รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจาปี พ.ศ.2562
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562
ณ ห้องราชาวดี เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น
อาเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ฝ่ายการประชุม
โทรสาร / โทร.0 7781 3260

รายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจาปี พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562
ณ ห้องราชาวดี เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น
อาเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
…………………….………….………
ผู้มาประชุม
1. นายวรานนท์
2. นายภักดี
3. นายสมทวน
4. นายบุญจริง
5. นายสมชาย
6. นายพลณรงค์
7. นายรุ่งชัย
8. นายรักษ์พล
9. นายสุภาพ
10. นายนิพนธ์
11. นายเจริญ
12. นายอภิชาติ
13. นายเธียรชัย
14. นายมงคล
15. นายสุรพล
16. นายสุเทพ
17. นายอิสหาก

เกลื่อนสิน
พรหมสุวรรณ
ตันจู
แก้วนาบอน
สายบัว
ศรีพิบูลย์
รักสกุลนิตย์
สิทธิกุล
ผลขํา
บุญทองซุ่น
ศิริวนากุล
หลีกภัย
สายน้ําใส
ศรีคง
ชูศรี
ทินสุข
สาลี

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอําเภอเมืองระนอง
สมาชิกสภาองค์การบริห+ารส่วนจังหวัดเขตอําเภอเมืองระนอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอําเภอเมืองระนอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอําเภอเมืองระนอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอําเภอเมืองระนอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอําเภอเมืองระนอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอําเภอเมืองระนอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอําเภอกระบุรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอําเภอกระบุรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอําเภอกระบุรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอําเภอกระบุรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอําเภอกะเปอร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอําเภอกะเปอร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอําเภอละอุ่น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอําเภอสุขสําราญ

บริสุทธิญาณี
รุจิวิวัฒนกุล
กุลมลิวัลย์
ช่วยชนะ
คุ้มตะกั่ว

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง (คนที่ 2) (ลา)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอําเภอเมืองระนอง (ลา)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอําเภอกระบุรี (ลา)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอําเภอกะเปอร์ (ลา)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอําเภอละอุ่น (ลา)

1. นายสุวิทย์

หลักชัย

2. นายจรูญ

เชาวนรังค์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายธนกร
2. นายไพโรจน์
3. นายบัญเทิง
4. นายพิจิตร
5. นายณัฐพงษกร
ผู้เข้าร่วมประชุม

3.นางศศิธร...

-23. นางศศิธร

สารแขวีระกุล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและส่งเสริมการท่องเที่ยว รักษาราชการแทน
หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

4. นางมนทนา

สินทรัพย์

หัวหน้าฝ่ายการประชุม รักษาราชการแทนผู้อํานวยการ
กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

5. นายวิชัยพร

สินทรัพย์

หัวหน้าฝ่ายสํารวจและออกแบบ รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการกองช่าง

6. นางสาวกมลพรรณ พัฒนา

หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่

7. นายนิพนธ์
8. นางสาวกัญจนา

ครูชํานาญการ รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านในวง
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
(แทน) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบํารุง
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์
หัวหน้าฝ่ายข้อมูลและติดตามประเมินผล
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคคลากร
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการรักษาการในตําแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ รักษาการในตําแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ รักษาการในตําแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย
วินัยและส่งเสริมคุณธรรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญงาน รักษาการในตําแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาอาชีพและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

แซ่กวน
รัตนเทพี

9. นางสาวดารุณี
บุตรเพชร
10. นายศิริศักดิ์
ศรีสว่าง
11. นางพรทิพย์
ศรีคง
12. นางชนิตา
ตัณฑะจินะ
13. นางดวงแก้ว
ลิ่มสกุล
14. นางสาวรวินทร์นิภา ผาดํา
15. นางสาววลาสินี พงษ์ไทย
16. นางศิริพัฒน์
ยอดอุดม
17. นางสาวกนิษฐา

ยกทอง

18. นางสาวอานา

ทองสม

19. นางปัณฑิตา

จินาล่อง

20. นางนวรัตน์

มหามิตร

21. นางสาวเกศกนก ศิริคง
22. นายพงษ์ศักดิ์
ภูมิทักษ์
23. นางกัลยาณี
ม่วงหีต
24. นางสุภาพร
25. นายภิญโญ
26. นายดํารงพันธ์
27. นายนันท์นพล
28. นายเอกศักดิ์
29. นายพงศธร

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นายช่างเครื่องกลชํานาญงาน รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

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

-330. นางสาวจิรายุพร
31. นางสาวณัฐณิชา
32. นางสาววิภารัตน์
33. นางสาวชิวรัตน์

สมบัตินา
ทิพย์อักษร
ช่างคิด
ไพเราะ

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

สื่อสารมวลชน
เริ่มประชุมเวลา

10.37 น.

เลขานุการสภา อบจ.
เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ท่านประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระนอง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง และผู้เข้าร่วมประชุม ทุก
ท่านคะ ขณะนี้เวลา 10.37 น. ถึงกําหนดเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง สมัย
วิ สามัญ สมัยที่ 5 ประจําปี พ .ศ.๒๕ 62 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
จํานวน 22 ท่าน ได้ลงชื่อมาประชุมจํานวน 17 ท่าน ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระนองที่มีอยู่ ถือว่าครบ องค์ประชุมตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ลําดับต่อไป ขอเรียนเชิญ ท่านวรานนท์ เกลื่อนสิน ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระนอง จุดธูป-เทียน บูชาพระรัตนตรัย ขอเรียนเชิญคะ ประกาศสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระนอง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจําปี
พ.ศ.2562 ด้วยได้รับจ้างจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ว่ามีความจําเป็นจะต้องนําเรื่อง
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปี พ.ศ.2563 และเรื่องอื่นๆ เสนอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระนองพิจารณา ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระนอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจําปี พ.ศ.2562 มีกําหนด 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม –
5 พฤศจิกายน 2562 ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ลงชื่อนายวรานนท์ เกลื่อนสิน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ลําดับต่อไป ขอเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระนองกล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ขอเรียนเชิญคะ
ประธานสภา อบจ.
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระนอง ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระนอง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองในวันนี้ สืบเนื่อง
จากได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ว่ามีความจาเป็นจะต้องนาเรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ และเรื่องอื่น ๆ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองได้
พิจารณา ดังนั้น เพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง จึงได้มีประกาศเรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖2 และได้กําหนดให้มีการ
ประชุมในวั นนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกให้กับทุกท่านทราบแล้วนั้น บัดนี้ ได้เวลาอัน
สมควรแล้ว กระผมจึงขอเปิดการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5
ประจําปี พ.ศ. 2562 และขอดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป สําหรับระเบียบวาระ
ในวันนี้
ระเบียบวาระที่ 1...

-4ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระนองสมัย
วิ สามัญ สมัยที่
3 ประจําปี
พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 และ สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 4 ประจําปี พ .ศ.2562 เมื่อวันที่ 30 กันยายน
2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

ระเบียบวาระที่ 3

ญัตติ ขออนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2563

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภา อบจ.

เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1 นะครับ

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา อบจ.
เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบนะครับ วันนี้ที่เราได้มาประชุมที่นี่เพราะว่า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองได้ซ่อมแซมตัวอาคารสํานักงาน และได้ใช้ห้องประชุมสภาเป็นสํานักงาน
ชั่วคราวของข้าราชการ ยกเว้นกองคลังที่ยังอยู่ที่เดิม ก็คิดว่าประมาณเดือนพฤศจิกายน แต่วันนี้ด้วยความ
จําเป็นที่จะต้องจ่ายขาดเงินสะสม จึงมาใช้พื้นที่แห่งนี้ เรื่องที่ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ได้
ดําเนินการ จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) และ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ประกาศใช้
เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่องที่ ๒ ขอแก้ไขเอกสารในระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติขออนุมัติใช้ จ่ายเงิน
สะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้
๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเมรุเผาศพสํานักสงฆ์บ้านหินดาด หมู่ที่
๒
ตําบลทรายแดง อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง หน้าที่ ๒ ข้อ ๖ จากเดิม ระยะเวลาดําเนินการ
ตั้งแต่เดือน มกราคม ๒๕๖๒ –กันยายน ๒๕๖๒ เปลี่ยนเป็น มกราคม ๒๕๖๓-กันยายน ๒๕๖๓
๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชลระอุ ๒ (ถนนชลระอุ ๒
เชื่อมถนนเพชรเกษม ) หมู่ที่ ๔ ตําบลบางนอน อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ข้อ
๖ จากเดิม
ระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแต่เดือน มกราคม ๒๕๖๒ –กันยายน ๒๕๖๒ เปลี่ยนเป็น มกราคม ๒๕๖๓กันยายน ๒๕๖๓
๓. โครงการส่งเสริมการดําเนินกิจกรรมตลาดกลางเพื่อการเกษตร ประจําปี ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ข้อ ๓.๒ จากเดิม สอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระนอง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เปลี่ยนเป็น สอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระนอง ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
หน้าที่ 21 ...

-5หน้าที่ ๒๑ ลาดับที่ ๕ ครับนี่ก็คือเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบนะครับ และอีก 1 เรื่องนะครับ เกี่ยวกับการเดิน
วิ่งมินิฮาพมารธอนเฉลิมพระเกียรตินะครับ เนื่ องในโอกาสมหามงคลราชพิธีบรมราชาภิ เษก ในวันอาทิตย์
ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เอกสารได้ตั้งไว้บนโต๊ะให้ท่านสมาชิกแล้วนะครับ ก็ได้มีเอกสารให้สมัครตาม
เอกสารนะครับ และมีเส้นทางในการใช้ เดิน 3 กิโลเมตร – วิ่งมินิฮาฟมาราธอนระยะทาง 10 กิโลเมตร
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมประเภททั่วไป 400 บาท วีไอพี 1,000 บาท และสิ่งที่ท่านนักกีฬาเข้า
ร่วมกิจกรรมก็คือเสื้อวิ่ง และเสื้อโปโล เหรียญ และมีอาหารน้ําดื่ม ก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านสมาชิก และ
ข้าราชการ อบจ. ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้นะครับเพราะเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติ ต่อไปเป็นระเบียบวาระ
ที่ 2
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองสมัย
วิสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี พ .ศ.2562 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562และ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4
ประจาปี พ.ศ.2562 เมื่อวัน ที่ 30 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระนอง
ประธานสภา อบจ.
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองสมัย
วิสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ .ศ.2562 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 และ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4
ประจําปี พ .ศ.2562 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระนอง ขอเชิญเลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมรายงานผลการตรวจรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง สมัย วิ สามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ .ศ. ๒๕62 เมื่อวันที่ 11
กันยายน 2562 ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ขอเชิญครับ
นายอภิชาติ หลีกภัย
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
กระผม นาย อภิชาติ
หลีกภัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขต 5 อําเภอกระบุรี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม ขอรายงานว่าคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ทําการตรวจรายงาน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระนองสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 สมัยที่ 3
ประจําปี พ.ศ. ๒๕62 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 เรียบร้อยแล้ว สมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะแก้ไข
รายงานการประชุมสมัยดังกล่าว ขอเชิญครับ
ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณท่านเลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ มีสมาชิก
ท่านใดต้องการแก้ไขในรายงานการประชุมขอเชิญครับ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด ขอแก้ไข ผมจะขอมติใน
การรับรองรายงานการประชุม สมาชิกท่านใดรับรอง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระนอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ. ๒๕62 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 กรุณายกมือครับ
มติที่ประชุม
ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม -

รับรองรายงานการประชุมฯ 17 เสียง
ไม่รับรองรายงานการประชุมฯ มีไหมครับ
ไม่มี
งดออกเสียงมีไหมครับ
ไม่มี
ประธานสภา...

-6ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณมากครับ 17 เสียงรวมทั้งประธานนะครับ ต่อไป ขอเชิญเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระนอง สมัย วิ สามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี พ .ศ. ๒๕62 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562
ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ขอเชิญครับ
นายอภิชาติ หลีกภัย
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
กระผม นาย อภิชาติ
หลีกภัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขต 5 อําเภอกระบุรี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม ขอรายงานว่าคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ทําการตรวจรายงาน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระนองสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 เรียบร้อย
แล้ว สมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะแก้ไขรายงานการประชุมสมัยดังกล่าว ขอเชิญครับ
ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณท่านเลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ มีสมาชิก
ท่านใดต้องการแก้ไขในรายงานการประชุมขอเชิญครับ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด ขอแก้ไข ผมจะขอมติใน
การรับรองรายงานการประชุม สมาชิกท่านใดรับรอง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระนอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ. ๒๕62 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 กรุณายกมือครับ
มติที่ประชุม
ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม -

รับรองรายงานการประชุมฯ 17 เสียง
ไม่รับรองรายงานการประชุมฯ มีไหมครับ
ไม่มี
งดออกเสียงมีไหมครับ
ไม่มี

ประธานสภา อบจ.

ขอบคุณมากครับ 17 เสียงรวมทั้งประธานนะครับ ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3

ระเบียบวาระที่ 3

ญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประธานสภา อบจ.
ญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 ขอเชิญ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ขอเชิญครับ
นายสุวิทย์ หลักชัย
รองปลัด อบจ.
รักษาราชการแทน ปลัด อบจ.
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.ระนอง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง (พ.ศ. 2561 – 2565) และที่เปลี่ยนแปลงและ
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ได้บรรจุแผนงานโครงการไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ/ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น /
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่ นั้น
บัดนี.้ ..

-7บัดนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองมีความจําเป็นเร่งด่วน ที่จะต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จํานวน 11
โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 55,527,000.- บาท ดังนี้
1. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านหาดยาย หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 2 ตําบลบางพระเหนือ
อําเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยวิธี Pavement In - Place Recycling ขุดลึกเฉลี่ย 0.15 เมตร ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.50 เมตร ยาว 1,150 เมตร หนา 0.05 เมตร ปูผิวจราจรแอสฟัลท์
คอนกรีต หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,350ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างกําแพงกันดิน
โดยวางกล่องเกเบี้ยน ความยาว 75 เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกําหนด เป็นเงิน
8,036,000.- บาท
2. โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยน้ําวน หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 5 ตําบลบางแก้ว อําเภอละอุ่น
จังหวัดระนอง โดยทําการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 800
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระนองกําหนด เป็นเงิน 4,036,000.- บาท
3. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยนางบุญให้ หมู่ที่ 2 ตําบล จ.ป.ร. - หมู่ที่ 3 ตําบลปากจั่น
อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยทําการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 800 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระนองกําหนด เป็นเงิน 4,013,000.- บาท
4. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ซอยหนองหว้า (ซอยโป่งรวยเดิม ) หมู่ที่ 7 ตําบลปากจั่น
อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยวิธี Pavement In - Place Recycling ขุดลึกเฉลี่ย 0.15 เมตร ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,375 เมตร ปูผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่
น้อยกว่า 8,250 ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกําหนด เป็นเงิน
4,549,000.- บาท
5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเมรุเผาศพสํานักสงฆ์บ้านหินดาด หมู่ที่
2 ตําบลทรายแ ดง
อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยทําการรื้อกระเบื้องมุงหลังคาเดิมออก และ ทําการติดตั้งโครง
หลังคาเหล็ก พร้อมมุงกระเบื้องหลังคาใหม่ ขนาดกว้าง 6.10 เมตร ยาว 8.40 เมตร และเปลี่ยนประตู
หน้าต่างและเทพื้นคอนกรีตบริเวณเมรุเผาศพ หนา 0.15 เมตร พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 285 ตารางเมตร
ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกําหนด เป็นเงิน 450,000.- บาท
6. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายห้วยญวน หมู่ที่ 7 ตําบลลําเลียง - หมู่ที่ 1 ตําบลบางใหญ่
อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยทําการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระนองกําหนด เป็นเงิน 10,208,000.- บาท
7.โครงการปรับปรุง...

-87. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ถนนเพชรเกษม - อําเภอสุขสําราญ (ซอยธนาคารออมสิน )
หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 5 ตําบลกําพวน อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง โดยวิธี Pavement In - Place
Recycling ขุดลึกเฉลี่ย 0.15 เมตร ขนาดกว้าง6.00 เมตร ยาว 1,590 เมตร ปูผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 9,540 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างกําแพงกันดิน โดยวางกล่องเก
เบี้ยน ความยาว 25 เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกําหนด เป็นเงิน 6,000,000.บาท
8. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 4 ตําบล บ้านนา
อําเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง โดยวิธี Pavement In - Place Recycling ขุดลึกเฉลี่ย 0.15 เมตร
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 2,065 เมตร ปูผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 16,520 ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระนองกําหนด เป็นเงิน 9,000,000.- บาท
9. โครงการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณหาดประพาส อุทยานแห่งชาติแหลมสน
หมู่ที่ 2 ตําบลกําพวน อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง โดยทําการปักไม้เสาเข็มชะลอคลื่นตลอดแนว
ที่มีการกัดเ ซาะ ยาว 2,000 เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกําหนด
เป็นเงิน 3,500,000.- บาท
10. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชลระอุ
2 (ถนนชลระอุ 2
เชื่อมถนนเพชรเกษม) หมู่ที่ 4 ตําบลบางนอน อําเภอเมืองร ะนอง จังหวัดระนอง โดยทําการก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 972 เมตร ตามแบบที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกําหนด เป็นเงิน 4,860,000.- บาท
11. โครงการส่งเสริมการดําเนินกิจกรรมตลาดกลางเพื่อการเกษตร ในการจัดหาตะกร้าใส่ ผลไม้
พลาสติก ชนิดโปร่งสีเหลี่ยม หูเหล็ก ขนาด 25 กิโลกรัม จํานวน 5,000 ใบ เป็นเงิน 875,000.- บาท
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
ข้อ 89 ได้กําหนดไว้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ คือ ให้กระทําได้เฉพาะกิจการที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสัง คม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริม
กิจการขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น แต่ละประเภทตามระเบียบแล้วนั้น ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ใช้จ่ายเงินสะสมโดยคํานึงถึงฐานะการเงินการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระนอง ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการดําเนินการตามโครงการดังกล่าว ทั้ง
11 โครงการ
ถือเป็นกิจการด้านการบริหารชุมชนและสังคม และกิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน
ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายและได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561)...

-9(พ.ศ.2561 – 2565) และที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
และได้ตรวจสอบฐานะการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองแล้ว ปัจจุบันมียอดเงินสะสมเหลือ
เพียงพอที่สามารถนํามาใช้จ่ายได้ ประกอบกับได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าว เป็นการ
สนั บสนุน นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยส่งเสริมสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยนําเงินสะสมมาใช้
ในการพัฒนาท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท . 0808.0/ว.
5164 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 จึงขอเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ขอบคุณครับ
ประธานสภา อบจ.
ญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 256 ๓
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ได้ชี้แจงรายละเอียดถึ งวัตถุประสงค์ในการขอใช้เงินสะสม ของ
โครงการดังกล่าวให้ทุกท่านทราบแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรั กษาเงิน และการตรวจเงินขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 256 ๑ ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ
ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
กิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด
(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นแต่ละประเภทตาม
ตามระเบียบแล้ว
(3)ให้กันเงินสะสมสํารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อย
ละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจําปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัย
เกิดขึ้น ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคํานึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว ข้อ 89/1 ในกรณีที่มีภารกิจตามนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทยและจําเป็นต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการ โดยมีความ
จําเป็นต้องใช้จ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอและ
ไม่ต้องด้วยเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินสะสม ตามข้อ 87 และข้อ 89 ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจอนุมัติ
ยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายจากเงินสะสมหรือเงินทุนสํารองเงินสะสมได้โดยความเห็นชอบ
ของรัฐมนตรีว่าการกระทร วงมหาดไทย ก่อนที่เราจะพิจารณาเรื่องโครงการที่วันนี้เราได้นําเข้าสภา ผม
อยากจะขอให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วแต่ท่านนายกจะมอบให้ใคร เกี่ยวกับเงินสะสมยอดเงินสะสม
ช่วยชี้แจงเพราะว่าการกันเงินเป็นรายจ่ายประจํา 3 เดือน ก็ตามระเบียบ เงินสบทบ ก สอ.10 เปอร์เซ็น ก็
ตามระเบียบ แต่เรื่องการของ งบประมาณประมาณรายจ่ายประจําปี พ .ศ.2563 ระเบียบตรงนี้ 10
เปอร์เซ็น กันมา 5 เปอร์เซ็น แต่ที่ทราบมาคือยกเว้นระเบียบคือไม่ต้องกัน 5 เปอร์เซ็นก็ได้ แล้ววันนี้ช่วย
ชี้แจงด้วยว่าหนังสือสั่งการของมหาดไทย ของวันที่ 31 ตุลาคม ว่าอย่างไร ช่ว ยชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับ
ทราบด้วยครับ เชิญครับ
นายสุวิทย์...

-10นายสุวิทย์ หลักชัย
รองปลัด อบจ.
รักษาราชการแทน ปลัด อบจ.
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.ระนอง

กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เคารพครับ สําหรับใน
เรื่องของการกันเงินยอดเงินสะสมนะครับ ที่กองคลังได้นําเอกสารมานะครับ ผมไม่ทราบว่าทางกองคลังได้
แจกท่านสมาชิกไหมครับ ผมขออนุญาตนําเรียนชี้แจงถึงหนังสือของกระทรวงมหาดไทยในส่วนที่เกี่ยวข้อง
นะครับ ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว5164 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เรื่องยกเว้นการใช้จ่ายเงิน
สะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้กําหนดแนวทางในการใช้จ่ายเงินสะสมแล้วก็
ได้แจ้งให้มีการยกเว้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน พ .ศ.2547
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 ตามข้อที่ 89/1 นะครับ ซึ่งเป็นกรณีที่เป็นการดําเนินภารกิจที่
เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาล หรือกระทรวงมหาดไทย ก็ได้มียกเว้นในส่วนของการกันเงินไว้นะครับ
โดยที่กําหนดว่าให้พิจารณากันเงินสะสมสํารองจ่ายด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน และกรณี ที่มี
สาธารณภัยเกิดขึ้นตามความจําเป็น ความหมายก็คือว่าไม่ต้องกันตามที่ระเบียบกําหนดไว้ในข้อที่
87
ท่านครับ เพราะฉะนั้นท่านประธานได้สอบถามว่าทําไมได้กัน 5 เปอร์เซ็น เหตุผลคือในส่วนของ อบจ .ก็ได้
มีการพิจารณาแล้วเนื่องจากว่าในขณะนี้เป็นช่วงของต้นปีงบประมาณท่านครั บและก็เราก็ยังมีโครงการ
ผมขออนุญาตนําเรียนท่านสมาชิกนะครับว่ารัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยจัดทําโครงการซุ้ม
ประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติโดยที่กระทรวงมหาดไทยได้มอบให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง
76
จังหวัดทั่วประเทศ เป็นผู้ดําเนินโครงการ ซึ่งงบประมาณในการดําเนินโครงการนั้นในการก่อสร้างซุ้มประตู
เมืองนั้นจะมีอยู่ 2 รูปแบบด้วยกัน รูปแบบที่ 1 นั้นวงเงินประมาณ 2,900,000 บาท ในรูปแบบที่ 2
นั้น ประมาณ 4,900,000 บาท แต่ส่วนของจังหวัดระนองก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการโครงการนี้ไป
แล้วก็ได้มีการคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการโดย มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานและจังหวัดระนอง
กําหนดสร้างซุ้มประตูเมืองบริเวณศาลากลางจังหวัดถนนเพชรเกษมนะครับ ริมรั้วด้านทิศใต้ของศาลา
กลางตรงนั้นนะครับ งบประมาณโดยคร่าวๆนั้นใช้ประมาณ 5 ล้านบาทเศษ เพราะว่าพื้นที่ของถนน
จังหวัดระนองที่กําหนดให้เป็นจุดก่อสร้ างนั้นมีความกว้างมากกว่ารูปแบบที่กําหนดไว้ประมาณ 2 เมตร
เพราะฉะนั้นจะมีผลเกี่ยวกับวงเงินงบประมาณที่ตามแบบมาตรฐานที่ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองได้
กําหนดหนดไว้ 4,900,000 บาท ต้องเพิ่มเงินงบประมาณเพราะว่าความกว้างของซุ้มจะมากขึ้น ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการจัดทํารูปแบ บและประมาณการของสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง ในส่วนของ อบจ .ก็มี
ความจําเป็นต้องกันในส่วนนี้ไว้เพื่อรองรับการดําเนินการในตรงนั้นด้วยนะครับ ส่วนรายละเอียดของการ
กันเงินผมขออนุญาตทางกองคลังท่านได้อธิบายเป็นตัวเลขให้ที่ประชุมได้รับทราบครับ

ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับ เรื่องตัวเลขผมได้เห็นแล้วในระเบียบการประชุม ตอนนี้อยากให้
เพื่อนสมาชิกได้ทําความเข้าใจและข้าราชการที่อ้างระเบียบ คือตอนนี้ยอดเงินสะสมตามระเบียบที่มี
ทั้งหมดที่กองคลังได้แจ้งยอดเงินสะสมทั้งหมด 78,711,562.91 บาท แต่ผมติดใจที่ว่ารายจ่ายประจําปี
2563 5 เปอร์เซ็น ตอนนี้รัฐบาลได้ยกเว้นระเบียบตัวนี้ในการกัน 5 เปอร์เซ็น หรือ 10 เปอร์เซ็น
แล้วเมื่อสักครู่ท่านรองปลัดสุวิทย์ได้ชี้แจงโดยอ้างถึงซุ้มเฉลิมพระเกียรติตรงนี้ก็มีหนังสือสั่งการมาจาก
มหาดไทย แต่ไม่ทราบว่าดําเนินการอย่างไร โดยอํานาจหน้าที่ของใคร แบบไหนก็คืออีกเรื่องหนึ่ง
แต่ในวันนี้ผมจะ...

-11แต่วันนี้ผมจะเอาเรื่องการกันเงินตรงนี้กันเงิน 5 เปอร์เซ็น อ้างความจําเป็นอะไรที่กันเงิน เพราะตอนนี้
กองคลังในท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่น เขาต้องการให้เม็ดเงินลงสู่พี่น้องประชาชนให้เยอะที่สุด ตรงนี้ก็ช่วยชี้แจง
ด้วยเพราะยกเว้นระเบียบมา และเมื่อสักครู่ที่อ่านตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 5164
ที่ออกมาเมื่อวั นที่ 29 สิงหาคม 2562 เราประชุมสภาครั้งหลังสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ผมไปเจอ
หนังสือนี้มาก็เลยได้มาเป็นวันนี้ที่ได้จ่ายขาดเงินสะสมภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 แต่เจ้าหน้าที่เพิ่งได้
เอามาชี้แจงในวันนี้ จริงๆหนังสือชี้แจงวันนี้ออกมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้ว และได้ ยกเว้นระเบียบหลายๆ
เรื่องทั้งหมดตรงนี้ นี่คือสิ่งที่เจ้าหน้าที่ของ อบจ.ระนอง ยังอยู่ในระเบียบเดิมๆ ขอให้ทําความเข้าใจด้วยว่า
เงินกัน 5 เปอร์เซ็น กันออกไป 13 ล้านบาท วันนี้เราจ่ายขาด 55 ล้านบาท ก็จะเหลือ 13 ล้านบาท แต่
ถ้าบวกอีก 5 เปอร์เซ็น อีก 13 ล้านบาท ก็จะเ ป็น 26 ล้านบาท มีเพื่อนสมาชิกที่ยังไม่ได้โครงการอีกก็
หลายท่าน ผมเองก็ต้องดําเนินการในครั้งต่อไป 26 ล้านบาท เรื่องของซุ้มเฉลิมพระเกียรติ อีก 5 ล้านกว่า
บาท เพื่อนสมาชิกก็ยังมีสิทธิ์ที่ยังใช้เงินสะสมได้อีก ประมาณ 20 ล้านบาท ทางเจ้าหน้าที่กองคลังมีอะไร
ที่จะโต้แ ย้ง ก็โต้แย้งมาได้เลยนะครับว่าที่ผมพูดนี่ผิดหรือถูกนะครับ ในเรื่องการกันเงิน
5 เปอร์เซ็น
เดี๋ยวนี้ไม่ต้องกันแล้ว ใช้ดุลพินิจของ อบจ .เองแต่ละพื้นที่ว่ามีความจําเป็นหรือไม่นะครับ เดี๋ยวก็ลองดูนะ
ครับว่าอย่างไรนะครับ แต่ในระเบียบมีแบบนี้มานะครับ เพราะว่ายังมีโค รงการของเพื่อนสมาชิกที่ตกค้าง
อีกหลายท่านที่ยังไม่ได้ดําเนินการในการจ่ายขาดเงินสะสม แต่ครั้งนี้ที่เอามาจ่ายขาดเงินสะสมเพราะวัน
นั้นได้ประชุมและเดทไลน์ไว้ว่าเป็นว่าเป็นวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ตามหนังสือสั่งการ แต่นี่ที่ผมทราบมา
หนังสือสั่งการขยายไปถึงเดือนธันวาคมนะครับ แต่ผมก็ไม่มีเวลาที่จะไปดูว่าเป็นอย่างไรบ้าง วันนั้นให้ทาง
ผอ.กองแผนฯ ช่วยดูก็ยังไม่ได้คําตอบนะครับ เพราะเมื่อก่อนเราจะพิจารณาเงินสะสมเราต้องเอาโครงการ
ที่เร่งด่วน แต่ตอนนี้เป็นหลายๆโครงการที่สามารถดําเนินการได้ ผมฝากทางกองคลังช่วยดูระเบียบตรงนี้
ให้ด้วย นะครับ เพราะที่ผมได้ดูมา และมีเอกสารตามที่ผมได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นะครับ ต่อไปก็ขอเข้า
ระเบียบวาระการประชุมนะครับ ซึ่งรายละเอียดโครงการในการขอใช้เงินสะสม ได้แจกให้กับท่านสมาชิก
ทุกท่าน พร้อมกับระเบียบวาระการประชุมแล้วนะครับ ในเอกสารประกอบ ระเบียบวาระที่ 3 นะครับ
ในญัตตินี้เป็นการเสนอญัตติเดียว แต่มี ๑๑ โครงการ ประเด็นนี้ จะขอมติทีละโครงการ นะครับ
โดยโครงการที่ ๑ – ๑๐ อยูใ่ นความรับผิดชอบของกองช่าง และโครงการที่ ๑๑ อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกองแผนและงบประมาณนะครับ โครงการที่ 1 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านหาดยาย
หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 2 ตําบลบางพระเหนือ อําเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยวิธี Pavement In - Place
Recycling ขุดลึกเฉลี่ย 0.15 เมตร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.50 เมตร ยาว 1,150
เมตร หนา 0.05 เมตร ปูผิวจร าจรแอสฟัลท์คอนกรีต หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
10,350ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างกําแพงกันดิน โดยวางกล่องเกเบี้ยน ความยาว 75 เมตร ตามแบบที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ระนองกําหนด เป็นเงิน 8,036,000.- บาท (กองช่าง ) มีสมาชิกท่านใด
ต้องการอภิปรายขอเชิญครับ
นายสุเทพ ทินสุข
เรียนท่านประธาน ผมสุเทพ ทินสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระนอง เขต 2 อําเภอละอุ่น ก่อนอื่นต้องขอบคุณฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทนนายก ซึ่งหาดยายซึ่งเป็น
ถนนสายท่องเที่ยวนะครับ เป็นบ่อน้ําพุร้อนซึ่งทางเข้าชลประทานได้ต่อประปาไว้และได้เสียห าย ทําให้
ถนนเสียหายไปครึ่งหนึ่งนะครับ ผมได้รายงานมาหลายรอบแล้วแต่ไม่มีงบประมาณไปซ่อม
ตอนนี้ได้ขอใช้...

-12ตอนนี้ได้ขอใช้เงินสะสมก็ขอบคุณท่านประธานและฝ่ายบริหารที่เห็นความสําคัญของแหล่งท่อง เที่ยวใน
อําเภอละอุ่นนะครับ ขอบคุณมากครับ
ประธานสภา อบจ.
ครับ พอได้ยินว่าขอบคุณฝ่ายบริหารก็สะเทือนใจนะครับ และโครงการนี้ท่าน
ทราบหรือไม่ครับที่ตรงไหน โครงการคือทางเข้า ตั้งแต่ทางเข้ามาไม่ใช่โครงการที่อยู่ระหว่างกลาง วันนั้น
ผมลงไปที่งานมอบบ้าน ก็ได้คุยกับผู้นํา ท้องถิ่น และก็ได้ประสานกับช่างวิชัยพร ประสานกับเจ้าหน้าที่ใน
การเข้าไปดูสถานที่ ก็เลยได้โครงการนี้มาก็ตั้งแต่ปากทางเข้าเลยนะครับ ไม่ใช่ตรงกลาง เพราะตรงนั้นได้
ผู้รับเหมาไปแล้ว มีเพื่อนสมาชิกอภิปรายอีกไหมครับ
เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปราย ผมจะ ขอมติที่ประชุม
สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓โครงการที่ 1 โครงการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านหาดยาย หมู่ที่
๑ – หมู่ที่ ๒ ตําบลบางพระเหนือ อําเภอละอุ่น
จังหวัดระนอง ตามทีน่ ายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองเสนอ โปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม
ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม -

อนุมัติฯ 17 เสียง
ไม่อนุมัติ ฯ มีไหมครับ
ไม่มี
งดออกเสียงมีไหมครับ
ไม่มี

ประธานสภา อบจ.
17 เสียง รวมประธานนะครับ
ต่อไปเป็นการพิจารณา โครงการที่ 2
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยน้ําวน หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 5 ตําบลบางแก้ว อําเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
โดยทําการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้าง
6.00 เมตร ยาว 800 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่ า 4,800 ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระนองกําหนด เป็นเงิน 4,036,000.- บาท (กองช่าง) สมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายขอเชิญครับ
นายเธียรชัย สายน้าใส
เรียนท่านประธานสภา ผมนายเธียรชัย สายน้ําใส สมาชิกสภา เขต 6 อําเภอ
กระบุรีครับ ท่านประธานครับ โครงกา รนี้เพื่อนสมาชิกไม่ต้องงงนะครับ คือเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้ว ผมกับ
เพื่อนสมาชิกก็ได้เข้าซอยไปครับ ซึ่งซอยนั้นลําบากมากนะครับก็เห็นด้วยกับโครงการที่ อบจ .ระนองจ่าย
ขาดเงินสะสมนะครับ
ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับ ก็ในฐานะที่สมาชิกได้ลงพื้นที่ได้ไปเห็นและนําโครงการเข้ามา
เพื่อให้สภาได้พิจารณาเพื่อจ่ายขาดเงินสะสมนะครับ มีเพื่อนสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายอีกไหมครับ
ตรงนี้อยู่ในเขตพื้นที่ใครครับ ท่าน สจ.ณัฐพงษกร วันนี้ไม่ได้เข้ามานะครับ
นายสุเทพ ทินสุข
ผมสุเทพ ทินสุข ขออนุญาตชี้แจงเรื่องซอยน้ําวนนะครับ ซึ่งทางที่ประชุมเข้า
แผนไว้ซึ่งเราจะเอาเข้าข้อบัญญัติ แต่ก่อนงบประมาณไม่พอ แต่ได้เท่านี้ก็ขอบคุณท่านประธานครับ
ประธานสภา อบจ.
วันนั้นที่ สจ.เธียรชัยบอกก็โครงการเดียวกันใช่ไหมครับ เพื่อนสมาชิกได้นําเสนอ
ขึ้นมาครับ เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปราย ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ
สมาชิกท่านใด...

-13สมาชิกท่านใดเห็นควร อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 256 ๓ โครงการที่ 2
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยน้ําวน หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 5 ตําบลบางแก้ว อําเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
ตามทีน่ ายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองเสนอ โปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม
ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม -

อนุมัติฯ 17 เสียง
ไม่อนุมัติ ฯ มีไหมครับ
ไม่มี
งดออกเสียงมีไหมครับ
ไม่มี

ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับ 17 เสียง รวมทั้งประธานนะครับ วันนี้สมาชิกในพื้นที่โครงการนี้
ไม่ได้เข้ามา มีใบลาไหมครับท่านเลขา ก็ประสานติดต่อมีใบลามาให้ถูกต้องนะครับ ต่อไปเป็นการพิจารณา
โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยนางบุญให้ หมู่ที่ 2 ตําบล จ.ป.ร. - หมู่ที่ 3 ตําบลปากจั่น
อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยทําการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 800 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระนองกําหนด เป็นเงิน 4,013,000.- บาท (กองช่าง ) สมาชิกท่านใดต้องการ
อภิปรายขอเชิญครับ
นายนิพนธ์ บุญทองซุ่น
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายนิพนธ์ บุญทองซุ่น สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เขต 1 อําเภอกระบุรี ก่อนอื่นก็ขอบคุณฝ่ายบริหาร ท่านประธาน
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านนะครับ ซึ่งโครงการนี้ ถนนเส้นนี้เป็นถนนลูกรัง
เวลาสัญจรไปมาของ
ชาวบ้านก็จะลําบาก มาก ผลผลิตทางการเกษตรก็จะลําบาก ในนามของชาวบ้านขอขอ บคุณทุกฝ่ายนะ
ครับที่ช่วยเสนอโครงการนี้ขึ้นมาให้เกิดประโยชน์ที่สุดครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดต้องการจะอภิปรายอีกไหมครับ เมื่อไม่มีผู้ใด
อภิปราย ผมจะ ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นควร อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 256๓โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยนางบุญให้ หมู่ที่ 2 ตําบล จ.ป.ร. - หมู่ที่ 3
ตําบลปากจั่น อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ตามที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เสนอ
โปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม
ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม -

อนุมัติฯ 17 เสียง
ไม่อนุมัติ ฯ มีไหมครับ
ไม่มี
งดออกเสียงมีไหมครับ
ไม่มี
ประธานสภา...

-14ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับ 17 เสียง รวมทั้งประธานนะครับ ต่อไปเป็นการพิจารณา
โครงการที่ 4 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ซอยหนองหว้า (ซอยโป่งรวยเดิม ) หมู่ที่ 7 ตําบลปากจั่น
อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยวิธี Pavement In - Place Recycling ขุดลึกเฉลี่ย 0.15 เมตร
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,375 เมตร ปูผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า 8,250 ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกําหนด
เป็นเงิน 4,549,000.- บาท (กองช่าง) สมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายขอเชิญครับ
นายเจริญ ศิริวนากุล
เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมเจริญ ศิริวนากุ ล สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระนอง สมาชิกสภา เขต 2 อําเภอกระบุรี ถนนเส้นเดิมเป็นถนนลาดยางของ อบจ . ซึ่งได้ทํา
การก่อสร้างมาประมาณเกือบ 10 ปี แล้ว และได้ชํารุดเกือบจะใ ช้การไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าผิว ยาง
เมื่อก่อนจะบาง ซึ่งตอนนี้ก็ชํารุดเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะ ซึ่งวันนั้นผมได้นําช่างเข้าไปรังวัดนะครับ ก็ได้นั่ง
คุยกับชาวบ้านเขาก็ขอบคุณมายังท่านประธานและฝ่ายบริหารของ อบจ
.นะครับ ที่ได้เล็งเห็นถึง
ความสําคัญของถนนเส้นนั้น ซึ่งในพื้นที่เป็นรอยต่อของ 2 หมู่บ้าน หมู่ 7 ปากจั่น กับหมู่ 5 จ.ป.ร. ซึง่
เป็นเส้นทางลัดที่จะออกจากบ้านทุ่งมะพร้าวมาโรงพักปากจั่นได้นะครับ ซึ่งเมื่อก่อนรถรับส่งนักเรียนก็
เคยใช้เส้นทางนี้ แต่ปัจจุบันใช้ไม่ได้เพราะว่าเป็นหลุมเยอะ ตรงนี้ก็ขอขอบคุณท่านประธานและฝ่าย
บริหารนะครับที่เล็งเห็นถึงความสําคัญครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับ มีเพื่อนสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายอีกไหมครับ
เมื่อไม่มีผู้ใด
อภิปราย ผมจะ ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นควร อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 256 ๓ โครงการที่ 4 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ซอยหนองหว้า
(ซอยโป่งร วยเดิม )
หมู่ที่ 7 ตําบลปากจั่น อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ตามทีน่ ายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เสนอ
โปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม
ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม -

อนุมัติฯ 17 เสียง
ไม่อนุมัติ ฯ มีไหมครับ
ไม่มี
งดออกเสียงมีไหมครับ
ไม่มี

ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับ 17 เสียง รวมทั้งประธานนะครับ ต่อไปเป็นการพิจารณา
โครงการที่ 5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเมรุเผาศพ สํานักสงฆ์บ้านหินดาด หมู่ที่ 2 ตําบลทรายแดง
อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยทําการรื้อกระเบื้องมุงหลังคาเดิมออก และทําการติดตั้งโครงหลังคา
เหล็ก พร้อมมุงกระเบื้องหลังคาใหม่ ขนาดกว้าง 6.10 เมตร ยาว 8.40 เมตร และเปลี่ยนประตูหน้าต่าง
และเทพื้นคอนกรีตบริเวณเมรุเผาศพ หนา 0.15 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 285 ตารางเมตร ตามแบบ
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกําหนด เป็นเงิน 450,000.-บาท (กองช่าง) สมาชิกท่านใดต้องการ
อภิปรายขอเชิญครับ
นายสมทวน...

-15นายสมทวน ตันจู
เรียนประธานสภา ผมสมทวน ตันจู สมาชิกสภา เขต 1 อําเภอเมืองครับ
ผมก็ขอขอบคุณท่านประธานและทีมบริหารที่ได้อนุเคราะห์งบเงินสะสมลงไปสู่บ้านหินดาดที่ซ่อมเมรุ
แต่เงินที่ใช้งบประมาณ 450,000 บาท คงไม่พอ เพราะสมัยปีที่แล้วได้อนุมัติไป 360,000 บาท ก็ไม่มี
ผู้รับเหมา ผมว่าครั้งนี้ก็ไม่มีผู้รับเหมาอีก เพราะว่าไม่พอกับโครงการที่จะสร้างจะทําครับ ผมก็ขอขอบคุณ
ไว้ ณ โอกาสนี้ครับ ถ้าอย่างไรผมฝากประธานช่วยติดต่อผู้รับเหมาที่เขาพอจะทําได้ ช่วยกรุณาให้บ้าน
ทราบแดงด้วยครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับ ถ้ าผู้รับเหมาไม่ทําผมก็ไม่รู้จะทําอย่างไรเหมือนกับครับ แล้วเป็น
อย่างไรครับ คุยกันหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะได้ว่ากันเลย โครงการนี้ ผมจําได้ว่าครั้งที่แล้ว ตั้งมา
350,000 บาท ผู้รับจ้างไม่ได้ แต่พอมารอบนี้ 450,000 บาท หาผู้รับจ้างไม่ได้ เพราะอะไรครับ
ประมาณการราคามาในราคานี้คือราคายังไงครับ เชิญครับ
นายสุเทพ ทินสุข
เรียนท่านประธาน ผมสุเทพ ทินสุข สมาชิกสภา อําเภอละอุ่น เขต
2
ขออนุญาตนําเรียนเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเมรุ การซ่อมเมรุคนระนองส่วนใหญ่ผู้รับเหมาจะ
ไม่เอานะครับ จะมีอยู่ชุดหนึ่งจากขอนแก่น
ประธานสภา อบจ.

ขออนุญาตครับ อันนี้คืออันนี้ไม่ใช่ซ่อมเมรุ ซ่อมหลังคา

นายสุเทพ ทินสุข
มาจากขอนแก่น

ที่ตกไปคือซ่อมเมรุ ถ้าซ่อมหลังคามีคนทํา แต่ถ้าเป็นเมรุหายากครับต้องไปเอา

ประธานสภา อบจ.

นี่คือซ่อมแซมหลังคา

นายสุเทพ ทินสุข

ถ้าซ่อมแซมหลังคาก็น่าจะมีผู้รับจ้าง เพราะประมาณการตามราคากลางตามช่าง

ประธานสภา อบจ.
แต่ผมดูแล้วถ้าซ่อมแซมหลังคา แล้วพื้นราคานี้ก็น่าจะโอเคนะครับ ขอเชิญ
เจ้าหน้าที่นะครับ เพราะผมจะได้ดูว่าถ้าพิจารณาไปแล้ว ทําไม่ได้ก็ไม่ต้องพิจารณาก็ปล่อยให้ตกไป แต่ผม
ขอเชิญให้เจ้าหน้าที่ช่วยชี้แจง
นายสุวิทย์ หลักชัย
รองปลัด อบจ.
รักษาราชการแทน ปลัด อบจ.
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.ระนอง

กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เคารพ ท่านสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ทรงเกียรติครับ สําหรับในเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับรายละเอียดในส่วนของการ
จัดทําประมาณการค่าก่อสร้างนะครับ ขอมอบให้กับท่านผู้อํานวยการกองช่างได้ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ

ประธานสภา อบจ.

เชิญครับ

นายวิชัยพร สินทรัพย์

กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สําหรับตามข้อสอบถาม
หัวหน้าฝ่ายสารวจและออกแบบ ของสมาชิกเรื่องเมรุเผาศพสํานักสงฆ์บ้านหินดาดนั้น
รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง

สืบเนื่องจากงบประมาณ...

-16สืบเนื่องจากงบประมาณที่แล้วมาคือปี 2562 ได้จัดตั้งไว้ถ้าผมจําไม่ผิด 350 ,000 บาท พัสดุก็
ดําเนินการโดยวิธีเฉพาะ เจาะจง ก็ได้เชิญผู้ประกอบการเข้ามาทําการต่อรองราคา ราคากลางตอนนั้น
กําหนดได้ 380,000 บาท ผู้รับจ้างทําท่าจะโอเคแล้วคือ 380,000 บาท แต่ที่นี้เขาก็ถอยไป เขาบอก
ว่าสู้ไม่ไหว ทีนี้ผมมาประสานกับเจ้าห น้าที่ ในการดําเนินการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมนี้ โดยแบบรูป
รายการทั้งหมดยังเหมือนเดิม แต่ งบประมาณที่เพิ่มขึ้นมานับจากครั้งที่แล้วคือ 100,000 บาท ถ้านับ
เพิ่มจากราคากลางครั้งแล้วก็ประมาณ 70,000 กว่าบาท ผมคิดว่าน่าจะมีผู้สนใจเข้ารับเหมาก่อสร้างได้
แต่ก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าได้หรือไม่ได้ เพราะอยู่ที่ตัวของผู้รับจ้างครับ
ประธานสภา อบจ.
ก็คืออย่างนี้ดีกว่าเพราะผมเห็นว่าอยู่ในนี้แล้ว ก็ถ้าเกิดว่าชี้แ จงราคาก็เกี่ยงกัน
แค่ 30,000 บาท แต่รอบนี้ตั้งมา 450,000 บาท ผมว่าให้ผ่านไปก่อนแล้วค่อยมาดูผู้รับจ้างเพราะไม่
อยากให้เสียโอกาสตรงนี้ไป ลองประกาศดู คิดว่าคงจะครบถ้วน ก็คิดว่าควรจะให้ผ่านไปก่อนเพราะถ้า
อย่างไร เพราะทําให้กับวัด มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายมีไหมครั
บ เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปราย
ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นควร อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 256๓
โครงการที่ 5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเมรุเผาศพสํานักสงฆ์บ้านหินดาด หมู่ที่
2 ตําบลทรายแดง
อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ตามทีน่ ายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองเสนอ โปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม
ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม -

อนุมัติฯ 17 เสียง
ไม่อนุมัติ ฯ มีไหมครับ
ไม่มี
งดออกเสียงมีไหมครับ
ไม่มี

ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับ 17 เสียง รวมทั้งประธานนะครับ ต่อไปเป็นการพิจารณาโครงการ
ที่ ๖ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย ห้วยญวน หมู่ที่ 7 ตําบลลําเลียง - หมู่ที่ 1 ตําบลบางใหญ่
อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยทําการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร ตามแบบที่ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระนองกําหนด เป็นเงิน 10,208,000.-บาท (กองช่าง ) สมาชิกท่านใดต้องการ
อภิปรายขอเชิญครับ
นายเธียรชัย สายน้าใส
เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมเธียรชัย สายน้ําใส สมาชิกสภา เขต
6
อําเภอกระบุรี ขอขอบคุณท่านนายกที่ได้นําโครงการนี้เข้ามาในสภาแห่งนี้ ผมจะเท้าความให้เพื่อนสมาชิก
ท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบนะครับ ถนนเส้นนี้เป็นถนนหลักนะครั บของคนลําเลียงตั้งแต่
30 ปี หลังจากปี 2528 คนอีสานได้ย้ายถิ่นฐานมาเยอะ ก็เปลี่ยนเส้นทางถนน ทําให้เส้นทางดั้งเดิม และ
คนที่อยู่ดั้งเดิมที่อยู่มากว่าร้อยครัวเรือน ถนนลาดยาง และจะมีคลอง คือถนนที่เราจะทําอีกเส้นนะครับ
ก็ทําให้คนที่อยู่มาตั้งแต่ ปู่ ย่า ตา ยาย 40-50 ปีที่แล้ว ยังใช้ถนนดินเดิม ก็ขอบคุณทางท่านนายกด้วย
นะครับที่เสนอเข้าสภาครั้งนี้ขอบคุณครับ
ประธานสภา...

-17ประธานสภา อบจ.

ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีกไหมครับ เชิญครับ

นายอภิชาติ หลีกภัย
กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง กระผมอภิชาติ หลีก
ภัย สมาชิกสภา เขต 5 อําเภอกระบุรี ถนนเส้นห้วยญวนทะลุบางใหญ่ หมู่ 1 ก็ในนามของตัวแทน
ชาวบ้านก็ต้องขอบคุณคณะผู้บริหารและประธานสภาและสมาชิกทุกท่านนะครับ เพราะถนนเส้นนี้
ใช้ขนส่ง พืชผลผลิตทางการเกษตรส่วนใหญ่ ของชาวบ้านตําบลบางใหญ่จะไปสร้างส วนอยู่ในถนนเส้นนี้
เยอะนะครับ ก็ชาวบ้านขอบคุณมายังทุกๆคนด้วยนะครับขอบคุณครับ
ประธานสภา อบจ.
ครับ มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเชิญครับ เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปราย (หรืออภิปรายกัน
พอสมควรแล้ว ) ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นควร อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 256๓โครงการที่ ๖ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายห้วยญวน หมู่ที่ 7 ตําบลลําเลียง - หมู่ที่ 1
ตําบลบางใหญ่ อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ตามทีน่ ายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองเสนอ โปรดยก
มือขึ้นครับ
มติที่ประชุม
ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม -

อนุมัติฯ 17 เสียง
ไม่อนุมัติ ฯ มีไหมครับ
ไม่มี
งดออกเสียงมีไหมครับ
ไม่มี

ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับ 17 เสียง รวมทั้งประธานนะครับ
ต่อไปเป็นการพิจารณา
โครงการที่ ๗ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ถนนเพชรเกษม - อําเภอสุขสําราญ (ซอยธนาคารออมสิน )
หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 5 ตําบลกําพวน อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง โดยวิธี Pavement In - Place
Recycling ขุดลึกเฉลี่ย 0.15 เมตร ขนาดกว้าง6.00 เมตร ยาว 1,590 เมตร ปูผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต
หนา 0.05 เมตรหรือพื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า 9,540 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างกําแพงกันดิน โดยวางกล่อง
เกเบี้ยน ความยาว25 เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกําหนด เป็นเงิน 6,000,000.บาท (กองช่าง) สมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายขอเชิญครับ
นายอิสหาก สาลี
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองที่เคารพ เพื่อนสมาชิกผู้
ทรงเกียรติ ผมอิสหาก สาลี สมาชิกสภาเขตอําเภอสุขสําราญ ท่านประธานก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทาง
ท่านประธาน ขอบคุณภายใต้การนําของรักษาการนายก ท่านรองปลัดสุวิทย์ ที่กรุณาช่วยนําโครงการที่มี
ความเดือดร้อนเพื่อที่จะให้สภาจ่ายขาดเงินสะสม ท่านประธานครับ ถนนเส้นนี้มีความสําคัญมาก ทุกปีผม
เข้าใจว่าที่ประชุมแห่งนี้เคยได้ยินถนนซอยนี้บ่อยนะครับ ขอเรียนว่าถนนเส้นนี้ยาว บางปีเราตั้งช่วงหนึ่ง
และปีนี้ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายเราได้ระยะทาง 1,590 เมตร กิโลเมตรกว่านะครับ ถนนเส้นนี้ มีความสําคัญ
รองลงมาจากถนนเพชรเกษม เพราะว่าปลายของถนนไปเชื่อมต่อกับตําบลนาคาด้วยช่วงหนึ่ง และอีกฝาก
หนึ่งก็เชื่อมเพชรเกษมไปที่โรงพยาบาลสุขสําราญ
พี่น้องที่อยู่ทั้งตําบล...

-18พี่น้องที่อยู่ ทั้งตําบลนาคา เวลาจะออกมาทางตลาดสุขสําราญก็ผ่านถนนเส้นนี้ และปีนี้ถนนเส้นนี้ถนน
เสียหายมา นับว่าเป็นความโชคดีที่ทางท่านประธานท่านผู้บริหาร อบจ .ได้เล็งเห็นความสําคัญ และได้
บรรจุระเบียบวาระเพื่อที่ให้ที่ประชุมนี้ได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อให้บูรณะกันต่อไปนะครั บ ก็ต้อง
ขอบคุณเพื่อนสมาชิกด้วยที่จะยกมือให้ในโอกาสต่อไปนะครับ ขอขอบคุณมากครับ
ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปราย
ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 256๓
โครงการที่ ๗ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ถนนเพชรเกษม - อําเภอสุขสําราญ (ซอยธนาคารออมสิน )
หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 5 ตําบลกําพวน อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระนองเสนอ โปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม
ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม -

อนุมัติฯ 17 เสียง
ไม่อนุมัติ ฯ มีไหมครับ
ไม่มี
งดออกเสียงมีไหมครับ
ไม่มี

ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับ 17 เสียง รวมทั้งประธานนะครับ ต่อไปเป็นการพิจารณา
โครงการที่ 8 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย หมู่ที่
1, หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 4 ตําบลบ้านนา
อําเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง โดยวิธี Pavement In - Place Recycling ขุดลึกเฉลี่ย 0.15 เมตร
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 2,065 เมตร ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ คอนกรีต
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 16,520 ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระนองกําหนด เป็นเงิน 9,000,000.- บาท (กองช่าง) สมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายขอเชิญครับ
นายสุรพล ชูศรี
เรียนประธานที่เคารพ กระผมสุรพล ชูศ รี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เขต 3 อําเภอกะเปอร์ ถนนสายนี้เป็นสายที่มีความสําคัญและอยู่ในความดูแลขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระนอง ถนนเส้นนี้เป็นเส้นทางที่จะไปเชื่อมของตําบลบ้านนาหลายหมู่บ้านด้วยกัน ไม่ว่าจะ
เป็นหมู่ที่ 1 เชื่อม หมู่ที่ 4 เชื่อม หมู่ที่ 6 และต่อไป หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 2 และยังไม่เชื่อม หมู่ที่ 6
ของตําบลเชียวเหลียงอีกด้วย ก็นับว่าเป็นเส้นทางที่มีความสําคัญมากนะครับ และเป็นเส้นทางที่อยู่ใจ
กลางของตําบล บ้านนา อยู่หน้าองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านนา เส้นนี้ถือว่าเป็นเส้นยุทธศาสตร์เลยนะ
ครับ ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณไปยังฝ่ายผู้บริหาร ท่านประธาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เห็นความสําคัญของ
ถนนเส้นนี้ เพราะถนนเส้นนี้ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมมาก็ไม่น้อยกว่า 7-8 ปี นะครับ มาช่วงนี้ก็เริ่มมี
การชํารุดพื้นผิวจราจรมีการแตกร้าว ก็ถือว่าเป็นเส้นที่ถึงเวลาที่ เราจะต้องปรับปรุงซ่อมแซม ก็ต้อง
ขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่จะยกมือเห็นด้วยกับโครงการถนนเส้นนี้ ก็ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ
ขอบคุณครับ

ประธานสภา...

-19ประธานสภา อบจ.
มีเพื่อนสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายไหมครับ เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปราย ผมจะขอมติ
ที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นควร อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 256๓ โครงการที่
8 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 4 ตําบลบ้านนา อําเภอกะเปอร์
จังหวัดระนอง ตามทีน่ ายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองเสนอ โปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม
ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม -

อนุมัติฯ 17 เสียง
ไม่อนุมัติ ฯ มีไหมครับ
ไม่มี
งดออกเสียงมีไหมครับ
ไม่มี

ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับ 17 เสียง รวมทั้งประธานนะครับ ต่อไปเป็นการพิจารณา
โครงการที่ 9 โครงการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณหาดประพาส อุทยานแห่งชาติแหลมสน
หมู่ที่ 2 ตําบลกําพวน อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง โดยทําการปักไม้เสาเข็มชะลอคลื่นตลอดแนว
ที่มีการกั ดเซาะ ยาว 2,000 เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกําหนด
เป็นเงิน 3,500,000.- บาท (กองช่าง) สมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายขอเชิญครับ
นายอิสหาก สาลี
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองที่เคารพ เพื่อนสมาชิก
ผู้ทรงเกียรติ ผมอิสหาก สาลี สมาชิกสภาเขตอําเภอสุขสําราญ สําหรับโครงการนี้ของสุขสําราญท่าน
ประธานก็อยู่ในเหตุการณ์มาโดยตลอด เพราะว่าหาดประ พาสซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอําเภอ
สุขสําราญ มีต้นสนจํานวนมากที่มีอายุ 200-300 ปี เมื่อก่อน แต่ปัจจุบันต้นสนเหล่านี้ล้มทั้งหมด
ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองเคยส่งเครื่องจักรไปช่วยนะครับ ไปลากเอาต้นสนมาเป็นแนวกั้น
คลื่นมาโดยตลอด เมื่อเร็วๆนี้ชาวบ้านได้มีการรวมตัวกันแล้วร้องขอท่านประธานก็ได้ร่วมประชุม ท่าน สส .
ก็ได้ไปร่วมประชุม ท่านตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดก็ไปร่วมประชุม ทุกส่วนไปร่วมประชุม โดยมีท่าน
ประธานก็ได้รับในที่ประชุมว่าจะหาทางช่วยเหลือจนกระทั่งวันนี้ตรงตามที่เราได้รับปากที่จะหาทาง
ช่วยเหลือได้บรรจุเข้ามาเป็นญัตติเพื่อจ่ายขาดเงิ นสะสม ในนามของคนสุขสําราญต้องกราบขอบพระคุณ
ท่านประธาน ท่านหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดรวมทั้งเพื่อนสมาชิกด้วยนะครับที่
จะร่วมกับพิจารณาอนุมัติในวันนี้นะครับ ขอบคุณมากครับ อันนี้เป็นประโยชน์มากนะครับเรามีหมู่ บ้าน
ประมงมีสถา นีวิจัยที่ได้รับความเ ดือดร้อน ปีนี้น้ํามาถึงถนนแล้วนะครับ ต้องขอขอบคุณที่ประชุมแห่งนี้
ด้วยนะครับขอขอบคุณมากครับ
ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับ คือโครงการนี้ผมเองก็ได้เข้าไปในพื้นที่นะครับ โดยชาวบ้านในเขต
พื้นที่สุขสําราญได้รวมตัวกันประมาณ 400-500 คนเพื่อไปรับฟังปัญหา พอขับรถเข้าไปเห็ นแล้วไม่น่า
เชื่อว่าภัยธรรมช าติจะทําลายได้ถึงขนาดนั้น หาดประพ าสถ้าท่านใดได้เข้าไปแล้วจะเห็นเลยว่ามีต้นสน
ประมาณร้อยกว่าต้น ต้นหนึ่งร้อยกว่าปี เห็นแล้วก็สะเทือนนะครับว่าทําไมถึงได้หนักขนาดนั้น แล้วอีก
อย่างก็คือถนนของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่พังทั้งหมด
ตรงนั้นงบประมาณ...

-20ตรงนั้นงบประมาณผมดูแล้วก็น่าจะอยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ .ได้นะครับ ก็ได้มีโอกาสได้ขึ้นชี้แจง
และด้วยความที่ปฏิเสธไม่เป็น ก็รับปากกับพี่น้องประชาชน เพราะทุกอย่างก็ได้ปรึ กษากับท่านอิสหาก
สาลี และนายอําเภอ หัวหน้าอุทยานมาตลอด และได้นําเรียนท่านรองปลัดสุวิทย์เพื่อเราจะแก้ไขปัญหา
ตรงนี้ให้ได้ถาวร ก็มีทางช่างวิชัยพร ได้ดําเนินการให้เจ้าหน้าที่หาแบบแปลนในการที่จะสร้างผนังกันดิน
สร้างแบบธรรมชาติเข้ามาช่วย นี่เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ได้มีการจ่ายขาดเงินสะสมในวันนี้ คือโครงการที่ผม
ให้ความสําคัญและเมื่อมีการจ่ายขาดเงินสะสมก็ต้องประชาสัมพันธ์ไปยังเพื่อนสมาชิก และได้นําโครงการ
เข้ามา นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นผมคิดว่าอยากจะช่วย พอกระบวนการในการจ่ายขาดเงินสะสมตรงนี้เสร็จผมอยาก
ให้เร่งเรื่องการป้องกัน ตลิ่งตรงนี้ด่วนเลยนะครับ เพราะถ้าต่อไปก็หมดนะครับ เพราะระนองหน้ามรสุมจะ
เยอะมาก พอถึงเวลาแล้วใช้เวลาเร็วมาก ผมเข้าไปเมื่อ 3 ปีที่แล้วต้นสนยังมีอยู่เลยนะครับ พอได้ไปเห็นวัน
นั้นทาง อบจ.โดยท่านวิชัยพร ได้เอาเครื่องจักรลงไป ไปเอาต้นสนกันตลิ่งเพื่อบรรเทาไปก่อน เรื่องนี้มี
ประโยชน์ที่จะลงสู่พื้นที่มากๆนะครับ มีเพื่อนสมาชิกท่านใดอภิปรายอีกไหมครับ เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปราย ผม
จะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นควร อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 256๓
โครงการที่ 9 โครงการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณหาดประพาส อุทยานแห่งชาติแหลมสน หมู่
ที่ 2 ตําบลกําพวน อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง ตามที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เสนอ
โปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม
ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม -

อนุมัติฯ 17 เสียง
ไม่อนุมัติ ฯ มีไหมครับ
ไม่มี
งดออกเสียงมีไหมครับ
ไม่มี

ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับ 17 เสียง รวมทั้งประธานนะครับ ต่อไปเป็นการพิจารณา
โครงการที่ 10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชลระอุ
2 (ถนนชลระอุ 2
เชื่อมถนนเพชรเกษม ) หมู่ที่ 4 ตําบลบางนอน อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยทําการก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 972 เมตร ตามแบบที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกําหนด เป็นเงิน 4,860,000.- บาท (กองช่าง) สมาชิกท่านใดต้องการ
อภิปรายขอเชิญครับ ผมขออนุญาตชี้แจงนะครับเพราะตรงนี้อยู่ในเขตพื้นที่ของผมนะครับ ซอยชลระอุ 1
ได้งบประมาณกําลังดําเนินการ และในครั้งนี้ขอใช้จ่ายขาดเงินสะสม ซอยชลระอุ 2 เส้นนี้เป็นเส้นถนนที่
สามารถใช้สามารถถ่ายการจราจรได้ดีมากนะครับจากตัวเมืองไปสู่ถนนเพชรเกษมเป็น 2 เส้น คู่กันที่เยื้อง
กับเฮอริเทจ และตอนนี้ก็มีพี่น้องประชาชนไปอยู่อาศัยเป็นจํานวนมากขึ้น แต่ที่ให้มีคูระบายน้ําก็เพราะว่า
1 ถนนตรงนั้นเป็นของ อบจ. ลาดยางเสร็จไปเมื่อสมัยที่แล้วที่ผมเข้ามาและมาครั้งนี้ผมได้สํารวจแล้วไม่มี
คูระบาย พอไม่มีคูระบายน้ําก็จะมีน้ําท่วมตลอดและ อีกอย่างคือบ้านเรือนที่สร้างขึ้นมาน้ําเสียจะไม่มีที่
ระบาย พอเรามีคูระบายน้ํา พี่น้องประชาชนที่ไปก่อสร้างบ้านที่มีอยู่แล้วสามารถเอาน้ําเสียในบ้านลงมาใน
คูระบายน้ํา อบจ.ที่ไปสร้างให้นะครับ ถนนเส้นนี้ต่อไปคิดว่าผมจะทําให้สวยงามทั้ง 2 เส้น
ตั้งงบประมาณ...

-21ตั้งงบประมาณไว้ด้วยเงินอุดหนุนไฟฟ้าดําเนินการเรื่องเสาไฟฟ้าและแสงสว่าง เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ชี้แจง
ในวาระอื่นๆ ก็ได้ครับว่าทําไมถึงตกไป ตรงนี้ทั้ง 2 เส้นเลย ผมก็ยังเสียดายด้วยความที่ลืม พอมาดู ก็ตกไป
ก็ไม่เป็นไรนะครับ ก็ค่อยว่ากันใหม่ เพราะถนนเส้นนี้ตอนนี้ก็มีโรงแรมเกิดขึ้นมาก ก็ต้องขอขอบคุณ นะ
ครับ อยากให้เพื่อนสมาชิกได้ช่วยผ่านโครงการนี้เพื่อพี่น้องประชาชนในละแวกนั้นนะครับ มีเพื่อนสมาชิก
ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ เมื่อไม่มีผู้ใดอภิ ปราย ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นควร
อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 256๓ โครงการที่ 10 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชลระอุ 2 (ถนนชลระอุ 2 เชื่อมถนนเพชรเกษม ) หมู่ที่ 4 ตําบลบางนอน
อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ตามทีน่ ายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองเสนอ โปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม
ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม -

อนุมัติฯ 17 เสียง
ไม่อนุมัติ ฯ มีไหมครับ
ไม่มี
งดออกเสียงมีไหมครับ
ไม่มี

ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับ 17 เสียง รวมทั้งประธานนะครับ ต่อไปเป็นการพิจารณา
โครงการที่ 11 โครงการส่งเสริมการดําเนินกิจกรรมตลาดกลางเพื่อการเกษตร ในการจัดซื้อตะกร้าใส่
ผลไม้พลาสติก ขนาด 25 กิโลกรัม จํานวน 5,000 ใบ เป็นเงิน 875,000.- บาท (กองแผนและ
งบประมาณ) สมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายขอเชิญครับ
นายเธียรชัย สายน้าใส
เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมเธียรชัย สายน้ําใส สมาชิกสภา เขต 6 อําเภอ
กระบุรี ท่านประธานครับโครงการนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งก็ ที่ผ่านมาเราแก้ปัญหาโดยจบฤดูกาล แล้วเรา
เพิ่งซื้อตะกร้าให้เขา แต่ปีนี้เราวางแผนไว้ล่วงหน้าเลย และแนวโน้มมังคุดนะครับถ้าเกิดแล้งมังคุดก็จะดก
นะครับ ปีนี้แนวโน้มดูน้ําในคลองแล้วก็น่าจะ ดกนะครับ ปีนี้เราเตรียมไว้ 5,000 ใบ ผมก็คิดว่าคงจะ
ช่วยแบ่งเบาได้เยอะ เพราะทางจังหวัดก็ซื้อแล้วเราก็ซื้อสมทบไปนะครับ เพราะว่ามังคุดในระนองก็เยอะ
มากนะครับ ขอบคุณมากครับ
ประธานสภา อบจ.

ขอบคุณครับ เชิญครับ

นายเจริญ ศิริวนากุล
เรียนท่านประธาน ผมเจริญ ศิริวนากุล สมาชิกสภา เขต 2 อําเภอกระบุรี เรื่อง
ซื้อตะกร้าครับผมเห็นด้วยนะครับ เพราะพื้นที่ผมมีกลุ่มมังคุดอยู่ 2 กลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ซึ่งปีที่ผ่านมา
ก็มีปัญหากับเรื่องขนส่งคือตะกร้าไม่พอครับ ซึ่งเกษตรจังหวัดเขาก็ช่วยไป ทีนี้เมื่อวันที่จัดงานกินทุเรียน
ฟรีครับ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้คุยกับท่าน สส .และพวกกระผมถึงการหาแนวทางในการช่วยกลุ่ม
มังคุดเพื่อให้มีตะกร้าใส่ผลผลิตเพื่อออกไปจําหน่ายนะครับ ตรงนี้ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับ ซึ่ ง
ตะกร้าตรงนี้ถ้าเราซื้อแล้วเราจะทําให้ยืมหรือเราจะมอบให้กลุ่มไหนรับผิดชอบดูแลนะครับตรงนี้
เพื่อมีความชัดเจน...

-22เพื่อให้มีความชัดเจนด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผ่านเราก็รู้สึกว่าทําไปชุดหนึ่งก็หายสาบสูญไปเลย
นะครับ ตรงนี้ผมอยากให้อยู่ ซึ่งตรงนี้เราก็ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันกับหลายๆฝ่าย ไม่ใช่เพราะมังคุด
พอฤดูลองกองก็ต้องใช้นะครับอยากฝากท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารนะครับ ให้ช่วยบริหารจัดการเมื่อ
ซื้อมาแล้วนะครับ ว่าจะเอาอย่างไรนะครับ ถ้าได้ผลอย่างไรก็แจ้งให้สมาชิกในพื้นที่ได้ทราบบ้างนะครับ
เพราะจะได้ไปคุยกับทางกลุ่มไว้นะครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับ มีเพื่อนสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายมีไหมครั บ คือตรงนี้อย่างที่ท่านสมาชิก
ได้อภิปรายผมก็เห็นด้วย เพราะถ้าเรารอไปซื้อก็ไม่ทัน เราต้องซื้อเก็บไว้ก่อน แต่ตอนนี้การเก็บรักษา
เก็บไว้ตรงไหน แต่ในเมื่ออยู่ในการจ่ายขาดเงินสะสม ได้ผ่านสภาไปแล้ว พอระยะเวลาต้องใช้ประมาณ
เดือนไหน เดือนพฤษภาคม มิถุนายน ก็ประมาณมี นาคมเราก็ฝากให้ ผอ .แผนช่วยดําเนินการซื้อไว้ตั้งแต่
เนิ่นๆ และหาวิธีในการเบิกใช้ว่าจะใช้กันอย่างไร เพราะเที่ยวที่แล้วผมจําได้ซื้อไปหลายไปแล้ว ก็สูญหาย
และพังเสียหาย แต่เมื่อไม่นานก็มีเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายว่าไปเจออยู่ในรถของ อบจ . ก็ธรรมดานะครับ
ก็มีการขนถ่ายกัน เรื่องแบบนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปราย ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นควร อนุมัติ
ให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 256๓ โครงการที่ 11 โครงการส่งเสริมการดําเนิน
กิจกรรมตลาดกลางเพื่อการเกษตร ในการจัดซื้อตะกร้าใส่ผลไม้พลาสติก ขนาด 25 กิโลกรัม จํานวน
5,000 ใบ ตามทีน่ ายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองเสนอ โปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม
ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม -

อนุมัติฯ 17 เสียง
ไม่อนุมัติ ฯ มีไหมครับ
ไม่มี
งดออกเสียงมีไหมครับ
ไม่มี

ประธานสภา อบจ.
นะครับ

ขอบคุณครับ 17 เสียง รวมทั้งประธานนะครับ ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานสภา อบจ.
สจ.อภิชาติครับ

สมาชิกท่านใดที่มีเรื่องอื่น ๆ จะเสนอในสภาของเชิญครับ ขอเชิญท่าน

นายอภิชาติ หลีกภัย
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ผมอภิชาติ หลีกภัย
เขต 5 อําเภอกระบุรี จะรบกวนเกี่ยวกับอาคาร 3 หลังในเขตผมครับ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4
ตําบล บางใหญ่ หมู่ 5 หมู่ 6 ตําบลน้ําจืด เนื่องจากอาคารอเนกประสงค์มีน้ํารั่วข้างบน แล้วทําให้ฝ้า
อาคารเกิดความเสียหายพังลงมา ตอนนี้ชาวบ้านไม่กล้าใช้ครับ ทั้ง 3 หลังเลยครับเคยสอบถามคนที่
ออกแบบของ อบจ. เขาบอกว่าการออกแบบคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับรอยต่อฝ้าครับ เลยเสียดายงบประมาณ
ครับอาคาร 3 หลังงบประมาณก็เกือบ 9 ล้านครับ ตอนนี้ไม่ได้ใช้ครับเพราะกลัวฝ้าจะตกลงมาหาก เข้าไป
ใช้ ถ้าอย่างไรขอให้รีบแก้รีบปรับปรุงนิดหนึ่งครับจะได้ส่งมอบให้กับท้องถิ่น อบต .ต่อไปครับ ขอให้รีบ
แก้ไขให้ดีก่อนนะครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภา...

-23ประธานสภา อบจ.
ครับขอบคุณมาก เรื่องตัวอาคารก็มีปัญหานะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ชี้แจง
มีท่านใดที่จะอภิปรายมีไหมครับ ขอเชิญ สจ.รักษ์พล ครับ
นายรักษ์พล สิทธิกุล
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง กระผมรักษ์พล สิทธิกุล
เขต 9 อําเภอเมืองครับ จังหวัดระนองเราก็เข้าฤดูกาลท่องเที่ยว จังหวัดระนองเรามีป่าสมบูรณ์โดยเฉพาะ
ในเขตพื้นที่ของผมครับ มีป่าไม้ มีน้ําแร่ มีทะเล มีป่าชายเลนที่สมบูรณ์ แต่ทางเราก็อยากขอถามท่าน
ประธานและท่านผู้บริหารครับช่วยในการท่องเที่ยวการส่งเสริมอาชีพเมื่อก่อนบ้านเราทําแร่ ทําประมงแต่
ว่าช่วงนี้การท่องเที่ยวมาแร งครับ วันนั้นได้มีโอกาสต้อนรับผู้อํานายการของเซนทรารา ในเครือเช็นทรัล
เขาแนะนํานักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเข้ามาเที่ยวในบ้านเรา เจอครั้งแรกเขาก็ถามถึงเกาะหัวใจของพม่า
ทรัพยากร บ้านเรามีเยอะ เขามาเจอน้ําตกปุณญ บาล เขาหัวล้าน น้ําตกหงาว แต่ในส่วนที่ไม่เห็นก็ยังมี
ทรายหมกร้ อน น้ําตกที่สวยงาม ป่าที่สมบูรณ์ เรามีอาหารทะเลที่สดใหม่แต่ต้องส่งกรุงเทพฯ ส่งภูเก็ต
ทําไมเราไม่สร้างช่องทางการท่องเที่ยวและส่งเสริมอาชีพของคนในจังหวัดระนองก็ฝากท่านผู้บริหารและก็
ท่านที่มีอํานาจช่วยหน่อยนะครับ ผมก็ฝากด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะกลุ่มหงาวบางริ้น เรามีพระดีบุก
เรามีท่าเรือ เรามีเกาะ และช่วยส่งเสริมอาชีพของชาวบ้านด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภา อบจ.
ครับขอบคุณครับ มีเพื่อนสมาชิกท่านใดจะอภิปรายมีไหมครับ คืออย่างนี้ครับ
ท่าน สจ.รักษ์พล เรื่องการท่องเที่ยวมันก็เป็นการสนับสนุนของ อบจ . ได้เพียงบางส่วนเมื่ อมีโครงการเข้า
มานะครับ มีโครงการเข้ามาแต่เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมอะไรต่าง ๆ ตามระเบียบที่
อบจ.จะสามารถดําเนินการได้นะครับ แต่จริง ๆ แล้วด้านการท่องเที่ยวมันเป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด
ผมเองก็เสียดายหลาย ๆ เรื่องนะ แต่เราก็ไม่มี อํานาจหน้าที่ อยู่ที่ผู้นําที่จะมาเป็นหัวหน้าส่วนมานั่ง
ดําเนินการตรงนี้ จังหวัดไหนที่มี สส. ผู้ว่าฯ นายก อบจ. มีวิสัยทัศน์และก็สามารถเดินด้วยกันได้จังหวัดนั้น
ก็จะมีความเจริญตามมา แต่ถ้าเกิดว่าจุดตรงนี้ที่ไม่มีวิสัยทัศน์ในการทํางานขึ้นมาจากจุดใดจุดหนึ่งก็จะเดิ น
ก็เดินยากบางครั้งมันขึ้นอยู่กับระเบียบหลายๆ องค์ประกอบ ผมเองก็ยังนึกเสียดาย เห็นเลนจักรยานโดน
ทิ้งโดนขว้าง เห็นภูเขาที่ถูกตัดยอดลงมา หลาย ๆ อย่างเมื่อวานผมก็ได้ไปเป็นเจ้าภาพงานสวนพระ
อภิธรรมศพในพื้นที่ท่าน สจ.รักษ์พล ที่พรรั้งที่เข้าไปในซอยได้ไปนั่งคุยกับพี่ น้องประชาชนเขาก็ได้สะท้อน
มานี่เป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยหลักของ 3 บุคคลนี่ ถ้าเกิดคนใดคนหนึ่งไม่ขับเคลื่อนก็จบ ผมเองก็พูดได้เพียงแค่นี้
แต่เราก็อย่าลดละความพยายามในการที่จะพัฒนาต่อไปเพราะอย่างน้อยเราคือตัวแทนของพี่น้อง
ประชาชนนะครับ การประชุมในครั้งนี้นั้นก็มีเ พื่อนสมาชิกได้สะท้อนถามผมสองสามคนว่าโครงการทําไม
ไม่มี ผมก็จะชี้แจงไปเลยนะแต่ผมคิดว่าน่าจะทราบดีว่าวันนั้นเราประชุมเดือนกันยายนและระยะเวลา
เหลือเพียงแค่ประมาณเดือนกว่า ๆ เดือนกับอีกไม่กี่วัน ที่จะต้องเร่งทําโครงการที่จะนําเข้ามาส่วนมากก็
จะอยู่ในแผน คือไม่ใช่อยู่ ในแผนแต่จะอยู่ในแบบของ อบจ . แบบสําเร็จและเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่เพื่อน
สมาชิกหลาย ๆ ท่านก็ทราบดีว่างบประมาณ ที่ให้ไป บางครั้งผมก็ได้ตั้ งจ่ายรายการใหม่นะครับให้ไปใน
พื้นที่หลาย ๆ พื้นที่ แต่บางพื้นที่อาจจะมีความจําเป็นอย่างของท่าน สจ .รุ่งชัย นะครับ เมื่อคืนก็พี่น้องได้
สะท้อนมาเรื่องโดยเมื่อคนก็ได้ไปเจอผู้นําท้องถิ่นในเขตพื้นที่บางริ้น ท่าน สท.จุ๊บ กับ สท.เล็ก ก็ได้สะท้อน
มาถึงเรื่องสะพานเขาถามว่าทําไมไม่สร้างที่มีปัญหาที่ได้ชี้แจงท่านลองไปปรึกษากองช่างว่ามีวิธีทําอย่างไร
แล้วนะเข้ามาใหม่ และเรื่องคูระบายน้ําไม่มีที่ระบายหลังโรงเรียนพิชัยฯ ต้องไปหาวิธีว่าจะทําน้ําให้ออก
ตรงไหนนะเพราะว่ามันเดือดร้อนมาก ตรงนี้งบประมาณเราก็ยังมีเหลืออยู่อีกที่ว่าจะมีการพั ฒนาต่อครับ
ก็คิดว่าเพื่อนสมาชิกคงเข้าใจว่าโครงการที่นํามาจ่ายขาดนั้นก็จะมีระยะเวลาต่อไป มีจํานวนเงินที่จะนํา
จ่ายขาดได้อีกต่อไป เดี๋ยวจะได้คุยกับทางกองคลังให้เจ้าหน้าที่กองคลังช่วยชี้แจงว่าระเบียบในการกัน 5
เปอร์เซ็นต์ เพราะมันมีระเบียบหนังสือสั่งการว่ามันไม่จําเป็น เพราะมันอยู่ในดุลพินิจของ อบจ.
และก็เรื่อง...

-24และก็เรื่องที่ท่านนายกให้ชี้แจงเมื่อสักครู่ว่าการจัดทําซุ้มเทิดพระเกียรติของรัชกาลที่ 10 ซึ่งก่อนหน้านี้
อบจ .ได้สนับสนุนเงินไป 2 ล้านกว่าสร้างให้ 1 ซุ้ม และตอนนี้ก็เหลืออีก 1 ซุ้ม ที่มีหนังสือมาจาก
มหาดไทยวันนั้นผมได้ขออนุญาตท่านปลัดสุวิทย์ขอดูเอกสารนะครับ ก็มีราคาอย่างที่ท่านได้เรียนชี้แจง
ตั้งแต่ตอนแรก แต่ตอนนี้ผมดูแล้วมันมีแค่หนังสือสั่งการเรียนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
โดยหนังสือที่สั่งการผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัด โดยท่านสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ท่านอธิบดีคนเก่าตรงนี้ท่าน
ต้องดูให้ดีนะ เอกสารตรงนี้เพราะว่าผมได้ไปคุยกับทางนิติกรของกรมท่านช่วยดูหน่อยว่ามีหนังสือสั่งการ
ให้ทําแต่มีหนังสือยกเว้นระเบียบไหม ยกเว้นระเบียบทั้งหมดมีไหมท่ านช่วยดูหน่อยเดี๋ยวพอถึงเวลาช่วย
เร่งตั้งแต่เนิ่น ๆ นะ ถ้าเราจะยกเว้นระเบียบหรือให้ใครยกเว้นระเบียบผู้มีอํานาจหน้าที่และก็สามารถเข้า
สภาฯได้นะผมว่าดีกว่าและก็ขอฝากตามเรื่องเงินอุดหนุนสมาคมกีฬา ผมได้ข่าวว่าท่านทําไปที่ท้องถิ่นแล้ว
ใช่ไหม ช่วยเร่งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่ นหน่อย ก็เดี๋ยวขอให้เจ้าหน้าที่กองคลังนะท่านนายกชี้แจงเรื่องกันเงิน 5
เปอร์เซ็นต์ ขอเชิญครับ
นายสุวิทย์ หลักชัย
รองปลัด อบจ.
รักษาราชการแทน ปลัด อบจ.
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.ระนอง

กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองที่เคารพครับ
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ทรงเกียรตินะครับ ในเรื่องของการกันเงินนะครับเงินสะสม
นะครับกันยอดเงินเพื่อจะให้ทราบว่ายอดเงินสะสมที่เราสามารถใช้จ่ายได้คือยอดเท่าไหร่นั้นซึ่ง
รายละเอียดตามเอกสารที่ปรากฏในรายงานการประชุม ท่านประธานได้สอบถามว่าเหตุผลในการที่ อบจ .
ได้กันเงินไว้ 5 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่หนังสือสั่งการมหาดไทยบอกว่าให้มีการยกเว้นให้เรากันได้ตามความ
เหมาะสม หมายถึงว่าถ้าพิจารณาดูตามระเบียบแล้วจะต้องกันถึง 10 เปอร์เซ็นต์นะครับ แต่ในการ ยกเว้น
ของกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ดําเนินการภายในวันที่ 31 ตุลาคม เพราะฉะนั้นยอดเงินที่เรากันเหตุผล
หนึ่งนะครับ ผมขออนุญาตจากที่ได้นําชี้แจงต่อที่ประชุมไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับตั้งแต่เริ่มต้นของการ
ประชุมว่าที่เรากันไว้ 5 เปอร์เซ็นต์นั้นก็ด้วยเหตุผลเรื่องของซุ้มปร ะตูเมือง เป็นประการที่หนึ่งนะครับ
เพราะว่าหลังจากที่ครบกําหนดในเรื่องของการยกเว้นในเรื่องของการกันเงินตามที่หนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทยซึ่งเท่าที่ผมทราบเรื่องเอกสารนั่นเนี่ยวันที่ 31 ตุลาคม นะครับแต่เมื่อสักครู่ท่าน
ประธานบอกว่ามีการขยายไปถึงเดือนธันวาคม ต้องขออนุญาตไปค้นหาเอกสาร แต่ว่าในขณะที่เรามีข้อมูล
อยู่ท่านครับ ในการกันเงินนั้นถ้าล่วงพ้นจากระยะเวลาที่ได้รับการยกเว้นแล้ว หมายถึงว่าตามเอกสารที่
อบจ.ได้รับอยู่ ณ ขณะนี้นั้น คือได้รับการยกเว้นภายในวันที่ 31 ตุลาคม นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน
เป็นต้นไปนะค รับ เพราะฉะนั้นการกันเงินเพื่อที่จะทราบว่ายอดเงินสะสมที่เราสามารถนํามาใช้จ่ายได้
เท่าไหร่นั้นก็จะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบเดิมนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการกันเงินหลังจากที่
เราได้ตัดจากยอดเงินสะสมที่เราขอใช้จ่ายในวันนี้แล้วนั้นนะครับ ผมเองก็ให้ทางกองคลัง ได้คํานวณดูตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยในข้อที่ 89 นะครับ ตัวเลขนะครับพอดีผมไม่ได้เอา
เอกสารมาแต่ว่าตัวเลขหลังจากที่มีการกันเงินตามระเบียบกําหนดแล้วหักจากยอดเงินสะสมที่เราใช้จ่ายใน
วันนี้นั้นตัวเลขที่เราสามารถนํามาใช้ได้ตั้งแต่วันที่
1 พฤศจิกา ยน เป็นต้นไป อยู่ที่ 11 ล้านบาท
เพราะฉะนั้นด้วยความจําเป็นที่ผมได้อธิบายท่านเมื่อสักครู่ว่าเราจําเป็นต้องใช้ในการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติ ประมาณ 5 ล้านบาทเศษนะครับ เพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลด้วยว่าทําไมเราต้องกันไว้ 5 เปอร์เซ็นต์
ถ้าเราไม่ได้กันเลยท่านครับยอด เงินที่เราต้องหักจากยอดเงินสะสมที่เราต้องหักกันไว้ตามระเบียบนั้นเนี่ย
เราจะมียอดเงินสะสมไม่เพียงพอที่จะมาใช้ในการก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ นี่คือประเด็นที่หนึ่งนะ
ครับ ประเด็นที่สองที่ท่านประธานได้ฝากผมในเรื่องของให้ดูหนังสือสั่งการท่านครับ
เมื่อวานผมได้รับ...

-25เมื่อวานผมได้รับการประสานจากท้องถิ่นจังหวัดในเรื่องการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะ
ครับท้องถิ่นจังหวัดได้ไปประชุมกันที่กรุงเทพมหานครได้มีการพูดถึงในประเด็นนี้อยู่นะครับและที่สําคัญก็
คือว่าก็ได้มีการหารือกันว่าตามหนังสือสั่งการที่สั่งให้ อบจ .ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีกันเงินงบประมาณในการสร้างซุ้ม ก็ยังมีปัญหาอยู่ในท้องถิ่นจังหวัดก็ได้นําแจ้งผมทราบเบื้องต้นว่า
เดี๋ยวกรมส่งเสริมจะมีวิธีการแก้ปัญหาให้ อบจ .ทั่วประเทศนะครับ ซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ
เพียงแต่ได้รับการประส านทางโทรศัพท์นะครับท่านครับ ผมเองก็ได้ฝากท่านท้องถิ่นจังหวัดไปนะครับว่า
อย่างไรเสียขอให้มีความชัดเจนในการสั่งการเพราะถ้า อบจ .เราดําเนินการไม่ถูกต้องตามวิธีการแล้วเนี่ย
มันอาจจะเกิดความเสียหายกับ อบจ.เราได้ด้วยนะครับ ขออนุญาตนําเรียนท่านประธานเพื่อทราบครับ
ประธานสภา อบจ.
ครับขอบคุณครับก็คือตรงนี้ถ้ากัน 5 เปอร์เซ็นต์ก็กันเพื่อที่จะทําซุ้มถูกไหมครับ ก็ถือว่า
เป็นเรื่องสําคัญ แต่จริง ๆ แล้วเมื่ออยู่ในเงินจ่ายขาดเงินสะสมก็สามารถที่จะหยิบมาทําได้ผมเองคิดว่าโดย
ดุลพินิจจาก 10 เปอร์เซ็นต์มากัน 5 เปอร์เซ็นต์ได้ แต่ถ้าเกิดไ ม่กันก็ได้ เพราะหนังสือสั่งการก็มีว่าอยู่ใน
ดุลพินิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ แต่ถ้าเกิดไม่กันเหมือนกับว่ากัน
5 เปอร์เซ็นต์
เหมือนกับว่าพอเรามาใช้ ใช้แค่ 5 ล้านกว่า 6 ล้าน ในเรื่องของซุ้มแต่ถ้าเราทําให้ตกเป็นเงินสะสมทั้งหมด
13 ล้าน มาบวกกับยอดที่เหลือ เพื่อนสมาชิกจะได้เอาไปลงพื้นที่ทําอย่างอื่นได้ด้วยก็รู้กันอยู่ว่าตรงนั้น 5
ล้านกว่า 6 ล้านในการที่จะทําซุ้มเราก็เข้าสภาจ่ายขาดได้ ยิ่งถ้าเกิดมีหนังสือยกเว้นระเบียบมาจาก
มหาดไทยยิ่งเป็นผลดีเลย ผมคิดว่าตรงนี้มันอยู่ดุลพินิจในการที่จะกันหรือไม่กันก็ได้ 5 เปอร์เซ็นต์ เพราะ
เดี๋ยวนี้มันยกเว้นระเบียบตรงนี้แล้ว เพราะเมื่อก่อนระเบียบให้กัน 10 เปอร์เซ็นต์ เดี๋ยวนี้ก็ยกเว้นระเบียบ
นี้ ผมก็คิดว่าตรงนี้ก็คงจะมีเม็ดเงินถ้าเกิดผมรวมแล้วยกเว้นจากที่ว่าจะทําซุ้มเฉลิมพระเกียรติก็จะเหลืออีก
ประมาณ 30 ล้าน และก็ยังมีเงินสะสมชี้ แจง ณ วันที่ 21 ตุลาคม ก็ไม่ทราบว่าหมดหรือยังเพราะว่าสิ้น
ปีงบประมาณก็คงจะหมดแล้วใช่ไหม หรือว่าจะชี้แจงใหม่ก็ได้นะไม่เป็นไรช่วยดูให้ละเอียดหน่อยเรื่องเงิน
สะสมนะครับเดี๋ยวมันจะผิดพลาดนะครับ มีเพื่อนสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายขอเชิญครับ ขอเชิญท่าน
สจ.เธียรชัย สายน้ําใส ขอเชิญครับ
นายเธียรชัย สายน้าใส
ครับ เรียนท่านประธานที่เคารพกระผมเธียรชัย สายน้ําใส สมาชิกเขต
6
อําเภอกระบุรีครับ ท่านประธานครับเรื่องจ่ายขาดเราก็เพิ่งผ่านไปนะครับท่านประธานครับ ผมอยากจะ
ขอให้ทางนายกนะครับ ฝากท่านประธานถึงท่านนายกนะครับเกี่ยวกับเ รื่องจ่ายขาดนะครับ เพราะว่าจ่าย
ขาดนี้เรื่องแบบเรื่องอะไร ประมาณราคาอะไรพร้อมผมอยากให้เร่งหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็จะติด
แล้งนะครับถ้าเรารีบ ๆ ดําเนินการให้เสร็จ เริ่มได้เดือนกุมภาพันธ์จะดีมากเลยนะครับ เพราะว่าถ้าผ่านไป
ช่วงหน้าฝนการบดอัดอะไรก็จะไม่ดีระนองเ ราหน้าฝนด้วย อีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องการเดินทางไป
เชียงใหม่ เรื่องเดินทางไปราชการเชียงใหม่ขอสอบถามนิดหนึ่งก็เพราะว่าเพื่อนสมาชิกหลายท่านสอบถาม
มาผมก็ตอบไม่ได้นะครับหรือว่าให้ได้เข้าใจตรงกันบางท่านถามมาว่าทําไมเบิกอะไรไม่ได้ค่าเครื่องบินผมก็
ตอบไม่ได้เหมือนกั นนะครับก็เลยขอใช้โอกาสที่สภาแห่งนี้ บางท่านก็ถามว่าทําไมข้าราชการเบิกได้อะไร
แบบนี้นะครับก็ฝากถามนิดหนึ่งนะครับว่าเป็นอย่างไรได้เข้าใจตรงกันได้ไม่เข้าใจผิดกันนะครับแค่นี้ครับ
ขอบคุณมากครับ
ประธานสภา อบจ.
ครับขอบคุณครับ ขอบคุณท่าน สจ .เธียรชัยครับ นี่คือเอกสา รแบบแปลนเสร็จ
เรียบร้อยหมดแล้วโครงการที่จ่ายขาดเดี๋ยวเร่งดําเนินการ เมื่อสักครู่ท่านถามเรื่องเบิกจ่ายเงินไปเชียงใหม่
ผมโดนเรียกว่ามันเลย ผมลงไลน์ อบจ.หลาย ๆ เรื่อง
มีการผิดพลาด...

-26มีการผิดพลาดของตัวเองอยากจะเอาใจเจ้านาย เขียนว่าอะไรนะ “ผอ. มันลงไลน์อีกแล้ว ” นะวันนี้ไม่มา
ประชุมทั้ง ๆ ที่ผมทักท้วงในเรื่องที่ถูกต้อง แต่เขามองว่าเป็นเรื่องที่ไปรังควานเขา นะเรื่องนี้ใช้แทนผมว่า
“มัน” เลย พูดถึงรู้สึกอะไรมันก็ไม่แต่ก็มีความรู้สึกว่าเราอยู่ใน อบจ. บางคนก็โอเค บางคนก็ไม่โอเคกับเรา
การใช้คําว่ามันลงไลน์กลุ่มแบบนี้ ก็ถือว่าไม่เป็นไรนะ ไม่เป็นไร แต่อย่าพลาดก็แล้วกันผมบอกไว้เลย
เดี๋ยวนี้ผมทําอะไรรู้ไหมผมดูรายงานการประชุมตั้งแต่ย้อนหลังที่ผมมาเป็น สจ . ตั้งแต่สมัยแรกจนถึงมา
สมัยนี้นะ เดี๋ยวผมจะคืนให้น ะ จะสนองกลับให้ว่าเป็นอย่างไร ผมทักท้วงทุกอย่างในเรื่องที่ถูกต้อง
ผมทักท้วงไป ผมชี้แจงเข้าไปในไลน์เพื่อให้มีความรู้สึกว่ามันผิดอะไรต่ออะไรนะ แต่แค่มันสะท้อนออกมา
แค่คําสองคําเท่านั้นแหละมันไม่ใช่ก็เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ช่วยตอบเพื่อนสมาชิกหน่อยนะ เรื่องนี้ผมก็ไม่คิดว่า
เพื่อนสมาชิกจะติดใจ เพราะว่าไม่อยากจะเอามาพูดแต่เมื่อเพื่อนสมาชิกได้สอบถามก็ชี้แจงหน่อยว่ามัน
เป็นเพราะอะไร ครับขอเชิญครับท่านนายก
นายสุวิทย์ หลักชัย
รองปลัด อบจ.
รักษาราชการแทน ปลัด อบจ.
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.ระนอง

กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกท่านครับ สําหรับในเรื่องของการยืมเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ ซึ่งในเรื่องนี้นั้นอันที่จริงแล้ว ผมก็ได้ใช้ความพยายามในการประสานนะครับทั้ง
กองกิจฯ ทั้งกองคลังนะครับ วันนั้นก็ได้มีการพูดคุยในเรื่องที่มันจะเป็นปัญหาและก็ได้หาวิธีการกันและก็
ได้เป็นข้อสรุปมาว่ามันน่าจะเป็นประเด็นอยู่นิดเดียวครับในเรื่องของหลักฐานที่เอามาใช้ประกอบในการ
ยืม ความเข้าใจไม่ตรงกันแค่นั้นเองครับแต่ที่จริงผมยืนยันว่าในเรื่ องของการเดินทางไปราชการนั้นเรา
สามารถที่จะเบิกจ่ายได้ใน 2 ลักษณะด้วยกัน อันที่ 1 คือเงินยืม หมายถึงว่ายืมล่วงหน้าไปก่อนโดยที่มี
การประมาณการค่าใช้จ่ายไปเพื่อประกอบการยืม และอันที่ 2 หลังจากที่ท่านไปราชการแล้วเงินยืมที่ท่าน
ยืมไปท่านก็ต้องส่งหลักฐานที่เป็นใบสํา คัญที่จ่ายเงินไปมาขออนุมัติเบิกเพื่อส่งใช้เงินยืมแต่ถ้าท่านไม่เลือก
โดยวิธีการที่ 1 นะครับ ซึ่งสามารถที่จะไม่ดําเนินการวิธีที่ 1 ได้ หลังจากท่านไปราชการแล้วท่านก็เอา
หลักฐานมาขอเบิกได้เป็นปกตินะครับเพราะฉะนั้นมันสามารถดําเนินการได้ 2 วิธี แต่เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนยิ่งขึ้นผมขออนุญาตท่านประธานให้ทางกองคลังได้ชี้แจงถึงวิธีการนะครับขอบคุณครับ

ประธานสภา อบจ.
ครับขอบคุณครับ ที่เมื่อสักครู่นี้ท่านนายกบอกหลักฐาน เดี๋ยวกองคลังช่วย
ชี้แจงด้วยว่าข้าราชการเบิกเอาหลักฐานอะไรมาเบิก การเบิกจริง ๆ ก็ต้องมีหลักฐานนะ ผมก็จะไม่พูดนะ
เรื่องนี้นะ มีเพื่อนสมาชิกถามมา โดยในส่วนตัวผมเองผมหยุดเรื่องนี้เพราะว่าเดี๋ยวให้ท่านชี้แจงก่อน
เพราะว่าผมดูแล้วไม่ค่อยเห็นหัวสมาชิก ข้าราชการไปเชียงใหม่ ท่านสมาชิกซื้อตั๋วเรียบร้อยแต่ให้เบิกไปได้
เพียงแค่สองพันกว่าบาท ท่านช่วยชี้แจงหน่อยผมดูก
องคลังบางครั้งผมก็ไม่อยากจะตั้งประเด็น
อะไรมากนะ แต่ดูทุกวันนี้ก็เหมือนกับว่าอาวุโสเยอะ การทํางานเอาแต่ใจตัวเอง ผมสอบถามไปว่าทํา
หนังสือตอบผมหรือยัง ตอบผมว่า ยังไม่ว่างนะ ก็ขอให้ช่วยชี้แจงหน่อย
นางชนิตา ตัณทะจินะ
กราบเรียนท่านประธานสภาองค์ก ารบริหารส่วนจังหวัด ท่านสมาชิกสภา
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ จากกรณีของการยืมเงินก็ได้สอบถาม เจ้าหน้าที่ของฝ่ายการเงิน เขาก็ได้ชี้แจงว่า
ในการยืมเงินเขาใช้ระเบียบข้อ 57 ค่ะ คือเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่นผู้เดินทางไปราชการอาจเบิกเงินล่วงหน้าได้
ตามสมควรโดยยื่นบัญชีประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ะ และเมื่อกลับมาจากราชการแล้วก็ใช้ข้อ 58
ค่ะท่าน มีการเบิกเงินตามระเบียบผู้เบิกต้องยื่นรายงานการเดินทางพร้อมด้วยใบสําคัญคู่จ่ายและเงินเหลือ
จ่าย (หากมี ) ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัดและให้เบิกจากงบประมาณประจําปีที่ เดินทางไป
ราชการค่ะ
ประธานสภา...

-27ประธานสภา อบจ.
ครับขอบคุณครับ คืออย่างนี้นะสรุปแล้วไม่มีหลักฐานอะไรหลักฐานในการที่ไป
เบิกมีไหมครับ ประมาณการก็ไม่ต้องใช้หลักฐานอะไรใช่ไหมครับ ก็หมายความว่าไม่มีหลักฐานอะไรของ
ข้าราชการที่เบิกไปได้ที่สํารองจ่ายไปได้ คืออย่างนี้ผมเองรวบรวมตั๋วเครื่องบินของเพื่อนสมาชิกทั้งหมด
ในเมื่อพูดกันแล้วก็พูดกันเลย โอเคผมสรุปเองนะรวบรวมตั๋วเครื่องบินของเพื่อนสมาชิกทั้งหมดส่งไปให้
ทางกองคลังเขาบอกว่า ผมก็เพิ่งรู้เมื่อวานเมื่อวานซืนนะที่ได้มีปัญหากันเขาบอกว่าเขายังไม่เอาใบเสร็จแต่
ทําไมไม่ใช้ดุลพินิจว่าดูในตั๋วเครื่องบินดูสิว่าราคามันเท่าไหร่คุณก็ประมาณการราคามา แล้วบอกว่ายังไม่
ต้องใช้ใบเสร็จต้องกลับมาก่อนจึงจะเอาใบเสร็จมาให้ได้แต่คือเราไม่รู้ว่าเพื่อนสมาชิ
กแต่ละคนซื้อตั๋ว
เครื่องบินกันราคาเท่าไหร่ ผมก็เลยบอกกองกิจฯว่าส่งตั๋วเครื่องบินขึ้นไปให้กองคลังเขาประเมินราคาเองว่า
คุณจะเงินเกินคนละเท่าไหร่แล้วค่อยมาคืน แล้วก็มาบอกว่าต้องกลับมาก่อนแล้วค่อยมาเบิก ตรงนั้นยังพอ
ฟังได้ โอเคไม่เป็นไรนึกว่ามาตรฐานเดียวกันหมด แต่ พอถึงเวลาข้าราชการเบิกกันหมดแล้ว พอไปขอดู
เอกสารไม่มีใบเสร็จพอไม่มีใบเสร็จขึ้นมาผมก็นึกได้ว่าโง่เองที่ส่งใบเสร็จมาให้ พอส่งใบเสร็จมาให้ก็
กลายเป็นใบเสร็จรับไม่ได้ เพราะต้องประมาณการค่าใช้จ่าย ผมก็ไม่ทราบว่าใช้ดุลพินิจใดในการที่มองแล้ว
พอผมยืนฟันธงว่าจะต้องเบิ กกลับมาผมก็ต้องเอ็นดูข้าราชการอีก เอ็นดูข้าราชการเพราะอะไรเพื่อน
สมาชิก สมาชิกทุกท่านเบิกจ่ายกันไปคนละเท่าไหร่สองพันกว่าบาท สองพันเก้าทําทั้งหมดกี่คนสิบกว่าคน
เช็คออกรึยังครับ เพื่อนสมาชิกรับเช็คหรือยัง ยังไม่ได้รับเช็ค แต่วันนั้นผมถามเมื่อสองสามวันที่แล้วเช็ ค
ออกแล้วเขียนเช็คแล้วผมก็เห็นใจเจ้าหน้าที่บอกว่าโอเคไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยว สตง .มาทักท้วง ในการ
เดินทางหนึ่งครั้งทําไมคุณต้องมายกเลิกเช็ค ทําไมต้องมาอะไรต่ออะไรตั้งเช็คใหม่นะ เห็นใจเจ้าหน้าที่
โอเคไม่เป็นไรผมก็ดูห้วงเวลาเงินเดือนออกพอดีเพื่อนสมาชิกได้มีเงินเ ดือนไปใช้กัน แต่จริง ๆ คุณใช้สอง
มาตรฐานหัดยอมรับบ้างข้างบนนะ ผมส่งใบเสร็จขึ้นไปคุณก็ประมาณสิ สองพันของผมมันเท่าไหร่นะ
ใบเสร็จของเพื่อนสมาชิกสามพันกว่าบาทแล้วที่เพื่อนสมาชิกซื้อตั๋วก่อนมันก็ไม่ผิดเพราะว่าภาพรวมทั้ง
ประเทศในการไปประชุมตั๋วอาจจะเต็ม ตั๋วอาจราค าสูงขึ้น นี่ผมบอกเลยผมยังไม่ได้ไปซื้อทีวันนี้นะ เมื่อ
สักครู่โทรไปถามห้าพันกว่าบาทแล้ว ผมจะซื้อแล้วจะชี้ให้เห็นด้วยว่ามันเป็นอย่างไร บางครั้งทํางานใช้
อะไรเดิม ๆ แนวทางเดิม ๆ นะมันต้องปรับเปลี่ยนบ้าง ไม่ใช่ว่าพอยื่นบิลค่าตั๋วไปสามพันเก้าร้อยห้าสิบ
บาทห้าสิบสตางค์คุณก็ให้เบิกมาสี่พันบาทเหลือเท่าไหร่ก็เอาไปคืนมันก็จบ แต่นี่ประมาณการราคาไม่ได้แต่
ข้าราชการทําไมประมาณการราคาได้ราคาสูงกว่าที่เพื่อสมาชิกซื้ออีก นะนี่คือสิ่งบางครั้งนะแต่ผมก็ต้อง
กลับมาอ้าวเดี๋ยวถ้าเกิดว่าตั้งเบิกเช็คสองสามใบในรายการเดียวกัน สตง .ก็ทักท้วงอีก ผมก็ต้องเลือกเพื่อน
สมาชิกไม่เป็นไรเงินเดือนออกยังพอมีเงินเดือนไปได้ ต้องกลับมาเห็นหัวข้าราชการอีกเพราะกลัว
ข้าราชการจะโดน สตง.ทักท้วง จะโดนเรื่องนี่คือสิ่งที่ผมเดินทั้งหมดใน อบจ .ทุกวันนี้ แต่มีบางคนพยายาม
ต่อต้านพยายามเอาหน้าผมถามสิผมมานั่ง อบจ .ทั้งหมด 10 ปี 12 ปีแล้วจะ 3 สมัยแล้วนะ 10 กว่าปี
แล้ว ผมทําผิดอะไรบ้างโดยเรื่องข้อระเบียบพอเวลาทักท้วงแล้วไม่พอใจแล้วโง่มาลงไลน์กลุ่ม โง่อยากเอา
ใจ ผอ.คลัง มีข้าราชการดี ๆ อีกเยอะผมบอกกับท่านปลัดสุวิทย์นะว่าท่านเราอยู่กันเพียงแค่นี้ ผอ .กองมี
แค่ 2 คน ปลัดก็ไม่มี นายกก็ ไม่มี รองสุวิทย์ต้องรักษาการแทนหมดข้าราชการบางตําแหน่งก็โอเค บาง
ตําแหน่งทุกวันนี้ก็ไม่โอเคโดยเฉพาะสํานักปลัดฯ หัวหน้าสํานักปลัดสั่งให้ทํางานไม่ทําถือดีเป็นเด็กของคน
โน่นคนนี้เข้ามา ผมก็บอกกับท่านสุวิทย์ว่าทําอย่างไรก็ได้ให้ อบจ.ในยุคนี้ไม่ทราบว่าจะเลือกตั้งเมื่อไห ร่นะ
อยู่กันแบบนี้อยู่กันแบบเหมือนพี่เหมือนน้องแล้วเดินกันไปได้อย่ามาตั้งลํา มีข้าราชการหลาย ๆ คนไม่เห็น
หัวเพื่อนสมาชิก เจ้าหน้าที่หลายคนเข้าไปในห้องดูสิถามดูได้เลยมีไหม นี่สจ .มาไม่มีไม่เคยรู้จักไม่เคยให้
ความเคารพอะไรต่ออะไรผมสังเกตหลายครั้งแล้ว กองช่างตอนนี้เหลือเจ้าหน้าที่กี่คน ข้าราชการกี่คนท่าน
วิชัยพรรักษาการมันก็สามารถขับเคลื่อนได้เพราะทุกคนโอเคมีกําลังใจให้กัน
กองคลัง...

-28กองคลังเจ้าหน้าที่เขาเยอะมาก การทํางานผมก็บอกแล้วขอ นี่ทําไปทํามาผมก็ต้องมาแก้ให้อีกอย่าให้มัน
เดือดร้อนเลยออกเช็คไปแล้วเดี๋ยวเอาเช็คกลับมาเพื่อออกเช็คใหม่ยกเลิกเช็ค สตง .ตั้งประเด็นอีกเดี๋ยวจะ
เป็นเรื่อง ผมถือว่าทั้งหมดนี้ท่านปลัดสุวิทย์ดําเนินการทําอย่างไรก็ได้อ ย่ามาให้มีประเด็นมากนักแล้วก็
สามารถที่จะเดินกันได้นี่คือทุกสิ่งทุกอย่างที่ อบจ .ระนองดําเนินการอยู่เพื่อนสมาชิกเห็นด้วยทั้งนั้น 17
ล้านที่จะนํามาสร้างใหม่ถ้าเกิดเพื่อน สมาชิก ทักท้วงไม่ให้สร้างใหม่ก็ได้แต่ทีนี้เพื่อนสมาชิกก็เห็นด้วย
ปรับปรุงอาคารใหม่มาใช้พื้นที่ของห้องประชุมสภาฯเดี๋ยวนี้ดูสิเละเทะหมดแล้วพรมเดินเหยียบโน่นเหยียบ
นี่เข้ามาผมก็ไม่ว่ามันมีความจําเป็น นี่คิดว่าถ้าเสร็จก็คิดว่าเสร็จปี 64 ก็ต้องซ่อมห้องประชุมสภาใหม่ทํา
ใหม่นะ นี่มีท่านข้าราชการหลาย ๆ ท่านเสนอมาว่าทําเป็นแบบ 2 ชั้นเลยข้างล่างเป็นที่พักสภาข้างบ น
เป็นที่ประชุมสภา โดยที่ว่าเราได้เซฟโครงสร้างเก่าที่ เรามีต่อขึ้นไปสามารถดําเนินการได้เราไม่จําเป็น
จะต้องไปเอางบประมาณ 4 – 5 ร้อยล้านเหมือนบางจังหวัดมาสร้างซื้อที่ซื้ออะไรใหม่ ผมขอฝาก
นะข้าราชการนะคนไหนไม่ชอบผมไม่ว่าแต่ทําอะไรให้ระวังตัวเองหน่อย ระวังตัวเองเยอะ ๆ หน่อยนะ
ครับมีเพื่อนสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายมีไหมครับไม่มีผมก็ขอปิดการประชุมครับ
ปิดประชุม

12.40 น.
(ลงชื่อ)
(นางมนทนา สินทรัพย์)
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(ลงชื่อ)
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