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เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562
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กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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รายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
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เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562
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…………………….………….………
ผู้มาประชุม
1. นายวรานนท์
2. นายธนกร
3. นายสมทวน
4. นายบุญจริง
5. นายสมชาย
6. นายไพโรจน์
7. นายพลณรงค์
8. นายรักษ์พล
9. นายสุภาพ
10. นายนิพนธ์
11. นายเจริญ
12. นายบัญเทิง
13. นายอภิชาติ
14. นายเธียรชัย
15. นายมงคล
16. นายสุรพล
17. นายพิจิตร
18. นายณัฐพงษกร
19. นายสุเทพ
20. นายอิสหาก

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

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

พรหมสุวรรณ
รักสกุลนิตย์

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง (ลา)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอําเภอเมืองระนอง (ลา)

1. นายสุวิทย์

หลักชัย

2. นางเสาวลักษณ์
3. นายจรูญ

สมัยแก้ว
เชาวนรังค์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
ผู้อํานวยการกองคลัง
ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายภักดี
2. นายรุ่งชัย
ผู้เข้าร่วมประชุม

5.นางศศิธร...

-

24. นางศศิธร
5. นางมนทนา
6. นายวิชัยพร

สารแขวีระกุล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและส่งเสริมการท่องเที่ยว รักษาราชแทน
หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สินทรัพย์
หัวหน้าฝ่ายการประชุม รักษาราชการแทนผู้อํานวยการ
กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สินทรัพย์
หัวหน้าฝ่ายสํารวจและออกแบบ รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการกองช่าง

7. นางสาวกมลพรรณ พัฒนา

หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่

8. นายนิพนธ์
9. นางสาวกัญจนา

ครูชํานาญการ รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านในวง
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
หัวหน้าฝ่ายสํารวจและออกแบบ
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
(แทน) หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
หัวหน้าฝ่ายข้อมูลและติดตามประเมินผล
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคคลากร
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการรักษาการในตําแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ รักษาการในตําแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย
วินัยและส่งเสริมคุณธรรม
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ รักษาการในตําแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

แซ่กวน
รัตนเทพี

10. นางสาวชุลีพร
สันตยานนท์
11. นายศิริศักดิ์
ศรีสว่าง
12. นางพรทิพย์
ศรีคง
13. นางชนิตา
ตัณฑะจินะ
14. นางสาวพัชนา
ลิกขะไชย
15. นางนิภา
เชาวนรังค์
16. นางสาวรวินทร์นิภา ผาดํา
17. นางสาววลาสินี พงษ์ไทย
18. นางศิริพัฒน์
ยอดอุดม
19. นางสาวอานา

ทองสม

20. นางปัณฑิตา

จินาล่อง

21. นางอรอุมา

เทพทอง

22. นางสาวเกศกนก ศิริคง
23. นางกัลยาณี
ม่วงหีต
24. นางสุภาพร
25. นายภิญโญ
26. นายดํารงพันธ์
27. นางนริสา
28. นายเอกศักดิ์
29. นายพงศธร

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ รักษาการในตําแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
หมวดทอง
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
พิเคราะห์ฤกษ์ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เพชรคง
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
ไพเราะ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เรนชนะ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
รุ่งเรือง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
30.นางสาวจีรายุพร...

30. นางสาวจิรายุพร
31. นางสาวณัฐณิชา
32. นางสาววิภารัตน์

3สมบัตินา
ทิพย์อักษร
ช่างคิด

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

สื่อสารมวลชน
เริ่มประชุมเวลา

10.25 น.

เลขานุการสภา อบจ.
เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ท่านประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระนอง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง และผู้เข้าร่วมประชุม ทุก
ท่านคะ ขณะนี้เวลา 10.25 น. ถึงกําหนดเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง สมัย
วิ สามัญ สมัยที่ 4 ประ จําปี พ .ศ.๒๕ 62 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
จํานวน 22 ท่าน ได้ลงชื่อมาประชุมจํานวน 20 ท่าน ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระนองที่มีอยู่ ถือว่าครบ องค์ประชุมตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ลําดับต่อไป ขอเรียนเชิญ ท่านวรานนท์ เกลื่อนสิน ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระนอง จุดธูป-เทียน บูชาพระรัตนตรัย ขอเรียนเชิญคะ ประกาศสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระนอง ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระนอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ. ๒๕62 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ได้มี
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รน 51004/1961 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกมติการ
อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 ไว้ทําการเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เฉพาะรายการค่าจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายและอุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกายพร้อมติดตั้ง จํานวน 20 รายการ และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รน 51004/1962 ลงวันที่
26 กันยายน 2562 เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕61 รายการค่าจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายและอุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพร่างกายพร้อมติดตั้ง
จํานวน 12 รายการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2547 ข้อ 59 วรรคสอง
“หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดําเนินการ ก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ .ศ. ๒๕๔๐ จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระนอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี พ .ศ.๒๕62 มีกําหนด ๗ วัน ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน –
6 ตุลาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ กันยายน พ .ศ. ๒๕62 ลงชื่อนายวรานนท์ เกลื่อนสิน ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ลําดับต่อไป ขอเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระนองกล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ขอเรียนเชิญคะ
ประธานสภา อบจ.
ท่าน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระนอง ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจัง หวัดระนอง คณะข้าราชการ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระนอง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ในวันนี้สืบ
เนื่องจาก ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองว่ามีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องนําเรื่อง
ขออนุมัติ...

-4ขออนุมัติยกเลิกมติการอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ไว้ทําการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เฉพาะรายการค่าจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
และอุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพร่างกายพร้อมติดตั้ง จํานวน 20 รายการ และเรื่อง ขออนุมัติขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕61 รายการค่าจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
และอุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพร่างกายพร้อมติดตั้ง จํานวน 12 รายการ รวมทั้งเรื่อง รายงานแสดงผล
การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ประจําปี 2561 และเรื่องอื่น ๆ เพื่อให้สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระนองได้พิจารณา ดังนั้น เพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง จึงได้มี
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖2
และได้กําหนดให้มีการประชุมในวันนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ที่ได้แจกให้กับทุกท่านทราบแล้ว
นั้น บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมจึงขอเปิดการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ. 2562 และขอดําเนินการประชุมตามระเ บียบวาระการประชุม
ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระนองสมัย
วิ สามัญ สมัยที่
3 ประจําปี
พ . ศ . 2562 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

ระเบียบวาระที่ 3

ญัตติ ขออนุมัติยกเลิกมติการอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ พ .ศ.2561 ไว้ทําการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 เฉพาะรายการค่าจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายและ
อุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพร่ายกายพร้อมติ ดตั้ง จํานวน
20 รายการ

ระเบียบวาระที่ 4

ญัตติขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ .ศ.2561 รายจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องออกกําลัง
กายและอุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพร่ายกายพร้อมติดตั้ง
จํานวน 12 รายการ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบั ติงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระนอง ประจําปี 2561

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภา อบจ.

เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1 นะครับ

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา อบจ.
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองสมัย
วิสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระนอง

ผู้มาประชุม
ผู้ไม่มาประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม
สื่อสารมวลชน
เริ่มประชุมเวลา

10.25 น.

ประธาน

-4ระเบียบวาระที่ ๑
ระเบียบวาระที่ ๒
ระเบียบวาระที่ 3
ระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 5
ระเบียบวาระที่ 6
ประธานสภา อบจ.

เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1 นะครับ

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา อบจ.
ระเบียบวาระที่ ๒
ประธานสภา อบจ.
ระเบียบวาระที่ 3
ประธาน

-6ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง พบว่ามีข้อผิดพลาดในการเสนอ
ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ .ศ.2561 ต่อสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดระนอง ในรายการค่าจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายและอุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพ
ร่ างกายพร้อมติดตั้ง จํานวน 20 รายการ เป็นเงิน 2,984 ,700 บาท กล่าวคือรายการดังกล่าว
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่
1 ประจําปี พ .ศ.2562
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ได้อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวั ดระนองแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายตามรายการข้างต้น เนื่องจากรายการเครื่องออกกําลังกายและอุปกรณ์ทดสอบ
สมรรถภาพร่างกายพร้อมติดตั้ง จํานวน 20 รายการที่ได้กําหนดไว้บางรายการไม่สามารถดําเนินการได้
ตามที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ โดยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอ ง ได้อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายจากที่ได้ตั้งงบประมาณเดิมไว้ 20 ราย แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น 12 รายการ
และได้ปรับลดวงเงินในการจัดซื้อจากเดิม จํานวน 2,984,700 บาท เหลือ จํานวน 2,974,600 บาท
ดังนั้น เพื่อให้การขออนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 ไว้ทําการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ .ศ.2563 เป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงขออนุมัติยกเลิก
มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ในการอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไว้ทําการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เฉพาะรายการค่าจัดซื้อ
เครื่องออกกําลังกายและอุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพร่างกายพร้อมติดตั้ง จํานวน 20 รายการ จึงเสนอมา
ให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ได้โปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป ขอบคุณครับ
ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 55 การถอนญัตติหรือคําแปรญัตติหรือคําแปรญัตติ หรือการแก้ไขข้อความใน
ญัตติร่างข้อบัญญัติซึ่งเป็นเหตุให้เปลี่ยนหลักการของร่างข้อบัญญัติ การขอถอนชื่อจากการเป็นผู้รับรอง
หรือจากการเป็นผู้ร่ วมกัน เสนอญัตติจะกระทําเมื่อใด ก็ได้ เว้นแต่ญัตตินั้นได้จัดเข้าระเบียบวาระแล้ว
ต้องได้รับความยินยอมจาก ที่ประชุมสภาท้องถิ่นหรือคําแปรญัตติในชั้นคณะกรรมการแปรญัตติต้องได้รับ
ความยินยอมจาก ที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งสามารถนําเทียบเคียงกับระเบียบวาระนี้ ในส่วนนี้
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ .ศ. 2562
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ได้มีมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง อนุมัติให้ขยาย
เวลาเบิกจ่ายประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 จํานวน 11 รายการ เรียบร้อยแล้ว และ 1 รายการใน
11 รายการ ดังกล่าวนั้น คือ รายการค่าจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายและอุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกายพร้อมติดตั้ง จํานวน 20 รายการ ซึ่งเป็นงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สํานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ได้ขอยกเลิกมติการอนุมัติขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 ในการประชุมวันนี้ครับ ดังนั้น
การยกเลิกรายการดังกล่าว เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองมีมติอนุมัติ การยกเลิกต้องได้รับมติ
จาก สภาองค์การบริหารส่วนจังหวั ดระนองเช่นกัน ก่อนที่จะให้เพื่อนสมาชิกได้อภิปราย พอดีผมเพิ่งเห็น
รายละเอียด จะขอมติยกเลิกให้สภายกเลิก เดี๋ยวช่วยชี้แจงจาก
20 รายการ เหลือ 12 รายการ
แต่จํานวนเงินยังต่างแค่หมื่นกว่าบาท แต่ถ้ามาดูจาก 20 รายการ กับ 12 รายการ หายไป 8 รายการ
ตรงนี้ก็ช่วยชี้แจงเพื่อนสมาชิกก่อนที่จะยกเลิกมติสภา ผมเองต้องขอโทษด้วยพอดีผมก็เพิ่งเห็นเอกสาร
วันนี้ ผมก็คิดว่าแค่เปลี่ยนแปลง 20 รายการเหมือนเดิมแต่เงินเกินมา แต่พอมาเห็นจาก 20 รายการ
เหลือ 12 รายการ ต้องพิจารณากันนะครับ ผมอยากให้เพื่อนสมาชิกช่วยดูนะครับ
มีท่านใดจะอภิปราย...
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มีท่านใดจะอภิปรายไหมครับ ถ้าเกิดไม่มีผมขอนะครับให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงก่อนนะครับ กองไหนรับผิดชอบ
ครับ เชิญครับ ชี้แจงนะครับว่ารายการจึงต่างกัน 8 รายการ และตัวเงินผิดไปจาก เมื่อก่อนเยอะนะครับ
20 รายการ กับ 12 รายการ เป็นเพราะอะไร ช่วยชี้แจงให้ที่ประชุมได้ทราบนะครับ เพราะจะยกเลิกมติ
สภาต้องมีเหตุผลนะครับ เชิญครับ
นายสุวิทย์ หลักชัย
รองปลัด อบจ.
รักษาราชการแทน ปลัด อบจ.
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.ระนอง

กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เคารพ ท่านสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกท่านนะครับ สําหรับงบประมาณค่าจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายพร้อม
ติดตั้งนั้น ได้ตั้งไว้ในสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ซึ่งได้มีการขออนุมัติสภาเพื่อที่จะแก้ไข
รายละเอียดจาก 20 รายการ ปลัดลดเหลือ 12 รายการ และมีการปรับลดวงเงินงบประมาณด้วยนะครับ
เพื่อความชัดเจนผมขออนุญาตให้ทางสํานักปลัดหรือตัวแทนได้ชี้แจงต่อที่ประชุม และรายการที่มีการปรับ
ลดหรือเหตุผลที่ขออนุมัติต่อสภาเมื่อการป ระชุมครั้งก่อนที่สภาได้มีมติอนุมัติไปแล้วนะครับ ก็ขออนุญาต
ให้ทางสํานักปลัดได้ชี้แจงครับ

ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับ ก็ให้เจ้าหน้าที่โดยตรงช่วยชี้แจงนะครับ ผมก็ต้องขอโทษนะครับที่
ไมได้สอบถามตั้งแต่ตอนแรกเพิ่งมาเห็นเอกสาร ถ้าสอบถามตั้งแต่แรกผมจะได้หารือกับเพื่ อนสมาชิกได้
ต้องขอเสียเวลาตรงนี้ด้วยนะครับ
นางอานา ทองสม
เนื่องจากว่าคณะกรรมการกําหนดราคากลางและร่างขอบเขตงานนะคะ
ในเรื่องของเครื่องออกกําลังกายและอุปกรณ์ได้สืบค้นหาข้อมูลราคาและคุณลักษณะเฉพาะแล้วปรากฏว่า
เครื่องออกกําลังกายในปัจจุบันบางอย่างห าซื้อได้ไม่ครบทุกรายการ เนื่องจากปัจจุบันราคาในท้องตลาดมี
การปรับตัวขึ้นลงและอุปกรณ์บางรายการได้เลิกผลิตไปแล้ว และอุปกรณ์บางรายการไม่ได้ ใช้ประโยชน์
แล้วดังนั้นเพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์และความต้องการที่ให้บริการประชาชนและเพื่อให้สามารถ
ดําเนินการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายและอุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายได้จึงมีความจําเป็นต้อง
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณคะ โดยจากของเดิม 20 รายการ และมาเปลี่ยนเป็น 12 รายการ
อย่างเช่นลู่วิ่งไฟฟ้า ของเก่า 14 เครื่อง ๆละ 75,000 บาท ก็มาเปลี่ยนเป็นลู่วิ่งไฟฟ้าขนาด 10 เครื่อง ๆ
ละ 105,930 บาท ซึ่งอันนี้เราได้สืบค้นราคาจากร้าน 3 ร้าน มีใบเสนอราคาส่งให้กองแผนเรียบร้อยนะ
คะ ซึ่งจากข้อความเดิม ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ ตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณ พ.ศ.2561 อนุมัติเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ขอบคุณคะ
ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับ แต่ผมจากที่ชี้แจงโยนทั้งหมดให้สภานะครับ เพราะเอกสารขอ
อนุมัติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณเอกสารเมื่อวันที่ 15 นะครับ ลงนามโดย
ประธานสภา อ้างถึงหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองที่ รน
.51003 /1225 ลงวันที่ 5
กรกฎาคม 2562 ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้เสนอขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี่คือเมื่อครั้งที่
แล้ว ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจําปี 2561 เพื่อดําเนินการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
ตอนนั้นเปลี่ยนแปลงก็คืองบประมาณในการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด
12 รายการที่ส่งมา แต่ตอนที่ทํา
ข้อบัญญัติครั้งแรกปี 2561 ตอนนั้นเอาราคามาจากไหนปี 2561 เพราะราคาต่างกันเยอะเลยนะครับ
ผมขอย้อนไปตั้งแต่ทําข้อบัญญัติ
นางอานา...
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นางอานา ทองสม
ดิฉันได้ประสานกับช่างน้อยนะคะ และช่างน้อยก็ได้ประสานงานให้ซึ่งเอาใบ
เสนอราคามาจากกรุงเทพ 3 ร้านคะ ราคาในท้องตลาดมีการปรับตัวขึ้นลงคะ และบางรายการไม่ได้ใช้
ประโยชน์แล้วก็เลยต้องตัดออกคะ
ประธานสภา อบจ.
ผมก็ไม่ได้ดูรายการ สภาก็ไม่มีใครดูรายละเอียดเพราะราคาต่ างกัน ช่วยชี้แจง
ข้อความเดิมได้ไหม และแก้ไขมาเป็นข้อความใหม่
นางอานา ทองสม
ได้คะ ค่าจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายและอุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
พร้อมติดตั้งภายในศูนย์บริการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระนองประกอบไป
ด้วย ข้อความเดิมก็คือ ลู่วิ่งจํานวน 14 เครื่องๆละ 75,000 บาท เป็นเงิน 1,050 ,000 บาท
เอาข้อความเดิมทั้งหมดก่อนนะคะ และแก้เป็น
ประธานสภา อบจ.
ครับ

ขอเสียงดังนิดหนึ่งนะครับ สมาชิกไม่มีเอกสารเก่านะครับ ชี้แจงด้วยวาจาด้วย

นางอานา ทองสม
มีอยู่ในวาระการประชุมคะ แก้ไขเป็นลู่วิ่งไฟฟ้าจํานวน
10 เครื่องๆละ
105,930 บาท เป็นเงิน 1,059,300 บาท และจักรย านแบบนั่งปั่นจํานวน 8 เครื่องๆละ 35,000
บาท เป็นเงิน 28,000 บาท แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น
ประธานสภา อบจ.
จะหาผู้รับจ้างได้ไหม

ได้ครับ เพื่อนสมาชิก มีอยู่ในรายการนะครับ พิจารณาดูนะครับ ตรงนี้ที่ตั้งมา

นางอานา ทองสม

ทางร้านยืนยันว่ามีของแบบนี้คะ และได้คุณภาพคะก็เลยตั้งราคาที่สูงคะ

ประธานสภา อบจ.
ตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ใช่เจาะจงเ จ้าใดเจ้าหนึ่งนะครับ พอถึงเวลาแล้ว
ไม่ได้อีก ถ้าไม่ได้ผมจะให้ตกไปวันนี้เลย เพราะเสี่ยงตอนที่เข้าข้อบัญญัติทํามาทั้งหมด 20 รายการ แต่พอ
มาแก้ไขเหลือ 12 รายการ มีเพื่อนสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายมีไหมครับ เชิญครับ
นายธนกร บริสุทธิญาณี
ประธานสภาและเพื่อนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผมธนกร บริสุทธิญาณี สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขต 11 อําเภอเมือง ท่านประธานที่เคารพครับ ผมขอตั้งขอสังเกต
นะครับท่านประธานครับ เพราะดูจากเอกสารวาระป ระชุมจริงๆก็ไม่ได้ติดใจอะไร แต่ดูแล้วก็ ถ้าเป็น
ประโยชน์ของพี่น้องประชาชนก็เห็นด้วยนะครับ แต่ขอติงเรื่องราคานิดเดี ยวท่านประธานครับ ก็ยังอ่าน
ไม่ครบนะครับ อ่านแค่ 10 รายการนะครับ ก็มีทั้งหมด 20 รายการ ก็ขอเปรียบเทียบจากเอกสารเดิม
จากข้อความเดิม จากลู่วิ่งไฟฟ้าจํานวน 14 เครื่อง ๆ ละ 75,000 บาท ก็เป็น 10 เครื่อง แต่เครื่องละ
105,000 บาท ผมว่าค่อนข้างจะสูงไปสักนิดหนึ่งนะครับ เกินจากราคาเดิมก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับถ้า
เทียบเปอร์เซ็นก็เกือบ 50 % นะครับ ส่วนรายการที่ 2,3,4 ก็โอเคครับปรับขึ้นเป็นธรรมดาของยุ คภาวะ
เศรษฐกิจปัจจุบันนี้นะครับ ก็ค่อนข้างจะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ แต่มาดูรายการที่ 5 เครื่องเดินวงรี จํานวน
6 เครื่องๆละ 45,000 บาท เป็นเงิน 270,000 บาท แต่ราคาใหม่ เพิ่มมา 100 % นะครับ
ส่วนรายการที่ 6 ที่ผมมาดูคือเครื่องเดินกึ่งสเต็ปจํานวน 4 เครื่องๆละ 25,000 บาท ท่านประธานที่
เคารพครับ แต่ของใหม่เป็นเครื่องละ 144,000 บาท ท่านประธานครับ ก็ค่อนข้างจะแตกต่างกัน
หลายเท่าตัวนะครับ 200-300% เลยนะครับ ส่วนข้อ 7,8,9 ก็นิดหน่อยครับ แต่ติดใจอีกรายการนะ
ครับก็กลัวว่าจะข้ามวาระนี้ไปก็ขออนุญาตตั้งข้อสังเก ตในข้อที่ 11 เครื่องสร้างกล้ามเนื้อชนิดรวม
1 สถานี เครื่องละ 35,000 บาท แต่พอเป็นรายการใหม่ชื่อไม่เหมือนกัน
แต่ความาเข้าใจผม...
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แต่ความเข้าใจผมคิดว่าน่าจะเหมือนกันเพราะราย การอยู่ใกล้เคียงกัน เป็นเครื่องฝึกกล้ามเนื้อเฉพาะส่วน
เป็นราคา 63,000 บาท ก็เกินมา 100 % เหมือนกันครับท่านประธาน ที่นี้ผมคิดว่าค่อนข้างจะราคาจะ
ปรับสูงไปนิดหนึ่งนะครับ ก็เลยอยากจะตั้งข้อสังเกตให้สภาลองพิจารณาดูอีกทีขอบคุณมากครับ
ประธานสภา อบจ.

ขอบคุณครับท่าน สจ.ธนกร มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายมีไหมครับ เชิญครับ

นายสุเทพ ทินสุข
เรียนท่านประธาน ผมสุเทพ ทินสุข จะตั้งข้อสังเกตง่ายๆนะครับ เครื่องออก
กําลังกายก็คล้ายๆกับมือถือนะครับ ตอนนี้มีแพร่หลายจากเดิมตามในห้าง
30,000-40,000 บาท
ตอนนี้เหลือ 7,000-8,000 บาท ราคาสวนทางกันนะครับ เพราะเครื่องออกกําลังกายตอนนี้ราคาตกนะ
ครับ แต่ของเราตั้งเพิ่มขึ้นจากที่สังเกตซึ่งผมก็เล็งจะซื้ออยู่นะครับผมไปดูราคาก็ตกลงจาก
30,00040,000 บาท ก็ลดลงเหลือ 7,900 -8,900 บาท ประมาณนี้ และเราไม่ได้ระบุว่าเครื่องออกกําลังกาย
ชนิดนี้สเป็กขนาดไหนเพราะเวลาพิจารณาถ้าเอามา เอาเครื่องขนาดไหนมา เพราะถ้าเป็นแสนบาทอย่างนี้
ได้ประโยชน์อย่างไร เครื่องขนาดไหน ยี่ห้ออะไร เพราะเราจะได้ติดตามและตรวจสอบได้ในการพิจารณา
แต่ละครั้งเพราะว่าถ้าคุณลักษณะเราไม่รู้ เพราะเราแค่พิจารณาเวลาเอามาก็ไม่เพราะเร ายกมือไปแล้ว
ก็ไม่สามารถที่จะดูได้ เพราะเครื่องออกกําลังกายก็ไม่น่าจะหลายหมื่นแบบนี้นะครับ ราคาเดิมก็ได้ เพราะ
สตง.เล็งมาเรื่องนี้เพราะว่ามีเปอร์เซ็นสูงผมพูดอย่างนี้ เพราะที่อื่นเขาจัดซื้อมา ก็โดนสอยไปหลายที่แล้ว
เพราะตั้งราคาไว้ผิดปกติอย่างนี้ ถ้าเกิดโดนก็โดนผู้ปฎิบัติผู้บริหาร ผมก็รัดกุมกว่านี้นะครับเพราะ
คุณลักษณะไม่ได้ระบุแบบไหน เพราะราคาขึ้นไปมากครับ ก็ขออนุญาตนําเรียนแค่นี้ครับ
ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับ คืออย่างนี้ครับ ตรงนี้ให้ยกเลิกมติของสภาคือมติเดิม ผมก็เลยตั้ง
ประเด็น ถ้าไม่เกี่ยวกับสภ าผมก็ไม่เข้าไปนะครับ เพราะอย่างที่เพื่อนสมาชิกอภิปรายก็มีเหตุผล มีเพื่อน
สมาชิกท่านใดที่จะเสนอความคิดเห็นอย่างไร เชิญครับ
นายอิสหาก สาลี
ท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมอิสหาก สาลี สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระนอง เขตอําเภอสุขสําราญครับ ผมใคร่ตั้งข้อสังเ กตเกี่ยวกับญัตติขอยกเลิกมติการอนุมัติ
ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2561 ไว้ ทําการเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ 2563
นะครับ ผมว่าฟังดูญัตตินี้ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องคือตามญัตตินี้แสดงว่ารายการเดิมทั้ง 20 รายการ
ทางสํานักปลัดเคยเสนอเข้ามาให้สภาแก้ไขเพื่อให้เหลือทั้งหมด 12 รายการ ถ้าตามญัตตินี้เข้าใจว่าอย่างนี้
ทีนี้บังเอิญว่าสภาเราพิจารณาอนุมัติตามนั้นไป แต่ว่าเวลาปัญหาส่วนราชการทางสํานักปลัดทํา มาเพื่อให้
สภาพิจารณาอนุมัติรายการเบิกจ่าย แต่รายการมาเบิกจ่ายในปี 2563 แต่ไปหยิบเอารายการที่ 20 เดิม
เป็นข้อความที่ผิด จริงๆน่าจะเอารายการที่เหลือ 12 มาตรงนั้น นั่นคือผิดพลาดในส่วนนั้น ผมเข้าใจว่า
อย่างนั้น ทีนี้พอมาถึงขั้นนี้พอเรามาตั้งข้อสังเกตว่านี่ราคาน่าจะสูง อันนี้ราคาน่าจะต่ํา แต่จริงๆ ผมว่าเรา
เลยขั้นตอนตรงนั้นมาด้วยซ้ําไป แต่ด้วยเหตุผลที่ว่าลึกๆนั่นคือเกิดจากการผิดพลาด ใช้คําอย่างนี้เจ้าหน้าที่
คงน้อยใจ คืออาจจะคลาดเคลื่อนในการทําเอกสารมาเสนอต่อสภาพิจารณาผมเข้าใจว่าอย่างนี้
ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับ ถูกแล้วเรา ก็คือว่าเราไม่ได้พิจารณาตั้งแต่ตอนแรกให้ดีนะครับ
แต่นี่พอมายกเลิกม ติในสภาแล้วก็มาตั้งแบบนี้ เพราะตอนที่ทราบมามีเงินเกินอยู่หมื่นกว่าบาท ก็ต้องเข้า
สภา แต่พอมาดูรายการที่ทํามาทั้งหมดก็เพิ่งตั้งข้อสังเกต ให้เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายก่อนนะครับ
นายเธียรชัย สายนาใส
ท่านประธานที่เคารพ ผมเธียรชัย สายน้ําใส สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วน
จังหวัด เขต 6 อําเภอกระบุรี ท่านประธานครับผมว่าถ้าเรายังสับสนอย่างนี้ ผมขอเสนอนะครับเราปล่อย
ตกไปก่อนแล้วค่อยมาตั้งกันใหม่เพื่อแก้ไขความสับสน เพื่อรักษาสภาและบัวไม่ให้ช้ําน้ําไม่ให้ขุ่นดีกว่า
นะครับ
ประธานสภา...

-10-

ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณมากครับ ผมว่าไม่เสี่ยงด้วยนะครับ เดี่ยวก็ต้องมีกระบวนการผมก็จะ
ปรึกษาท่านเลขาสภานะครับว่าต้องยกเลิกต้องไปถึงมติของรอบที่แล้ว ให้สภาอนุมัติในการยกเลิก เพราะ
เสี่ยงเกินไปอย่างที่ท่านสจ.ธนกรได้ชี้แจงว่าราคาต่างกันเยอะ ยิ่งมา สจ .สุเทพ บอกว่าในตลาดก็เห็นราคา
7,000-8,000 บาท คือถ้าสภาไม่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องผมก็ไม่ได้อะไรนะครับ แต่เราคิดว่าเราช่วยกัน
เจ้าหน้าที่ก็ไม่ลําบากใจไม่ต้องหนักใจ คือเข้าใจนะครับว่าไม่มีเจตนาที่จะอะไร แต่ เอกสารมันยืนยันอยู่ก็
อันตรายนะครับ ตอนที่ตั้งมาเป็นข้อบัญญัติพิจารณามาตั้งแต่ปี 2561 และไม่จัดซื้อจัดจ้าง พอปล่อยมา
2 ปี แล้วมาเพิ่ม ตัดอุปกรณ์ออก 8 รายการ แล้วมาใส่รายการใหม่ราคาเพิ่มขึ้น ก็ผมขออนุญาตปรึกษา
นะครับ มีสมาชิกท่านใดอภิปรายไหมครับ เชิญครับ
นายณัฐพงษกร คุ้มตะกั่ว
ท่านประธานที่เคารพครับ ผมณัฐพงษกร คุ้มตะกั่ว สมาชิกสภา เขต 1 อําเภอ
ละอุ่นครับ ตอนนี้เริ่มมึนๆนะครับ ก็อยากจะหารือว่าถ้าเกิดวันนี้มติออกมาว่าไม่รับ มันจะกลายเป็นว่า
คราวที่แล้วถูก มันก็คือข้อมูลของเครื่องออกกําลังที่ว่าจะเป็นไปดั่งที่ใส่มาผิดอย่างนี้ แต่ถ้ารับก็ยิ่งผิดเข้าไป
อีก ผมว่าก่อนที่จะมีมติอยากจะให้หารือกันให้เสด็จน้ําก่อนนะครับ ขอบอนุญาตครับ
ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับ ผมก็มีวิธีการผมปรึกษาทางเลขาสภานะครับ เดี่ยวเราจะขอ
ยกเลิกอนุมัติมติตรงนี้ก่อน แล้วพอไปวาระที่ 4 ท่านดูนะครับ อันนั้น ก็จะไม่รับนะครับ ในวาระที่จะขยาย
ต่อไปนะครับ อย่างนี้ครับ ผมขอให้ท่านนายกชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบตรงนี้นะครับ เชิญครับ
นายสุวิทย์ หลักชัย
รองปลัด อบจ.
รักษาราชการแทน ปลัด อบจ.
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.ระนอง

กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เคารพทุกท่านนะครับ สําหรับในญัตติขอยกเลิกมติสภาในเรื่องของการกันเงิน
นั้น ตามที่ท่านสมาชิกได้ตั้งข้อสังเกตไว้ ผมขออนุญาตเพื่อความชัดเจนก่อนที่สภาจะได้ลงมตินะครับ ว่า
เหตุผลที่ เราต้องขออนุมัติในการยกเลิกมตินั้น ซึ่งเนื่องมาจากว่าสภาได้เคยมีมติเห็นชอบให้เราแก้ไขจาก
20 รายการ เหลือ 12 รายการ ขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าเหตุผลที่เราขออนุมัติต่อสภาในการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงจาก 20 รายการ เหลือ 12 รายการ เนื่องจากว่าคณะกรรมการกําหนด ราคากลางนั้น
ได้มีการสืบหาราคาจากท้องตลาด 20 รายการ ท่านครับเจอปัญหาบางรายการนั้นก็บอก ว่าราคาที่เราตั้ง
ไว้นั้นมันเป็นเครื่องสําหรับใช้ในบ้านไม่เหมาะกับบริการประชาชนในห้องฟิตเนส เพราะว่าคุณสมบัติ
เกี่ยวกับความทนทานและที่สําคัญที่สุดเราซื้อของที่ใช้ในบ้านมาให้บริ การในโรงยิมนั้นก็เกรงว่าจะไม่
สามารถรองรับการบริการของประชาชนได้นั้นคือเหตุผลหนึ่ง หลังจากนั้นสํานักปลัดในฐานะผู้รับผิดชอบ
ร่วมกับคณะกรรมการก็ได้มีการสืบในท้องตลาดว่าถ้ามีการจัดซื้อที่เหมาะสมกับการให้บริหารประชาชน
จริงๆแล้วควรที่จะใช้คุณสมบัติในระดับไหน ก็มีก ารปรับรายการบางรายการท่านจะสังเกตว่าจาก 20
รายการ เหลือ 12 รายการนั้น มันก็เป็นรายการที่ซ้ํากับของเดิมเราไม่ได้เปลี่ยนเอารายการใหม่เข้ามา
แทรกจาก 20 รายการ แต่ 12 รายการนั้นเป็น 12 รายการที่ตรงกับ 20 รายการเดิมท่านครับ
เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าการจัดซื้อนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการตั้งงบประมาณไว้แต่เดิมหรือไม่ก็เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์นะครับ เพียงแต่ว่าได้มีการเพิ่มสเป็คขึ้นมาให้มันสูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับในการให้บริการ
ประชาชนในจํานวนที่มากนะครับ นั่นคือเหตุผล ก็ขออนุญาตนะครับ อันที่ 2 ก็คือเรื่องทําไมถึงต้องขอ
อนุมัติ ยกเลิกมติ ท่านครับเพราะว่า ณ ปัจจุบันในช่วงที่สิ้นปีงบประมาณก็คือเราจะต้องทําเรื่องในการ
กันเงิน เพราะฉะนั้นสิ่งที่ อบจ.จะหยิบยกไปขออนุมัติกันเงินต้องเป็นไปตามมติที่สภาอนุมัติ
บังเอิญว่าในการขอ...
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บังเอิญว่าในการขออนุมัติกันเงินต่อสภาในการประชุมครั้งที่ผ่านมานั้นอันนั้นผมต้องยอมรับว่าเป็น
ความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่จริงๆนะครับ ไปดูรายกาเดิมไม่ได้เอารายการใหม่ที่สภาอนุมัติให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงก็เลย มีความผิดพลาดนะครับ ก็เจอปัญหาที่เราว่าฎีกาเบิกจ่ายเงิน เราอนุมัติไว้ในวงเงินเดิม
แต่ในระบบ e-laas ท่านครับบันทึกข้อมูลในรายการใหม่ที่เราแก้ไขคือรายการ 12 รายการ การกันเงินมี
ปัญหาครับก็เลยต้องนําเรียนที่ประชุมว่าเราจําเป็นต้องยกเลิกในการกันเงินเพื่อที่เราจะสา มารถวางฎีกา
เบิกกันเงินได้ นั่นคือเหตุผลในการกันเงิน ส่วนในเรื่องของสภาที่จะอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินให้เรา
ได้หรือไม่นั้นก็เป็นผลสืบเนื่องจากวาระต่อไป วาระที่ 4 ก็เป็นเรื่องที่สภาสามารถใช้ดุลพินิจ ได้นะครับ
ว่าจะให้ อบจ .ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ได้หรือไม่ ขออนุญาตชี้แจงท่านประธานกับท่านสมาชิกได้รับทราบ
ครับ
ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับ คืออย่างนี้ถ้าเมื่อสักครู่มีการชี้แจงโดยเจ้าหน้าที่ชี้แจงว่าเป็น
ความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ติดขัดอะไรนะครับ แต่ด้วยความที่เห็นว่าสภาได้มีมติเพื่อแก้ไขมติของ
สภา ก็เสี่ยงต่อสภาผมไม่สามารถที่จะปล่อยให้ตรงนี้เสี่ยงได้ เพราะไม่มีการจัดซื้อจัดจ้
างน่าจะดีกว่า
เพราะไม่ทําให้รัฐเสียหายไม่เกิดการเสียหาย แต่ถ้าสมมุติว่าเราปล่อยไปแล้วมีการไปจัดซื้อจัดจ้างโดยตอน
ที่ทําข้อบัญญัติปี 2461 คุณทํามาพอถึงเวลาแล้วก็ไม่ซื้อ แล้วอยู่ๆตัดออกไป
8 รายการ เหลือ
12 รายการ ก่อนหน้านั้นทําไมไม่ทํากัน ปล่อยให้ ระยะเวลานานมา 2 ปี แล้วก่อนหน้านั้นทําไมไม่ทํา
หรือว่าซื้อไม่ได้ ผมดูแล้วความเสี่ยงมันเกิดขึ้นนะครับ เราไม่ได้คิดอะไรก็จริงทุกคนไม่คิด แต่เพื่อประโยชน์
ของพี่น้องประชาชนผมก็เข้าใจแต่กระบวนการตรงนี้ก็อันตราย ตามความคิดเห็นนะครับ ก็แล้วแต่เพื่อน
สมาชิกนะครับ เพ ราะว่าตรงนี้เราปล่อยให้ตกไปแล้วมาตั้งใหม่ เดี๋ยวนี้การใช้จ่ายเงินสะสมก็สามารถใช้
จ่ายด้วยรายการแบบนี้ได้ เพราะตอนนี้ระเบียบทางกระทรวงได้เปิดกว้างมาทําให้ถูกต้องดีกว่า ดีสําหรับ
ข้าราชการตกไป 2 ล้านกว่า นี่ความคิดเห็นผมนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นไหมครับ
นายอิสหาก สาลี
คือผมมองอย่างนี้นะครับ คืออันนี้ใช้คําว่าผิดพลาดนะครับของเจ้าหน้าที่ ก็เลย
ทําให้จะต้องมาตั้งเป็นญัตติเพื่อยกเลิกมติสภาเดิมก่อน นั่นคือปัญหา ถ้าที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบตาม
ญัตติในวันนี้ สมมุติว่าวาระที่ 3 ถ้าที่ประชุมเห็นชอบ มันจะต้อง ผูกพั นกับวาระที่ 4 เมื่อเราเห็นชอบ
ยกเลิกอันนั้นที่กันเงินผิดมา เอารายละเอียดที่ขยายเวลาเบิกจ่ายผิดตรงนั้น ทํามา 20 เอาของเดิมที่อยู่ใน
ข้อบัญญัติ แต่ข้อเท็จจริงแค่ 12 รายการที่สภาได้ผ่านพิจารณาอนุมัติไปแล้ว คือถ้าเจ้าหน้าที่เอาตรงนั้น
มาดําเนินการใส่เมื่อคราวประชุม ที่ผ่านมาคือญัตติในวันนี้คงไม่มี ทีนี้เป็นข้อบกพร่องตรงนั้นเจ้าหน้าที่
ผิดพลาดก็เลยจะต้องมีญัตติในวันนี้ ทีนี้โดยส่วนตัวผมในเมื่อถ้าฟังแล้วเจ้าหน้าที่ยังมีความจําเป็น
ก็โอเค แต่ถ้าทางเจ้าหน้าที่มีความจําเป็นลดหลั่นลงมาเราน่าจะปล่อยให้ตกไปแล้วหา โอกาสตั้งขึ้นมาใหม่
โดยที่ต้องไม่มีการแก้ไขเขียนสเปคให้เต็มที่มา ผมก็เห็นด้วยคืออันนี้ก็สุดแล้วแต่ที่ประชุมครับ
ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับ ผมก็คิดว่าเพื่อความสบายใจของสภ่าที่จะต้องมารับผิดชอบเรื่องนี้
และทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่ต้องหนักใจในการที่จะนําโครงการนี้ไป ดําเนินการเพราะราคาต่างกันมากนะครับ
เอาไว้ค่อยว่ากันใหม่ ตั้งในปี 2563 หรือตั้งจ่ายขาดเงินสะสมถ้าทําได้ ผมก็เข้าใจนะเครื่องออกกําลังกาย
ก็ทุกจังหวัดก็มีกันหมดแล้ว แต่ด้วยความผิดพลาดตรงนี้ผมเองก็ไม่เห็นด้วยที่จะปล่อยให้เดินต่อไป คือย่าง
นี้ครับท่านสมาชิกเดี๋ยววาระนี้ผมจะขอยกเลิกเนื่องจากมีการอภิปราย และต้องให้สภารับผิดชอบ มีเพื่อน
สมาชิกได้ทักท้วงเกี่ยวกับบางข้อราคาบางรายการและรายการได้หายไป เดี๋ยวพอไปวาระที่ 4 ท่านจะ
ทราบเองว่าจะทําอย่างไรต่อไปนะครับ เพราะวาระ 3 วาระ 4 อยู่ในเรื่องเดียวกันนะครับ
เนื่องจากวาระที่ 3...
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เนื่องจากวาระที่ 3 เรื่องขออนุ มัติยกเลิกมติการขยายเบิกจ่ายเกี่ยวกับค่าจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายและ
อุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย พร้อมติดตั้ง จํานวน 20 รายการ ปรับลดเหลือ 12 รายการ และได้
มีเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายตั้งข้อสงสัยว่ารายการหายไป 8 รายการ และราคาก็สูงกว่า 50 % บ้าง 100%
บ้าง เพื่อให้เพื่อนสมาชิกในการที่จะพิจารณาวันนี้ได้ทักท้วงอภิปรายก็มีเหตุมีผล และจากการที่ได้ถามทาง
เจ้าหน้าที่ข้าราชการโดยท่านนายกก็ได้ชี้แจงมา จากเหตุผลที่ชี้แจงในการประชุมสภาในวันนี้ จากการที่ได้
อภิปราย และการที่จะขอยกเลิกมติสภา ได้มีการอภิปรายทักท้วงกันมานะครับ โครงการที่ขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินเครื่องออกกําลังกาย จํานวน 20 รายการที่เอามาเพื่อขยายเวลาเบิกจ่ายโดยข้อเท็จจริงมากจาก
การกันเงินผิด พลาดนั้นคือข้อเท็จจริง แต่พอเล็งเห็นได้เห็นรายละเอียดก็เกิดการทักท้วงขึ้นมามีการ
อภิปรายนะครับ
นายอิสหาก สาลี
ท่านประธานครับ คือก่อนท่านจะขอมติ สับสนนิดหนึ่งว่าถ้าที่ประชุมอนุมัติให้
ยกเลิกใช่ไม่ครับ จะมีผลต่อวาระที่ 4 แต่ถ้าที่ประชุมไม่เห็นด้วยไม่อนุมัติให้ยกเลิกก็จะอยู่คงเดิม แต่พอถึง
เวลาทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ก็จัดซื้อจัดจ้างไม่ได้ก็ต้องตกไปโดยปริยาย ผมเข้าใจอย่างนั้นไหม
ประธานสภา อบจ.
คืออย่างนี้ พออภิปรายเสร็จเรียบร้อยสมาชิกท่านใดอนุมัติให้ยกเลิกมติการ
อนุมัติ นั่นคืออนุมัติให้ยกเลิกมติการอนุมัติ ของรายกา รนี้ คือลงมติว่าให้ยกเลิกในวาระที่ 3 ก่อน แล้วพอ
วาระที่ 4 ตรงนี้เกี่ยวกับการขยายเวลาเบิกจ่ายเราจะไม่ขยาย 2 ข้อครับ ท่านอิสหาก ท่านเข้าใจนะครับ
เอาอย่างนี้นะครับ ขอบคุณครับ คือยกเลิกมตินี้ก่อน และเราไม่ขยายต่อ พอเราไม่ขยายมันก็จะตกไปนะ
ครับ เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติ ให้ยกเลิกมติการอนุมัติขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 ไว้ทําการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เฉพาะรายการค่าจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายและอุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย พร้อม
ติดตั้ง จํานวน 20 รายการ กรุณายกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม
ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม -

อนุมัติ ฯ 20 เสียง
ไม่อนุมัติ ฯ มีไหมครับ
ไม่มี
งดออกเสียงมีไหมครับ
ไม่มี

ประธานสภา อบจ.

20 รวมประธานนะครับ ขอบคุณครับ ต่อไประเบียบวาระที่ 4

ระเบียบวาระที่ 4
ญัตติขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 รายจ่ายค่าจัดซือเครื่องออกกาลังกายและอุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพร่ายกายพร้อม
ติดตัง จานวน 12 รายการ
ประธานสภา อบจ.
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕61 รายการค่าจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายและอุปกรณ์ทดสอบ
สมรรถภาพร่างกายพร้อมติดตั้ง จํานวน 12 รายการ ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ขอเชิญครับ

นายสุวิทย์...

-13นายสุวิทย์ หลักชัย

รองปลัด อบจ.
รักษาราชการแทน ปลัด อบจ.
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.ระนอง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ด้วยองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระนอง มีความประสงค์จะขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ .ศ.2561 รายการค่าจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายและอุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
พร้อมติดตั้ง จํานวน 12 รายการ เป็นเงิน 2,974,600 บาท เนื่องจากรายการดังกล่าวได้มีการขออนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง คําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ในรายละเอียดของเครื่องออกกําลังกายพร้อมทั้งได้ปรับ
ลดเงินงบประมาณในการจัดซื้อ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ได้อนุมัติให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระนองแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณดังกล่าวได้ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
ประจําปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 และขณะนี้อยู่ระหว่างการกําหนดรายละเอียดและ
คุณลักษณะเฉพาะ และราคากลางของคณะกรรมการจึงไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนั้น เพื่อให้การขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินรายการดังกล่าว เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง จึงมี
ความจําเป็นต้องขอขยายเวลาในการเบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายและอุปกรณ์ทดสอบ
สมรรถภาพร่างกายพร้อมติดตั้งภายในศูนย์บริการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพในสนามกีฬากลางจังห วัด
ระนอง จํานวน 12 รายการ เป็นเงิน 2,974,600 บาท ออกไปอีกเป็นเวลา 1 ปี (ภายในวันที่ 30
กันยายน 2563 ) ซึ่งการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไว้ทําการเบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไปดังกล่าวเป็น
อํานาจของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองที่ จะพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไท ย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ .ศ.2547 ข้อ 59 วรรคสอง จึงขอเสนอที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้โปรด
พิจารณาอนุมัติต่อไป ขอบคุณครับ

ประธานสภา อบจ.
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๕๙ วรรคสอง
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่งให้ขออนุมัติขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่ เกินอีกหนึ่งปี ต่อสภาท้องถิ่น ก็ต่อเนื่องจากวาระที่ 3 นะครับ คือเมื่อสักครู่เราได้
ยกเลิกตรงนั้นคือถูกต้องแล้วตามที่เสนอมา แต่ตอนนี้อยู่ที่เพื่อนสมาชิกเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ในการที่จะ
กันเงินนะครับ มีเพื่อนสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ จะไดเสร็จสิ้นในโครงการนี้ นะครับ เมื่อไม่มีผู้ใด
อภิปราย ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติ ให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕61 รายการค่าจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายและอุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกายพร้อมติดตั้ง จํานวน 12 รายการ เป็นเงิน 2,974,600.-บาท ออกไปอีกเป็นระยะเวลาหนึ่งปี
(ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖3) ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองเสนอ กรุณายกมือ
ขึ้นครับ
มติที่ประชุม
ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม
ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม -

อนุมัติ ฯ - เสียง
ไม่อนุมัติ ฯ มีไหมครับ
17 เสียง
งดออกเสียงมีไหมครับ
ไม่มี
ประธานสภา...
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ประธานสภา อบจ.
17 รวมประธานนะครับ ก็สรุปว่าโครงการนี้ก็ตกไปนะครับ อย่างที่ทุกคนให้
เหตุผลนะครับผมก็รับฟังเหตุผลของทุกท่านนะครับ
เพราะเราจะได้ไม่ต้องเสี่ยงต่อข้อกฎหมาย
ทางข้าราชการก็ไม่ต้องหนักใจในการที่หยิบขึ้นมาปฏิบัติ ก็ต้องขอบคุณเพื่อนสมาขิกทุกท่านนะครับ
ต่อเป็นระเบียบวาระที่ 5 นะครับ
ระเบียบวาระที่ 5
ประจาปี 2561

เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

ประธานสภา อบจ.
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระนอง ประจําปี 2561 ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ .ศ. 2540
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 มาตรา 35/4 วรรคห้า ได้บัญญัติไว้ว่า “ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนจั งหวัดจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเป็นประจําทุกปี” ในลําดับต่อไปขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ได้รายงานผลการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ประจําปี 2561 ต่อสภาฯ ขอเชิญครับ
นายสุวิทย์ หลักชัย
รองปลัด อบจ.
รักษาราชการแทน ปลัด อบจ.
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.ระนอง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง รายการแสดงผลการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ประจําปี 2561 ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญั ติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ .ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2546 มาตรา
35/4 วรรคห้า ซึ่งได้บัญญัติไว้ว่า “ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทําร ายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประจําทุกปี ” ซึ่งกระผมได้
แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองแห่งนี้ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555
สิ่งสําคัญคือทุกโครงการและทุกกิจกรรมที่ได้จัดทําขึ้นในปี 2561 ล้วนเป็นประโยชน์ แก่พี่น้องประชาชน
จังหวัดระนอง ความสําเร็จที่เกิดขึ้นนับว่าเป็นผลมาจากความร่วมมือร่วมใจของคณ ะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระนอง รวมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้บูรณา การทํางานร่วมกัน
ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น ให้ระนองก้าวหน้าไปด้วยกันโดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ

ประธานสภา อบจ.
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองที่เคารพ เป็นอันว่า
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ได้รายงานผลการปฏิบัติงานขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด
ระนอง ประจําปี 2561 เรียบร้อยแล้วในวันนี้นะครับ มีท่านใดเปิดดูแล้วจะอภิปรายไหมครับ เชิญครับ
นายธนกร บริสุทธิญาณี
ท่านประธานที่เคารพ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมธนกร
บริสุทธิญาณี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขต 11 อําเภอเมือง ขออนุญาตนิดเดียวครับ คือดูแล้วตกใจครับ
ดูรูป คือจริงๆปี 2561 แต่รูปที่มาลงน่าจะเป็นปีที่เก่ากว่านั้นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นอดีตปลัดสมยศ ท่านยัง
ไม่น่าจะเกิน 50 ปี นะครับรูปนี้ ส่วนรูปสมาชิกหลายๆท่ านผมเข้าใจว่าที่จริงน่าจะอัพเกรดให้มาเป็น
ปัจจุบันนะครับท่าน คือผมรับไม่ค่อยจะได้นะครับเพราะดูแล้วหนุ่มกว่าเก่านะครับท่านประธานที่เคารพ
ครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภา...
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ประธานสภา อบจ.

ของผมรูป ณ ปัจจุบันนะครับ เชิญท่าน สจ.ครับ

นายอิสหาก สาลี
ท่านประธานครับ ผมว่าจะชมเรื่องรูปนะครับ เห็นรูปท่านประธานคนเดียวที่รูป
เป็นปัจจุบัน นอกนั้นเป็นหนุ่มหมดนะครับ ก็ท่าน สจ .ธนกรท่านก็ได้ติชมกันไปแล้วนะครับ ก็โดยเนื้อหา
สาระรูปเล่มปีนี้รู้สึกว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองก็ได้ทําดีขึ้น แต่ถ้าเป็นไปได้ปีต่อๆ
ไป
ผมว่าน่าจะเพิ่มหน้ากระดาษนะครับ เพิ่มจํานวนเนื้อหามาให้มากกว่านี้อีกสักนิดนะครับ ก็ตั้งข้อสังเกตว่า
เกือบทุกปีเรามีจํานวนรูปเล่มบางนะครับ ถ้าเป็นได้ก็อยากให้หนากว่านี้นะครับ ก็ไม่ทราบว่าจะเกี่ยวกับ
พันกับเรื่องงบประมาณด้วยหรือไม่นะครับ แต่ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องงบประมาณผมอยากจะให้ทําให้หนาว่านี้
นิดหนึ่งนะครับท่านประธาน ขอบคุณครับ
ประธานสภา อบจ.

ขอบคุณมากครับ เชิญครับ

นายเธียรชัย สายนาใส
เรียนประธานที่เคารพ ผมเธียรชัย สายน้ําใส สมาชิกสภา เขต
6 อําเภอ
กระบุรี ผมดูจากในเอกสารนะครับดูแล้วว่าเราน่าจะลงได้เยอะกว่านี้นะครับ อย่างการทํางานของ
เครื่องจักร ผมขอตั้งข้อสังเกตของที่ลําเลียง ดูแค่อุทกภัยในพื้นที่ลําเลียง ผมส่งมาเป็นสิบกว่าซอยนะครับ
แค่ไปฝังท่อจะเยอะกว่านี้มาก และลองคุยกับท่านสจ .เจริญ ที่ จ .ป.ร ช่วงนั้น ก็อุทกภัยเยอะ แต่มาลงแค่
7-8 โครงการ นิดเดียว ก็ดูแล้วไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงนะครับ ถ้าลงเยอะๆ ก็ยิ่งดีนะครับ
ก็จะดูเป็นผลงานของ อบจ.ครับ ขอบคุณมากครับ
ประธานสภา อบจ.
ก็ฝากทางเจ้าหน้าที่ด้วยช่วยทักท้วงด้วย เพราะผลงานของแต่ละอําเภอก็มีเยอะ
มาก ตรงนี้ก็ฝากเจ้าหน้าที่ด้วยครับ รูปผมไม่มีเลย มีแต่รูปข้างหน้าอย่างเดียว ผมก็ไม่ทราบ คืออย่างนี้ผม
จะขอคุยเรื่องประชาสัมพันธ์ คือเจ้าหน้าที่บางท่านที่อยู่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่ออกตามถ่ายรูป ถ่ายเสร็จก็
ไม่ทราบว่าหน้ากล้องเปิดหรือไม่ คุ ยกันตรงๆ มีเพื่อนสมาชิกทักท้วงมาหลายคนแล้ว ผมชี้แจงได้เลยว่ามี
ใครทักท้วงมาบ้าง ผมไม่ทราบว่าอคติอะไรกับสมาชิกสภา คุณถ่ายรูปเสร็จแล้วคุณไม่คิดจะลงรูป ก็ไม่ต้อง
ตามไปถ่าย เขาจะได้รู้ว่าเขาจะทําอย่างไร ทําอย่างไรกับการลงพื้นที่ จะได้มีคนติดตามได้ แต่ไม่ใช่พองาน
อบจ.คุณลงไปถ่ายรูป พอถึงเวลารูปไม่มี อย่าให้ผมต้อง พูดมากกว่านั้นเลยนะครับ ในการเขียนข่าวก็
เหมือนกันไม่ค่อยจะให้เกียรติสมาชิกสภา แล้วคุณไม่มีสิทธิ์จะมาแบ่งขั้วการเมืองของสมาชิกสภา ไม่มีสิทธิ์
นะครับ ทําหน้าที่ก็ทําไป ขั้วการเมืองใครจะเป็นอย่างไรก็อยู่ที่สมาชิก สภาจะดําเนินการเอง สมาชิกสภา
ณ ปัจจุบันก็คือ ณ ปัจจุบัน ผมพูดให้ติดรายงานการประชุมไว้ แล้วอย่าให้มีอีกนะครับ เรื่องนี้สมาชิกสภา
ได้ทักท้วงผมมาหลายท่านแล้วนะครับเรื่องแบบนี้ แล้วการเขียนข่าวก็เหมือนกัน รู้ทั้งนั้นว่าอะไรเป็นอะไร
ก็ขอฝากได้ด้วยครับ ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 6 นะครับ เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภา อบจ.
เรื่องอื่นๆ สมาชิกท่านใดที่จะมีอะไรเสนอที่ประชุมเชิญครับ คืออย่างนี้นะครับท่าน
สมาชิกครับ อย่างที่ผมได้เรียนตั้งแต่เรื่องแจ้งเพื่อทราบนะครับว่าโครงการในปี 2562 ของเราหายไป
เยอะมาก ก็คืออาจจะเป็นความผิดพลาดหรือความตั้งใจผมก็ไม่ทราบ ผมใช้คําว่าผิดพลาดหรือตั้งใจ อันนี้
ผมก็ไม่ทราบ แต่จริงๆแล้วแผนงานแผนโครงการเดี๋ยวนี้ระบบของโครงการกว่าจะได้มาเป็นเล่มต้องใช้
กระบวนการเยอะมาก จริงๆเจ้าหน้าที่ก็คงจะทราบดี จะต้องแผนระดับท้องถิ่น จะต้องผ่านมา พอมาถึง
เวลากลายเป็นว่าเอามาใส่ไว้เรียบร้อยพออยู่หายไปจากในแผน แล้วพอเวลาสอบถามต้ องไปทํามาใหม่
ต้องให้ อบต. ต้องให้เทศบาล ต้องให้ท้องถิ่นทํามา มันเป็นความผิดพลาดที่เอาออก
จริงๆมาตามกระบวนการ...
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จริงๆมาตามกระบวนการเรียบร้อยแล้ว แต่พอถึงเวลาผิดพลาดแล้วเอาออก ท่านสมาชิกสภาก็ต้องไป
ดําเนินการตรงนี้ตามมาอีก ผมขอเลยว่าโครงการที่มาใส่ไว้ในแผนจะทําหรือไม่ทําก็ไม่เกี่ยว เอามาใส่ไว้ใน
แผนก็ดีอยู่แล้ว ผมบอกไว้เลยงบประมาณ 200 ล้าน ของจังหวัดระนองเสียโอกาสรัฐบาลให้ มา จัดซื้อจัด
จ้างให้เสร็จภายในเดือนกันยายน ปรากฏว่าไม่มีพื้นที่ ไม่มีโครงการ ที่ผ่านมา นั่นคือการที่ท้องถิ่น พี่น้อง
ประชาชนจะได้ ก็เสียหายไป ไม่มีโครงการที่จะเอามาทําได้ นั่นระดับจังหวัดก็ปล่อยไป แต่ผมขอของ
ระดับ อบจ . เพื่อนสมาชิกบางท่าน ยังไม่ได้โครงการ ผมท ราบดี ผมก็อยากจะให้ทุกท่านได้โครงการ
ตรงนี้ก็คือขบวนการแผนท่าน ผอ .จรูญ ท่านช่วยชี้แจงโครงการเพิ่มเติมแผนนะครับ ว่าจะดําเนินการ
อย่างไรตรงนี้ แล้วมีแผนของท่าน สจ .อิสหาก ที่โครงการเร่งด่วนที่ลงพื้นที่ ตรงนั้นถ้าเราขอเป็นโครงการ
เร่งด่วนได้หรือไม่ท่าน ผอ.แผน เดี๋ยวขอให้ท่านได้ชี้แจง ว่าตรงนั้นงบประมาณที่จะไปทําเราต้องให้ท้องถิ่น
หรือให้อะไรทําไมหรือว่าทําเองได้หรือไม่ เพราะวันนั้นผมปรึกษากับคุณนายวาสนา ผมต้องเรียกคุณนาย
เพราะท่านเป็นคุณนายท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ก็เห็นบอกว่าจะเพิ่มเติมแผนเร่งด่วนให้ ก็ไม่
ทราบว่าดําเนินการถึงไหนะครับ ก็ให้ท่าน ผอ.ได้ช่วยชี้แจงด้วยครับ เชิญครับ
นายธนกร บริสุทธิญาณี
ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
คับ ผมธนกร บริสุทธิญาณี เขต 11 อําเมืองครับ ท่านประธานครับ ก่อนจะให้ ผอ .กองแผนได้ชี้แจงเรื่อง
จะเพิ่มเติมแผน ก็ขออนุญาตตามงานเก่าก่อนดีกว่าไหมครับท่าน เพราะของเก่ายังมีอยู่ ผมคิดว่าหลายๆ
โครงการ เพื่อนสมาชิกหลายๆ ท่านก็คงจะประสบปัญหาเช่นเดียวกับผม คือจริงๆแล้วเราก็ตามอยู่ตลอด
นะครับ แต่อยากจะทราบความคืบหน้า เพราะวันนี้ก็วันสุดท้ายของปีงบประมาณนี้นะครับ ก็อยากจะ
สอบถาม จริงๆในส่วนของผมก็เป็นโครงการที่ได้ประสานแผนของอําเภอเมือง โครงการแรกก็สะพาน
คสล.หมู่ที่ 1 ตําบลราชกรูด หรือที่เรียกว่าซอยตาอาดนะครับ เห็นว่าตั้ง เรื่องไว้หมดแล้วแต่มาถึงวั นนี้ก็ยัง
ไม่ทราบความคืบหน้า เพราะถามพื้นที่แล้วก็ยังไม่ได้เข้าไปปฏิบัติงาน ส่วนโครงการที่ 2 ก็ผมเข้าใจว่าคง
จําได้ดีก็ได้คุยกันไว้ในการประชุมประสานแผนซึ่งท่านก็ได้รับปากกับเทศบาลหงาวเอาไว้แล้วเกี่ยวกับถนน
ไหล่ทางมิตรสัมพันธ์ก็งบประมาณไม่เยอะแค่ล้านกว่าบาทครับ แต่นั้นก็เป็นโครงการที่ประสานแผนมา
ส่วนโครงการที่ 3 ก็เป็นปีงบประมาณ 2562 ช่วงที่ 2 ถนนหน้านอกหน้าใน ช่วงที่ 2 ซึ่งก็สอบถามไปที
ไรก็บอกว่ากําลังดําเนินการ แต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ลงมือทํานะครับ ก็จริงๆแล้วอยากจะตามของเก่าก่อน
ก่อนที่เราจะก้าวไปของใหม่พอไปทําของ ใหม่ของเก่าก็ไม่ได้ทําก็พอกหางหมูเข้าไปอีกครับท่านประธาน
อยากจะสอบถามความคืบหน้าตรงนี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
ประธาน สภา อบจ.
ขอบคุณมากครับ ท่านสจ .ธนกร เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ ท่านนายกช่วยดูด้วยว่าเพื่อน
สมาชิกได้ถามเรื่องอะไรบ้างนะครับ เชิญครับ
นายอภิชาติ หลีกภัย
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง กระผมอภิชาติ
หลีกภัย เขต 5 อําเภอกระบุรี กระผมมีอยู่ 2 เรื่อง เรื่องแรกก็เข้าสู่ฤดูเกี่ยวกับงานเกือบทุกท้องที่ ไม่ว่า
งานลอยกระทง งานขึ้นถ้ําพระขยางค์ ส่วนตัวผมอยากปรึกษานะครับ ผมอยากให้
2 ปี มีการ
เปลี่ยนแปลงสักรอบ เหมือนถ้าเรากินข้าวถ้วยเก่าบ่อยๆ แบบนี้ คนก็เบื่อนะครับ อยากจะให้เรา
เตรียมการว่า 2 ปี เปลี่ยนรูปแบบงานเป็นแบบใหม่อย่าให้เหมือนเดิมทุกปีครับ ส่วนประเด็นที่ 2 คือ
เกี่ยวกับเรื่องเครื่องจักรตอนนี้ต้องเข้าใจว่าที่ผ่านมาเราใช้เครื่องจักรมาเกือบ 20 ปีแล้ว มีการซื้อใหม่มา
บ้างแต่ก็ไม่เพียงพอ อยากสอบถามท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ถ้าเราจะซื้อเครื่องจักรแล้วเร่งระบบให้เร็ว
กว่าเดิมจะมีขั้นตอนหรือวิธีได้ไหมครับ ขอบคุณมากครับ
ประธานสภา...
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ประธานสภา อบจ.

ขอบคุณมากครับ มีเพื่อนสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญครับ

นายรักษ์พล สิทธิกุล
เรียนท่านประธาน ก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นเครื่องออกกําลังกาย แทนที่เราจะ
ซื้อของใหม่ แต่ของเก่าเรายังพังอยู่นะครับ ตําบลบางริ้น สวนนก ต้องการไปดูแล ซ่อมแซม และที่จะจัด
วางใหม่ก็เป็นปีแล้วครับ ก็ไม่มีการไปดูหรือไปทําเลยนะครับ ทางชาวบ้านก็ไปออกําลังกายเขาก็ฝากมา
ครับ ส่วนที่เรามีก็ขอให้ดูแลรักษาบํารุง เรื่องไฟฟ้า ตรงนั้นเขาใช้กันเยอะนะครับ ช่วยดูแลหน่อยนะครับ
และช่วยดูแลคนงานด้วยครับ ผอ .กองแต่ละกองในการทํางาน ไม่ว่าจะยามหรือช่างนะครับ ช่วยดูหน่อย
ผลประโยชน์ที่จะได้รับคือชาวบ้านนะครับไม่ใช่พวกเรานะครับ ช่วยหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภา อบจ.
เมื่อสักครู่ผมคงจะพูดไปโดนใจเจ้าหน้าที่คนไหนนะครับ เดินออกไปเลย
เก็บภาพแล้วเดินออกไปเลย ประชุมยังไม่เสร็จเลย นี่คือเจ้าหน้าที่มาโดยเส้นสาย ผมฝากท่านนายกด้วย
นะครับ เรื่องแบบนี้ เพื่อนสมาชิกหลายคนสะท้อนมาเยอะมากไม่ให้ความเคารพเพื่อนสมาชิก และเรื่อง
เครื่องออ กกําลังกาย ผมจะขอปรึกษาว่าถ้าเราให้บริษัทมาซ่อมได้ไหม เพราะเรามีงบประมาณในการ
ซ่อมแซมใช่ไหม น่าจะดีกว่า ทั่วจังหวัดระนองมีเท่าไหร่ แล้วให้บริษัทตีราคาซ่อมใหม่เลย เพราะผมพา
ฟุตบอลไปแข่ง เหมือนที่จังหวัดพิจิตร ของเขาทาสีใหม่ผมก็ถามเลขานายกว่าซื้อใหม่หรือซ่อม ท่านก็บอก
ซ่อม ถ้าเกิดว่าซื้อใหม่ก็เปลี่ยนไม่ไหวเพราะงบประมาณ สตง .ทักท้วง แต่ถ้าเราซ่อม สตง .จะเห็นว่าเรายัง
เอาใจใส่ไม่ปล่อยให้เครื่องออกกําลังพังแล้วทิ้งไป ผมฝากทางเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องลงสํารวจดูและหา
บริษัทมาซ่อมให้คงสภาพใช้เหมือนเดิมได้นะครับ เชิญครับ
นายบัญเทิง กุลมลิวัลย์
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมก็ขอเรียนเชิญ
เพื่อนสมาชิกทุกท่านร่วมกิจกรรมงานประเพณีเสด็จพระแข่งเรือที่คอคอดกระ ซึ่งจะจัดขึ้ นในวันที่ 13-15
ซึ่งพิธีเปิดวันที่ 14 ครับ ก็ได้รับเกียรติจากท่าน สส.คงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ เป็นประธาน ก็อยากจะให้ทาง
อบจ.ทําหนังสือถึงท่านด้วยนะครับ และวันที่ 15 พิธีปิดท่านประธานท่านวรานนท์ เกลื่อนสิน ไปเป็น
ประธานนะครับ และอีกเรื่องก็ขอขอบคุณท่านประธานนะครั บเรื่องการประสานรถสุขาที่จะไปใช้ในวันที่
6 งานวิ่งเพื่อสุขภาพของโรงพยาบาลกระบุรีครับ ขอบคุณมากครับ
ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับ พอดีทางคณะของท่านรัฐมนตรีที่ได้ลงพื้นที่จังหวัดระนอง ก็ฝาก
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ อบจ . ที่ได้ดูแลสถานที่ในการจัดกิจกรรมจักรยาน และขอบคุ ณเจ้าหน้าที่รถสุขาทีเอา
ไปจอดไว้บริการ ท่านลงมาท่านก็ได้ทําภารกิจทั้งหมด 3 อย่าง เรื่องจักรยาน เป็นประธานงานกินเจ และ
ก็พบปะผู้ประกอบการ ท่านก็ฝากขอบคุณที่ได้ดูแลท่านนะครับ เชิญครับ
นายสุเทพ ทินสุข
เรียนท่านประธาน ผมสุเทพ ทินสุข สมาชิกสภา อบจ. เขต 2 อําเภอละอุ่น ขอ
สอบถามกองแผน ซึ่งโครงการของปีนี้ของละอุ่นหายนะครับ ก็อยากจะให้เพิ่มเติมแผนของตลาดกลางใน
วงนะครับเพื่อเป็นศูนย์รวมสินค้าทางการเกษตร ซึ่งตอนนี้ราษฎรใช้กันมากนะครับ ถ้าเกิดให้เพิ่มเติมแผน
ให้ด้วยนะครับถ้ามีเงินเหลือจะได้สร้างเผื่อปีหน้าราษฎรในวงจะได้ใช้ รวบรวมสินค้าทางการเกษตรนะครับ
และเป็นตลาดนัดนะครับ ก็ขอสอบถามฝ่ายแผนนะครับว่าจะเพิ่มเติมหรือจะทําอย่างไรได้บ้างครับ
ขอบคุณครับ
ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับ มีเพื่อนสมาชิกท่านใดอภิปรายอีกไหมครับ ก็มีเรื่องตักบาตร เทโว
วันที่เท่าไหร่ครับ 14 ตุลาคม ท่านนายกในพื้นที่ได้โทรถามผม มีงบประมาณแล้วใช่ไหมครับ ผมฝากของ
ท่าน สจ.ไพโรจน์ด้วยนะครับ ผอ .กองแผนฯ วันนั้นงบประมาณที่ตั้งมา ท่าน สจ .ไพโรจน์ท่านนั่ง แต่ท่าน
ไม่พูด ผมก็ฝากด้วยว่าหลังคาว่าจะทําอย่างไรได้บ้าง เพราะตอนนั้นที่ประชุมไม่มีแบบแปลน
ท่านก็ช่วยชี้แจง...
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ท่านก็ช่วยชี้แจงให้ท่าน สจ.ไพโรจน์ ทราบด้วยนะครับ มีแต่ลานกีฬาอย่างเดียว ก่อนหน้านั้นที่เราประชุม
คณะกรรมการติดตามงบประมาณท่านช่วยชี้แจงด้วยนะครับ เชิญครับ
นายสุวิทย์ หลักชัย
รองปลัด อบจ.
รักษาราชการแทน ปลัด อบจ.
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.ระนอง

กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เคารพ
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ สําหรับประเด็นข้อสอบถามของ
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของข้อสังเกตในเรื่องของการจัดทํารายงาน
ประจําปีของ อบจ . คือเรื่องของรูปถ่ายและในเรื่องของเนื้อหาที่น้อยเกินไปนะครับ อันนี้ในปีต่อไปนั้นผม
รับว่าจะมีการปรับปรุงนะครับและที่สําคัญที่สุดจะมีการเร่งรัดให้มีการดําเนินการให้เสร็จก่อนเดือน
กันยายน เหมือนทุกปีที่ผ่านมาเราก็ได้นําเสนอให้สภาได้รับทราบเมื่อปลายปีงบประมาณ แต่ว่าหลักจาก
ปีนี้ไปจะได้มีการพูดคุยกันและจะไดมีการเร่งรัดที่ท่านได้ ตั้งข้อสังเกตจะได้มีการปรับปรุงนะครับ ในเรื่อง
ของการซ่อมเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้งตามข้อสอบถามของท่าน สจ
. รักษ์พล สิทธิกุล
น่าจะเกี่ยวข้องกับตําบลบางริ้น กับในสวนเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขอบ อบจ .นะครับ
ซึ่งเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้งที่ท่านเข้าไป ในสวนเฉลิมพระเกียรตินะครับ และมีการวางตั้งไว้นั้นเป็น
เครื่องออกกําลังกายที่ ได้มีการย้ายจากโรงเรียนบ้านในวงมานะครับ ตอนที่สมเด็จพระเทพฯเสด็จในครั้ง
ก่อนนะครับ เพราะว่าด้วยเหตุผลที่เราเอามาซ่อมแล้วเจตนาที่จะเอาคืนกลับไปโรงเรียน ผมได้สอบถามที่
โรงเรียน ท่านนายกคงกฤษท่านได้สั่งการว่าสถานที่วางไม่ค่อยเหมาะสมเราไม่มีพื้นที่ก็เลยให้ อบจ .เอาไป
วางในสวนเฉลิมพระเกียรติ แต่ปัจจุบันเท่าที่ทราบก็คือว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ติดตั้ง ขออนุญาตว่าจะไป
เร่งรัดดําเนินการให้เรียบร้อยนะครับ ในเรื่องของการปรับปรุงเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนผมขออนุญาตมอบ
ให้ท่าน ผอ .กองแผนฯเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมนะครับถึงวิธีการแ ละส่วนที่สําคัญที่สุดคือท่าน สจ .สุเทพ
โครงการที่ท่านได้ฝากไว้เมื่อสักครู่ ส่วนในเรื่องของการติดตามโครงการของท่านธนกรขออนุญาตทางกอง
พัสดุท่านช่วยอธิบายและทําความเข้าใจว่าในการดําเนินการของเรานั้นปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนไหนนะครับ
ให้ท่านสมาชิกได้รับทราบนะครับ ขออนุญาตเริ่มจากกองแผนครับ

ประธานสภา อบจ.
ผมขอของท่าน สจ.อภิชาติที่ติดตามเรื่องเครื่องจักรที่ซื้อดําเนินการถึงไหน และ
ผมขอเพิ่มเติมเดี๋ยวท่าน ผอ .จะได้ชี้แจงนะครับ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ได้จัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) และได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ประกอบกับ
รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้จ่ายเงิน
สะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล
ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ นั้น หากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองท่านใด จะเพิ่มเติม
โครงการ ให้ดําเนินการประสานกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้เรียบร้อย เพราะแผนพัฒนา
ท้องถิ่น กรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล ให้จัดทําหรือทบทวนให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนตุลาคม
ก่อนปีงบประมาณถัดไป กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้จัดทําหรือทบทวนให้แล้วเสร็จ ภายในเดือน
พฤศจิกายน ก่อนปีงบประมาณถัดไป ขอให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง หรือผู้อํานวยการกอง
แผนและงบประมาณ ชี้แจงในส่วนนี้นะครับ คําว่า แก้ไข / เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น
เป็นอํานาจหรื อหน้าที่ใคร และจะดําเนินการอย่างไรบ้าง เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระนอง ได้เข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติต่อไป ขอเชิญครับ
ผู้อํานวยการกองแผนฯ...
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ผู้อานวยการกองแผนฯ
กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกท่านครับ สําหรับในเรื่องของแผนพัฒนาท้องถิ่น มันจะมีคําที่มีเข้ามาส่วน
เกี่ยวข้องของเรา 3 คําหลัก คือ แก้ไข ก็คือกรณีที่มีข้อความผิดพลาดในข้อเท็จจริง ยกตัวอย่างเช่น จะทํา
ที่หมู่ 3 เปลี่ยนเป็น หมู่ 8 แต่ชื่อซอยถูกต้อง นี่คือแก้ไขแก้ให้ถูก ส่วนการเปลี่ยนแปลง ตอนนี้ในคําจํากัด
ความก็คือกรณีที่ได้ลงปีงบประมาณไว้ เช่น ลงงบไว้ปี 2562 แต่มีความจําเป็นต้องเอาไป ปี 2563 หรือ
ลงไว้ปี 2564 จะต้องแก้ไขมาอยู่ในปี 2563 ตรงนี้เรียกว่าการแก้ไข แต่ ถ้าคําว่าเปลี่ยนแปลงก็คือเป็น
วัตถุประสงค์ทําให้วัตถุประสงค์เดิมเปลี่ยนแปลงไป เช่น เราจะก่อสร้างถนน คสล . แต่จะเปลี่ยนเป็นถนน
คอนกรีต เราจะสร้างสะพาน เป็น ฝังท่อ เราจะสร้างถนน 300 เมตร แก้ไปเป็น 1 กิโลเมตร นี่คือการ
เปลี่ยนแปลงเพราะทําให้วัตถุประสงค์เดิมเปลี่ยน อันที่ 3 คือเพิ่มเติมคือไม่มีอยู่ในแผนทําให้มีขึ้นในแผน
ต่อไปเป็นเรื่องของอํานาจหน้าที่ การแก้ไขเป็นอํานาจของผู้บริหารโดยนําเข้าเสนอต่อคณะกรรมการ
ผู้บริหารสามารถแก้ไขได้ในกรณีที่ผิด การเปลี่ยนแปลงจะต้องเข้าสู่คณะกรรมการสนับสนุน
คณะกรรมการพัฒนาเสนอผู้บริหาร การเ พิ่มเติมจะต้องเข้าประชาคมและมาคณะกรรมการสนับสนุน
ยกร่างเสนอคณะกรรมการพัฒนาเห็นชอบและเสนอนายกประกาศใช้ จะมีอีกกรณีหนึ่งซึ่งระเบียบการ
จัดทําแผนได้มีการยกเว้นไว้ว่าในกรณีที่เป็นงานสําคัญงานนโยบายของกระทรวงมหา ดไทยงานสําคัญใน
เรื่องของพิธีตามที่ได้สั่งการ อันนี้ให้เป็นอํานาจของผู้บริหารนะครับ อันนี้หลักในเรื่องแผน ก็จะมีหลักๆอยู่
นะครับ แต่ในส่วนที่เราดําเนินการขณะนี้ในเรื่องของการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมทางกองแผนได้
แจ้งให้ส่วนราชการต่างๆดําเนินการตรวจสอบแผนท้องถิ่น 2561-2565 ที่มีอยู่ว่าโครงการใดที่มีคว าม
จําเป็นและเร่งด่วนที่จะต้องดําเนินการต่อไปตั้งแต่เราใช้งบประมาณ ปี 2563 เป็นต้นไป ก็ให้ส่งเข้า
กระบวนการไม่ว่าจะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงก็ให้อยู่ในระหว่างการสํารวจขณะนี้บางส่วนราชการก็ได้แจ้งให้
กองแผนทราบแล้วเพื่อที่จะดําเนินการตามขั้นตอนในกระบวนไม่ว่าจะเป็นการแก้ ไข ก็เราจะได้รวบรวม
เสนอผู้บริหาร เปลี่ยนแปลงเราก็จะได้นําเข้าที่ประชุมส่วนในเรื่องการเพิ่มเติมก็ต้องขอในเรื่องของจัด
ประชุมประชาคมด้วยนะครับ ใน ความสําคัญของแผนอีกส่วนหนึ่งที่จะมากระทบกับเราก็คือเรื่องของ
อํานาจและหน้าที่ เพราะอํานานจหน้าที่ก็คือ อํานาจหน้าที่ของ ตัวเอง ตาม พรบ .อบจ. ตามกฎกระทรวง
ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจที่ให้อํานาจกับ อบจ.ไว้ว่าเรามีอํานาจเพียงใด อันนั้นคืออํานาจ
ที่เราทําเอง ส่วนที่ 2 ก็คือสนับสนุนได้จากการประสานแผน เพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ที่จะเข้ามาสู่ในระบบ
แผนก็จะมีของตัวเองและจากการประสารแผน ซึ่ งในห้วงระยะเวลา ตามกรอบ ที่ท่านประธานได้เรียนให้
ท่านทราบว่าเราจะต้องทําให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนั่นคือตามระเบียบ แต่แนวคิดของกอง
แผนเราจะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม แต่ไม่ทราบว่าข้อมูลจะได้หรือไม่อย่างไร หลายคนก็
ถามว่าเมื่อไหร่นะครับ ขณะนี้อ ยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล ทําไมผมเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในเดือน
ตุลาคม คือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยที่ได้มีการยกเว้นในการที่จะขอใช้เงินสะสมเพื่อกระตุ้น
เศษรฐกิจตามนโยบายรัฐบาล ที่ท่านประธานได้เรียนให้ทราบว่ามีโครงสร้างพื้นฐาน ด้านความเข้มแข็ง
ชุมชน ด้านเศษรฐกิจสังคม ด้านการท่องเที่ยว ด้านการศึกษา นี่คือเป็นนโยบายพิเศษที่เข้ามาเสริมให้กับ
องค์กรปกครองท้องถิ่นที่สามารถใช้เงินสะสมในช่วงนี้ แต่มีข้อจํากัดว่าจะต้องสภาเห็นชอบภายในวันที่
31 ตุลาคม ดังนั้นอาจจะไม่ทัน ผมพยายามเร่งรัดว่าการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขที่เป็ นอํานาจของเรา
ภายในคือคณะกรรมการสนับสนุน คณะกรรมการพัฒนาเสนอผู้บริหารน่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม
ส่วนการที่จะเพิ่มเติมขึ้นมา พฤศจิกายน เพื่อที่จะไว้ในเรื่องเงินต่อไป

ส่วนที่ 2...
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ส่วนที่ 2 ในเรื่องของการใช้จ่ายเงินสะสมนี่คือนโยบายพิเศษที่รัฐบาลกําหนดมาว่าให้แล้วเสร็จภายใน 31
ตุลาคม แต่จริงๆแล้วในเรื่องของการใช้เงินสะสม ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงิน เก็บรั กษาเงิน ที่ให้บทบาทอํานาจหน้าที่ขององค์กรป กครองท้องถิ่นในเรื่ องการใช้จ่ายเงิน สะสม
จริงๆแล้วก็มีอยู่ 3 ด้าน ก็มีด้านบริการสังคม ชุมชน 2 คือเพิ่มพูนรายได้ 3 ความเดือดร้อนของประชาชน
อันนี้สามารถใช้ได้ตลอด ในกรณีที่เป็นปัญหา แต่ต้องอยู่ในอํานาจหน้าที่ และปรากฏอยู่ในแผน เราจะใช้
ในห้วงเวลาไหน ก็สามารถที่จะดําเนินการว่าจะใช้ ในการกระตุ้นเศษรฐกิจของรัฐบาลหรืออํานาจหน้าที่
ปกติที่สามารถใช้จ่ายเงินสะสมได้ นี่คือเรียนให้ทราบว่าขณะนี้ทางกองแผนเองอยู่ในระหว่างการ
ตรวจสอบ ดังนั้นอยากให้ท่านสมาชิกทั้งหมดได้ตรวจดูแผนว่าแผนของท่านโครงการของท่านปรากฎอยู่ใน
แผนหรือไม่ เหมือนของท่านสุเทพมีอยู่ในแผนปี 2563 ทางท่าน สจ.ธนกร ซอยตาอาดผมจําไม่ได้นะครับ
ว่าจะอยู่ในแผนปี 2563 หรือไม่ แต่คุ้นๆน่าจะอยู่ในปี 2563 ส่วนมิตรสัมพันธ์ อยู่ในปี 2562 หน้า
นอกหน้าในก็ปี 2563 แล้วมีอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ที่ขอกันเงินไว้ ก็ขอเรียนให้ท่านสมาชิก
ทั้งหมดได้ช่วยตรวจสอบแผนว่าของท่านโครงการที่ท่านมีความจําเป็นเร่งด่วนหรืออย่างไรก็แล้วแต่
ถ้าอยากจะดําเนินการว่ามีอยู่ในแผนไหม ถ้าไม่มีโปรด แจ้งให้ทางกองแผนทราบด้วย กองแผนจะได้
ประสานกับส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อทําการตรวจสอบสํารวจมาวางแผนในการแก้ไข ส่วนสุดท้าย
ก็คือในเรื่องของปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนของอําเภอสุขสําราญ ขณะนี้ทางอุทยานแหลมสนก็
ได้ทําหนังสือแจ้งขอรับการสนับสนุนโครงการซึ่งก็อยู่ในระหว่างการวิเคราะห์เพื่อที่จะนําเข้าสู่
ระบบ
เพิ่มเติมแผน เพราะเนื่องจากไม่เคยอยู่ในแผนจะต้องเข้าสู่ระบบเพิ่มเติมแผน เมื่อเข้าระบบเพิ่มเติมแผน
แล้วจะต้องมาดูในเรื่องของวิธีการใช้งบประมาณส่วนไหนไปดําเนินการว่าจะดําเนินการเองตามกรอบ
อํานาจหน้าที่หรือเป็นการสนับสนุนนะครับ ต้องมาพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งใน ส่วนนั้น แต่ในเรื่องของการ
เพิ่มเติมแผนก็ได้รวบรวมเป็นข้อมูลในการเพิ่มเติมไว้แล้วครับ
ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับ ถ้าเกิดว่าไม่ถามก็ไม่บอก ดีว่าเมื่อคืนไปนั่งดูระเบียบ ก็เลยปริ้น
ออกมาเกี่ยวกับการทําแผน การเพิ่มเติมแผน ที่จริงท่านมีอะไรก็น่าจะแจ้งทางสมาชิกจะได้ ทํางานกันได้
พอไปดูแล้วตรงนี้เกี่ยวกับท่านสมาชิกทั้งหมดในการที่จะทําแผนขึ้นมา และขอสุขสําราญเป็นวาระเร่งด่วน
ไม่ได้หรือครับ เกี่ยวกับการเพิ่มเติมแผนได้ไหม คือวันนั้นที่โทรมาคือเรื่องของเรื่องเจ้าหน้าที่ประสาน
เดี๋ยวต้องให้ท่านอิสหากเพราะว่าตรงนี้เกี่ยวกับเจ้าห น้าที่ทางอุทยานกับเจ้าหน้าที่ของเราประสานกัน
อย่างไรไม่ทราบ ผมก็เลยโทรมาถามคุณนายวาสนา ก็บอกว่าเดี๋ยวจะเร่งด่วนให้โดยขออํานาจของฝ่าย
บริหารทางนายก และจัดงบประมาณในการจ่ายขาดเงินสะสม พอแผนเรียบร้อยก็จัดงบประมาณในการ
เข้าสภาจ่ายขาดเงินสะสม และติดเรื่องอะไรครับท่านอิสหาก
นายอิสหาก สาลี
ครับท่านประธานสภาที่เคารพ ผมอิสหาก สาลี สมาชิกสภา เขตอําเภอสุขสําราญ
เรื่องของหาดประภาส วันนั้นทางหัวหน้าอุทยานทําเสนอโครงการมาถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว
ผมก็ได้ติดตามทวงถาม ได้รับคําชี้แจงว่าตอนนี้กําลังทําหนังสือถึงข้างบนเพื่อจะสั่งการลงมาว่าให้
ดําเนินการ ผมก็ได้การชี้แจงเพียงแค่นั้นครับ วันนี้ก็ได้เรียนถามทางท่าน ผอ.แผนว่าเรื่องราวไปถึงไหนแล้ว
ท่านก็บอกว่าอยู่ในห้วงระยะเวลาของการรวบรวมแผนจัดทําให้คนหนึ่งคนใดคนเดียวไม่ได้ท่านบอกว่ า
อย่างนั้น ทีนี้ผมก็อยากให้ท่านได้กระชับเวลาให้สั้นลงมาสักนิดถ้าเปิดกว้างที่ไม่มีขอบเขตจํากัดผมว่า
ท้ายที่สุดเราก็คงไม่ได้รับการแก้ไข อยากจะเรียนท่านประธานเพื่อที่จะประสานส่วนงานที่เกี่ยวข้องให้รีบ
ดําเนินการให้ด้วย ถ้าเราปล่อยไว้ปีหน้าเชื่อเหลือเกินว่าเสียหายมากกว่านี้นะครับท่านประธาน
ประธานสภา...

-21-

ประธานสภา อบจ.
คืออย่างนี้ คือผมทําความเข้าใจเหมือนกับเพื่อนสมาชิกที่โดนตัดแผนออกไป
นี่คือ 1 เรื่อง โดยที่ไม่มีเหตุผลในการตัดเลย แล้วอยู่ๆเพื่อนสมาชิกจะจ่ายขาดเงินสะสมดําเนินการไม่ได้
ตรงนี้เวลาเพิ่มเติมอยู่ในอํานาจหน้าที่ของใคร เพื่อนสมาชิกหยิบมาทําได้ไหม หรือว่าตั้งไปตั้งต้นมาใหม่อีก
นี่คือประเด็น และของท่านอิสหากคือเร่งด่วน ทําไมต้องบอกว่า ตรงนี้ทําคนเดียวไม่ได้แล้วทําไมโครงการ
เดียวไม่ได้ ผมอยากจะทราบว่าขบวนการเพิ่มเติมแผนตรงนี้เดือนตุลาคมนี้เสร็จไหมครับ ท่านช่วย
ดําเนินการตรงนี้ด้วย เพราะเรื่องข้อบัญญัติสมาชิกสภาก็ได้ผ่านให้เรียบร้อยแล้วของปี 2563 ผมคิพดว่า
ห้วงเวลาตรงนี้เจ้าหน้าที่ก็คงจะมีเวลาใ นการทําเกี่ยวกับภารกิจต่อไป ก็เกี่ยวกับการเพิ่มเติมแผน ท่านคิด
ว่าในห้วงเดือนตุลาคม ทําให้เสร็จได้ไหม แล้วอํานาจหน้าที่ในการเพิ่มเติม การพัฒนาท้องถิ่นเปลี่ยนแปลง
แก้ไขไม่ใช่หน้าที่ของสมาชิกอยู่แล้ว แต่สมาชิกทุกท่านต้องการเพิ่มเติมแผนเข้ามาท่านพอจะทําอย่างไรได้
บ้าง เหมือนอย่างของสุขสําราญทําก่อนได้หรือไม่ และของเพื่อนสมาชิกทุกเขตท่านสามารถเพิ่มเติมให้
เสร็จภายในเดือนตุลาคมได้ไหมครับ ช่วยชี้แจงด้วยครับ
ผู้อานวยการกองแผนฯ
ตามที่ได้เรียนเมื่อสักครู่จะพยายามเร่งรัดให้เพิ่มเติมได้ภายในเดือนตุลาคม
แต่ข้อมูลที่รับมาคือตามที่ผมเรียนท่านอิสหากว่ารับมาโครงการเดียวมาจัดเพิ่มเติมผมต้องจัดประชาคมคือ
เชิญจากทุกอําเภอ ส่วนที่เป็นประชาคมจังหวัดทุกอําเภอมานั่งเพื่อเสนอ 1 โครงการ อีก 1 -2 อาทิตย์
มีมาเพิ่มอีก 1 โครงการ เชิญประชุมอีกอย่างนี้คือผมว่าประชาคมเขาอาจจะไม่เข้ าใจ ดังนั้นจะพยายาม
วันนี้ก็ได้พูดกับท่านสมาชิกว่าโครงการใดของท่านที่ไม่ปรากฏอยู่ในแผนแต่มีความจําเป็น หากมีความ
จําเป็นที่จะต้องเข้าระบบแผนก็ได้แจ้งเข้ามาเพื่อดําเนินการรวบรวมและจัดประชุมประชาคมในการ
เพิ่มเติมแผน ส่วนในเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมบอกแล้วว่าเป็นเรื่ องของคณะกรรมการพัฒนา คณะกรรมการ
สนับสนุนซึ่งมีคณะกรรมการประมาณ 10 กว่าคน อันนี้ง่ายเราเชิญประชุมได้ข้อมูล ส่วนเรื่องของการเพิ่ม
ต้องจัดประชุมประชาคมด้วย ดังนั้นก็ต้องใช้เวลานะครับ ก็ขอแจ้งให้ท่านสมาชิกทุกท่านทราบว่าโครงการ
ของท่านที่ไม่ได้อยู่ในแผนหากมีความจําเป็นก็รีบแจ้งเราจะได้รวบรวมดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน
ตุลาคมนี้
ประธานสภา อบจ.

ขอบคุณครับ เชิญท่าน สจ.ครับ

นายธนกร บริสุทธิญาณี
ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
คับ ผมธนกร บริสุทธิญาณี สมาชิกสภา เขต 11 อําเมืองครับ ท่านประธานที่เคารพครับ ผมก็ให้ทางกอง
แผนกําหนดวันมาดีไหมครับ ว่าจะให้ทางสมาชิกส่งแผนเพิ่มเติมได้ภายในวันไหนเพื่อที่จํากัดกรอบเวลา
ตรงนี้เพื่อจะได้เรียกประชุมคณะกรรมการในขั้นตอนต่อไปครับ อยากจะให้กําหนดขึ้นมาเราจะได้ทราบ
และนําแผนมาส่งให้กับกองแผนต่อไปครับ
ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับ ผมก็คุยกับท่านสมาชิกทุกท่านเลยว่า เรากําหนดวันให้ทางฝ่าย
ปฏิบัติดีกว่า เพื่อนสมาชิกกําหนดวันดีกว่า ให้เสนอเลย จะได้มีน้ําหนัก จะได้ดูศักดิ์สิทธิ์ เพราะต้องเสร็จใน
เดือนตุลาคมของท่าน สจ .อิสหากเสร็จพร้อมกันได้หรือไ ม่ครับ ได้นะครับ แล้วเราก็ไปจ่ายขาดเงินสะสม
รวมกันเลย แต่ของท่านนี่คงไม่ได้อุดหนุนนะครับ เพราะอุดหนุนก็เป็นอีกกระบวนการหนึ่ง อบจ .เป็นผู้
รับจ้าง หรือท่านลองประสานทางโน้นดู เขามีความสะดวกอย่างไรบ้าง เรื่องการทําแบบแปลนข องท่าน
เพราะว่าเราทําในเชิงนิเวศวิทยาเชิงธรรมชาติ ตรงนี้ผมคิดว่าจะกําหนดวันควบคู่ว่าผอ.แผนทําทันไหม
ผมจะลองกําหนด...
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ผมจะลองกําหนด เพื่อนสมาชิกท่านใดที่จะเสนอแผนเข้ามาเสนอด้วยตัวเองหรือว่าต้องผ่านท้องถิ่นหรือ
ต้องทําประชาคมท้องถิ่นมาต้องแบบไหนครับในการเพิ่มเติม จริงๆมีอยู่การประชาคม แต่ไปเอาออก
ท่านคิดว่านําเสนอได้ไหม เหมือนกับของผมท่านทําถนนเส้นนี้ ผมเสนอเข้ามาได้ไหมครับ
ผู้อานวยการกองแผนฯ
ก็คืออยู่ในแผนเดิมแต่ไม่ตรงปีก็แจ้งมาเราจะได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข อันนั้น
ง่าย แต่ถ้ายังไม่มีเลยยกตัวอย่างของท่านอิสหาก อันนี้ต้องเข้ากระบวนการเพิ่มเติม แต่อย่างไรคือจะให้
พยายามจบด้วยกันภายในเดือนตุลาคมนี้ ให้สภาสามารถใช้เงิน สะสมตามนโยบายรัฐบาลก็คือก่อน
31 ตุลาคม ซึ่งในใจของผมคิดก็คือกลางเดือน ตุลาคม เริ่มกระบวนการเรื่องของการเชิญประชุมแก้ไข
เปลี่ยนแปลงแผน ดังนั้นท่านแจ้งได้เลยผมว่าภายในอาทิตย์นี้นะครับ โครงการอะไรที่ไม่ตรง จําเป็นต้อง
แก้ไขรายละเอียด
ประธานสภา อบจ.
ผมเข้าใจครับ ผมจะกําหนดวันดีกว่า แต่ตอนนี้ก็คิดว่าติดห้วงเวลาในการย้าย
กอง ไม่เป็นไรนะครับพูดเองนะครับ ก็ผมจะกําหนดวันที่ 4 ตุลาคม ก็คืออาทิตย์หน้าให้เพื่อนสมาชิกเอา
แผนเข้ามาเสนอใครจะทําอะไร จะแก้ไข จะเปลี่ยนแปลง จะเพิ่มเติม เพราะผมต้องเร่งให้เสร็จภายใน
เดือนตุ ลาคม หรือว่าจะเอาภายในอาทิตย์หน้านะครับ ท่าน ผอ .แผนครับภายในอาทิตย์หน้านะครับให้
ท่านสมาชิก ตั้งแต่วันที่ 1-9 ตุลาคม นะครับ แล้วพอนําแผนเข้ามาเสนอเสร็จเรียบร้อยกระบวนการต่อไป
ทําอย่างไรครับ
ผู้อานวยการกองแผนฯ
กระบวนการต่อไปก็คือจะต้องเชิญส่วนราชการต่างๆมาร่ว มกันวิเคราะห์ครับ
ก่อนที่จะเข้าคณะกรรมการสนับสนุนครับ วิเคราะห์โครงการทั้งหมดนะครับ คือถ้าได้รายละเอียดนะครับ
ประธานสภา อบจ.
เวลากี่วันครับ

วันที่ 9 ตุลาคม ชี้แจงเสร็จให้เพื่อนสมาชิกได้เอามาเพิ่มเติม และวิเคราะห์ใช้

ผู้อานวยการกองแผนฯ
14-15 ตุลาคม ครับท่าน จะมีการประชุมหัวหน้าส่วน วิเคราะห์โครงการต่างๆ
ในการที่จะยกร่างเพื่อเข้าคณะกรรมการสนับสนุน
ประธานสภา อบจ.
วันที่ 1-7 ตุลาคม ให้ท่านสมาชิกเพิ่มเติมโครงการมาที่กองแผน แล้วท่านใช้
เวลาวิเคราะห์กี่วัน 8-9 ตุลาคม วิเคราะห์ แล้วกระบวนการต่อไป
ผู้อานวยการกองแผนฯ

ทีนี้ต้องมาแยก จําแนกว่าจะเข้าระบบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม

ประธานสภา อบจ.

ก็ 8-9 ตุลาคม ก็วิเคราะห์

ผู้อานวยการกองแผนฯ
ก็วิเคราะห์แล้วถ้ามีโครงการที่จําเป็นต้องเพิ่มเติมก็ต้องทําเรียกประชุม
ประชาคมก่อน เรียกคณะกรรมการพัฒนา
ประธานสภา อบจ.

ผมคิดว่าน่าจะเพิ่มเติม เรียกประชุมประชาคมวันที่เท่าไหร่

ผอ.กองแผนฯ...
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ผู้อานวยการกองแผนฯ
เชิญประชุมประชาคม

ก็ต้องหลังจากวิเคราะห์เสร็จทําข้อมูลเสร็จ ผมว่าน่าจะ 16-17 ตุลาคมที่จะ

ประธานสภา อบจ.

ท่านก็ค่อยทําหนังสือนัดประชุมออกมาอีกทีหนึ่ง 16-17 ตุลาคม

ผู้อานวยการกองแผนฯ
จากนั้นในอาทิตย์ต่อไปในช่วง 21-24 ตุลาคม จะเชิญประชุมคณะกรรมการ
สนับสนุนและคณะกรรมการพัฒนาในการที่จะเป็นรูปเล่ม
ประธานสภา อบจ.

ขึ้นรูปเล่มให้ผู้บริหาร เสร็จประมาณวันที่เท่าไหร่ครับ

ผู้อานวยการกองแผนฯ

ในใจที่คาดไว้ก็คือไม่เกิน 25 ตุลาคม

ประธานสภา อบจ.

ประชุมเสร็จ 24 แล้ววันที่ 25 จะทันไหม

ผู้อานวยการกองแผนฯ

ทันครับ

ประธานสภา อบจ.

ขึ้นเป็นร่างก่อนใช่ไหม

ผู้อานวยการกองแผนฯ
อันนี้ร่างพิจารณา 24 ตุลาคม คณะกรรมกา รพัฒนาเป็นผู้พิจารณาร่าง เสร็จ
25 ถ้าแก้ไขไม่เยอะผู้บริหารก็สามารถอนุมัติ
ประธานสภา อบจ.
ผมให้ถึงวันที่ 28-29 ตุลาคม เลยนะครับ ผมขอเรียนท่านสมาชิกนะครับ
กระบวนใช้เงินสะสมต้องเสร็จภายใน 31 ตุลาคม แล้วต้องเปิดประชุมสภาและกําหนดวันประชุมสภา 31
ตุลาคม เป็นวันพฤหัสบดี สมาชิกท่านใดที่ติดภารกิจ ขอให้วันที่ 31 ตุลาคม พยายามหลีกเลี่ยงภารกิจนะ
ครับ และก็ให้เพื่อนสมาชิก ผมจะให้อ่านให้ฟังนะครับ วันที่ 1-7 ตุลาคม ส่งแผนเพิ่มเติมโครงการเข้ามา
ผมว่าจะทันไหม พอสนับสนุนเสร็จ แล้วต้องลงสํารวจอีก เหมือนของท่าน
สจ.ไพโรจน์ต้องเพิ่มเติม
หรือเปล่าหลังคาตรงนั้น มีในแผนไหม
ผู้อานวยการกองแผนฯ
ของท่านไพโรจน์ที่เทศบาลตําบลปากน้ําท่าเรือ ขอประสานมาในรายละเอียด
จะมีตัวอาคารหลังคาโรงคลุมพร้อมพื้นแต่เนื่องจากตัวโครงการที่เขียนในเรื่องของลานกีฬาขนาดกว้าง
ความเข้าใจของทางช่างเราที่สํารวจโดยไม่เห็นรูปแบบ
ประธานสภา อบจ.
ชี้แจงให้ชัดเจน

ท่านช่วยชี้แจงให้ท่าน สจ .ไพโรจน์ ว่าตรงนี้โครงการไม่มีหลังคาเพราะอะไร

ผู้อานวยการกองแผนฯ
กําลังชี้แจงครับ ว่าความเข้าใจของช่างก็ทางเทศบาลตําบลปากน้ําท่าเรือ ยัง
ไม่ได้ส่งรูปแบบมา ความเข้าใจของช่างที่ลงไปสํารวจก็คือลานกีฬาก็คือเฉพาะข้างล่าง เพราะเขาเขียนชื่อ
โครงการลาน ไม่ได้เขียนอาคารออกกําลังกายอย่ างนี้ ความเข้าใจของช่างไปสํารวจมาและออกแบบมา
เช่นนี้ แต่พอมาเห็นรูปแบบอาคารของเทศบาลตําบลปากน้ําท่าเรือเป็นรูปของอาคารโรงคลุมพร้อมตัวพื้น
ดังนั้นในรูปแบบของแผนตัวอาคารยังมีครับ
ประธานสภา...
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ประธานสภา อบจ.
คือตัวอาคารมีแล้วสามารถที่จะจ่ายขาดเงินสะสมได้ไหมต้องมาแก้ไขไหม
ไม่ต้องใช่ไหมครับ ก็เดี๋ยวของท่าน สจ .ไพโรจน์ก็ฝากด้วยนะครับ เลื่อนวันขั้นมาอีกได้ไหมเพราะวันที่
30-31 ตุลาคม มีประชุมสมาคม อบจ . ที่เชียงใหม่ที่ได้ข่าวมาพวกเราก็ต้องไปกันอยู่แล้วประชุมใหญ่
ท่านช่วยดูนะครับ ผอ .แผนผมขออนุญาตนะครับ ว่าเราจะทําให้กระบวนการตรงนี้ เสร็จแล้วเราก็ได้ไป
ประชุมที่เชียงใหม่กันนะครับ ท่านสมาชิกที่ได้โครงการของปี 2563 แล้ว ไม่ต้องหยิบขึ้นมาก็ได้นะครับ
เอาให้เพื่อนสมาชิกที่ยังไม่ได้โครงการนะครับ และเพื่อนสมาชิกท่านใดที่มีความจําเป็นเหมือนของท่าน
สจ.ไพโรจน์นะครับ ได้แต่พื้นไปไม่มีหลังคา และท่ าน สจ.อิสหากนะครับ ท่านดูเวลาด้วยนะครับว่าเลื่อน
ขึ้นมาอีกได้หรือไม่
ผู้อานวยการกองแผนฯ

คือที่ผมคาดการณ์ไว้คือ ผมเองก็ไม่ทราบว่ามีโครงการเยอะหรือไม่

ประธานสภา อบจ.
คือกระบวนการเพิ่มเติม อยู่ที่ความจําเป็นของท่านสมาชิกเอาเข้ามาก็พยายาม
ดูเรื่องรายละเอียดมาให้ด้วย เกี่ยวกับเรื่องสถานที่ เรื่องที่ดินหรืออะไรท่านต้องช่วยตัวเองแล้วนะครับ ผม
ก็เปิดกว้างอย่างนี้แล้วนะครับเพื่อจะได้จ่ายขาดเงินสะสม แล้วผมจะขออีกอย่างคือตอนนี้คุยกันแบบตรงๆ
เลยนะครับว่าเจ้าหน้าที่ของเรา เหมือนกับท่านรองสุวิทย์ท่านตําแหน่งรองปลัด รักษาราชการ 2 ตําแหน่ง
คือนายกกับปลัดนะครับ ท่าน ผอ.แผนฯ ท่านเองก็รักษาการผอ.กองการศึกษาด้วย คือเจ้าหน้าที่ทุกคน 2
ตําแหน่ง 3 ตําแหน่งทั้งนั้น เราก็อยากจะให้เพื่อนสมาชิกช่วยดําเนินเกี่ยวกับรายละเอียดเอกสารจากพื้นที่
เข้ามาด้วย ตรงนี้เราก็ต้องเห็นใจกันด้วยนะครับเพราะงานจะได้เดินไปได้ ถ้าเจ้าหน้าที่อย่างเดียวก็ ทันนะ
ครับ ผมก็อยากให้เสร็จตามห้วงเวลาหน้าที่ของผมก็คือทําให้เสร็จตามห้วงเวลาอย่าให้เกินเดือนตุลาคม
พอเลยเดือนตุลาคมไปแล้วจะดําเนินการไม่ได้ ท่านช่วยดู กําหนดวันให้เข้ามาอีกได้ไหม เพราะปลายเดือน
เราก็ต้องไปประชุมสมาคมที่เชียงใหม่นะครับ
ผอ.กองแผนฯ
คือประชาคมก็ยังยืนยัน ประมาณ วันที่
วันที่ 21 คณะกรรมการพัฒนา อบจ. ชุดเห็นชอบ

15 ตุลาคม วันที่ 18 สนับสนุน

ประธานสภา อบจ
ท่านสมาชิกนะครับก็ต้องขอบคุณท่าน ผอ .กองแผนนะครับท่านก็ช่วยเร่งตรงนี้
มาวันที่ 21 ตุลาคม และเราจะประชุมประมาณวันที่เท่าไหร่ดีครับ ครับขบวนการที่จะเพิ่มเติมแผนให้
เสร็จวันที่ 31 ตุลาคม โดยจ่ายขาดเงินสะสม หน้าที่ของท่าน สมาชิกก็คือวันที่ 1-7 ดําเนินการเอาแผน
เข้า มาให้เรียบร้อย หลังจากนั้นก็เป็นวิเคราะห์ ประชาคม สนับสนุน พัฒนา ให้เสร็จภายในวันที่
21 ตุลาคม อันนี้คือคร่าวๆเราจะประชุมสภาวันที่ 28 ตุลาคม เพื่อจ่ายขาดเงินสะสม ท่านสมาชิกท่านใด
ที่ติดภารกิจก็พยายามเลี่ยงนะครับ ผมอยากจะให้เวลาจ่ายขาดเงินสะ สมจะได้ช่วยกันพิจารณานะครับ
ก็เอาตามนั้นนะครับ เพราะกระบวนการจะได้เดินได้นะครับ แล้วยอดเงินสะสมผมคุยกับเจ้าหน้าที่กอง
คลังแล้วน่าจะประมาณ 10-15 พอทราบไหมครับ ทราบนะครับ ว่ายอดเงินสะสม แต่เราเอาโครงการที่
จําเป็นนะครับ ไม่ใช่พอมียอดเงินแล้วเอาโคร งการที่ไม่จําเป็นเข้ามานะครับ เอาที่มีความจําเป็นจริงๆนะ
ครับ เดี๋ยวผมจะพิจารณาของท่านสมาชิกอีกครั้งนะครับ มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายอีกไหมครับ
เมื่อสักครู่เรื่องเครื่องจักรเพื่อนสมาชิกได้ถามว่ารถแม็คโคร รถเกรด ที่ซื้อตอนนี้ไปถึงไหนแล้ว

นายสุวิทย์...
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รองปลัด อบจ.

รักษาราชการแทน ปลัด อบจ.
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.ระนอง

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ยังมีท่านธนกรที่ทาง
กองพัสดุยังไม่ตอบ ก็ขออนุญาตให้กองพัสดุชี้แจง และเรื่องเครื่องจักรด้วยนะครับที่เราดําเนินการจัดซื้อ
ไปที่ติดปัญหาอยู่ที่ต้องส่งคณะกรรมการวินิจฉัยนั้นก็มีหลายรายการด้วยนะครับ ขออนุญาตให้ทางพัส ดุ
ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาด้วยครับ

ประธานสภา อบจ.

เชิญครับ

นางกัญจนา รัตนเทพี
กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาทุกท่านนะคะ ของท่าน
สจ.ธนกรโครงการปรับปรุงผิดจราจรถนนมิตรสัมพันธ์ หมู่ 3 ตําบลหงาว ตอนนี้เราเรียกทําสัญญาแล้วนะ
คะ ส่วนก่อสร้างทางเท้า คสล.บ้านหาดทรายดําหน้าใน ตัวนี้ได้รับราคากลางจากกองช่างแล้ว อยู่ระหว่าง
การเสนอราคากลางขึ้นไปคะ ส่วนเครื่องจักรของท่าน สจ .อภิชาติ รถขุดตีนตะขาบตอนนี้เราเรียกบริษัท
อาร์คอสมาทําสัญญานะคะ และรถบดล้อเหล็กขาด 10 ตัน ตัวนี้ก็เรียกทําสัญญาแล้วคะ ส่วนรถตักหน้า
ขุดหลังขับเคลื่อน 4 ล้อ ตัวนี้อยู่ระหว่างพิจารณาอุทธรณ์นะคะ ยังมีตัวนี้ตัวเดียว และรถเกลี่ยดินอยู่
ระหว่างจัดทําประกาศคะ
ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับ แล้วรถบดที่ผมขอที่ไม่สามารถใช้การได้ดําเนินการถึงไหน
ที่ผมขอให้ อบต.หาดส้มแป้นเอาไปซ่อมใช้งาน ถึงไหนแล้ว
นางกัญจนา รัตนเทพี
บันทึกคะ

ตัวนี้แจ้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงให้พิจารณาอยู่นะคะยังไม่ได้รับ

ประธานสภา อบจ.
ช่วยตามให้ผมภายในวันพุธนี้เสร็จไหม ผมจะได้ดําเนินการ เพราะว่าให้เอาไป
ซ่อมจะได้ใช้ประโยชน์ได้ต่อ แล้วเราจะได้ผ่อนปรนเรื่องเครื่องจักรในพื้นที่หาดส้มแป้นนะครับ ตอนนี้ก็มี
แมคโคก็ซ่อมเสร็จใช้งานได้เรียบร้อยทํามาใหม่เลย ตอนนี้ก็ได้รถบดอีกคันเครื่องจักรของเราจะได้ลงไป
พื้นที่อื่นได้นะครับ ท่านสจ.ธนกรเชิญครับ
นายธนกร บริสุทธิญาณี
ท่านประธาน เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม ผมธนกร
บริสุทธิญาณี เขต 11 อําเภอเมืองครับ ท่านประธานครับ ยังขาดอีก 1 โครงการ ทางพัสดุยังไม่ได้ชี้แจง
เกี่ยวกับสะพานซอยตาอาดหมู่ที่ 1 ตําบลราชกรูด ขอทราบความคืบหน้าอีกรายการเดียวครับท่าน
ประธานสภา อบจ.

เชิญครับ

นายสุวิทย์ หลักชัย
รองปลัด อบจ.
รักษาราชการแทน ปลัด อบจ.
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.ระนอง

ครับก็ขอเชิญให้ทางกองพัสดุได้ชี้แจงนะคะ

ประธานสภา อบจ.

เชิญครับ

นางกัญจนา รัตนเทพี

ตัวนี้ไม่มีในโครงการคะ คือเช็คแล้วไม่มีโครงการนี้คะ
นายธนกร...
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นายธนกร บริสุทธิญาณี
มีครับ ตัวนี้ประสานแผนมา ครั้งหลังสุดครับ ปี
2562 ถ้าผมจําไม่ผิด
ถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไร ผมจะขอเพิ่มเติม เพราะจริงๆตอนนี้เขาเดือดร้อนตอนนี้ยังใช้ไม้มะพร้าวทําเป็น
สะพานใช้เดินสัญจรไปมาอยู่นะครับ
ประธานสภา อบจ.
แล้วตอนที่ร่างข้อบัญญัติในการพิจารณาปี 2562 ท่านไม่ได้ดูหรือครับ
นายธนกร บริสุทธิญาณี
ดูครับ มีอยู่นะครับ พอประสานแผนเข้ามาแล้วเป็นโครงการอันดับ 1 ด้วยครับ
ที่ประสานมาจากนายกเทศบาลตําบลราชกรูด
ประธานสภา อบจ.
มีในข้อบัญญัติและพิจารณาข้อบัญญัติปี 2562 และพอเป็นข้อบัญญัติก็ยังมี
นายธนกร บริสุทธิญาณี
ผมเข้าใจและไม่แน่ใจว่าตอนนั้นรับปากจ่ายขาดเงินสะสมหรือว่าใช้ข้อบัญญัติ
ผมจําไม่ได้เพราะนานมากครับท่านประธาน
ประธานสภา อบจ.
จ่ายขาดเงินสะสมของท่านไม่เคยมี ถ้าเกิดมีก็อยู่ในข้อบัญญัติแล้วตกไปได้ยังไง
นายธนกร บริสุทธิญาณี
ก็ไม่ทราบเหมือนกันครับ ขั้นตอนเหมือ นที่ท่านว่าบางทีโครงการหายไปผมก็ไม่
ทราบว่าหายไปได้อย่างไร แต่ถ้าถามว่าส่งมาหรือไม่ มีการประสานแผนมาแน่นอนและชัดเจนครับท่าน
ประธาน
ประธานสภา อบจ.
ก็ไม่เป็นไรนะครับ ผมขอฝากช่วยตรวจสอบ
นายธนกร บริสุทธิญาณี
ขออนุญาตครับท่าน ปี 2560 ประสานมาตั้งแต่ปี 2560 ครับ และมีการกัน
เงินมาครับท่าน และรอบนี้อีก
ประธานสภา อบจ.

ถ้าเกิดว่ากันเงินมาก็คงจะเกินแล้วปี 2560

นายธนกร บริสุทธิญาณี

ประสานมาปี 2560 เข้ามา 2561 กันเงิน จาก 2561 มาเป็น 2562

ประธานสภา อบจ.

คงไม่ได้จ่ายขาดเงินสะสม คงจะข้อบัญญัติ

นายธนกร บริสุทธิญาณี

ยังไม่ได้ทําครับ

ประธานสภา อบจ.

ฝ่ายพัสดุช่วยดูด้วยนะครับว่าติดอยู่ตรงไหน ยังอยู่ไหม

นายธนกร บริสุทธิญาณี
ครับ ขอบคุณมากครับ

ช่วยตรวจสอบด้วยครับ เพราะเดือดร้อนมากครับท่าน ตรงเส้นที่ใช้สัญจรไปมา

ประธานสภา อบจ.

ขอบคุณครับ เชิญครับ

นางกัญจนา รัตนเทพี

ขออนุญาตกลับไปเช็ครายละเอียดให้นะคะ

ประธานสภา อบจ.
ครับ ก็ให้เจ้าหน้าที่ได้เช็ครายละเอียดนะครับ มีเพื่อนสมาชิกท่านใดที่อภิปราย
มีอีกไหมครับ ถ้าไม่มีเพื่อนสมาชิกท่านใดที่จะอภิปราย ผมก็ต้องขอบคุณท่านสมา
ชิกทุกท่าน และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับ ผมขอปิดประชุมครับ
ปิดประชุม

12.45 น.
(ลงชื่อ)
(นางมนทนา สินทรัพย์)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
(ลงชื่อ)

ผู้บันทึก/พิมพ์/ทาน
(นางสาววิภารัตน์ ช่างคิด)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

