายออกไปอีกเป็นเวลาหนึ่งปี (ภายในวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖3) กรุณายกมือขึ้น
มติที่ประชุม
ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม
ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม -

อนุมัติ ฯ 14 เสียง
ไม่อนุมัติ ฯ มีไหมครับ
- ไม่มี
งดออกเสียงมีไหมครับ
ไม่มี

ประธานสภา อบจ.

14 เสียงรวมประธานนะครับ ขอบคุณครับ ตํอไปเป็นระเบียวาระที่ 7

ระเบียบวาระที่ 7

ญัตติ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประธานสภา อบจ.
ประธานสภา อบจ . - ตํอไปเป็นระเบียบวาระที่ 7 ญัตติ ขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจําย ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖2 ในหมวดคําครุภัณฑ๑ ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง จํานวน
11 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 19,550,000.-บาท ขอเชิญนายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนอง ชี้แจง
รายละเอียดตํอที่ประชุม เชิญครับ
ปลัด อบจ.
(ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.) เรียนประธานสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนอง สมาชิกสภาองค๑การบริหาร
สํวนจังหวัดผู๎ทรงเกียรติทุกทํานครับ ตามที่องค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนอง ได๎ตั้งงบประมาณรายจําย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไว๎ในหมวดคําครุภัณฑ๑ ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง ของสํวนราชการตํางๆ จํานวน
35 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 74,458,300 บาท นั้น เนื่องจากมีโครงการ ที่ได๎ตั้งจํายไว๎ตามข๎อ บัญญัติ
งบประมาณรายจําย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในหมวดคําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง จํานวน 11 โครงการ
คาดวําจะไมํสามารถทําสัญญากํอหนี้ผูกพันได๎ทันภายในปีงบประมาณ พ
.ศ.2562 เป็นเงินทั้งสิ้น
19,550,000 บาท ซึ่งบางโครงการองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนอง ได๎ออกประกาศประก วดราคาด๎วยวิธี
ทางอิเล็กทรอนิกส๑ไปแล๎ว แตํปรากฏวํา ผู๎ค๎ายื่นเอกสารประกวดราคาด๎วยวิธีการทา งอิเล็กทรอนิกส๑ไมํถูกต๎อง
ทําให๎ต๎องนํากลับไปทําการทําทวนราคากลางใหมํให๎เป็นปัจจุบัน เนื่องจากราคากลางที่ผู๎บริหารให๎ความ
เห็นชอบได๎มีระยะเวลาเกินกวํา 30 วัน จําเป็นต๎องทําการทบทวนราคากลางใหมํ ให๎เป็นปัจจุบัน โดยถือ
ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2560 เพื่อออกประกาศประกวดราคาด๎วยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกส๑ใหมํ และบางโครงการอยูํระหวํางการจัดทําโครงการในระบบจัดซื้อ จัดจ๎างเพื่อจัดทําราคา
กลางในระบบอิเล็กทรอนิ กส๑ นอกจากนี้ยังมีโครงการที่ได๎ดําเนินการจัดจ๎างและได๎ประกาศผลผู๎ชนะการจัด
จ๎างแล๎ว แตํยังไมํสามารถลงนามในสัญญาจ๎างได๎ เนื่องจาก การลงนามในสัญญาจ๎างจะกระทําได๎ตํอเมื่อลํวง
พ๎นระยะเวลาอุทธรณ๑และไมํมีผู๎ใดอุทธรณ๑ ขณะนี้ยังอยูํในชํวงระยะเวลาการอุทธรณ๑ ตามพระราชบัญ ญัติการ
จัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ.2560 อีกทั้งยังมีโครงการที่เบิกจํายจากคําบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง ตามที่ได๎รับการถํายโอนภารกิจในการดูแลสนามกีฬากลางจังหวัด
ซึ่งได๎รับอนุมัติ...

-39ซึ่งได๎รับการอนุมัติโครงการในชํวงปลายปีงบประมาณ พ .ศ.2562 ทําให๎ไมํสามารถดําเนินการจัดจ๎างตาม
โครงการดังกลําวได๎ทันภายในปีงบประมาณ พ .ศ.2562 ดังนั้น เพื่อให๎การบริหารงบประมาณขององค๑การ
บริหารสํวนจังหวัดระนองเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย และไมํกํอให๎เกิดความเสียหายแกํทางราชการ จึงมีความ
จําเป็นต๎องขออนุมัติกันเงินงบประมาณไว๎ทําการเบิกจํายในปีงบประมาณ พ .ศ.2563 ซึ่งการอนุมัติกันเงินไว๎
ทําการเบิกจํายในปีงบประมาณถัดไป เป็นอํานาจของสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนองที่จะพิจารณา
อนุมัติ ตามระเบียบกระทร วงมหาดไทย วําด๎วยการรับเงิน การเบิกจํายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ .ศ.2547 ข๎อ 59 วรรคหนึ่ง รายละเอียดปรากฏตาม
บัญชีโครงการ ที่ได๎จัดสํงให๎ประธานสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนองทราบเป็นการลํวงหน๎าแล๎ว
ตามหนังสือ ที่ รน 51004/1722 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562 จึงขอเสนอให๎ที่ประชุมสภาองค๑การบริหาร
สํวนจังหวัดระนองได๎โปรดพิจารณาอนุมัติตํอไป ครับ
ประธานสภา อบจ.
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการรับเงิน การเบิกจําย
การฝากเงิน การเก็บรั กษาเงิน การตรวจเงินขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ .ศ.๒๕๕๗ หมวด ๕ ข๎อ ๕๙
วรรคหนึ่ง ในกรณีที่มีรายจํายหมวดคําครุภัณฑ๑ที่ดิน และสิ่งกํอสร๎าง ยังมิได๎กํอหนี้ผูกพันแตํมีความจําเป็น
จะต๎องจํายเงินนั้นตํอไปอีก ให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตํอสภาท๎ องถิ่นได๎อีกไมํเกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี มีสมาชิกทํานที่จะอภิปรายขอเชิญครับ ผมอยากจะให๎สมาชิกชํวยดูนะครับวําเป็นโครงการ
อีกหลายโครงการชํวยตรวจโครงการนะครับ เพราะบางโครงการดูแล๎ว คือยังไมํได๎เอามาดําเนินการจัดซื้อจัด
จ๎างนะครับ ก็ขอให๎เพื่อนสมาชิกได๎ดูกํอนนะครับ ผมขอพักการประชุม 5 นาทีครับ

- พักการประชุม 5 นาที –
ประธานสภา อบจ.
ครับก็เข๎าสูํวาระการประชุมตํอนะครับ เทําที่ตรวจดูก็มีโครงการ ทํานเธียรชัย
จะเสนออยํางไรบ๎างครับ
นายเธียรชัย สายน้าใส
เรียนประธานที่เคารพ ผมเธียรชัย สายน้ําใส สมาชิกสภา เขต 6 อําเภอกระบุรี
ผมขอเสนอให๎เราอนุมัติรวดเดียวเลยนะครับ และโครงการไหนที่เราจะไมํกันเงินก็แยกออกมาครับ
ประธานสภา อบจ.
ทํานสมาชิกเห็นด๎วยไหมครับ ขอผู๎รับรองด๎วยครับ ผู๎รับรองถูกต๎องนะครับ
เพื่อนสมาชิกได๎ดูแล๎วนะครับ ผมจะขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภานะครับ ตามที่ทํานเธียรชัยเสนอ
ขออนุมัติพิจารณาในวาระนี้รวดเดียว และโครงการไหนที่จะไมํกินเงินก็แยกออกไป ทํานสมาชิกทํานใดเห็น
ด๎วยโปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม
ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม
ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม

อนุมัติ ฯ 14 เสียง
ไม่อนุมัติ ฯ มีไหมครับ
- ไม่มี
งดออกเสียงมีไหมครับ
- ไม่มี
ประธานสภา...

-40ประธานสภา อบจ.
เป็นอันวําที่ประชุมเห็นด๎วย
14 สียง กับผู๎เสนอให๎พิจารณารวดเดียว
และโครงการไหนที่ไมํกันเงินก็แยกลงมตินะครับ ก็มีของทําน สจ.สมทวน เชิญครับ
นายสมทวน ตันจู
เรียนทํานประธานที่เคารพ และเพื่อนข๎าราชการพร๎อมทั้งเพื่อนสมาชิกทุกทํานครับ
ผมสมทวน ตันจู สมาชิกสภา อบจ . เขต 1 อําเภอเมืองค รับ คือโครงการของผมที่ปรับปรุงซํอมแซมวัดบ๎าน
หินดาด ตั้งไว๎ 360,000 บาท ตั้งไว๎ 2-3 ครั้งไมํผํานสักครั้ง เพราะวําผู๎รับจ๎างไมํมีนะครับ เพราะโครงการนี้
ทําไปก็ขาดทุนไมํมีใครรับครับ ตั้งโครงการไว๎ตั้งแตํปูนซีเมนกระสอบละ 50 บาท ตอนนี้ 100 กวําบาทแล๎ว
ใครจะมารับจ๎ างครับ ผมก็ขอให๎ทํานประธานชํวยพิจารณานะครับ ต๎องตั้งไว๎ประมาณ 6-7 แสนบาทถึงจะมี
ผู๎รับเหมาก็สร๎างครับ
ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับ ของทําน โครงการที่ 4 นะครับ จากที่ฟังทํานอภิปรายก็คงจะทําไมํได๎
เพราะวําทํานบอกวําปูนราคาตํางกันเยอะ โครงการที่ 4 บ๎านหินดาด แตํ มีความจําเป็นที่จะต๎องซํอมที่จะต๎อง
ทํานะครับ ตรงนี้ทําอยํางไรก็ทําในวงเงินนี้ไมํได๎อยูํแล๎ว ทํานจะอนุญาตให๎ตกไปนะครับ มีเพื่อนสมาชิกทําน
ใดมีโครงการที่ทํานไมํเห็นด๎วยที่จะให๎กันเงินไหมครับ ก็ตรวจดูแล๎วนะครับไมํมีสมาชิกอภิปราย
นะครับ
มีทั้งหมดกี่โครงการครับ 11 โครงการ ที่ผมได๎ ขอมติที่ประชุมเมื่อสักครูํ ที่ประชุมมีมติถูกต๎องนะครับ
ในกรณีที่ยกเว๎นโครงการที่ 4 ของทําน สจ.สมทวนคือไมํกันเงิน และผมก็ได๎ขอมติที่ประชุมไปแล๎วเมื่อสักครูํ
มติที่ประชุมก็ถูกต๎องนะครับ เราจะลงมติเป็น 2 ประเด็นนะครับเพราะไมํมีเพื่อนสมาชิกอภิปรายแล๎ว
ก็มีทํานเดียวที่อภิปรายคือทําน สจ .สมมทวน คือไมํกันเงินโครงการที่ 4 นะครับ เมื่อไมํมีผู๎ใดอภิปราย
ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกทํานใดอนุมัติให๎กันเงินงบประมาณรายจําย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕62 โครงการที่ 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11 กรุณายกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม
ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม
ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม

อนุมัติ ฯ 14 เสียง
ไม่อนุมัติ ฯ มีไหมครับ
- ไม่มี
งดออกเสียงมีไหมครับ
- ไม่มี

ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับ 14 เสียง รายการตํอไปที่สมาชิกสภาขึ้นอภิปรายไมํขอกันเงิน
โครงการที่ 4 นะครับ สมาชิกทํานใดอนุมัติให๎กันเงินงบประมาณ คําปรับปรุงซํอมแซมเมรุเผาศพสํานักสงฆ๑
บ๎านหินดาด หมูํที่ 2 ตําบลทรายแดง อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง จํานวนเงิน 365,000.-บาท
ตามที่ทํานนายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนองเสนอ โปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม
ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม
ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม -

อนุมัติ ฯ - ไม่มี
ไม่อนุมัติ ฯ มีไหมครับ
14 เสียง
งดออกเสียงมีไหมครับ
ไม่มี
ประธานสภา...
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ไมํอนุมัติ 14 เสียง ขอบคุณครับ ตํอไปเป็นระเบียบ วาระที่ 8 นะครับ

ระเบียบวาระที่ 8

เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภา อบจ.
เชิญครับ

เรื่องอื่นๆ มีสมาชิกทํานใดที่จะสอบถามหรือเสนอตํอที่ประชุมสภาในวาระอื่นๆ

นายบัญเทิง กุลมลิวัลย์
เรียนทํานประธานสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดที่เคารพ และเพื่อนสมาชิก
ผู๎ทรงเกียรติ ผมนายบัญเทิง กุลมลิวัลย๑ สมาชิกสภา อบจ .เขต 3 อําเภอกระบุรี ผมใช๎เวลาไมํเยอะครับทําน
10 นาทีนะครับ ก็เนื่องจากวํา ผมได๎ไปประชุมที่ อบต .มะมุครับเกี่ยวกับงานประเพณีเสด็จพระแขํงเรือที่
อําเภอกระบุรีได๎จัดกันมาตลอดระยะเวลาร๎อยกวําปี ซึ่งปีนี้ก็ได๎สรุปวําจัดวันที่ 13-15 ตุลาคม ซึ่งกําหนดการ
ก็คือวันที่ 13 จะมีพิธีตักบาตรนะครับ ซึ่งวันที่ 13 ก็เป็นวันสวรรคตของรัชการที่ 9 ทางอําเภอกระบุรีก็จัด
ให๎มีการตัดบาตร และวันที่ 14 ก็จะมีการแขํงขันปกติครับ และสรุปวําพิธีเปิดและพิธีปิดจะใช๎เป็นวันที่ 15
วันเดียวครับ พิธีเปิดตอนเช๎า และปิดตอนเย็นครับ ทํานประธานที่จะไปเป็นประธานพิธีเปิดก็ได๎แจ๎งที่ประชุม
วํา ทําน สส.คงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน๑ สมาชิกสภาผู๎แทนราษฎรจังหวัดระนอง และประธานในพิธีปิดก็คือนายวรา
นนท๑ เกลื่อนสิน ประธานสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนอง และที่สําคัญผมอยากให๎ประธานแจ๎งไปยัง
ผู๎บริหารให๎กําหนดวันประชุมขอเป็นอาทิตห น๎า ซึ่งผมก็ได๎ตุ๏กตามาเป็นวันที่ 18 นะครับ ประชุมที่ อบจ .
ก็ขอเรียนไว๎เพียงแคํนี้ครับ ขอบคุณมากครับ
ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับ ตรงนี้ก็ต๎องทําเป็นกําหนดการการเปิดงานและขอให๎ทาง อบจ .เปิด
ประชุมกําหนดวันประชุม อันนี้อยูํในกองการศึกษา ทํานผอ .จรูญนะครับทํานชํวยกําหนดวันประชุมเพื่อได๎
สรุปในการดําเนินงาน ทํานได๎กําหนดหรือยังครับ ชี้แจงในที่ประชุมได๎ไหมครับ
ผอ.กองแผนฯ
กราบเรียนทํานประธานและสมาชิกสภาทุกทํานครับ ขณะนี้ทางกองการศึกษาได๎
ทําหนังสือแตํยังไมํได๎กําหนดวันวําจะเอาวันที่ 18 กันยายน 2562 แตํเนื่องจากวันที่ 18 กันยายน 2562
ทราบจากทางหนํวยราชการตํางๆวําเรามีภารกิจที่จะต๎องเดินทางไปประชุมสมาพันธ๑ที่สตูล ไมํทราบวําจะมี
เหตุขัดข๎องประการใดวันที่ 18 กันยายน 2562
ประธานสภา อบจ.
วันที่ 18 กันยายน ทํานไปสตูล ประชุมสมาพันธ๑ ถ๎าเกิดวําเราเลื่อนมากํอนหน๎านี้
ได๎ไหมครับ เอาภายในอาทิตย๑นี้ได๎ไหมการประชุมจะได๎สรุปวําใครทําอะไรยังไงแบบไหน ได๎ไหมครับภายใน
อาทิตย๑นี้ ทํานไมํต๎องให๎จวนตัวเกินนะครับ ตรงนี้ต๎องตั้งคณะกรรมการดําเนินของแตํละฝ่ายอะไรตํออะไรไหม
ครับ ผมอยากจะให๎ภายในอาทิตย๑นี้ดีกวํา
ผอ.กองแผนฯ

วันที่ 13 เราติดเข๎าอบรมที่เฮอริเทจ

ประธานสภา อบจ.
ของอาจารย๑พนมวัสใชํไหมครับ วันที่ 13 เราลงทะเบียนอยํางเดียวนะครับ และ
กลับมาเราจะนัดประชุมบํายไหม ผมชอบทํางานแบบนี้ จะได๎เสร็จไปเป็นเรื่องๆ ผมขอประชุมชํวงบํายวันที่
13 นะครับ ทําน สจ .ต๎องเรียนเชิญผู๎เกี่ยวข๎องในพื้นที่ ด๎วยใชํไหมครับ เพราะวันที่ 13 เรามีลงทะเบียนของ
ราชภัฎอุดรธานีของอาจารย๑พนมวัสมาให๎ความรู๎เกี่ยวกับการเลือกตั้ง เกี่ยวกับ สตง . เกี่ยวกับระเบียบข๎อ
กฎหมายหลายๆเรื่องนะครับ ตรงนี้ผมเองอยากจะขอฝากไมํทราบวํา อบจ.ไปกี่ทํานนะครับ
ตรงนี้มีความรู๎...

-42ตรงนี้มีความรู๎เยอะมาก มีสมาชิกได๎ไปอบรมกันหลายคนแล๎ว แม๎กระทั่งข๎าราชการก็ควรไปเข๎าอบรมนะครับ
เขามาในพื้นที่แล๎วไมํต๎องเปลืองคําใช๎จํายคําเดินทาง คําที่พักนะครับ จํายแตํคําลงทะเบียนอยํางเดียวนะครับ
ผมเห็นสํวนมากคิดวําตัวเองเกํงแล๎ว เลยเป็นแบบนี้นะครับ อบจ . ผมก็ลืมไปวําจะประชาสัมพันธ๑เรื่องนี้ด๎วย
ก็ขออนุญาตตรงนี้เลย แจ๎งชื่อได๎เข๎าอบรมนะครับ และเพื่อนสมาชิกก็แจ๎งมา 6-7 ทํานนะครับ ก็ตรงนี้มีเพื่อน
สมาชิกทํานใดอภิปรายเชิญครับ
นายพิจิตร ช่วยชนะ
เรียนทํานประธานสภาที่เคารพ กระผมขอเรียนเรื่องศา ลาอเนกประสงค๑ หมูํที่ 3
ตําบลบางหินครับ วันนั้นทางกองกิจฯได๎ไปหาผมและไปประสานเรื่องวําทาง สตง .จะมาตรวจวํามีสถานที่ใด
สร๎างแล๎วไมํมีประโยชน๑ซึ่งชาวบ๎านไมํได๎ใช๎ ทีนี้ศาลาอเนกประสงค๑ที่หมูํที่ 3 อยูํคูํกับเมรุ พอเมรุใช๎ไมํได๎ ศาลา
ก็ไมํได๎ใช๎ผมก็เรียนไว๎เพื่อติดรายงานการประชุมนะครับไมํได๎เพื่อจะร๎องเรียนเรื่องการซํอมเมรุหรืออยํางอยําง
ใด เพราะผมก็ไมํมีโอกาสที่จะติดตามแล๎ว ก็สมัยหน๎าก็ไมํได๎ลงเลือกตั้งนะครับ ทีนี้ทางกองกิจให๎เอาเอกสาร
ไปให๎กรรมการที่ดูแลศาลาอเนกประสงค๑ตรงนั้นวําวันไหนใช๎ เดือนหนึ่งใช๎เทําไหรํ ผมขอเ รียนเลยวําก็คงไมํได๎
ใช๎เพราะวําเมรุไมํได๎ใช๎ ใช๎ไมํได๎ ทีนี้การที่จะซํอมเมรุผมก็แจ๎งไว๎หลายครั้งแตํก็ไมํได๎รับการตอบรับ กระผมก็
เรียนไว๎เพื่อจะได๎ลงในรายงานการประชุมไว๎เทํานั้นเองวําศาลาอเนกประสงค๑ หมูํที่
3 ตําบลบางหินนั้น
ที่ไมํได๎ใช๎ก็เพราะวําเมรุเสียไมํได๎ซํอมนะครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภา อบจ.
คือตรงนี้ ในเขตพื้นที่ของผมอาคารอเนกประสงค๑หลายตัวอาคาร ที่ สตง .เขาให๎ทํา
ระเบียบอยํางนี้ได๎ใช๎หรือไมํได๎ใช๎ก็จะให๎ประธานชุมชนเป็นผู๎ดูแลและลงบันทึก แตํแบบของทํานไมํใชํ เพราะ
เมรุใช๎ไมํได๎ใชํไหมครับ และศาลาก็อยูํใกล๎เมรุ ตรงนี้ผมจําได๎เคยอภิปลายหลายครั้งเรื่องเกี่ยวกับไฟใชํไหมครับ
นายพิจิตร ช่วยชนะ
คือเสียอยูํตลอดนะครับ เพราะเมรุใช๎ระบบปลอดมลพิษนี้ถ๎าเราไมํได๎ใช๎บํอยก็จะ
เสียนะครับ ทีนี้คนไมํได๎บํอยเทําไหรํก็เลยไมํได๎ใช๎ ทีนี้มีปัญหาที่สําคัญก็คือ สตง.จะตรวจสอบวําสิ่งที่สร๎างแล๎ว
ไมํได๎ใช๎ประโยชน๑ มันก็มีปัญหาเรื่องงบประมาณที่ออกไปให๎เราปฏิบัติสถานที่ไว๎ให๎ชาวบ๎านได๎ใช๎ แตํไมํได๎ก็จะ
เกิดปัญหา ผมก็เรียนไว๎เผื่อ สตง.จะตรวจสอบจะได๎อธิบายให๎เขาฟังวําไมํได๎เพราะเมรุเสีย
ประธานสภา อบจ.
ผมแนะนําอยํางนี้นะทําน ทํานก็เขียนในใบรายงาน ศาลาตรงนี้ไมํได๎ใช๎เพราะต๎อง
ประกอบกับพิธีทางศาสนา ก็คือฌาปณกิจศพ แตํตอนนี้ไมํมีใครมาใช๎ศาลาก็ไมํได๎ใช๎
นายสุรพล ชูศรี
เรียนทํานประธานสภา ผมสุรพล ชูศรี สมาชิกสภา เขต 3 อําเภอกะเปอร๑ พอพูด
ถึงเรื่องเมรุก็ ขอฝากตํอไปนิดหนึ่งนะครับ เป็นเรื่องตอนนี้คือเมรุจริงๆระบบปลอดมลพิษของเราตอนนี้ตั้งแตํ
สุขสําราญ มีตําบลบางหิน ตําบลกะเปอร๑ ตําบลเชี่ยงเหลี่ยง ลําสุดหมูํที่ 2 ตําบลบ๎านาที่กําลังใช๎อยูํตอนนี้มี
ปัญหาทั้งหมดที่ผมกลําวมา 4 ตัว ปัญหานําจะลักษณะเดียวกัน แตํตัวลําสุดที่ เพิ่งรับมอบไปที่วัดชณาราม
หมูํ ที่ 2 ตําบลบ๎านนาตัวนี้ คํอนข๎างเป็นตัวลําสุดระบบคํอนข๎างใหมํ เป็นเตาที่ประหยัดไฟฟ้าน้ํามันอะไร
ประมาณนี้ แตํสิ่งที่จําเป็นที่สุดที่ผมได๎คุยกับทางประธานตรวจรับทําน ผอ .จรูญ และทางเจ๎าอาวาสวัดที่เรา
เอาเมรุไปไว๎ อยํางน๎อยต๎องทําความเข๎าใจกับที่จะดูแลเพราะจากประสบการณ๑ที่ผํานมาตรงนี้ ถ๎าเราไปบอกวํา
ให๎คนตายกํอนแล๎วไปดําเนินการเกี่ยวกับการเดินเครื่องจักรเผาศพตรงนั้น วิธีที่แก๎ปัญหาตรงนี้ที่ผมใช๎อยูํให๎มี
คนดูแล ถ๎าไมํมีคนเสียชีวิตใช๎เวลาสัก 1-2 อาทิตย๑ ถ๎าไมํมีผู๎เสียชีวิตก็ให๎ไปวอร๑มเค รื่องไว๎ อยํางน๎อยระบบ
พวกหัวฉีดได๎ทํางาน รู๎สึกวําตอนนี้ที่ใช๎มาก็มีผลดีนะครับ ก็ฝากในที่ประชุมนี้ไว๎วําที่ผํานมาเรา ไปสร๎างแล๎ว
ปลํอยไว๎ไมํได๎ใช๎งาน คือต๎องให๎มีผู๎เสียชีวิตถึงได๎ใช๎งาน แตํตอนนี้ก็ใช๎วิธีต๎องให๎ทางวัดชํวยดูแลตรงนี้ให๎เรา
เพราะเป็นทรัพย๑สิน...

-43เพราะยังเป็นทรัพย๑สินของเรา และถ๎าอนาคตเป็นไปได๎ผมวําสิ่งกํอสร๎างเหลํานี้สมควรที่จะถํายโอนให๎กับทาง
เจ๎าของให๎ได๎ดูแลบํารุงรักษา ถ๎าไมํอยํางนั้นเขาก็คาดหวังทาง อบจ.เรา ถ๎าไปอยูํที่เขาก็จะได๎ดูแลเต็มที่ ก็ต๎อง
ฝากไว๎ตรงนี้ด๎วย ขอบคุณครับ
ประธานสภา อบจ.

ขอบคุณครับ เชิญทํานอิสหากครับ

นายอิสหาก สาลี
ทํานประธานที่เคารพ ผมอิสหาก สาลี สมาชิกสภาเขตอําเภอสุขสําราญ
พูดถึงเรื่องเมรุนะครับ ของอําเภอสุ ขสําราญก็มี 1 ตัวนะครับ ที่วัดควน ไทรงาม ซึ่งเมรุตัวนี้ก็สร๎างมา
งบประมาณเกือบ 4 ล๎าน ผมเองเมื่อลงพื้นที่ได๎รับการร๎องขอจากชาวบ๎านหลายครั้งวําให๎ชํวยเรํงดําเนินการ
เรื่องเมรุตัวนี้นะครับ ผมเองก็ประสานทาง อบจ .ทางชําง และชํางก็ไปดูแลหลายที่ผมเองก็ได๎เข๎าไปดูแล๎ว
ปัญหาที่เกิดขึ้นก็จากการสอบถามชําง ชํางจะติดตํอไปชํางกรุงเทพต๎องมีเสียคําใช๎จําย เพราะลงมาจะต๎องเสีย
คําใช๎จํายตรงนี้เราจะหางบประมาณตัวไหนมาให๎กับชํางที่จะลงมาดู ทีนี้ผมมีแนวคิดในลักษณะนี้นะครับวําถ๎า
เป็นไปได๎ตัวไหนที่เราสํงมอบได๎ ก็สํงมอบให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นใ นพื้นที่ พอเราสํงมอบให๎สมมุติอยําง
เขตอําเภอสุขสําราญเราก็สํงมอบให๎กับองค๑การบริหารสํวนตําบลนาคาไปนะครับ สํอมอบในลักษณะที่ไมํ
เรียบร๎อยในลักษณะนี้แตํพอเข๎าไปอยูํในมือของเขาก็อาจจะไปดัดแปลงหรือใช๎เตาถํานอะไรของเขาก็ได๎ แตํถ๎า
อยูํในลักษณะที่ไมํสํงมอบให๎เขาก็ไมํสามารถที่จะดําเนินการได๎ตอนนี้ของสุขสําราญผมถือวําเขาเดือดร๎อนมาก
นะครับเพราะมีเมรุที่เดียวนะครับที่วัดควน ไทรงาม เวลามีคนตายมาก็จะต๎องมากะเปอร๑นะครับก็คํอนข๎างที่
จะเสียคําใช๎จํายพอสมควร ก็อยากจะฝากเรียนเรื่องนี้นะครับให๎ทางผู๎รับผิดชอบได๎รํวมกันหาวิธีการแก๎ไข
ปัญหาอยํางจริงจังนะครับ เพราะเรื่องเมรุผมจําได๎วํา 4 ปี ที่ผํานพ๎นมาสภานี้ไมํมีการประชุมครั้งไหนที่จะไมํ
พูดถึงเมรุนะครับ แตํพูดแล๎วก็เงียบหายนะครับ เราไมํได๎หาวิธีการที่จะหาวิธีการแก๎ไ ขปัญหาอยํางจริงจัง
ขึ้นมา ถ๎าเป็นไปได๎ผมอยากจะให๎ทํานประธานตั้งคณะกรรมการสักชุดหนึ่งโดยที่มอบหมายให๎สํวนหนึ่งสํวนใด
เป็นผู๎หาวิธีการและให๎รายงานตํอสภานี้ขึ้นมาในครั้งตํอไปถ๎ามีการประชุมสภานะครับ ขอเรียนเทํานี้นะครับ
ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับ ผมเองก็เห็นด๎ว ยนะครับ เกี่ยวกับเรื่องเมรุก็ฟังกันมาทุกครั้งอยํางที่
ทํานบอกนะครับวํามีแตํการอภิปรายแตํไมํมีการแก๎ไขปัญหา ทีนี้พอมาพูดถึงเรื่องตั้งคณะกรรมการ ให๎เพื่อน
สมาชิกถามกํอนอภิปรายตํอนะครับ มีสมาชิกทํานใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ถ๎าไมํมีผมก็ฝากด๎วยนะครับก็
เหมือนกับคณะกรรมการที่ตรวจโรงเรียนกระบุรี อาคารที่จะพัง ครั้งที่แล๎วก็ได๎อภิปรายก็อภิปรายทุกครั้งเรื่อง
นี้ของทําน สจ .อภิชาติ หลีกภัย ก็ไมํทราบวําตั้งคณะกรรมการหรือยังและเรื่องคุณครูโรงเรียนบ๎านในวง
ก็ให๎ตั้งคณะกรรมการด๎วยนะครับ โรงเรียนในวงนี่คือเรื่องใหมํ แตํเรื่องโรงเรียนกระบุรีไมํทราบวําตั้งหรือยัง
และก็เรื่องเมรุอยํางที่ทํานสมาชิกได๎มีการสอบถามผมก็อยากจะให๎ถ๎าเรามอบเป็นของวัด มอบให๎เป็นเจ๎าของ
พื้นที่จะดีกวําไหม คณะกรรมการตรงนี้ถ๎าเราใช๎คณะกรรมการติดตามงบประมาณได๎ไหมครับ เดี๋ยวทํานนายก
ลองดูนะครับและให๎คําตอบด๎วย มีเพื่อนสมาชิกทํานใดที่จะอภิปรายมีไหมครับ ถ๎าไมํมีเชิญทํานปลัดครับ
ปลัด อบจ.
(ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.)
เรียนประธานสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนอง สมาชิกสภา
องค๑การบริหารสํวนจังหวัดผู๎ทรงเกียรติทุกทํานครับ ในประเด็นข๎อสอบถามซึ่งนําจะเป็นเรื่องเดียวกันทําน
สจ.พิจิตร สจ .สุรพล และทํานสจ .อิสหากนะครับ ก็มี 2 เรื่องที่เข๎าไปเกี่ยวข๎องก็คือเรื่องของอาคาร
อเนกประสงค๑กับเรื่องของเมรุ ก็ขออนุญาตที่จะเรียนชี้แจงในเรื่องของอาคารอเนกประสงค๑กํอนนะครับ ซึ่ง
เป็นผลสืบเนื่องจ าก สตง.ได๎เข๎าตรวจสอบการใช๎ประโยชน๑และความคุ๎มคําของศาลาอเนกประสงค๑และได๎มี
ข๎อสังเกตขอแนะนําให๎ในสํวนของการใช๎ประโยชน๑ให๎เกิดความคุ๎มคําโดยเราจะต๎องมีแผนในการใช๎ตัวอาคาร
ซึ่งขณะนี้ทางกองกิจการสภาเองก็ได๎ออกตรวจสอบในเรื่องของอาคารตํางๆแล๎วก็อยูํในการดําเนินการ
และรายงานให๎ สตง.ทราบ...
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โดยตลอดในที่ประชุมมีการพูดคุย เรื่องเมรุอยํางที่เคยเรียนที่ประชุมวําด๎วยปัญหาสภาพปัญหาตามอํานาจ
หน๎าที่ขององค๑การบริหารสํวนจังหวัดสํวนหนึ่งที่เราไมํสามารถที่จะไปสร๎างเมรุปกติได๎ต๎องเป็นเมรุปลอด
มลพิษซึ่งจ ะเป็นปัญหาในการใช๎ซึ่งจะมีต๎นทุน และคําใช๎จํายที่สูงและการดูแลบํารุงรักษาก็ยากนะครับ
แล๎วการใช๎งานถ๎านานๆเราใช๎ก็จะเป็นปัญหากับตัวระบบของเมรุ อยํางที่ทําน สจ .สุรพลได๎แนะนําวําวัดเองซึ่ง
เป็นพื้นที่ตั้งสํวนใหญํก็ต๎องมีคนที่มีความรู๎ต๎องเอาใจใสํและดูแลก็คือสํวนหนึ่งของการบํารุงรักษา ก็อยากจะให๎
สํวนอื่นได๎เป็นแนวทางด๎วยนะครับในเรื่องข อง สจ.พิจิตรได๎นําเรียนเรื่องความชํารุดเสียหายตรงนี้ในเบื้องต๎น
จริงๆแล๎วองค๑การบริหารสํวนจังหวัดก็เป็นหน๎าที่ ที่ทรัพย๑สินที่ได๎ดําเนินการกํอสร๎างไว๎แล๎วและชํารุดเสียหาย
งบประมาณก็มีไว๎ในการซํอมแซมทรัพย๑สินก็สามารถที่จะให๎ชํางลงไปตรวจสอบและประมาณการคําใช๎จําย
แตํปัญหาทํานก็ทราบแล๎วพอประสานก็คํอนข๎างจะหาผู๎รับจ๎างยาก เพราะจะมีคําใช๎ในบางสํวนที่ไมํเข๎า
ระเบียบที่จะเบิกจํายได๎แตํถ๎ามาแล๎วให๎มาตรวจสอบแล๎วมีรายการซํอม คําใช๎จํายในการเดินทางอะไรตํางก็
บวกอยูํในคําซํอมแซม แตํถ๎าเพื่อตรวจซํอมบํารุงบางครั้งระเบียบก็มีปัญหาน ะครับ ยังไงก็แล๎วแตํในเรื่องของ
การดูแลจะต๎องมีตํอไปเพราะเป็นทรัพย๑สินนะครับ และในประเด็นของข๎อสอบถามในเรื่องของการโอน
ทรัพย๑สินให๎กับสํวนราชการตํางๆก็สามารถที่จะกระทําได๎แตํวําวันนี้องค๑การบริหารสํวนจังหวัดเองก็ได๎มีการ
ออกหนังสือสอบถามความต๎องการไปแล๎วนะครับ ก็บางที่บางแหํงก็แสดงเจตนาบางสํวนก็แสดงเจตนาโดยมี
เงื่อนไขก็ต๎องซํอมแซมให๎เรียบร๎อย บางทีก็บอกวําไมํประสงค๑จะขอรับนะครับ ก็หลังจากนี้แล๎วก็จะมีการสรุป
รอความชัดเจนในเรื่องของผู๎บริหารที่เข๎ามาในการที่โอนมอบให๎กับทางท๎องถิ่นนะครับ ตามคําแนะนํา ในสํวน
ของการแตํงตั้งคณะทํางานก็เห็นด๎วยเพื่อเป็นแนวทางออกที่เกิดความชัดเจนในเรื่องของฝ่ายสภาทีจะมีการตั้ง
คณะทํางานเพื่อไปเสนอแนะแนวทางและวิธีการในการแก๎ไขปัญหานะครับเพราะเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ของทางเจ๎าหน๎าที่นะครับ นอกจากที่ได๎นําเรียนชี้แจงไว๎แล๎ว เผือมีวิธีการไหนที่ดีกวํา เราก็จะได๎ดําเนินการให๎
เกิดประโยชน๑สูงสุดกับประชาชน และในเรื่องของการแตํงตั้งคณะกรรมการเรื่องโรงเรียนกระบุรี ทางกองชําง
เองได๎มีความเห็นเสนอให๎แตํงตั้งคณะกรรมการพิจารณารื้ อถอนขณะนี้ได๎สํงเรื่องให๎ทางฝ่ายกองพัสดุและ
ทรัพย๑สิน ซึ่งเป็นต๎นเรื่องที่จะเข๎าสูํกระบวน การของการจําหนํายตามระเบียบวําด๎วยการพัสดุก็จะต๎องมีการ
แตํงตั้งคณะกรรมการ ขณะนี้ทราบวําอยูํในการแตํงตั้งคณะกรรมการครับ
ประธานสภา อบจ.
ทํานก็ชี้แจงโดยหลักการและหลักเกณฑ๑แตํไมํทราบวําทําได๎หรือไมํได๎
ตั้งคณะกรรมการรื้อถอนอาคารโรงเรียน กระบุรี พอมีการรื้อถอนก็ต๎องมีงบประมาณ และที่ทํานปลัดได๎
แนะนําให๎สภามีสิทธิ์ในการตั้งคณะกรรมการก็มีอยูํแล๎วถ๎าข๎าราชการไมํเดินงานก็ทําอะไรไมํได๎ ผมคิดวําคงจะ
ตั้งรํวมกัน เรื่องเมรุก็ปัญหาเยอะมาก ทําแล๎วไมํใช๎ ใช๎ไมํได๎บ๎างเป็นภาระหนักมาก ก็ไมํเป็นเดี๋ยวก็คํอย
ปรึกษาเพื่อนสมาชิกและจะเสนอให๎ตั้งคณะกรรมการแบบไหนโดยที่เอาฝ่ายสภารํวมกับข๎าราชก ารและลง
สํารวจเมรุของเพื่อนสมาชิกแตํละทํานและหาวิธีการแก๎ไขเรํงดํวน และตรงนี้ผมขอฝากเพื่อนสมาชิกด๎วยวํา
โครงการตอนนี้มีปัญหาพอเรามีเงินจํายขาด ครั้งแรกโครงการทั้งหมดผมคิดวําจะเอามาตั้งจํายรายการใหมํ
ของเงินทีเหลือทั้งหมดของปี 2562 มี 40 กวําล๎านสมาชิกยังไมํได๎ เอาทําอะไรเลย ข๎าราชการขอมาแล๎วเป็น
โบนัสสองล๎านหก ผมก็ไมํใจดําก็ให๎ไป เพื่อที่จะเอาไปจัดโบนัสในแตํละปี แตํผมขอเลยวําโบนัสครั้งนี้ที่ให๎ไป
ไมํใชํเป็นพิธีปฏิบัตินะครับ เอาประเภทที่ขับเคลื่อนงานตํอไปข๎างหน๎าให๎ได๎ ตอนนี้สภาได๎พิจารณาหลาย
โครงการให๎กับข๎าราชการใน อบจ.นะครับ เหมือนอยํางเชํนหลังคาตํอเติมปรับปรุงอาคารเกําของ อบจ . ทําไป
ทํามาก็ติดขัดมีปัญหา พูดในที่ประชุมจบก็คิดวําคงจะมีปัญหากันอีก ก็ขออยําให๎เกิดอยํางนั้น คุยในที่ประชุม
อยํางไรก็ทําอยํางนั้นนะครับ เรื่องกํอสร๎างอาคารใหมํก็เห็นใจข๎าราชการก็ให๎ไป 17 ล๎าน เรื่องโบนัสก็คืนให๎ไป
แตํขออยํางเดียวให๎ข๎าราชการได๎ทํางานให๎เต็มที่ มีเพียงไมํกี่คนที่คอยตั้งประเด็น
ข๎อกฎหมายเขาไปถึงไหนแล๎ว ...

-45ข๎อกฏหมายเขาไปถึงไหนแล๎วยังไมํรู๎เรื่อง ผมบอกไว๎เลยมีหลายค นที่โดนฟ้องจากบริษัทฟ้องแล๎วอันตรายมาก
ด๎วยที่ผมทราบมานะครับ เพราะการคิดวําตัวเองนั่งตรงนี้แล๎วคิดวําตัวเองใหญํ ตัวเองนี่ดําเนินการได๎ พอเจอ
บริษัทที่เกํงกวําเขามีบุคลากรที่ดีกวําเราก็เพี้ยงพล้ําผมเอ็นดูข๎าราชการเอ็นดูเจ๎าหน๎าที่เพราะคนบางคนเอา
วิชาของตัวเองไปป ะทะกับฝ่ายที่มีประเด็น ฝ่ายที่เป็นโจทย๑ก็เลยสร๎างความไมํพอใจ และถ๎าอยูํอยํางนี้ก็คงมี
อีกหลายคนที่จะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น นี่ผมขอให๎ทาง ผอ.กองแผนฯได๎เปิดให๎เพื่อนสมาชิกได๎เพิ่มเติมแผนเพราะ
ทํานเลํนเอางบประมาณของปี 2562 ของเพื่อนสมาชิกออกหมดเลยแล๎วไปตั้งปี 2563 ปี 2464 พอตั้ง
รายการใหมํของปี 2562 ไมํสามารถทําได๎ ผมก็ไมํเข๎าใจวําเอาออกทําไม อยากจะให๎ทํานกําหนดวันเพิ่มเติม
แผนได๎ไหมครับ ได๎เมื่อไหรํ เมื่อมีเงินเหลือจํายที่เอามาใช๎ไมํได๎เพื่อนสมาชิกจะได๎เอาไปพัฒนาพื้นที่ได๎ เงิน
สะสมก็คือเงินที่กันไปแล๎ว นี่สี่สิบกวําล๎านต๎องมากันอีก 20 % แทนที่จะตั้งจํายรายการใหมํเต็มเม็ดเงินแตํละ
ปีผมตามทันพวกทํานหมดนะครับ 40 กวําล๎าน มากัน 20 % หายไปตั้งเทําไหรํ 8 ล๎าน ถ๎าไมํกันเงินเอามา
ตั้งจํายรายการใหมํเต็มเม็ดเงิน 40 กวําล๎าน ทําให๎เกิดประโยชน๑แตํพอถึงเวลาไมํมีในแผนปี 2562 ผมก็ตั้งไว๎
แล๎วกับเพื่อนสมาชิกที่ไมํได๎โครงการวําตั้งงบประมาณจํายเพิ่มเติมตั้งรายการใหมํให๎ พอให๎เพื่อนสมาชิกไปดู
ไมํมีในปี 2562 เพราะถูกเอาออกไปไว๎ปี 2563 ปี 2564 ทั้งๆที่โครงการไมได๎ทํา นี่คือสิ่งที่ เกิดขึ้นใน อบจ.
และหลายเรื่องๆหลายๆอยํางด๎วย ผมเองก็ต๎องขอชื่นชมนะครับข๎าราชการที่ตั้งใจทํางาน กองบางกองเหลือ
ข๎าราชการไมํกี่คนเหมือนกองพัสดุเหลือไมํกี่คนแตํงบประมาณก็ออกตํอเนื่อง กองชํางดูแลหลายเรื่องก็
สามารถดําเนินการได๎ นี่ระยะเวลาถึงสิ้นกันยายน วันนี้ วันที่ 11 กันยายน เพื่อนสมาชิกตั้งจํายรายการใหมํ
กันไหมครับดูโครงการในปี 2562 แล๎วให๎ทําน ผอ.แผนเพิ่มเติมกํอนสิ้นปีงบประมาณได๎ไหมครับ
ผอ.กองแผนฯ
กราบเรียนทํานประธานและสมาชิกผู๎ทรงเกียรติครับ คือการเพิ่มเติมแผนต๎อทําเป็น
กระบวนการคือ 1.คือเรื่องของปัญหาความต๎องการ แตํถ๎าเป็นความต๎องการของ อปท .ต๎องเข๎าสูํ ระบบการ
ประสานแผน และเข๎าคณะกรรมการสนับสนุน เข๎าคณะกรรมการพัฒนา ต๎องเป็นกระบวนการ เพราะฉะนั้น
ห๎วงระยะเวลา 10 กวําวันที่เหลือผมคาดวํานําจะดําเนินได๎ไมํทันนะครับ สํวนที่ 2 ที่จะชี้แจงก็คือตามที่ทําน
เรียนวํากองแผนเอาโครงการออก จริงๆการจัดทําแผนผลสําเร็จอยูํที่กอง แผน แตํความต๎องการในการที่เสนอ
ปรับเข๎าปรับออกเป็นของสํวนราชการตํางๆที่เป็นคณะกรรมการสนับสนุนได๎มีการเสนอมาวํา โครงการใดอยูํ
โครงการใดย๎าย โครงการใดเปลี่ยนแปลง ผมไมํได๎เป็นคนพิมพ๑ออก เขาเสนอมาผมเป็นคนจัดทําและนําเข๎าที่
ประชุมครับ
ประธานสภา อบจ.
อันนี้ผมเข๎าใจนะครับ แตํผมถามวําที่อ๎างวําข๎าราชการ คือทุกกอง และเพื่อน
สมาชิกมีสํวนรับรู๎ไหม ไมํมีเลย และกองแตํละกองเอาออกได๎อยํางไง มาเอาโครงการของเพื่อนสมาชิกออกได๎
ยับไง คุณมีสิทธิ์อะไร ผมเองตั้งแตํมาเป็น สจ.ผมรู๎เลยวําแผนนี่สําคัญมากคุณมีโครงการอยูํในแผนมากเมื่อไหรํ
ดีที่สุด ตรงนี้จําเป็นก็หยิบขึ้นมาใช๎ อันนี้จําเป็นตั้งจํายรายการใหมํ ก็โดนเอาออกเหมือนกัน ผมถามวํากองแตํ
ละกองมีสิทธิ์อะไรไปเอาโครงการเขาออก เพื่อนสมาชิกอยํางนี้นะครับทํานดูโครงการของทําน ปี
2562
โครงการไหนไมํมีทําหนังสือถามกองแผน ฯ กองแผนฯบอกวําก องแตํละกองเอาให๎ชี้แจงเลยวําเอาออกเพราะ
อะไร เพราะเม็ดเงิน 40 ล๎าน 50 ล๎าน ไตรมาสสุดท๎ายยังมาไมํถึง ผมวํานําจะเกิน 45 ล๎าน เงินที่สามารถให๎
เพื่อนสมาชิกได๎ลงพื้นที่ เพราะทํามา 2 ปี ก็เป็นกระบวนการที่จะกันอยํางไงไมํให๎ สจ.แดงเอางบประมาณตรง
นี้ไปใช๎ได๎ ตั้งรายการใหมํให๎เพื่อนสมาชิก ก็หยิบโครงการออกจากปี 2562 นี่คือสิ่งที่ผมคิดวําไมํนําจะเกิดขึ้น
พอถึงเวลาไปตกเป็นเงินสะสม 40 ล๎าน 45 ล๎าน 50 ล๎าน คุณก็ต๎องไปกันเงินอีก 20 % หายไปอีกเกือบครึ่ง
เอามาใช๎เทําไหรํเอง ผมต๎องการเอาเงินมาใช๎เพราะอะไร เพราะมีสิทธิ์ที่อะไรจะเกิ ดขึ้นได๎ รัฐบาลข๎างบน
เสถียรภาพตอนนี้ก็มีปัญหาอยูํ เงินที่เราอยูํในพื้นที่ของเราเอาไปดําเนินการในพื้นที่ของเราถ๎าเกิดโดนเรียกคืน
เราจะเดินได๎อยํางไร...

-46เราจะเดินได๎อยํางไรองค๑กรปกครองสํ วนท๎องถิ่นโดยเฉพาะ อบจ . ตรงนี้ผมฝากข๎าราชการด๎วยหลายครั้งแล๎ว
พอพูดกันเดี๋ยวทําน ผอ .จรูญก็น๎อยใจอีก เราพูดกันในสภานะทํานนะ ผมก็ไมํมีอะไรสํวนตัวนะทําน
ผมก็วําตามข๎อเท็จจริง นะทําน เพราะวําคนทํางานผมก็อยากเอาไว๎ เซฟไว๎ คนที่ไมํทํางานผมไมํห๎า มนะครับ
คนมีประเด็นเยอะๆผมไมํห๎ามนะครับ หลายคนแล๎ว ของผอ .จรูญ ผมขอไว๎เองให๎อยูํตํอนะครับ เพราะความดี
และการทํางานของทํานก็ยังมีนะครับ มีเพื่อนสมาชิกทํานใดที่จะอภิปรายอีกไหมครับ ของทําน สจ .อิสหากที่
ลงไปทํานชํวยชี้แจงด๎วยครับวําจะเพิ่มเติมแผนได๎เมื่อไหรํ
นายอิสหาก สาลี
ทํานประธานที่เคารพ ผมอิสหาก สาลี สมาชิกสภาเขตอําเภอสุขสําราญ ทํานครับ
ของอําเภอสุขสําราญแยกออกเป็น 2 สํวน สํวนแรกเราขออนุมัติกันเงินไว๎แล๎วเมื่อเช๎า ของโครงการปี 2562
ประธานสภา อบจ.

ที่ให๎เพิ่มโครงการที่เราเพิ่งไปประชุมมา

นายอิสหาก สาลี
ขออรัมพบท นิดหนึ่งนะครับ ขี่ม๎าเลียบคํายนิดนะครับ ผมเข๎าในนะครับ คือใน 2
สํวน สํวนนั้นที่เราอ๎างเหตุผลเมื่อเข๎าวํายังอยูํระหวํางการจัดทําราคากลางของอําเภอสุขสําราญจริงแล๎วผมก็
พยายามเซฟขั้นตอนการใช๎เจ๎าหน๎าที่ขององค๑การบริหารสํวนจังหวัดมาพอสมควรพยายามทําเป็นโครงการ
เดียวคือทําเทียบเรือของแหลมนาว ตรงนั้นพอลงพื้นที่จะได๎รับการสอบถามของชาวบ๎านในพื้นที่มาโดยตลอด
ก็เมื่อเช๎าพอผมเข๎ามาทํานประธานก็ถามแล๎ววํานายกอําเภอไมํนําจะทําหนังสือทวงถามวําโครงการนั้นไปถึง
ไหนแล๎ว เรื่องนี้ทํานปลัดทํานก็คงจะทราบดี ในฐานะรักษาการทํานนายก วันนั้นเ ราไปมอบบ๎านที่อําเภอ
สุขสําราญทํานนายกอําเภอก็ได๎พูดเรื่องนี้ เราก็ชี้แจงแล๎ววําอยูํระหวํางดําเนินการ ผมพยายามไมํพูดในสภา
สํวนไหนทีประสานกันข๎างลํางได๎เราก็ประสานนะครับ แตํบางครั้งถ๎าเราเงียบจนเกินไปงานของเราก็ไมํเดิน
สํวนที่ 2 ก็ต๎องขอบคุณทํานประธานสภาเป็นอยํางสูงที่ได๎ให๎เกียรติไปรํวมรับฟังปัญหาความเดือดร๎อนของพํอ
แมํพี่น๎องชาวอําเภอสุขสําราญวันนั้นที่หาดประภาสเมื่อวันที่ 9 กันยายน มีชาวบ๎านเดือดร๎อนเป็นจํานวนมาก
ได๎มารวมกันที่หาดประภาสและก็ 1 ในนั้นก็มีหัวหน๎าสํวนราชการตํางๆจากจังหวัดโดยทางทํานผู๎วําราชกา ร
จังหวัดได๎มอบหมายให๎ทางนายอําเภอเป็นตัวแทน ของทํานลงไปพื้นที่สถานีวิจัยทรั พยากรชายฝั่ง ไมํวําจะ
เป็นหัวหน๎าอุทยาน ทสจ.จังหวัด และเจ๎าทํา ซึ่งสาระสําคัญปัญหาใหญํก็เกิดจากการกัดเซาะชายฝั่งกํอนที่เรา
จะไปชี้แจงกับชาวบ๎านทางทํานประธานทําน สส.ได๎เข๎ารํวมรับฟังความคิดเห็นก็ได๎ข๎อสรุปออกมาวํา ปัญหากัด
เซาะชายฝั่งถ๎าเราจะแก๎ไขดําเนินการให๎ถูกต๎องตามหลักวิชาการจะต๎ องดําเนินการอยํางคํอยเป็นคํอยไป
และไมํ ให๎สภาพภูมิทัศน๑บริเวณนั้นเสียหาย ก็เลยมีมาตรการ 2 สํวน ในสํวนแรกที่ประชุมได๎มอบหมายให๎
องค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนองจะต๎องแก๎ไขเรํวดํวน สํวนแรกก็ต๎องขอบคุณทางองค๑การบริหารสํวนจังหวัด
ระนองที่ได๎สํงเครื่องจักรกลหนักคือรถแม็คโคไปแล๎วเมื่อวาน และได๎เริ่มดําเนินการในวันนี้ แก๎ไขปัญหา
ชั่วคราวคือได๎ไปเอาต๎นสนที่มีอายุ 200-300 ปีที่ล๎มตามชายหาดเอามากั้นไว๎เพื่อเป็นการบรรเทา ทุก
ชั่วคราว และแผนในขั้นที่ 2 เพื่อจะของบประมาณจากองค๑การบริหารสํวนจังหวัดมาจํานวนหนึ่งแตํวําตรงนี้
ที่วําจะต๎องเข๎าสูํกระบวนการในการเพิ่มเติมแผนที่ทํานประธานนําเรียนเมื่อสักครูํผมเห็นด๎วยกับทํานประธาน
เป็นอยํางสูงนะครับ เพราะวําโครงการทุกโครงการถ๎าเราไมํมีอยูํ ในแผน ถ๎าไมํเริ่มต๎นที่แผน เราก็จะทําอะไร
ไมํได๎ ตรงนั้นก็จะต๎องดําเนินการ แตํวํางบประมาณก็คงไมํมากไมํกี่ล๎านบาท เพราะใช๎ในลักษณะวัสดุท๎องถิ่น
เป็นสํวนใหญํ เพื่อจะให๎ทราบได๎งอกเงยขึ้นมา และสํวนที่ 2 ที่ 3 เราคํอยหามาตรการตํอไป แตํในเบื้องต๎นใน
สํวนนี้คาดวําพรุํงนี้หรือมะรืนนี้ คาดวําจะมีหนังสือมาจากในท๎องถิ่นเพื่อที่จะให๎องค๑การบริหารสํวนจังหวัดเข๎า
สูํกระบวนการในการเพิ่มเติมแผน ถ๎าทําน ผอ .จรูญบอกวําขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนเราไมํสามารถที่จะ
ดําเนินการให๎เร็วทันทํวงทีในปีงบประมาณ 2562
ซึ่งมีระยะเวลา...

-47ซึ่งมีระยะเวลาแคํ 10 กวําวัน กวําจะประสานแผนในระดับท๎องถิ่น แตํอยํางน๎อยที่สุดในปีงบประมาณ
2563 เราก็สามารถนําเม็ดเงินมาใช๎ได๎ในสํวนนี้ สํวนเรื่องนี้ผมจะรีบดําเนินการอยํางเรํงดํวนพร๎อมกับ
ประสานสํวนราชการที่เกี่ยวข๎องในพื้นที่อีกครั้งนะครับ ในเบื้องต๎นนี้ก็ต๎องขอบคุณทางอ งค๑การบริหารสํวน
จังหวัดระนอง ขอบ คุณทางรักษาการนายก ขอบคุณทํานประธานสภาที่ทํานได๎รับไว๎ในที่ประชุมในวันนั้นนะ
ครับก็ต๎องขอขอบคุณอีกครับนะครับ
ประธานสภา อบจ.
คือตรงนี้ผมก็ได๎ลงพื้นที่เอง และด๎วยอะไรหลายๆอยํางพอไปเห็นแล๎วต๎องปรับปรุง
แก๎ไขแล๎วนะครับ เพราะถ๎าไมํแก๎ไขจะเดือดร๎อนพี่น๎องประชาชนในพื้นที่มากนะครับ ทําน ผอ .จรูญทํานลอง
ชํวยคิดนะครับวําจะดําเนินการอยํางไรให๎งบประมาณเอาในใช๎ ได๎ในปีนี้ 2562 ทํานจะเสนออยํางไรต๎องมี
ทางออกนี่ถือวําเป็นเรื่องฉุกเฉิน ถนนก็พัง น้ําก็เข๎าไปในที่ของชาวบ๎าน ทํานลองดูนะครับวําถ๎าไมํมีในแผนเรา
ใช๎อํานาจผู๎วําราชการจังหวัดได๎ไหม ชํวยดูนะครับ และอีกเรื่องทําน สจ
.อิสหาก คือวันนั้นที่ไปคือเรื่อง
นายอําเภอสุขสําราญ ทํานก็พยายามถามเกี่ยวกับทําเทียบเรือ พยายามจะให๎ตอบให๎ได๎ ผมก็ตอบไปวํากําลัง
ดําเนินการ แตํพอเมื่อวานมารู๎วํามีหนังสือจากนายอําเภอ
มาถามผมอยากจะให๎นายอําเภอได๎เข๎าใจวํา
หนํวยงานมันคนละองค๑กรกันนะครับ ทํานไมํสามารถที่จะมากําหนด กํากับได๎นะครับ ถ๎าเกิดทํานเป็น สจ .
ทํานสามารถที่จะดําเนินการ แตํนี่ทํานเรํงทําหนังสือมาถามทั้งๆที่รู๎ระเบียบการควรจะเป็นอยํางไรในการที่จะ
เอาไปให๎มีผู๎วําจ๎าง ต๎องไปตามขั้นตอน แตํนี่ทํานทําหนั งสือมาถามเองเลย ผมก็เพิ่งมาทราบถ๎า ผมทราบกํอน
หน๎านั้นผมจะบอกทํานในที่ประชุม วําตําแหนํงหน๎าที่คนละหนํวยงานกั น เราเองก็พยายามเรํงเพราะทํานอิส
หากก็เรํงอยูํนะครับ แล๎วไมํทราบวําทํานถามเสร็จแล๎วทํานจะไปประชาสัมพันธ๑กับพี่น๎องประชาชนหรือไมํ
วําผมได๎ถามไปแล๎วอะไรตํออะไร เพราะบางครั้งก็นําจะออกรูปนั้นนะ ทํานผอ .จรูญ ผมขอฝากด๎วยนะครับวํา
จะทําอยํางไร เพราะผมไปดูพื้นที่ผมเสียดายมากเลยนะครับต๎นสนอายุ 200-300 ปี ล๎มทั้งหมดเลยนะครับ
มีเพื่อนสมาชิกทํานใดที่จะอภิปรายอีกไหมครับ คือผมคิดวําการเปิดประชุมครั้งนี้ และคงจะใช๎เวลาอีกนานถ๎า
เกิดไมํมีอะไรที่สําคัญๆ หรือถ๎าเพื่อนสมาชิกไมํเข๎าชื่อ แล๎วห๎องประชุมนี้จะให๎เ จ๎าหน๎าที่มาใช๎ต๎องย๎ายจากตัว
อาคารทั้งหมดชั้นลําง กองพัสดุฯ กองชําง กองแผนฯ สํานักปลัดฯ ต๎องย๎ายมา ที่นี่หมดเลย เพราะต๎องมอบ
พื้นที่ให๎ผู๎รับเหมาแล๎วเพื่อจะทํา การปรับปรุงอาคาร ให๎เสร็จนะครับ ย๎ายวันไหนนะครับ ย๎ายให๎เสร็จกํอน
วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ครับ เมื่อไมํมีสมาชิกทํานใดที่จะอภิปราย ก็ต๎องขอขอบคุณทํานสมาชิกสภาทุกทําน
และผู๎เข๎ารํวมประชุมทุกทํานนะครับ ผมขอปิดประชุมครับ
ปิดประชุม

14.00 น.
(ลงชื่อ)
(นางมนทนา สินทรัพย๑)
เลขานุการสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ)

ผู๎บันทึก/พิมพ๑/ทาน
(นางสาววิภารัตน๑ ชํางคิด)
ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานธุรการ

