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กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ฝ่ายการประชุม
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รายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
…………………….………….………
ผู้มาประชุม
1. นายวรานนท์
2. นายภักดี
3. นายธนกร
4. นายสมทวน
5. นายบุญจริง
6. นายสมชาย
7. นายรุ่งชัย
8. นายสุภาพ
9. นายนิพนธ์
10. นายอภิชาติ
11. นายเธียรชัย
12. นายมงคล
13. นายสุรพล
14. นายอิสหาก

เกลื่อนสิน
พรหมสุวรรณ
บริสุทธิญาณี
ตันจู
แก้วนาบอน
สายบัว
รักสกุลนิตย์
ผลขํา
บุญทองซุ่น
หลีกภัย
สายน้ําใส
ศรีคง
ชูศรี
สาลี

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

รุจิวิวัฒนกุล
ศรีพิบูลย์
สิทธิกุล
ศิริวนากุล
ช่วยชนะ
คุ้มตะกั่ว
ทินสุข

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอําเภอเมืองระนอง (ลา)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอําเภอเมืองระนอง (ลา)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอําเภอเมืองระนอง (ลา)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอําเภอกระบุรี (ลา)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอําเภอกะเปอร์ (ลา)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอําเภอละอุ่น (ลา)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอําเภอละอุ่น (ลา)

1. นายสุวิทย์

หลักชัย

2. นายจรูญ

เชาวนรังค์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

3. นางศศิธร

สารแขวีระกุล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและส่งเสริมการท่องเที่ยว รักษาราชการแทน

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายไพโรจน์
2. นายพลณรงค์
3. นายรักษ์พล
4. นายเจริญ
5. นายพิจิตร
6. นายณัฐพงษกร
7. นายสุเทพ
ผู้เข้าร่วมประชุม

หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

4.นางมนทนา...

-24. นางมนทนา
5. นายวิชัยพร

สินทรัพย์
สินทรัพย์

6. นางสาวกมลพรรณ พัฒนา
7. นางสาวชุลีพร
8. นายศิริศักดิ์
9. นางพรทิพย์
10. นางชนิตา
11. นางดวงแก้ว
12. นางนิภา
13. นางวาสนา

สันตยานนท์
ศรีสว่าง
ศรีคง
ตัณฑะจินะ
ลิ่มสกุล
เชาวนรังค์
ปัจฉิมเพ็ชร

14. นางสาวรวินทร์นิภา ผาดํา
15. นางสาววลาสินี
พงษ์ไทย
16. นางศิริพัฒน์
ยอดอุดม
17. นางสาวกนิษฐา

ยกทอง

18. นางปัณฑิตา

จินาล่อง

19. นางนวรัตน์

มหามิตร

20. นางอรอุมา

เทพทอง

21. นางสาวเกศกนก
22. นายพงษ์ศักดิ์
23. นางกัลยาณี

ศิริคง
ภูมิทักษ์
ม่วงหีต

24. นางสุภาพร
25. นายภิญโญ
26. นายวุฒิสาร
27. นายดํารงพันธ์
28. นายธนกร
29. นายเอกศักดิ์
30. นายพงศธร
31. นางสาววิรารัตน์
32. นางสาวณัฐณิชา

หัวหน้าฝ่ายการประชุม รักษาราชการแทนผู้อํานวยการ
กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หัวหน้าฝ่ายสํารวจและออกแบบ รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการกองช่าง
หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
หัวหน้าฝ่ายสํารวจและออกแบบ
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ รักษาราชการแทน
ในตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน
หัวหน้าฝ่ายข้อมูลและติดตามประเมินผล
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคคลากร
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการรักษาการในตําแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ รักษาการในตําแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย
วินัยและส่งเสริมคุณธรรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญงาน รักษาการในตําแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาอาชีพและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ รักษาการแทนในตําแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นายช่างเครื่องกลชํานาญงาน รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ รักษาการในตําแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
หมวดทอง
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
พิเคราะห์ฤกษ์ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
ขําอ้วม
นายช่างโยธาชํานาญงาน
เพชรคง
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
สุวุฒิกุล
นักพัฒนาการท่องเที่ยวชํานาญการ
เรนชนะ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
รุ่งเรือง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ไชยพัฒน์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ทิพย์อักษร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
33.นางสาววิภารัตน์...

-333. นางสาววิภารัตน์
34. นางเบญจกุล

ช่างคิด
พุฒภา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

สื่อสารมวลชน
เริ่มประชุมเวลา

10.35 น.

เลขานุการสภา อบจ.
เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ท่านประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระนอง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านคะ ขณะนี้เวลา 10.35 น. ถึงกําหนดเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ .ศ.๒๕ 63 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
จํานวน 22 ท่าน ได้ลงชื่อมาประชุมจํานวน 14 ท่าน ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่ วนจังหวัดระนองที่มีอยู่ ถือว่าครบ องค์ประชุมตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ลําดับต่อไป ขอเรียนเชิญ ท่านวรานนท์ เกลื่อนสิน ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระนอง จุดธูป-เทียน บูชาพระรัตนตรัย และขึ้นทําหน้าที่ประธานของที่ประชุม ขอเรียนเชิญคะ
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เรื่อง เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระนอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1ประจําปี พ.ศ.2563 ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ได้มีมติใน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2562 กําหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง สมัยสามัญ สมัยที่
1
ประจําปี พ.ศ.2563 มีกําหนด 45 วัน วันเริ่มสมัยประชุม ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2563 เป็นต้นไป นั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบ ริหารส่วนจังหวัด พ .ศ.2540 จึงเปิด
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2563 มีกําหนด 45
วัน ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 18 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2563 ลงชื่อนาย
วรานนท์ เกลื่อนสิน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
ลําดับต่อไป ขอเชิญท่าน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระต่อไป ขอเรียนเชิญคะ
ประธานสภา อบจ.
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระนอง ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง คณะข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระนอง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ได้มีประกาศ เปิดประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีกําหนด ๔๕ วัน ตั้งแต่
วันที่ ๕ มกราคม – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตามประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ลงวันที่ 2
มกราคม ๒๕๖๓ นั้น เนื่องจากได้รับแจ้งจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ว่ามีความจําเป็น
เร่งด่วน จะต้องนําเรื่องต่าง ๆ ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ได้ทราบและพิจารณา ดังนี้
เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเรื่อ งอื่น ๆ
ซึ่งได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเรื่องดังกล่าวมีความจําเป็น เร่งด่วน และเพื่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
และแผยแพร่...

-4และเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ให้ปรากฏแผ่ไพศาล รวมทั้ง เพื่อน้อมนําจิตใจของปวงชนชาวไทยให้
แสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตา และแสดงความจงรักภักดี อีกทั้งสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสก
นิกรจังหวัดระนอง จึงได้กําหนดให้มีการประชุมในวันนี้ รายละเอียด ปรากฏตามเอกสารที่ได้แจก ให้ท่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองทุ กท่านทราบแล้ว บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมจึงขอ
เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และขอ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป สําหรับระเบียบวาระในวันนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
ระเบียบวาระที่ ๒
ระเบียบวาระที่ 3

ระเบียบวาระที่ 4

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระนองสมัย วิสามัญ สมัยที่ 5 ประจําปี
พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563
เรื่อง กําหนดวันเริ่มประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระนอง สมัยสามัญ สมัยที่
2 ประจําปี
พ.ศ.2563 และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี
พ.ศ.2564
ญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระนอง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภา อบจ.

เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1 นะครับ

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา อบจ.
เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบนะครับ วันนี้ มี๒ เรื่อง ดังนี้ เรื่องที่ ๑
การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 256๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระนอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ได้ดําเนินการ จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ประกาศใช้ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ แล้ว
รายละเอียดตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ที่ รน 5100๓/๑๑๕ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม
๒๕๖๓ ซึ่งได้จัดส่งทางไปรษณีย์ให้สมาชิกสภาอง ค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองทราบแล้วนะครับ
เรื่องที่ 2 การลาออกจากตําแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เนื่องจากนายพุฒิธร
กุลมลิวัลย์ หรือนายบัญเทิง กุลมลิวัลย์ (ชื่อตัวและชื่อสกุลเดิม ) ตําแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระนอง เขตเลือกตั้งที่ ๓ อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากตําแหน่งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองต่อผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง โดยมีความประสงค์ขอลาออกจาก
การดํารงตําแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จึงขอแจ้งให้ ที่ประชุมได้ทราบ ต่อไปเป็นระเบี ยบ
วาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2...

-5ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
สมัย วิ สามัญ สมัยที่ ๕ ประจาปี พ .ศ. ๒๕6๒ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕6๒ ณ ห้องราชาวดี
เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น อาเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ประธานสภา อบจ.
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระนอง สมัย วิสามัญ สมัยที่ ๕ ประจําปี พ.ศ. ๒๕6๒ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕6๒
ณ ห้องราชาวดี เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ขอเชิญเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมรายงานผลการตรวจรายงานการประชุมต่อที่ประชุม ขอเชิญ
ครับ
นายอภิชาติ หลีกภัย
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ที่เคารพกระผม
นายอภิชาติ หลีกภัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจัง หวัดระนอง เขตเลือกตั้งที่ 5 อําเภอกระบุรี
จังหวัดระนอง ในฐานะเลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอรายงานว่าคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม ได้ทําการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๕ ประจําปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองท่านใด ประสงค์ที่จะแก้ไขรายงาน การประชุมสมัยดังกล่าว
ขอเชิญครับ
ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณท่านเลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ มีสมาชิก
ท่านใดต้องการแก้ไขในรายงานการประชุมขอเชิญครับ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด แก้ไข ผมจะขอมติในการ
รับรองรายงานการประชุม สมาชิกท่านใดรับรอง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระนอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๕ ประจําปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม 2562 กรุณายกมือครับ
มติที่ประชุม
ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม -

รับรองรายงานการประชุมฯ 14 เสียง
ไม่รับรองรายงานการประชุมฯ มีไหมครับ
ไม่มี งดออกเสียงมีไหมครับ
ไม่มี -

ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณมากครับ 14 เสียงรวมทั้งประธานนะครับ ขาดไป 7 คนนะครับ
ผมขอฝากท่านเลขาสภาช่วยดูนะครับ ให้มีใบลาให้ถูกต้องนะครับ ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง การกาหนดวันเริ่มประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ประธานสภา อบจ.
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง การกําหนดวันเริ่มประชุมสภา องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระนอง สมัยส ามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี พ .ศ. ๒๕๖๓ และสมัยสามัญ สมัยที่ ๑
ประจําปี พ .ศ. ๒๕๖๔ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ .ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๒ ระบุไว้ว่าในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัย
วันเริ่มสมัยประชุม...

-6วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปี ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกําหนดสมัยประชุมสามัญ
ให้มีกําหนดสี่สิบห้าวัน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๑๑ ให้ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุม
เกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้ (๑) ให้สภาองค์การบริหา รส่วนจังหวัดกําหนดวันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจําปีของแต่ละสมัย และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไป ขอเชิญสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ได้เสนอกําหนด วันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระนอง ส มัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และวันเริ่มประชุมสภาองค์การบริหารส่ วน
จังหวัดระนอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปี สมัยแรก
ของปีถัดไป การกําหนดวันเริ่มประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ประจําปี
พ.ศ. ๒๕6๓ จะเป็นวันใดนั้นขอเชิญ สมาชิกได้เสนอ ขอเชิญครับ
นายเธียรชัย สายน้าใส
เรียนท่านประธานสภา ผมเธียรชัย สายน้ําใส สมาชิกสภา เขต
6 อําเภอ
กระบุรี ท่านประธาน ครับผมขอเสนอ
เนื่องจากวันที่ 15 ที่เราเคยเสนอเป็นประจํา ติดวันเสาร์ ผมก็
ขอเสนอเป็นวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไปนะครับ ผมขอผู้รับรองด้วยนะครับ
ประธานสภา อบจ.
ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองถูกต้องนะครับ ครับก็วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ 2 ประจําปี พ .ศ.2563 เป็นวันที่ 17 สิงหาคม 2563 นะครับ ต่อไปเป็น การกําหนดวันเริ่ม
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจั งหวัดระนอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จะเป็นวันใด
นั้นขอเชิญสมาชิกได้เสนอ เชิญครับ
นายรุ่งชัย รักสกุลนิตย์
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายรุ่งชัย รักสกุลนิตย์ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เขต 8 อําเภอเมืองระนองครับ สมัยสามัญ สมั ยที่ 1 ประจําปี
พ.ศ.2564 ผมขอเสนอ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไปครับ
ประธานสภา อบจ.
ผมขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองถูกต้องนะครับ ก็สมัยสามัญ สมัยที่
1
ประจําปี พ .ศ.2564 เป็นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไปนะครับ ผมขออนุญาตคั่นเวลานะครับ
พอดีมีเรื่องเกี่ยวกับระเบียบวาระอื่นๆ มีหลายเรื่องนะครับ ท่านได้เชิญข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่อง
ที่มีปัญหาทั้งหมดได้เข้ามาไหมครับ
นายสุวิทย์ หลักชัย
รองปลัด อบจ.
รักษาราชการแทน ปลัด อบจ.
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.ระนอง

กราบเรียนท่าประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เคารพครับ ในเบื้องต้น
ผมได้แจ้งผู้อํานวยการกอง ให้ดูในของประเด็นที่มีปัญหาให้เข้าร่วมประชุมครับ
ประธานสภา อบจ.
ท่านวิชัยท่านได้แจ้งไหมครับเจ้าหน้าที่ โครงการต่างๆ
นายวิชัยพร สินทรัพย์
เรียนท่านประธานครับ ก็ได้แจ้งช่างวุฒิสารนะครับ และในส่วนอื่นที่มีปัญหาก็ได้
เชิญหัวหน้าฝ่ายเข้ามาแล้วครับ
ประธานสภา อบจ.

ครับ ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 4…

-7ระเบียบวาระที่ 4
ญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการดาเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก
ประธานสภา อบจ.
ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระนอง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ขอเชิญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ชี้แจงรายละเอียด
ต่อที่ประชุม ขอเชิญครับ
นายสุวิทย์ หลักชัย
รองปลัด อบจ.
รักษาราชการแทน ปลัด อบจ.
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.ระนอง

กราบเรียนท่าประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เคารพครับ ด้วยจังหวัด
ระนอง ได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นหน่วยงานหลักผู้รับผิดชอบดําเนินโครงการซุ้ม
ประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของจงหวัดรนอง เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก และเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระอ งค์ให้ปรากฏแผ่ไพศาล รวมทั้งเพื่อน้อมนําจิตใจของ
ปวงชนชาวไทยให้แสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาและแสดงความจงรักภักดี อีกทั้งสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิการจังหวัดระนอง ณ บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดระนอง ทางหลวง
หมายเลข 4 กม. ที่ 605 + 842 ถนนเพชรเกษม ตําบล บางริ้น อําเภอเมืองระนอง ตามแบบซุ้มเฉลิม
พระเกียรติประจําภาคใต้ (ตามแบบที่ 2) และรูปคู่พระบรมฉายาลักษณ์ที่พิจารณาเชิญไปประดิษฐ์ฐาน
บนซุ้มประตู (ตามรูปแบบคู่ที่ 2) โดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนองได้จัดทํารูปแบบ
รายการและประมาณราคาค่าก่อสร้างซุ้มประตูเ มืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดระนอง เป็นเงิน 4,625,000.- บาท (สี่ล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน )
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ได้จัดทําโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น ในวงเงินงบประมาณ 4,625,000.- บาท (สี่ล้านหกแสนสองหมื่น
ห้าพันบาทถ้วน ) ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตาม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเป็นโครงการที่ได้บรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระนอง และได้ขออนุญาตใช้พื้นที่ดําเนินโครงการต่อแขวงการทางหลวงระนอง เรียบร้อยแล้ว แต่
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ไม่ได้ตั้งงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการไว้
และไม่สามารถโอ นงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้ จึงมีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสมมา
ดําเนินโครงการโดยได้ขออนุมัติยกเว้นปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2547
และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เนื่องจากการดําเนินการดังกล่าวไม่ต้องด้วยเงื่อนไข
ตามข้อ 89 (1) ซึ่งได้กําหนดไว้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้
โดยได้รับอนุมัต.ิ ..

-8โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังนี้ (1) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการ
เพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน และผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ไ ด้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็น และ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ได้กันเงินสะสมสํารองจ่ายไว้เป็นการถูกต้องแล้ว จึงอนุมัติให้ความตก
ลงในการปฏิบัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองใช้จ่ายเงินสะสมในการดําเนินการก่อสร้างซุ้มประตู
เมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในกรณีไม่สามารถปฏิบัติตาม
ข้อ 89 (1) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ และให้
ขออ นุมัติใช้จ่ายเงินสะสมจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ตามข้อ
89 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยดังกล่าว ทั้งนี้ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ดําเนินการก่อสร้างซุ้มประตู
เมืองเฉลิมพระเกียรติฯ โดยให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดย
เคร่งครัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ได้ตรวจสอบเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระนองแล้ว ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 มีเงินสะสมที่ส ามารถใช้ได้เป็นเงิน 9,660,942.42 บาท
(เก้าล้านหากแสนหกหมื่นเก้าร้อยสี่สิบสองบาทสี่สิบสองสตางค์ ) ดังนั้น เพื่อให้การดําเนิ นโครงการซุ้ม
ประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของจังหวัดระนอง
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แล้วเสร็จตามห้วงระยะเวลาที่กําหนด (30 เมษายน 2563 ) จึงขออนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสม เป็นเงิน 4,625,000.- บาท (สี่ล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันบาท ถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินการจัดสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ จํานวน 1 ซุ้ม ณ บริเวณหน้าศูนย์ราชการ
จังหวัดระนอง ทางหลวงหมายเลข 4 กม. ที่ 605 + 842 ถนนเพชรเกษม ตําบลบางริ้น อําเภอเมือง
ระนอง ตามแบบมาตรฐานของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระน อง จึงขอเสนอต่อที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง พิจารณาอนุมัติต่อไป ขอบคุณครับ
ประธานสภา อบจ.
ระเบียบการใช้จ่ายเงินสะสมข้อ 89 คือเรื่องการสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติผมคิด
ว่าทุกคนเห็นด้วย แต่การใช้ระเบียบข้อ 89 ที่ท่านได้ชี้แจงครอบคลุมไปหลายประเด็นต รงนี้อยากจะให้
ช่วยชี้แจงว่าข้อ 89 ถ้าเกิดมีเหตุที่เพื่อนสมาชิกจะขอใช้จ่ายขาดเงินสะสมยังมีหนังสือสั่งการคุมอยู่ไหม
เพราะนี่คือเป็นการยกเว้นระเบียบเรื่องเกี่ยวกับในแผน มีไหมครับหนังสือสั่งการผมก็อยากให้บาง
โครงการที่เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องประชาชน ข้อ 89 นี่นําไปใช้ได้ไหมครับ
นายสุวิทย์ หลักชัย
รองปลัด อบจ.
รักษาราชการแทน ปลัด อบจ.
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.ระนอง

กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ เท่าที่ผมตรวจสอบหนังสือสั่งการที่สั่งเกี่ยวกับ
เงินสะสมนั้น ล่าสุดฉบับสุดท้ายที่เราทราบกันก็คือวันที่เราจ่ายขาดเงินสะสมที่เฮอริเทจครับท่าน
ประธานคือวันที่ 30 ตุลาคม 2563
ประธานสภา...
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คืออย่างนี้หนังสือสั่งการผมก็ไม่ทราบว่าข้าราชการได้รับ ผมคิดว่าได้รับแต่ไม่ได้
ให้ความสนใจและไม่ได้แจ้งให้สมาชิกทราบ เพราะเมื่อวานมีนายกมาจากบางพระเหนือมาทั้งทีมงานเลย
นะครับเรื่องที่จะขับไล่ปลัด ที่ไม่ดําเนินการตามนโยบายนายกเนื่องจากมีหนังสือสั่งการมาให้ใช้จ่ ายขาด
เงินสะสมได้ตลอด แต่ตอนนี้ผมไม่ทราบว่า อบจ.เรานี่ ที่อื่นเขาจ่ายขาดเงินสะสมกันเพื่อประโยชน์ของพี่
น้องประชาชนแต่ของเรามีไหม ช่วยชี้แจงให้สมาชิกได้รับทราบด้วยครับ
นายสุวิทย์ หลักชัย
รองปลัด อบจ.
รักษาราชการแทน ปลัด อบจ.
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.ระนอง

ผมชี้แจงในประเด็นแรกที่หนังสือสั่งการ แต่ในประเด็นที่ประธานได้สอบถามว่า
ในการดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนนั้น ตามระเบียบข้อ 89 นั้นได้กําหนดไว้
ชัดเจนแล้ว ใน (1) ก็บอกว่าให้กระทําได้เฉพาะกิจการที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของ อบจ . นะครับ ด้าน
บริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่
จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร้อนของประชาชนนะครับ อันนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด เพราะฉะนั้นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชานถึงแม้ในยามที่ไม่มีหนังสือสั่งการพวกเราอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ดําเนินการได้
ครับ

ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับ ก็ท่านสมาชิกก็ทราบนะครับว่าหนังสือสั่งการตรงนี้มีเกี่ยวกับความ
เดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ที่สามารถที่จะเอาไปดําเนินการในการจ่ายขาดเงินสะสม และต้องขึ้นอยู่
กับเม็ดเงินของ อบจ .ว่ามีหรือไม่ ตอนนี้ก็มีอยู่เก้าล้านกว่า แล้วจ่ายไปอีกก็เหลือไม่กี่บาทแล้ว ให้เพื่อน
สมาชิกทุกท่านได้รับทราบนะครับว่าสามารถดําเนินการได้ หรือมีความจําเป็นนะครับ ครับ
ญัตติ
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของ องค์การบริหารส่วนจั งหวัดระนอง เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการดําเนิน
โครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระรา ชพิธีบรมราชาภิเษก นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ได้ชี้แจงรายละเอียดถึ งวัตถุประสงค์ ในการขอใช้เงินสะสม ของ
โครงการดังกล่าว ให้ทุกท่านทราบแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรั กษาเงิน และการตรวจเงินขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 256๑ ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไป
ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด
(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว
(3) ให้กันเงินสะสมสํารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า
สามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจําปีนั้น เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
ทั้งนี.้ ..

-10ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคํานึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว ซึ่งรายละเอียดโครงการในการขอใช้เงินสะสม ได้แจก
ให้กั บท่านสมาชิก ทุก ท่าน พร้อมกับระเบียบวาระการประชุมแล้วนะครับ
ในเอกสารประกอบ
ระเบียบวาระที่ ๔ นะครับ ญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของ องค์การบริหารส่วนจั งหวัดระนอง
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก ได้ชี้แจงรายละเอียดถึงวัตถุประสงค์ ในการขอใช้เงินสะสม นะครับ สมาชิกท่านใด
ต้องการอภิปรายขอเชิญครับ
นายรุ่งชัย รักสกุลนิตย์
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ผมนายรุ่งชัย รักสกุลนิตย์
สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่วนจังหวัดระนอง เขต 8 อําเภอเมืองระนอง ถ้าเกิดดูจากทางฝ่ายบริหาร
เสนอมาให้สภาพิจารณาก็จะมองได้คร่าวๆว่าซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติหน้าจะจัดสร้างที่ศูนย์ราชการ
บริเวณถนนเพชรเกษม งบประมาณในการก่อสร้างประมาณสี่ล้านกว่าบาท ก็พอจะได้ทราบข่าวคร่าวๆ
ว่าจะสร้างบริเว ณไหน ผมเข้าใจถูกนะครั บคือสร้างคร่ อมถนนเพชรเกษม บริเวณ หมู่ 3 ตําบลบางริ้น
ก็ในส่วนนี้ทางผมก็เห็นด้วยนะครับเนื่องจากว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ ทําให้พสกนิกรชาวจังหวัด
ระนองเกิดความรักและความสามัคคีรวมทั้งได้ประจักษ์ถึงเกียรติคุณของสถาบันพระมหากษัตริ ย์ ตลอด
ถึงได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชการที่ 10 เพราะฉะนั้นในความเห็นของผม ผมจึงเห็นด้วยครับ ขอบคุณมากครับ
ประธานสภา อบจ.

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ขอเชิญท่านนายกครับ

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

กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองที่เคารพครับ สําหรับข้อมูลในเบื้องต้นตามที่ท่านสมาชิกได้อภิปรายนั้น
ถูกต้องนะครับ แต่เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้นผมขออนุญาตให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับในการคัดเลือก
ดําเนิน โครงการเป็นไปตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการอํานวยการและขับเคลื่อนโครงการในกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติระดับจังหวัดนะครับมีมติเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ซึ่งได้มีมติในการคัดเลือกพื้นที่ใน
การดําเนินการจัดสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัด ซึ่งถ้า จะพิจารณาในพื้นที่
แล้วในบริเวณรั้วศาลากลางฝั่งอัยการนะครับ สร้างพาดไปที่สวนสมเด็จของ อบจ .นะครับ ในบริเวณนั้น
ความกว้างก็เป็นการสร้างคร่อมทั้ง 4 เลนนะครับ และเหตุผลที่เราได้นําเสนอสภาช้าเพราะว่าความกว้าง
ของถนนนั้นแตกต่างจากแบบมาตรฐานที่กรมโยธาธิการออกเป็นแบบ
มาตรฐาน ทั่วประเทศนะครับ
จังหวัดสั่งการให้โยธาธการจังหวัดไปออกแบบใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่นะครับ ก็จุดที่ก็สร้างก็คือ
กําแพงรั้วด้านทิศใต้ของศาลากลางเลยประตูทางออกหน้าสํานักงานอัยการจังหวัดไปทางทิศใต้ครับ ขอ
อนุญาตให้รายละเอียดเพิ่มเติมครับท่าน

ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับ ตรงนั้นพื้นที่ของท่าน สจ.รักษ์พล วันนี้ก็ไม่ได้เข้า ท่านได้รับทราบ
หรือไม่ว่ามีโครงการดีๆไปลงให้ มีเพื่อนสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายมีอีกไหมครับ เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปราย
ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
ซุ้มประตูเมือง...

-11ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามที่ นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระนองเสนอ โปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม
ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม ประธานสภา อบจ.
มติที่ประชุม -

เห็นควรอนุมัติฯ 14 เสียง
ไม่อนุมัติ ฯ มีไหมครับ
ไม่มี
งดออกเสียงมีไหมครับ
ไม่มี

ประธานสภา อบจ.
วาระที่ 5 ครับ

ขอบคุณมากครับ 14 เสียงนะครับ รวมประธานนะครับ ต่อไประเบียบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ

ประธานสภา อบจ.
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่
ที่จะเสนอต่อที่ประชุม ขอเชิญครับ

๕ เรื่องอื่น ๆ สมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ

นายนิพนธ์ บุญทองซุ่น
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองที่เคารพ ผมนิพนธ์
บุญทองซุ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เข ต 1 อําเภอกระบุรีครับ จะสอบถามเรื่อง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยคลองน้อยสายตรง หมู่ 8 ต.จ.ป.ร.ครับ คือว่าได้ดําเนินการถึงไหนแล้ว
ตอนนี้ชาวบ้านได้รับความเดือนร้อนมากครับเวลาสัญจรไป มา เด็กนักเรียนเข้าออกก็จะเกิดอุบัติเหตุนะ
ครับเพราะว่าผู้รับเหมาได้ไปเทคอนกรีตไ ว้ครึ่งหนึ่งแล้วล่อเหล็กไว้นะครับ เวลาขับรถสัญจรลําบากมาก
ครับ ล้อยางแตกไปหลายคันแล้วครับ รถมอเตอร์ไซต์ล้มประสบเหตุ 2-3 คันแล้วครับ อย่างไรก็ต้องฝาก
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับช่วยอธิบายนะครับว่าเรื่องดําเนินการไปถึงไหนแล้ว ขอบคุณครับ
ประธานสภา อบจ.

ครับเอาเป็นเรื่องๆดีกว่านะครับ ขอเชิญท่าน นายกช่วยชี้แจงครับ

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

กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองที่เคารพครับ
ผมขออนุญาตตอบคําถามในประเด็นของ
ท่านนิพนธ์ บุญทองซุ่น ที่ได้สอบถามเรื่องความคืบหน้าของการดําเนินการก่อสร้างถนนคลองน้อยสาย
ตรงในการดําเนินการในเบื้องต้นก็มีปัญหามีหนังสือร้องเรียนมาฉบั
บหนึ่งนะครับในเรื่องของการ
ดําเนินการของผู้รับจ้างว่าดําเนินการไม่ถูกต้องแต่กระบวนการทั้งหลายอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจการจ้างกับผู้ควบคุมงานนะครับ เพื่อความชัดเจนนะครับเรื่องนี้ผมขออนุญาตที่จะ
มอบให้กับท่านผู้อํานวยการกองช่างนะครับซึ่งเป็นประธาน กรรมการตรวจรับพัสดุได้อธิบายรายละเอียด
ต่อที่ประชุมนะครับ เชิญครับ
นายวิชัยพร...

-12นายวิชัยพร สินทรัพย์
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดระนอง ผมนายวิชัยพร
สินทรัพย์ รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองช่าง ตอบข้อสอบถามของท่านสมาชิกในการดําเนินการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคลองน้อยสายตรง หมู่ที่
8 ตําบล จ .ป.ร. อําเภอกระบุรี
สืบเนื่องจากในการดําเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างของถนนเส้นนี้มีหนังสือข้อร้องเรียนมายังนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองว่าถนนก่อสร้างสรุปมาว่าไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการก่อสร้างคือไม่ได้
มีการลงวัสดุชั้นลูกรังหลังจากได้รับหนังสือก็มีคณะกรรมการตรวจการจ้างก็ได้ลงไปตรวจสอบและได้เชิญ
ท่านประธานสภาและสมาชิกเขตพื้นที่ลงไปตรวจสอบในการขุดเจาะชั้นลูกรังด้วยร่วมกันในวันนั้น สรุป
ความว่าเจาะ 3 จุด กรรมการตรวจสอบได้ความลึก 25 เซนติเมตร 1 จุด ลึก 15 เซนติเมตร 1 จุด และ
ได้ 7 เซนติเมตร 1 จุด ซึ่งตามแบบกําหนดให้ลงวัสดุลูกรังไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร และหลังจากนั้นก็
คณะกรรมการโยธาก็ได้ประชุมติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาของเรื่องถนนลูกรังดังกล่าวนี้ก็
คณะกรรมกา รโยธาก็ได้มีมติให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกชุดหนึ่งเพื่อไปตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงว่าตามข้อร้องเรียนได้มีการลงวัสดุลูกรังจริงหรือไม่หรือว่ามีลูกรังอยู่แล้วแต่เป็นลูกรังเดิมหรือว่า
ลูกรังที่ผู้รับจ้างได้เอามาใช้ในการก่อสร้างที่ได้ขนวัสดุมาจากแหล่งภายนอกห รือว่าเป็นวัสดุจากแหล่งที่มี
อยู่แล้วบนถนนเดิม ซึ่งในกระบวนกา รตัวนี้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จ จริงก็ยังไม่ได้มีมติออกมาว่า
เป็นไปในแนวทางไหน และหลังจากนั้นมีหนังสือจากห้างหุ้นส่วนจํากัดบ้าน พรการโยธาซึ่งเป็นผู้รับจ้างลง
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2563 ความว่าได้ดําเนินก ารลงดินลูกรังพร้อมบดอัดถูกต้องตามขั้นตอนแล้ว แต่
ในรายละเอียดเขาก็แจ้งมาว่าคือเขายืนยันว่าถูกต้องแล้ว แต่ในรายละเอียดบอกว่าถนนบางจุด มีความ
กว้าง 4 เมตร ทําให้ระดับชั้นรองลูกรังไม่ตรงไปตามแบบที่กําหนด และบางส่วนก็อ้างมาว่าเป็นเพราะ
ไม่ได้กําหนดค่าระดับดินถมไว้เลย ทําให้การลงลูกรังแต่ละจุดคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงก็เหมือนจะ
ยอมรับมาอย่างหนึ่งว่าบางส่วนก็เกินบางส่วนก็ขาด ซึ่งหนังสือตัวนี้คณะกรรมการตรวจการจ้างก็ได้ร่วม
ประชุมหารือกันอีกครั้งหนึ่งก็สรุปความว่าตามหนังสือตัวนี้ก็เหมือนเดิมตามที่คณะกรรมการตาม
ข้อเท็จจริงเดิมที่ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ลงไปตรวจสอบมาแล้วแต่ในเมื่อเขาทําหนังสือแจ้งมาใหม่
ลงวันที่ 16 มกราคม 2563 คณะกรรมการก็ได้นัดร่วมประชุมพิจารณาผลของคณะกรรมการก็สรุปความ
ตามเดิมว่าให้ผู้รับจ้างแก้ไขตามมติเดิมของคณะกรรมการครั้งแรก เพราะเรื่องเดียวกันเหมือนกัน ทีนั้น
หนั งสือตัวนี้ตอนนี้กระบวนการซึ่งผมตรวจสอบมาแล้วยังแจ้งไม่ถึงผู้รับจ้าง คณะกรรมการก็ต้องรอให้
หนังสือให้หนังสือตัวนี้ไปถึงผู้รับจ้างเพื่อให้ผู้รับจ้างจะปฏิบัติตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้แจ้งไป
หรือว่าจะมีข้อโต้แย้งใดมาอีก สําหรับเรื่องถนนที่มีเหล็กโผล่มาแล้วห ล่อคอนกรีตไว้ครึ่งเดียวจะเป็น
อันตรายนั้น ผมก็ได้คุยกับผู้ควบคุมงานก็ให้ใช้ธงสี หรืออะไรเพื่อปักแสดงไว้เป็นระยะๆไว้เพื่อให้รถสั ญจร
ผ่านไปมาได้เห็นเป็นจุดสังเกต แต่ในข้อเท็จจริงว่าตัวนี้เขาได้ไปติดตั้งหรือไม่ก็ไม่แน่ใจตรงนี้ก็ขอตรวจสอบ
อีกครั้งหนึ่ง ก็รายละเอียดถึงขนาดนี้ก็แค่นี้ครับ
ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับ ผอ .กองช่าง คือเรื่องนี้เป็นเรื่องละครชีวิต วันนี้ที่วุฒิสาร เข้าไหม
ครับ เอกสารที่ผมเคยขอไว้ผมขอนะครับ จะได้เอาวันนี้ให้จบ มีไหมครับ คือตอนนี้ขบวนการตรงนี้เราจะ
หาทางออกได้อย่างไร ในการที่ชาวบ้านเดือนร้อน ตอนนี้สั่งให้ผู้รับเหมาหยุดงานหรือว่าสั่งให้แก้ไขนี่คือ
ประเด็น บางครั้งผมก็ได้ทราบข่าวมาว่าสั่งให้หยุด ถ้าสั่งให้หยุดเป็นความผิดของเรานะ
เพราะเขาทําผิด...

-13เพราะเขาทําผิดแล้วสั่งให้เขาหยุด หรือว่าสั่งให้เขาแก้ไข ตอนนี้สั่งยังไงครับ ผมอยากเห็นหนังสือ
พอถึงเวลาถ้าชี้แจงว่าสั่งแก้ไข แต่พอไปสั่งให้หยุดนี่เราจะเสียเปรียบนะครับ
นายวิชัยพร สินทรัพย์
เรียนท่าน ประธานครับ คือตัวนี้เราสั่งให้แก้ไขตามมติเดิมของคณะกรรมการ
แทน หยุดด้วยครับต้องหยุดงานไว้ก่อน
ประธานสภา อบจ.
ช่างวุฒิสาร ผมขอเอกสารที่คุมงานที่วันนั้นแล้วผมถ่ายเอกสารไว้ เอกสารที่
บอกผมว่าลงหินวันนี้ เวลาเท่านี้ ผมอยากขอตัวนั้น ช่วยเอามาให้ผมด้วยนะครับ ก็ตกลงสั่งว่าอย่างไรครับ
นายวิชัยพร สินทรัพย์
ก็คือคณะกรรมการได้หารือกันแล้วช่วงวันที่ 16 มกราคม 2563 ที่ทําหนังสือ
แจ้งมา คือช่วงนี้คือต้องให้หยุดงานไว้ก่อนเพราะหนังสือแจ้งเป็นทางการจากนายกยังไม่ถึงผู้รับจ้าง
16 มกราคม 2563 ผู้รับจ้างแจ้งเข้ามา แ ต่ก่อนหน้านั้นมันมีหนังสือจากนายกไป 1 ฉบับ ให้แก้ไข
หลังจากหนังสือนั้นมาถึงวันที่ 16 มกราคม 2563 ผมจําไม่ได้คือช่วงนั้นจะไม่งดเว้นค่าปรับ เพราะว่า
หนังสือจากนายกได้ออกไปแล้วว่าให้เขาดําเนินการแก้ไข แต่ผมจําไม่ได้ว่าวันที่เท่าไหร่ ก็หลังจากวันที่
นายกแจ้ง มาถึงวั นที่ 16 ก็คือเป็นวันที่ทํางานก็ไม่ได้หยุดงาน แม้ว่าในพื้นที่ก่อสร้างเขาจะไม่ได้ก่อสร้าง
ต่อก็ถือว่าเป็นวันทําการของผู้รับจ้างแต่หลังจากวันที่
16 เมื่อเขาแจ้งหนังสือมาแล้วก้ได้หารือ
คณะกรรมการว่าเราต้องให้เขาหยุดตั้งแต่วันที่ 16 เป็นต้นไปจนกว่านายกจะมีหนังสือแ จ้งให้ทางผู้รับจ้าง
ทราบอีกครั้งหนึ่ง
ประธานสภา อบจ.
คือวันนั้นผมก็เรียกประชุมแล้ว ผมก็คิดว่าไปแก้ไขแล้ว ตอนนี้ผมจะประชุมสภา
ผมจะประชุมนอกรอบก่อนไม่อยากจะให้มาเรื้อรังในห้องประชุมสภา ผมบอกแล้วว่าให้ไปแก้ไขว่าสั่งให้เขา
ทําตามรูปแบบให้ถูกต้องไม่ใช่สั่งหยุด พอ สั่งให้หยุดตอนนี้ในเมื่อเขาไม่ทําไม่แก้ไขเขาก็หยุด เขาก็ไม่โดน
ค่าปรับเขาก็ไม่มีผลต่อบริษัทเขา แล้วผมถามถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านมีขึ้นทุกวัน แต่ในเมื่อเราไปสั่ง
ให้เขาหยุดบริษัทก็บอกว่า อบจ .สั่งให้หยุดงาน ก็กลายเป็นว่า บริษัทก็ไม่สนใจก็ปล่อยทิ้งไว้ได้ จริงๆแ ล้ว
ต้องสั่งให้แก้ไขด่วนแล้วก็ให้ส่งงานตามระยะเวลาของการก่อสร้าง เพราะว่าชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน
แต่นี่พอไปสั่งให้หยุดก็ยาวเลย แล้วหนังสือก็อุธรณ์มา เดี่ยวก็มีปัญหากันเรื้อรัง ผมบอกแล้วละครชีวิตเรื่อง
นี้ นี่เป็นเพราะการออกคําสั่งของเราออกไปผิดพลาดเหมือนคน ทําผิดแล้วเราไปสั่งให้หยุดกับการที่ต้อง
แก้ไข มันคนละประเด็นกันเรื่องนี้ แล้วปัญหาก็เกิดกับชาวบ้าน แล้วเขาอุธรณ์มาว่าอย่างไร บอกว่าใส่หิน
มาเรียบร้อย แล้วอ้างสภาพเก่า แล้วที่ผมทราบมามีการส่งบิลลูกรังมาให้ก็ไม่ได้บอกว่าหินลูกรังเอามาจาก
ไหน แหลงกําเนิดมาจากไหนก็ ไม่มีมีแต่ทะเบียนรถ มีไหมครับ วันนั้นที่ผมถ่ายมาท่านช่างให้ดูที่ถ่ายกับ
โทรศัพท์ยังมีเลย ช่างวุฒิสารยืนยันว่าลงลูกรังหมดทุกเส้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 อากาศปรอด
โปร่ง ลงตั้งแต่สเตนี้ถึงสเตนี้ 2 ตุลาคม 2563 อากาศปลอดโปรง 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
วัน อากาศปลอดโปร่ง ลงลูกรัง 13 วัน ระยะทาง 800 เมตร ถนน 1 เส้น ลงลูกรังใช้เวลา 13 วัน ก็ตรง
กับความจริงถ้าลงจริง ก็ใช้เวลาขนาดนี้เพราะอากาศปลอดโปร่ง แต่สิ่งที่ผมได้ลงไปวันนั้นที่ชาวบ้านได้
ร้องเรียนมาแล้วก็ได้ไปกับผู้คุมงานผู้ตรวจงานคนละประเด็นเลยเรื่องนี้ เพรา ะที่เจาะลงไปผมชี้ชัดเลยว่า
20 เซนติเมตรก็ไม่ใช่ลูกรังที่เอามาลง เพราะถนนเส้นนั้นผมได้สอบถามชาวบ้านแล้ว
เป็นถนนที่เครื่องจักร...

-14เป็นถนนที่เครื่องจักร อบจ.ได้ไปพัฒนาไว้ก่อนหน้าที่ถูกไหมครับ สจ .ในพื้นที่ เดี่ยวท่านชี้แจงรายละเอียด
ย้อนหลังด้วย พัฒนาก่อนหน้าที่มีการบดอัดพัฒนาแล้วก็มาขอคอนกรีต แต่ก็ไปเสริมในแบบแปลนไปเสริม
ลูกรัง 20 เซนติเมตร นี่สวนทางกับคนที่คุมงาน แล้วพอไปสั่งให้เขาหยุดงานด้วยก็กลายเป็นเรื่องยาว เลย
ผมอยากจะทราบตรงนี้ว่าเราจะแก้ไขว่าให้ทําต่อให้ถูกต้องได้หรือไม่เรื่องนี้ ให้ทําต่อให้ถูกต้อง ทําหนังสือ
ถึงเขาว่าให้เร่งดําเนินการในการที่ให้ถนนเส้นนี้เสร็จโดยด่วน เพราะผมเข้าใจ อบจ .ระนอง เรื่องเอกสาร
แล้วช้ามาก เอกสารตัวนั้นมีไหม ที่เข้าตรวจงาน 1-13 ผมขอด้ว ยครับถ่ายเอกสารให้ผมด้วย ช้ามากเรื่อง
นี้แล้วผมดูแล้วผมว่าถ้าเดินเรื่องเอกสารตอบโต้กันไปมาก็ไม่จบ ผมว่าปีนี้ก็ไม่จบ ชาวบ้านก็เดือดร้อน
ผมอยากจะขอให้ทางอบจ .ออกหนังสือให้เด็ดขาดไปเลยได้ไหมครับว่าให้ดําเนินการเร่งด่วนให้ดําเนินการ
ถูกต้องตามแบบแปลน
นายสุวิทย์ หลักชัย
รองปลัด อบจ.
รักษาราชการแทน ปลัด อบจ.
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.ระนอง

กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองที่เคารพครับ สําหรับเรื่องนี้นะครับหนังสือที่ อบจ.ออกไปฉบับล่าสุดนะ
ครับเป็นเรื่องที่เราสั่งให้ผู้รับจ้างดําเนินการให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ส่วนหนังสือฉบับลงวันที่ 16 มกราคม
2563 ที่ท่านผู้อํานวยการกองช่างได้นําเสนอเมื่อสักครู่ เมื่อวานนั้นได้มีการพูดคุยกัน แต่ว่า ณ ปัจจุบัน
ทางกองพัสดุกําลังรวบรวมเรื่องเสนอ แต่ผมยังไม่เห็นเอกสารนะครับ เอาอย่างนี้แล้วกันนะครับ หลังจาก
ที่ผมได้รับเอกสารแล้วก็บันทึกของกองพัสดุแล้วจะปรึกษากันระหว่างกรรมการด้วยและกองพัสดุด้วยแต่
ผมก็เห็นด้วยในหลักการนะครับว่าในเมื่อผู้รับจ้างทําไม่ถูกต้องตามรูปแบบควรที่จะแจ้งให้เขาดําเนินการ
ให้ถูกต้องนะครับ ส่วนเงื่อนไขระยะเวลาที่เป็นสิทธิ์ของเขาในระหว่างที่มีการอุธรณ์เรื่องนั้นก็สามารถที่จะ
ได้รับสิทธิ์ในการไปงดเว้นค่าปรับหรือการหยุดงานหรือไม่นั้นต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบอีกครั้ง
นะครับ แต่หลังจากที่ผมได้รับเอกสารก็ขออนุญาตนะครับจะได้ปรึกษากันอีกครั้งนะครับ

ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับ ก็อย่างที่ผมพูดก็มีทางเพื่อนสมาชิกในพื้นที่มีอะไรเพิ่มเติมไหม
ครับ ก็ช่วยเร่งให้ด้วยนะครับ คือเรื่องนี้ผมขออย่างเดียวอย่าดื้อนะครับ ถ้าดื้อนี่ผมเอาอยู่นะครับ ก่อนหน้า
นี้ก็มีข่าวว่าจะขอตัดเนื้องาน ผมก็บอกว่าให้ไปดูเอกสารข องผู้รับเหมาว่าเขาอุธรณ์ด้วยเรื่องอะไร เขาก็
ยืนยันมาว่าเขาลงหินตามชั้นพื้นทางตามระเบียบ ในเมื่อยืนยันมาอย่างนั้นเราจะไปตัดค่างานเอาส่วนไหน
ไปตัดค่างานเขา คือรู้ว่าชาวบ้านเดือดร้อนแต่จะวกกลับมาเล่นข้าราชการของเราทั้งหมดเมื่อมีการเบิกจ่าย
ไปแล้วอะไรต่ออะไรคุณไปตัดค่างาน ผู้รับเหมายืนยันว่าเขาลง มีอีกกี่โครงการที่เป็นหนังชีวิต อยู่ถึงศาลที่
ยังไม่จบ ทําให้รัดกุมถ้าเกิดว่าไม่ใช่เพลี้ยงพล้ําก็เดือดร้อนกันหมด ผมก็ไม่อยากจะหนักกับใครนะครับ นี่
แม้กระทั่งเรื่องรถน้ําผมก็ไม่รู้จะเดินต่อหรือจะยกให้ พอเล่นถึงที่สุดก็ติดคุกกั นอีก พูดกันหลายครั้งแล้ว ใน
อบจ. มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญครับ
นายเธียรชัย สายน้าใส
เรียนท่านประธานเคารพ กระผมเธียรชัย สายน้ํา สมาชิกสภา อบจ .เขต 6
อําเภอกระบุรี ท่านประธานครับก็สืบเนื่องมานะครับการประชุมสภาครั้งแล้วที่เราจ่ายขาดเงินสะสมไปเมื่อ
30 ตุลาคม 2562 ตอนนั้นเราจ่ายขาดเงินสะสมไป 11 โครงการก็อยากจะทราบความคืบหน้าเพราะว่า
การจ่ายขาดเงินสะสม เพราะเงินก็พร้อม แบบก็พร้อม ประมาณการก็พร้อม
และเป็นการ...

-15และเป็นการจ่ายขาดเงินสะที่ชาวบ้านเดือดร้อนมากนะครับ และห้วงเวลาก็ผ่านมา 4 เดือนแล้วก็ไม่ทราบ
ว่าถึงไหนแล้วนะครับ เพราะจะรอฝนรึเปล่าครับ เพราะถ้าทําช่วงนี้ประกาศช่วงนั้นจะได้รีบทํานะครับ 11
โครงการ ชาวบ้านเดือดร้อนสุดๆนะครับ เรื่องที่ 2 สอบถามต่ อนะครับ เรื่องเกี่ยวกับจัดซื้อรถแม็คโคร
นะครับ เรื่องรถเกรด และรถหน้าตักหลังขุด ที่ตอนนั้นขั้นตอนส่งเข้าอุธรณ์ไม่ทราบว่าเรื่องถึงไหนแล้วนะ
ครับ คือชาวบ้านก็ต้องการนะครับเพราะว่าของเราหน้าแล้งแล้วสมาชิกต้องการเครื่องจักรไปพัฒนาในเขต
พื้นที่นะครับซึ่ งโดยเฉพาะเขตของผมเป็นเขตชนบทเลยก็ว่าได้นะครับ ถนนยังเป็นดินแดงอยู่นะ
ก็สอบถามเรื่องที่จัดซื้อนะครับ
ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับ ของท่านเธียรชัย 2 เรื่องเกี่ยวกับเรื่องจ่ายขาดเงินสะสม
และรถแม็คโคร นะครับ เชิญครับ
นายสุวิทย์ หลักชัย
รองปลัด อบจ.
รักษาราชการแทน ปลัด อบจ.
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.ระนอง

กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองที่เคารพครับ สําหรับในข้อสอบถามของท่านเธียรชัย สายน้ําใส ในเรื่อง
ของเงินสะสมนั้น ที่สภาได้มีมติอนุมัติให้ใช้เงินสะสมไปทั้งหมด 11 โครงการ เท่าที่ผมทราบข้อมูลปัจจุบัน
นั้นได้จัดทําราคากลางเสร็จไปแล้ว 2 โครงการ และอีกเรื่องตะกร้าผลไม้ทางกองแผนฯก็ได้ตั้งกรรมการใน
เรื่องของการกกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะนะครับ 2 โครงการที่ผมทราบก็คือเรื่องถนนนางบุญให้ กับ
ถนนสายบ้านนา เชียวเหลียง นั้นคือราคากลางเสร็จแล้ว และตะกร้าผลไม้ แต่โครงการอื่นนั้นอยู่ใน
ระหว่างการดําเนินการของคณะกรรมการกําหนดราคากลางนะครับ นั้นคือในเรื่องเงินสะสมครับ
ในประเด็นที่ 2 ในเรื่องของการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบเนื่องจากว่าได้มีการอุ ทธรณ์ในเรื่องของคุณสมบัติ
ศูนย์บริการของผู้เสนอราคาต่ําสุดก็คือว่าได้มีผู้เสนอราคารายถัดไปนั้นได้อุ ทธรณ์ว่าคุณสมบัติของผู้เสนอ
ราคารายต่ําสุดไม่ถูกต้องเนื่องจากเขาไม่มีศูนย์บริหารอยู่ในพื้นที่ จังหวัดระนองหรือจังหวัดใกล้เคียงนะ
ครับ แล้วเราก็ได้ส่งคําอุธรณ์ไปให้คณะกรรมการวินิจฉัยการจัดซื้อจัดจ้างที่กรมบัญชีกลางและ
กรมบัญชีกลางก็ได้ตอบว่าในเรื่องของศูนย์บริการนั้นถือว่าเป็นประเด็นที่มีนัยยะสําคัญก็ได้สั่งการให้
อบจ.ลองมาพิจารณาผลการประกวดราคาใหม่ความหมายของในหนังสือสั่งการฉบับนั้นที่สั่งการมานั้น
หมายถึงว่าถ้ามีนัยยะสําคัญตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ
.ศ.2562
ในมาตราที่ 119 นั้น ก็ถือว่าคําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุ ทธรณ์นั้นให้เป็นที่สุด นะครับ แต่ส่วนของ
อบจ .ในขณะนั้น อบจ .ก็ได้สั่งการให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาก็คือกรรมการ
e-bidding ได้ไปทบทวนการพิจารณาผลการประกวดราคาใหม่ แต่บังเอิญว่าในขณะนั้นคณะกรรมการก็
ยังยืนยันตามผลการพิจารณาเดิมไป และหลังจากนั้นก็อยู่ในระห ว่างที่กองพัสดุจะดําเนินการเรียกผู้ที่
ได้รับการคัดเลือกมาทําสัญญา แต่ในขณะนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการนี้ขึ้นมา
เนื่องจากเจ้าหน้าที่คนเดิมได้มีการโอนย้าย ไปอยู่ในกองการศึกษา แล้วคนใหม่ก็ได้มาศึกษารายละเอียด
และได้มีการสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะบัญชีกลางคณะกรรมการอุ ทธรณ์นะครับว่าหนังสือที่
คณะกรรมการอุ ทธรณ์ ส่งมาให้เราพิจารณาเรื่องผมการอุ ทธรณ์นั้นความหมายของเขาที่แจ้งมาทาง
โทรศัพท์ว่าเป็นการตัดสิทธิ์ของผู้เสนอราคารายต่ําสุดเนื่องจากเขามองว่าเรื่องของศูนย์บริการนั้นเป็นเรื่อง
ที่สําคัญและให้พิจารณาใหม่
ก็หมายถึง...

-16ก็หมายถึงพิจารณาของรายอื่นๆ แต่ยังมีประเด็นที่ยังค้างคากันอยู่นะครับก็คือว่าตอนนี้เราก็อยู่ในระหว่าง
เราได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการลงไปตรวจสอบเรื่องศูนย์บริการที่จังหวัดสุราษฎ์รธานีตามหลักฐานที่ได้
ยื่นประกอบการประกวดราคาไว้ และก็คณะกรรมการได้ลงไปเมื่อวันที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ และผมทราบ
ว่าก็ทําบันทึกรายงานอยู่นะครับ และหลังจากที่ผมได้ดูรายละเอียดในบันทึกก็จะได้มีการแจ้งไปยังกอง
พัสดุนะครับ จะได้ดําเนินการในส่วนทีเกี่ยวข้องครับท่านครับ
ประธานสภา อบจ.

ขอบคุณครับ เรื่องจ่ายขาดเงินสะสม 11 โครงการ

นายเธียรชัย สายน้าใส
ครับก็ต่อเนื่องในเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสมนะครับ ก็สอบถามเห็นท่านนายก
ได้บอกทําไปแล้ว 2 โครงการ ในเขตพื้นที่ของผมโครงการนั้นทําถึงไหนขยับบ้างหรือยังช่วยเร่งด้วย
นะครับ
นายสุวิทย์ หลักชัย
รองปลัด อบจ.
รักษาราชการแทน ปลัด อบจ.
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.ระนอง

กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองที่เคารพครับ ขออนุญาตครับ ขออนุญาตให้ทาง ผอ.กองช่างช่วยอธิบาย
รายละเอียดนิดนะครับ

นายวิชัยพร สินทรัพย์
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ผมนายวิชัยพร
สินทรัพย์ รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองช่าง สําหรับราคากลางทั้งหมดที่ได้เรียนไปแล้วว่าเสร็จไป
แล้ว 2 โครงการ คือส่วนที่เหลือก็อยู่ระหว่างการดําเนินการจัดทําราคากลาง ที่จริงข้อเท็จจริงตัวนี้ก็เคยได้
มีการเรียกประชุมเพื่อเร่งรัดติดตามโครงการว่าให้รีบเร่งดําเนินให้แล้วเสร็จและได้เชิญท่านประธานสภา
เข้าร่วมหารือด้วยซ้ํา ก็คือตามที่แจ้งได้ 2 โครงการ ที่เหลือทราบว่าอยู่ระหว่างการจัดทําราคากลางและ
ทยอยส่งต่อไปครับ
ประธานสภา อบจ.
ครับก็จริงอยู่นะครับได้ประชุมนอกรอบนะครับ หารือกันเพราะผมไม่มีสิทธิ์
เรียกข้าราชการประชุมนะครับ ก็ได้หารือกัน และหลายๆเรื่อง คือตอนนี้การทํางานของข้าราชการใน
อบจ. กองช่าง ก็พยายามมีช่างใหม่เข้ามาช่วย กําลังเร่ง วันนั้นรับปากผมกี่อาทิตย์ครับ 2 อาทิตย์ ราคา
กลางเสร็จหรือยังครับ
นายวุฒิสาร ขาอ้วม
เรียนท่านประธาน ในเรื่องของราคากลางโครงการจ่ายขาดเงินสะสมซึ่ง
ประกอบด้วยโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายหาดยาย หมู่ 1 หมู่ 2 ตําบลบางพระเหนือ อําเภอละอุ่น
ตัวนี้อยู่ระหว่างการจัดทํารายละเอียดโครงการในระบบนะครับ
ประธานสภา อบจ.

วันนั้นรับปากผมในที่ประชุม 5 โครงการ เสร็จแล้วกี่โครงการ

นายวุฒิสาร ขาอ้วม
ตอนนี้เสร็จไปแล้ว คือโครงการนางบุญให้ครับ และโครงการลาดยางซอย
หนองว้า (โป่งรวยเดิม) ก็เสร็จแล้วครับแต่ยังไม่ได้เสนอ
ประธานสภา อบจ.

อีก 3 โครงการใช้เวลากี่วันเสร็จครับ
นายวุฒิสาร...
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ไม่น่าจะเกินอาทิตย์นี้ครับ น่าจะเสร็จเรียบร้อยทุกโครงการครับ

ประธานสภา อบจ.

ทั้งหมดเลย

นายวุฒิสาร ขาอ้วม

อีก 3 วันเสร็จครับ

ประธานสภา อบจ.

ทั้งหมดนะ

นายวุฒิสาร ขาอ้วน

คือตอนนี้ทุกโครงการก็ทําการคํานวณราคากลางในระบบไปแล้วครับ

ประธานสภา อบจ.
เข้าระบบ เอามาทางพัสดุจะได้ดําเนินการ ก็ช่วยเร่งให้ด้วยนะเพราะเพื่อน
สมาชิกก็รออยู่ ทั้งหมด 10 กว่าโครงการ มีของใครอีกครับ เชิญครับ
นายศิริศักดิ์ ศรีสว่าง
เรียนท่านประธานสภาองค์การบ ริหารส่วนจังหวัดระนอง สําหรับโครงการชุด
ของผมที่ผมเป็นประธานมี 4 โครงการ ตอนนี้ก็บ้านนาเสร็จแล้วครับ อยู่ระหว่างนําเสนอนะครับ ส่วน
โครงการที่ 2 โครงการที่ออมสินเจ้าหน้าที่กําลังทําอยู่นะครับ และโครงการรางระบายน้ําชลระอุก็แจ้งให้
ช่างบอยไว้แล้วครับ ก็กําลังจะทําครับ และอีกโครงการกันน้ําเซาะตลิ่งที่หาดประภาสพอดีเพิ่งทราบ
หนังสือในวันนี้นะครับว่าทางกรมอุทยานแจ้งมาแล้วว่าให้ทาง อบจ .ทราบและดําเนินเมื่อไหร่ ก็จะได้แจ้ง
ให้อุทยานทราบด้วยครับ พอดีผมก็เพิ่งทราบครับอยู่ระหว่างดําเนินการ ชุดของผม 4 โครงการก็ประมาณ
สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ครับ
ประธานสภา อบจ.
สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 11 โครงการ ก็ช่วยเร่งภายในสิ้นเดือนนี้นะครับ
ของช่างวุฒิสารในอาทิตย์นี้ ของช่างศิ ริศักดิ์ก็สิ้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับ จะได้เอามานําลงพื้นที่เพราะ
เพื่อนสมาชิกก็เสนอมา พี่น้องประชาชนก็รู้ว่าโครงการจะลงเร่งด่วน ก็สอบถามกันมาเยอะ แล้วของท่าน
สจ.สุรพลก่อนหน้านี้มีข่าวว่าลงไปสํารวจแล้วมีปัญหาอะไรครับ พื้นที่เดียวกันไหม
นายสุรพล ชูศรี
เรียนท่านประธานที่เคาพร ผมสุรพล ชูศรี สมาชิกสภา เขต 3 อําเภอกะเปอร์
จริงๆเมื่อสักครู่มีเรื่องที่จะสอบถาม 2 เรื่อง เอาประเด็นนี้ก่อน เรื่องโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสมจริงๆ
ช่างศิริศักดิ์กล่าวตรงนี้เป็นพื้นที่ของ ตําบลบ้านนาแต่ทราบข่าวว่ามีปัญหาเรื่องพื้นที่ ของหน่วยงานอื่นไป
ทําทับซ้อนกันอยู่ก็ได้คุยทางช่างศิริศักดิ์ ผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาแต่ขอให้ลงพื้นที่ไปดูก็คุยกันคร่าวๆว่า
พรุ่งนี้ก็จะไปดูด้วย เพราะจริงๆแล้วโครงการนี้ หลังจากที่เราให้ช่างไปสํารวจชาวบ้านก็สอบถามกันอยู่
และว่าระยะเวลาหลายวันแล้วก็ถามผมอยู่แต่ผ มก็ไม่ได้บอกถึงปัญหาที่เกิดขึ้น แต่อย่างไรผมว่าเราก็ต้อง
ทําในส่วนที่เราทําได้ก็อย่างน้อยเขาก็คาดหวังกับเราไว้แล้ว ว่าอย่างไรเราก็ต้องไปทํา ตรงนี้ก็ต้องฝากทาง
ช่างศิริศักดิ์ไว้ด้วย และพรุ่งนี้เราไปลงพื้นที่แล้วดูกัน ตรงนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาและอีกเรื่องหนึ่ งที่ผม
อยากจะฝากเรื่องสนามกีฬาอําเภอกะเปอร์เป็นเรื่องที่เราติดตามกันมาค่อนข้างยาวนานเรื่องไฟฟ้าสนาม
กีฬาอําเภอกะเปอร์ จากปีที่แล้วทั้งปีผมจําได้ว่าผมพูดในสภาแห่งนี้หลายรอบมากและล่าสุดผมได้ไป
ประสานด้วยตัวเองทางการไฟฟ้า ก็ก่อนปีใหม่ก็ได้ติดต่อเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าเขาก็
รับปากยืนยันว่าจะ
ดําเนินการให้ก็พอเข้ามกราคม 2563 ก็ก่อนที่ไฟฟ้าจะเข้าดําเนินการก็ต้องประสานไปทางผมเพราะเราก็
ต้องช่วยอํานวยความสะดวกเขาในหลายๆเรื่อง เพราะแนวทางที่เขาจะปักเสาก็มีต้นไม้อะไรหลายๆต้น
ทั้งติดในสนามกีฬาและติดเขตแขวงการทางกะเปอร์
หลังจากที่...

-18หลังจากที่เข้าดําเนินการผมก็เข้าไปช่วยอํานวยความสะดวกอยู่หลายนะครับเรื่องตัดต้นไม้
หัวหน้าหมวดการทางก็ให้ความร่วมมือด้วยดี ก็เป็นที่เรียบร้อยก็ใช้เวลาปักเสาเดินสายก็ 3 สัปดาห์ ผมก็
เข้าไปดู ก็เข้าไปลงห ม้อแปลง แต่ตอนหลังหม้อแปลงที่เขาลงก็ถอดออกผมก็ไม่ทราบสาเหตุ ตรงนี้ที่ผม
อยากจะฝากทางผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบของ อบจ. ช่วยตามให้ด้วยนะครับ เพราะจริงๆที่ผมไปดูมาก่อนหน้า
นั้นคือเสายืนเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วจั้มสายเสร็จจนไปถึงอัฒจรรย์ที่จะต้องจั้ มเข้าตัวอาคารวันที่ผมเข้าไป
ตอนนั้นมีหม้อแปลนแขวนอยู่ แต่อีก 3 วันมันหายไป ก็ช่วยให้เจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบตรงนี้ช่วยตาม
ทางไฟฟ้าให้หน่อยว่าเป็นมาอย่างไรถึงได้หยุดชะงักไป จริงๆน่าจะเรียบร้อยน่าจะมีกระแสไฟฟ้าเข้าไปใช้
แล้วในตัวอาคาร ผมก็ไม่ทราบว่าหายไปไหน ดู มาเป็นครึ่งเดือนแล้วนะครับไม่เห็นนะครับก็ต้องฝากตรงนี้
ด้วย แล้วต้องขอฝากไปทางผู้บริหาร ทางท่านปลัดรักษาการนายก หลักจากที่สนามกีฬาของเราเรื่องไฟฟ้า
เรียบร้อยสิ่งที่ผมเป็นห่วงผมอยากให้มีผู้ดูแลสนามกีฬาเพราะตอนนี้อยู่ในความดูแลของเราเพราะเรายัง
ไม่ได้โอนให้หน่วยงานอื่นหรือท้องถิ่นอื่น เพราะถ้าไม่มีผู้เข้าไปดูแลผมเชื่อว่าเรามีไฟฟ้าก็น่าจะเหมือนไม่มี
เพราะคนที่จะมาใช้ประโยชน์ต้องมีคนที่คอยดูแลเปิดปิดกระแสไฟฟ้าและเรื่องอื่นๆ และอํานวยความ
สะดวกเรื่องห้องน้ําสําหรับผู้ที่ไปใช้สนามกีฬาอําเภอกะเปอร์ เพราะตอนนี้มีผู้เริ่มไป ใช้เยอะนะครับแต่ติด
ปัญหาเรื่องแสงสว่าง พอเริ่มมืดก็ต้องกลับ จริงๆโดยปกติคนที่ไปออกกกําลังกายจะอยู่จนมืดค่ําถ้ามีแสง
สว่าง แต่ตอนนี้ไม่มี แต่ทีนี้ผมคาดหวังว่าหลังจากที่เราเสร็จเรียบร้อยเรื่องไฟฟ้า น่าจะหาบุคลากรที่ไป
ดูแลตรงนี้เพราะตรงสนามกีฬาเรามีหลายๆเรื่อง หลายๆท่านก็ทราบอยู่ ว่ามีตลาดนั้น คือต้องมีคนดูแลนะ
ครับ ถ้าไม่ดูแลผมเชื่อว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นแน่ๆ เรื่องการใช้ห้องน้ําหรืออะไรก็ตามและสิ่งหนึ่งที่ผมจะ
ฝากในอนาคตตรงสนามกีฬานั้นต้องมีโรงยิมไปสร้าง ที่จะต้องฝากอีกเรื่องคือภายในบริเวณที่เป็นสนาม
ฟุตบอลค่อนข้า งจะมืด ในอนาคตถ้าเป็นไปได้อยากจะมีเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ทําอย่างไรเพื่อให้คนที่ออก
กําลังกายได้ใช้ประโยชน์ตรงนั้นได้ เพราะจริงๆเรามีแค่ไฟที่อัฒจรรย์แค่นั้นเอง ไม่มีรอบบริเวณสนาม
ฟุตบอล เพราะจริงๆถ้าเรามีไฟตรงนี้ก็ไม่ได้สว่างมากพอหรือจะมีมาตรการอย่างไรไปเพิ่มแสงสว่า งให้คน
มาใช้บริการในการออกกําลังกาย ตรงนี้ก็ต้องขอฝากไว้ด้วยครับ
ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับ วันนี้มีหัวหน้าฝ่ายทั่วไปเข้ามาไหมครับ ไม่เข้าใช่ไหมครับ ท่าน
นายกท่านช่วยพิจารณาให้ด้วยนะครับ หลายครั้งแล้วนะครับหลายทั่วไป ไม่เคยให้ความสําคัญเรื่องการ
ประชุมสภา ไม่เค ยให้ความสําคัญ พอผมลงไปในไลน์หัวหน้าส่วนงานที่มีปัญหาให้เข้าประชุม
ก็หนีเลย ไม่ยุติธรรมการที่เราจะเดินไปข้างหน้าให้งานมันเดินไปได้ ไม่ยุติธรรมเลยนะครับ เอาเข้ามาทํา
อะไรข้าราชการระดับหัวหน้าฝ่ายแล้ว ประชุมสภาครั้งหนึ่งปัญหาเยอะแยะเร ามาว่ากันในสภาแล้วก็ไป
ช่วยกันแก้ไขถ้าเกิดอย่างนี้เราจะทํากันอย่างไร สนามกีฬากะเปอร์ก็ขึ้นอยู่กับฝ่ายทั่วไป แล้วปัญหาสถานี
ขนส่งปัญหาคืออะไร หัวหน้าฝ่ายทั่วไปรู้ไหม โรงยิม พอสนามฟุตบอลกันตาข่ายนกพิราบมาอยู่ที่โรงยิม
ทั้งหมด สมาคมกีฬาจัดงานในโรงยิม ประตูปิดไม่ได้ โซฟาของสมาคมกีฬาหมากัดขาดหมด ลงรูปให้เห็นก็
ไม่ส่วนรับผิดชอบ บอกให้เอาออกไปหมด ให้ทําป้ายให้อาหารสัตว์ก็ไม่ทํา แค่นี้ท่านก็พิจารณาได้แล้ว
ผมถือว่าท่านมีส่วนร่วมนะ ผมก็ไม่อยากจะหนักนะครับกับท่านเพราะผมรู้ว่าบุคคลากรตอนนี้เหลือนิด
เดียว ผมใช้คําว่านิดเดียวเลย แต่ถ้าเกิดว่าเจอแบบนี้คนที่อยากจะทํางานมีเต็มไปหมด แต่พอมาเจอแบบนี้
ผมถามฝ่ายทั่วไปเขาอยากจะทํางานแต่เพราะคนๆเดียว แค่ส่วนน้อยสร้างปัญหา
เคยให้เกียรติ...

-19เคยให้เกียรติสภาไหมเข้ามานั่งประชุม ท่านเอาไปไว้ที่ไหนสักแห่งได้ไหมผมพูดให้ติดรายงานการประชุม
เลย ท่านสามารถทําได้ไหม เอาคนที่ทํางานขึ้นมา กองช่างเดี๋ยวนี้ผมจะบอกนะครับเด็กขึ้นมาทํางาน งาน
ยังเดินนะครับ ปัญหาก็มีบ้างแต่งานก็ยังเดินได้ แต่ฝ่ายทั่วไปหมดสิทธิ์เลย พูดได้เต็มปากเลยว่าสนามกีฬา
ทุกวันนี้ที่ได้ดูดีเพราะอะไร ท่านว่าในที่ประชุมเลยท่านจะเอาอย่างไร ผมก็ไม่ไหวแล้วหลายครั้งแล้วนะ
ครับ
นายสุวิทย์ หลักชัย
รองปลัด อบจ.
รักษาราชการแทน ปลัด อบจ.
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.ระนอง

กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองที่เคารพครับ สําหรับในประเด็นของการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่าย
บริหารงานทั่วไป ปัจจุบันนั้นในตําแหน่งผู้บริหารซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่าย ตําแหน่งว่างอยู่นะครับเราก็ต้องหา
บุคคลากรตําแหน่งอื่นมารักษาการ เพราะฉะนั้นถ้าพิจารณาตัวบุคคลที่มีในสํานักปลัดแล้วนะครับ ในหลัก
ของความอาวุโสที่เรายึดกันที่จะมอบหมายหน้าที่ให้กับบุคคลากรในการรับผิดชอบงานที่สูงขึ้นเราก็ยึด
หลักอาวุโส แต่บังเอิญว่าการที่รักษาการปัจจุบันในระดับอาวุโสนะครับ เพราะฉะนั้นผมเอ
งก็คิดไม่
แตกต่างกับท่านประธานนะครับ แต่ในการแก้ปัญหาที่จะหาคนขึ้นไปรักษาการมันไม่มีตัวบุคคลจริงๆนะ
ครับตอนนี้แม้กระทั่งหัวหน้าสํานักปลัดเองก็ต้องใช้ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายขึ้นมารักษาการเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นในปัจจุบันในกองสํานักปลัดในส่วนของผู้บริหารนั้นจะขาดแคลนมา กที่สุดผมถามว่าก็มีอย่าง
เดียวเท่านั้นที่จะการรักษาการเป็นได้ก็ต้องอาศัยจากกองอื่นนะครับ ฉะนั้นผมก็พยายามที่จะแก้ไข และ
พยายามพูดคุยกันหลายคนหลายกองผมก็มองเหมือนกันนะครับปัญหานี้ แต่ด้วยภารกิจที่ไปกระทบกับ
งานหลักของกองที่ต้นสังกัดด้วยก็เป็นปัญหานะครับ เพราะฉ ะนั้นหลักการที่เป็นมาตั้งแต่ท่านนายก
คงกฤษอยู่ก็คือมอบหมายให้กับเจ้าหน้าที่ในกองขึ้นมารักษาการ แต่อย่างไรก็จะได้นั่งพูดคุยกันและได้
กําชับในเรื่องที่เป็นปัญหาอยู่นะครับ เอาอย่างนี้แล้วกันนะครับท่านครับ แต่ที่สําคัญที่สุดที่ผมคอยที่สุด ณ
ปัจจุบันนี้ ว่าเมื่อไหร่ ที่เขาสอบและจะประกาศผลสอบในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ และจะได้มีการแต่งตั้ง ถ้า
เราโชคดีเดือนเมษายนนั้นเราจะมีผู้บริหารในภาคของข้าราชการใน อบจ.แต่ปัจจุบันถ้ามองไปในตัวบุคคล
แล้วผมยังไม่รู้จะหาใครมาทดแทนเหมือนกัน เพราะแต่ละกองท่านก็ทราบอยู่ว่าภาระก็หนักนะครับ แต่ถ้ า
เป็นการแก้ไขเบื้องต้นผมจะเชิญทางหัวหน้าสํานักและหัวหน้าฝ่ายจะได้มานั่งพูดคุยกันนะครับ เอาอย่าง
นั้นนะครับ

ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับ อาวุโสและอยู่ในความโชคดีหรือโชคร้าย ก็อย่างที่ท่านบอก วันที่
26 กุมภาพันธ์ไม่รู้จะโชคดีหรือเปล่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร ะดับจังหวัด เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยว
ภายในอาทิตย์นี้นั่งคุยเรื่องฝ่ายทั่วไป ท่านสะดวกวันไหนท่านบอกผมเลย และผมไม่เอา เปลี่ยนเลย เพราะ
หลายเรื่องแล้ว จะไปร้องเรียนก็ไปนะครับ เพราะงานไม่ทําหลายเรื่อง ไปเปิดรายงานการประชุม ประชุม
ทุกครั้งจะต้องมีเรื่องของฝ่ายทั่วไป ทุกครั้ง คําว่าอาวุโสใช้ได้ไหม คนที่อยากจะทํางานอายุน้อยๆมีเต็มไป
หมด อยากจะทํางาน ดูกองช่างเดี๋ยวนี้ปรับเปลี่ยนคนมาทํางาน ผมขอเลยนะครับอาทิตย์ แล้วพาไปไว้ที่
อื่นเลย อย่างจะนั่งสบายก็หาที่นั่งให้เลย ปัญหาเยอะมาก แล้วสนามกีฬากะเปอร์กับเรื่องถนนท่านช่วย
ชี้แจงด้วยครับ เชิญครับ
นายสุวิทย์...

-20นายสุวิทย์ หลักชัย
รองปลัด อบจ.
รักษาราชการแทน ปลัด อบจ.
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.ระนอง

กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองที่เคารพครับ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ในประเด็นข้อสอบ
ถามของท่านสมาชิกก็มีอยู่ 2 เรื่องใหญ่นะครับ ก็คือเรื่องถนนสายบ้านนาซึ่งเมื่อวานนี้ผมก็ได้นั่งคุยกับ
ช่างศิริศักดิ์ ท่านก็ได้อธิบายถึงปัญหาให้ทราบมาเบื้องต้นนะครับและเมื่อสักครู่ท่านได้อภิปรายว่าพรุ่งนี้จะ
ลงตรวจสอบพื้นที่ เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ถนนสายบ้านนา เราจะมาพิจารณารายละเอียดกันอีกครั้ง
เพราะฉะนั้นทางช่างศิริศักดิ์จะลงพื้นที่ไป ในส่วนของสนามกีฬาผมจําได้ตั้งแต่สมัยท่านนายกคงกฤษท่าน
ก็มีความคิดที่จะโอนสนามกีฬาอําเภอกะเปอร์ แต่ด้วยการประสานงานไปแล้วผมเองก็เคยไปพู ดคุยกับ
นายก อบต.กะเปอร์ เพราะเป็นโครงการที่ อบต .ขอสนับสนุนมาทาง อบจ.นะครับ ผมไปพูดคุยกับท่านที่
ผมไปตรวจงานการก่อสร้างรั้วสนามกีฬาเมื่อปีกว่าๆมาแล้วนะครับ ก็เลยถามว่าเป็นไปได้ไหมถ้า อบต .
รับโอนสนามกีฬา ท่านก็บอกว่าดูแล้วเกินศักยภาพของทาง อบจ .ที่จะดูแลได้นั่นในเบื้องต้นนะครับ ไม่ใช่
ไม่มีการประสานงานนะครับ ท่านสมาชิกในพื้นที่ก็ทราบอยู่นะครับ แต่ในเมื่อสนามกีฬาที่สร้างมาแล้วนั้น
นะครับยังขาดการดูแลอยู่ปัจจุบันนั้นมีปัญหาจริงๆ ทุกครั้งที่มีปัญหาท่าน สจ . 2 ท่านก็กรุณาผมทุกเรื่อง
นะครับ ท่านดูเรื่องหญ้า เรื่องต้นไม้ ท่านสุรพล ดูแม้กระทั่งทรัพย์สินอะไร แต่ปัจจุบันกําลังคนที่มีอยู่นั้น
แม้กระทั่งในสนามที่นี่เราก็ยังมีปัญหา เพราะฉะนั้นก็ต้องไปคิดวิธีใหม่ถ้าสมมุตว่าเราเพิ่มบุคคลากรไม่ได้
เราก็ต้องหาวิธีการจ้างเหมาบริการไปนะครับท่าน แต่การจ้างเหมาบริการนั้นเท่า ที่ผมไปดูยอดเงินที่ตั้งไว้
ทางสํานักปลัดมันมีไม่เพียงพอ ถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวถ้ามีโครงการที่เหลือจ่ายจากโครงการอื่นๆนั้นอาจจะมี
การโอนงบมาเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานเหมือนกับการจ้างเหมาบริการพื้นที่ที่ กม .30 ที่เราทําอยู่ แต่ขอ
อนุญาตไปดูรายละเอียดนะครับ ส่วนในเรื่องขอ งระบบไฟฟ้าไปดําเนินการขยายเขตแล้วผมไม่ทราบ
รายละเอียดท่านครับ ผมจะให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและเข้าไปประสานงานกับการไฟฟ้านะครับ
ขออนุญาตชี้แจงครับ

ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับ ที่น่าสนใจเรื่องไฟฟ้าเอาหม้อแปลงเข้าไปแล้วแล้วทําไมเอาออก
ทั้งๆที่เราได้โอนเงินให้เขาเรียบร้อยแล้วเรื่องเงินอุดหนุน ตรงนี้เป็นเพราะอะไรเราต้องตาม ผมเองก็ทราบ
มาก่อนหน้านี้ได้พูดคุยกับท่าน สจ .สุรพล เรื่องสนามกีฬากะเปอร์แล้วเรื่องที่จ้างเหมาทําไมไม่ดําเนินการ
เงินเราก็มีเราโอนมาจากตรงไหนก็ได้ เพราะต้องมีคนดูแลรักษาพื้นที่ขนาดนั้นทรัพย์สมบัติ 20 กว่าล้าน
ในการที่ดําเนินการในการสร้างสนามกีฬาเป็นของประจําอําเภอแต่ไม่สามารถที่จะดําเนินให้พี่น้อง
ประชาชนเข้าไปดําเนินการได้ ท่าน สจ .มงคลก็ทราบดีผมก็สนับสนุนเรื่องการตัดหญ้าไป ใน พื้นที่เราก็จัด
วัน big claning day ก็โทรมาหาผมเราก็ช่วยไปส่งเครื่องจักรไป ท่าน สจ .สุรพลก็ช่วยดูแลนะครับตรงนี้
ท่านก็โทรประสานตรงนี้เป็นแบบนี้ ไม่กี่วันมานี้ปั๊มน้ําหายเป็นปั๊มของ อบต . ผมว่าสิ่งไหนที่ทําแล้วมี
ประโยชน์ก็ทําเลยนะครับ แต่อย่าประเภทที่นั่งดูรอดูปร ะเภทนี้ยังมีอีกหรือครับ ก็ขอกันเลยนะครับ มัน
เป็นเรื่องทรัพย์สินของเราทั้งนั้นที่เราจะเร่งดําเนินการ ผมยังมีความคิดทําอย่างไรให้กะเปอร์ กับกระบุรี
สนามกีฬา ดูแล้วมีกีฬาอย่างแท้จริงแล้วเอาเด็กในพื้นที่ตอนนี้เขามียูลีกให้ส่งยูลีกบังคับให้ส่งอย่างน้อย 1
ทีม ผมว่าจะส่ง 2 ทีม ในนามของสโมสรฟุตบอล ลงเล่นพื้นที่กะเปอร์ใช้สนามเป็นสนามเหย้า 1 สนาม
กระบุรี...

-21กระบุรี 1 สนามเป็นสนามเหย้าแข็งเหมือนฟุตบอลใหญ่ พี่น้องประชาชนจะได้มาดูฟุตบอลและเอา
เยาวชนเพราะเด็กที่กําหนดอายุมาก็มี 10 ขวบ 14 ขวบ 16,19 ปี ได้พัฒนาไป ตรงนี้ ผมก็ฝากท่านที่
ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกนะครับว่าเรื่องที่มีการทักท้วงในวันนี้เรื่องสนามกีฬากะเปอร์และเรื่องฝ่ายทั่วไป
ท่านคิดว่าจะประชุมได้เมื่อไหร่ ผมก็อยากจะทําให้สนามฟุตบอลมีการแข่งขัน ได้มีเวลานั่งคุยหารือและ
เอาให้จบสิ่งไหนที่ผมบอกก็ให้ช่วยดําเนินการไม่ไหวก็ย้ ายออกไปให้ไปอยู่ที่อื่น ถ้าอยู่อย่างนี้เด็กในกองก็
ทําอะไรไม่ได้ ผมพยายามที่จะทําให้นิ่มนวลแล้ว เราไม่ได้ให้เขาลาออกเพราะข้าราชการก็มีสิทธิ์ของเรา
ย้ายให้ไปนั่งตรงไหนก็ได้ที่เขาชอบ เขาอยากจะนั่งสบายๆก็ให้ไปนั่งตรงไหนก็เอาคนที่ทํางานเข้ามา
ฝ่ายทั่ วไปผมจะบอกนะครับมีคนอย่างจะทํางานเยอะมากแต่พอเวลาไปโดนอะไรหลายๆอย่างขึ้นมา
ระดับหัวหน้าฝ่ายยังไม่ทํางานแล้วเราจะทําทําไม แล้วฝ่ายของสํานักมีปัญหาเยอะมากเรื่องการเบิกจ่าย
แล้วก็ไปรบกับงานเคาดาวน์ของผม เดือนกว่าแล้วคนที่จัดการแสดงตกลงกัน
2 ชุด 3 ชุด
ต่อเจ้า เขาก็เห็นว่าเป็นงานของ สจ.ในพื้นที่ก็จัดมาให้เพิ่มเป็น 5 ชุด 6 ชุด แต่พอเวลาเบิกจ่ายก็เบิกตาม
ข้อตกลง เขาโทรมาถามว่าเงินออกเมื่อไหร่ ก็มีการไปว่าเขาคุณเป็นข้าราชการไม่รู้เหรอว่าระบบราชการ
เป็นอย่างไร สุดยอดครับ ไปหาดูเอาเองว่าเป็นใครฝากท่านรักษาการหัวหน้าสํานักด้วยนะครับไม่ทราบว่า
จะกล้าไปต่อว่าลูกน้องไหม ก็หลายๆเรื่อง และอีกเรื่องถนนที่มีปัญหาถ้าเราใช้ระเบียบข้อ 29 ได้ไหม
ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไว้คุยกัน มีเพื่อนสมาชิกท่านใดอภิปรายอีกไหมครับ เชิญครับ
นายรุ่งชัย รักสกุลนิตย์
กราบเรียนท่านประธานสภา ผมนายรุ่งชัย รักสกุลนิตย์ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระนอง เขต 8 อําเภอเมืองระนอง ผมมีเรื่องฝาก 2-3 เรื่อง ผมได้รับแจ้งมาจาก
ชาวบ้านในพื้นที่เรื่องแรกก็คือเรื่องโค้งตรงซอย 15 ที่เป็นโครงการของเราที่ขยายถนนรัตนโกสินทร์ 200
ปี มีไฟทาง ปรากฏว่าปัจจุบันทรุดหมดแล้วครับ ได้รับการร้องเรียนมากจากชาวบ้านที่ใช้ถนนตรงนั้นเยอะ
มากครับ คือทรุดครับ ก็ฝากทางเจ้าหน้าที่ อบจ .ช่วยไปตรวจดูด้วยนะครับจะซ่ อมแซมอย่างไร ตรงนั้น
ตอนที่เราทําเสร็จใหม่เราได้รับคําชมมากเลยนะครับ เขาบอกว่าคุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้นถนนกว้าง ไฟ
สว่าง อุบัติเหตุลดลง แต่ ณ วันนี้กลับไปทรุดนะครับ เรื่องที่ 2 เป็นเรื่องเกี่ยวกับอันนี้ท่านสจ .เล็กท่านไม่
อยู่แล้วก็ฝากมานะครับ ซอย 10 หมู่ 4 ต.บางริ้น ที่เป็นถนนงบประมาณสี่แสนกว่าบาท ก็ยังไม่ความ
เคลื่อนไหวหรือไม่มีการขยับอะไรก็ฝากดูตรงนี้ด้วยครับ เรื่องสุดท้ายครับเป็นเรื่องที่ผมเคยอภิปรายไว้
ตั้งแต่ครั้งที่แล้วเรื่องเกี่ยวกับสนามฟุตซอลมูลค่าเก้าล้านบาทเศษของทาง อบจ .ระนอง เนื่องจากว่าทาง
จังหวัดของบประมาณของบประมาณโรงยิมพันที่นั่ง และวันนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าว่าจะได้สร้างหรือไม่ได้
สร้าง แต่อีก 3 เดือนต่อจากนี้ระนองจะเป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬาแห่งชาติคัดภาคตอนนี้เราเริ่มจัดงานกีฬา
ระดับประเทศบ่อยๆขึ้น ทีมฟุตบอลระนองยูไนเต็ดเองก็ขึ้นขั้นไปอยู่ T2 เราจะต้องกา รให้จังหวัดระนอง
เป็นเมืองแห่งการกีฬา ผมก็อยากจะสนับสนุนให้จิงจังในเมื่อเรามีงบประมาณในการสร้างโรงยิมฟุตซอลป
ระมาณเก้าล้านบาทเศษเราไม่จําเป็นต้องรอจังหวัดนะครับผมเห็นควรว่าจะเริ่มดําเนินการโดยเร็วยิ่งดีครับ
เพื่อรองรับว่าปีต่อไปเราอาจจะเป็นเจ้าภาพในระดับประเทศได้ ผมก็รบกวนฝากไว้ 3 เรื่องขอบคุณครับ

ประธานสภา...

-22ประธานสภา อบจ.
ขอบคุณครับท่าน สจ.รุ่งชัย เรื่องของสนามฟุตซอลวันนั้นก็ได้คุยกับช่างวิชัยพร
ตอนนี้ดําเนินการราคากลางอยู่ใช่ไหมครับ ที่ผมบอกให้หยิบขึ้นมาเลย เพราะก่อนหน้านี้เรามีการอภิปราย
กับครั้งหนึ่งแล้ว เชิญครับ
นายวิชัยพร สินทรัพย์
เรียนท่านประธาน พอดีในที่ประชุมวันนั้นท่านนายกได้นําเสนอว่าคอยมติอะไร
สักอย่าง กกท.ประชุมร่วม ตอนนี้ไม่ทราบว่าประชุมหรือยัง เพราะขออนุญาตใช้พื้นที่มาก็เห็นว่าให้คอยตัว
นี้ก่อน
ประธานสภา อบจ.
เอาอย่างนี้นะครับ ผมคุยกันแบบตรงๆเลย อย่าว่าแต่สร้างสนามกีฬา
งบในการเลือกตั้งก็ไม่รู้จะมีเมื่อไหร่ กองคลังก็ทราบดี เงินอุดหนุนมีมาหรือยัง ไตรมาศที่ 2 แล้วใช่ไหม
มีมาหรือยัง ก็ยัง ทุกท้องถิ่นไม่มีเงินอุดหนุนเข้ามา แล้วเ รื่องของสนามกีฬาโรงยิมพันที่นั่งผมก็เคยท้วงติง
ในเรื่องพื้นที่อะไรต่ออะไรในที่ประชุมผมจําได้หลายครั้งที่ผ่านมา แล้วผมก็ให้เหตุผลว่าถ้าโรงยิมพันที่นั่ง
มาจริงนี่คืออีกปี 2565-2566 ก็ไม่ทราบจะได้มาหรือไม่ แต่มาเมื่อไหร่เราค่อยไปสร้างที่อื่นก็ได้ สร้างที่
ส่วนสมเ ด็จก็ได้ กรงนกสวนสัตว์ตรงนั้นก็ไม่มีแล้ว ก็สร้างได้ แต่ตรงนี้งบประมาณเก้าล้านผมพูดให้ติด
รายงานการประชุมเลยว่าให้เอาขึ้นมาดําเนินการเลย เพราะมีประโยชน์มากท่านสจ .รุ่งชัยได้เสนอมา และ
มีประโยชน์มากๆ เรามีสนามฟุตซอลมีโรงยิมเรียบร้อยมันจะมีประโยชน์ในการที่จะพัฒนา กีฬาได้หลายๆ
อย่างเลยนะครับ ตรงนี้ผมฝาก หรือท่านนายกมีอะไรจะค้านเรื่องนี้ เพราะเห็นท่านก็พยายามที่จะเอา
โรงยิมมาลง ผมก็คัดค้านมาตลอดว่าไม่เห็นด้วยเพราะรู้ว่าโอกาสยาก ก็ได้พูดคุยกันหลายๆฝ่าย
งบประมาณ เราเอาความเป็นจริงดีกว่าในการทําให้อะไรมันเดินไปได้ ท่านว่าอย่างไรครับ
นายสุวิทย์ หลักชัย
รองปลัด อบจ.
รักษาราชการแทน ปลัด อบจ.
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.ระนอง

กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองที่เคารพครับ ที่จริงแล้ว ถ้าถามว่าที่ท่านประธานพูดที่ท่านได้สั่งการในที่
ประชุมปรึกษาหารือกัน ให้ไปหารือกับท่านกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง เพื่อที่จะไปปรึกษาท่านที่
จังหวัด ผมก็ได้ประสานไปเรียบร้อยแล้วครับ ถ้าอย่างไรผมขออนุญาตว่าหลังจากการประชุมในวันนี้คงจะ
ไปประสานกับสํานักงาน กกท .อีกครั้งหนึ่ง จะได้มีความชัดเจนว่าเป็นความต้องการในส่วนของ อบจ .นะ
ครับจะได้แจ้งให้ทราบเบื้องต้นว่าจะมีการปรับทิศทาง เพราะมีพันธะกันนิดเดียวครับท่าน เพราะว่า อบจ .
เคยมีหนังสืออนุญาตให้สร้างอนุญาตให้ใช้พื้นที่สนามกีฬาของเราสําหรับโรงยิ มพันที่นั่ง และเป็นนโยบาย
ของท่านผู้ว่าท่านคนปัจจุบันท่านก็อย่างอยู่บ่อยๆ ว่าท่าน สส .กําลังวิ่งอยู่ แต่ผมก็ไม่ทราบข้อเท็จจริงเป็น
อย่างไร ผมก็ขอเรียนให้ท่านทราบว่านั่นคือติดปัญหาอย่างนั้น แต่ถ้าเป็นที่ประชุมมีความเห็นกันอย่างนี้ผม
ขออนุญาตประสานกับ ผอ.กกท.อีกครั้งหนึ่งนะครับท่านครับ

ประธานสภา อบจ.
ก็คืออย่างนี้นะครับ เราก็มีเหตุผลว่าเรามีพื้นที่ให้เขาสร้าง ได้ที่สวนสมเด็จ ก็ให้
ย้ายไปสร้างตรงนั้น เพราะตรงนี้งบเรามี ถ้าเกิดหมดปีนี้งบประมาณก็ตกไป เพราะเรากันเงินมา 1 ปีแล้ว
นี่คือเหตุผลของเรา ไม่ต้องมีหนังสือสอบถามได้ไหม ทําเป็นหนังสือชี้แจงไปเลยว่าสมาชิกสภาได้ผ่าน
งบประมาณไปเป็นจํานวนเงินเก้าล้านกว่าเพื่อสร้างโรงคลุมสนามฟุตซอลมีพื้นสนามมาตรฐาน
ไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง...

-23ไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กกท.และเรามีพื้นถ้ามีงบประมาณลงมาจริง เมื่อถึงเวลาเราก็มีพื้นที่ของสวนสมเ ด็จ
ให้สร้างตรงนั้นก็เป็นพื้นที่ที่ อบจ.ได้ดําเนินการดูแลอยู่ครับ
นายสุวิทย์ หลักชัย
รองปลัด อบจ.
รักษาราชการแทน ปลัด อบจ.
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.ระนอง

กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองที่เคารพครับ ท่านครับสําหรับในพื้นที่ของสวนสมเด็จนั้นเป็นที่ดินที่เรา
ได้รับอนุญาตจากธนารักษ์ให้ใช้พื้นที่ราษพัสดุ 2 แปลง ในสวนสมเด็จนั้นถ้าพิจารณาตามหลักฐานที่ดินที่
ราษพัสดุแล้วประกอบด้วยที่ดิน 2 แปลงด้วยกันนะครับ วัตถุประสงค์ของเราในขณะนั้นที่เขาอนุญาตก็คือ
สร้างเป็นส่วนสาธารณะเพราะฉะนั้นกระบวนการถ้าจะในสวนนั้นผมขออนุญาตว่าถ้าเราต้องเปลี่ยน
วัตถุประสงค์ก็ต้องยื่นเรื่อง แต่เป็นวิธีการที่ทําได้นะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ธนารักษ์ท่านจะพิจารณานะ
ครับ

ประธานสภา อบจ.
ตรงนั้นเราก็ต้องดําเนินการได้เลย ขอให้ดําเนินการในการขอพื้นที่ไว้
เลย เพราะเราได้อะไรมาเร็วกว่าโรงยิมพันที่นั่งที่จะไปลงตรงนั้นเราก็สามารถดําเนินการได้ ผมไม่ทราบว่า
ตอนนี้การทํางานจะบอกว่าที่เอาได้มันก็ไม่ได้นะครับ เพราะต้องดําเนินการตามระเบียบของ อบจ
.
ดําเนินการต ามอํานาจหน้าที่ของเพื่อนสมาชิกที่เขามีทั้งหมดในการที่จะดูแลพื้นที่ที่จะดูแลพี่น้อง
ประชาชน แต่ถ้าเกิดว่าเอาได้ร่วมกับข้าราชการตรงนั้นทําได้ก็ทํา ตรงไหนทําได้ไม่ได้ก็ไม่ทําก็เดินกันไม่ได้
ที่จริงตรงนี้งบประมาณผ่านมาเรียบร้อยแล้วข้อบัญญัติเราก็มีเรียบร้อยไม่มีความ ผิดเลย พื้นที่ก็มีเรียบร้อย
แล้ว แต่ของเขาไม่มีอะไรเลยยังต้องวิ่ง ผู้ว่าให้ สส .วิ่งงบประมาณ แต่ตอนนี้เรามีงบประมาณเรียนร้อย
หยิบขึ้นมาทํา ท่านช่วยหยิบขึ้นมาทําเลยนะครับ ชี้พื้นที่แล้วก็ทําเลย เพราะเราถือว่างบประมาณมีใน
ข้อบัญญัติเรียบร้อยแล้ว แล้วทําหนังสือถึง กก ท.ไปเลย เพราะเขาก็อยากจะได้ เพราะว่าจะเอาสปามาลง
พร้อมกับโรงยิมพันที่นั่ง จากเจ็ดสิบล้าน คราวก่อนมีงบประมาณ พอถึงเวลาก็แบบไหนไม่ทราบก็หายไป
ตอนนี้เพิ่มมาร้อยกว่าล้านแล้ว มีสปา มีน้ําแร่ ท่านรักษาการฝ่ายสํานักปลัดเรื่องสุนัขว่าอย่างไรบ้างครับ
นางศศิธร สารแขวีระกุล
เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกคะ สําหรับเรื่องสุนัขจะให้ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่
นําไปไว้ที่สวนสมเด็จคะ เพราะมีอยู่แล้วคะ
ประธานสภา อบจ.
ก็น่าจะดําเนินการตั้งนานแล้วเพราะผมได้ลงไลน์ไปในอาทิตย์ที่แล้วก็ ไม่ได้
ดําเนินการให้ ลําบากมากพี่น้องประชาชนมาวิ่งหมาก็ไล่ ลูกหมาก็เต็มไปหมด ก็ช่วยดําเนินการด่วนเลย
เอาไปไว้ที่สวนสมเด็จเอาอาหารไปให้ และทําป้ายติดไว้ด้วยใครอย่างให้อาหารสัตว์ก็ไปให้สวนสมเด็จ
ช่วยจับให้หมดนะครับ จริงๆก็หลายเรื่องแต่ไม่อยากให้บรรยากาศไม่ดี ผมข ออีกเรื่องนะครับเรื่องอุดหนุน
สมาคมกีฬาไปถึงไหนแล้วครับ
นายสุวิทย์ หลักชัย
รองปลัด อบจ.
รักษาราชการแทน ปลัด อบจ.
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.ระนอง

กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองที่เคารพครับ ในเรื่องของเงินอุดหนุนสมาคมกีฬาตามที่ อบจ.ได้ตั้งไว้
ในข้อบัญญัติ...

-24ในข้อบัญญัติปี 2563 นั้น 3 ล้านบาท เนื่องจากว่ามีประเด็นที่สืบเนื่องมาจาก พรบ.อบจ.มาตราที่ 11
ที่กําหนดไว้เรื่องผู้มีส่วนได้เสียของสมาชิกกับนายกนะครับ ก็เพื่อความกระจ่าง อบจ .ก็ได้ทําหนังสือหารือ
จังหวัดไป และจังหวัดได้หารือต่อไปที่กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นและปัจจุบันจังหวัดได้มีหนังสือตอบ
กลับมาที่ อบจ.แล้วนะครับ เมื่อว านนิติกรได้นําเสนอเพื่อที่จะส่งเรื่องไปให้กองแผนเป็นผู้พิจารณาดําเนิน
ในส่วนของที่มีรายละเอียดของการดําเนินโครงการ ส่วนในประเด็นของการตอบข้อหารือนั้นถ้าผมจะตอบ
ในที่ประชุมในวันนี้คงจะขออนุญาตว่ายังตอบไม่ได้ยังต้องปรึกษาหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับ แต่
โดยหลักการแล้วที่กรมส่งเสริมตอบว่าการอุดหนุนสมาคมโดยหน้าที่ของ อบจ . เราสามารถดําเนินการได้
นะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องพิจารณาในเรื่องของรายละเอียดที่จะเกี่ยวข้องกับการเป็นผู้มีส่วนได้เสียเท่า
นั้นเอง เหมือนกับว่าให้มีการระมัดระวังในส่วนนั้น หนังสือได้มาจากกรมส่ งเสริม ลงวันที่ 14 มกราคม
2563 แต่จังหวัดเพิ่งจะตอบเรามาเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ เพราะฉะนั้นรายละเอียดจะสําเนาให้ท่าน 1
ชุดนะครับ ก็ขออนุญาตนะครับที่จะต้องปรึกษากันก่อนนะครับท่านครับ
ประธานสภา อบจ.
ครับเรื่องนี้ผมก็ตามเรื่องอยู่ ในเรื่องการมีส่วนได้เสียเขาก็มีกฤษฎีกาออกมาแล้ว
ศาลได้ตัดสินผู้มีส่วนได้เสีย แต่ของเราชอบตีความไปในทางที่ไม่อยากให้ แล้วที่ให้ไปแล้วล้านแปด
การเมือง สมัยที่นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ ไม่ได้นั่งนายก อบจ . นั่งนายกสมาคมกีฬา อุดหนุนไปให้
สโมสรฟุตบอลซึ่งเป็นกีฬาอาชีพโดยผ่าน กกท. มีผอ.กกท.นายพันธ์พจน์ อุ่นเสียม ล้านแปด สตง .ชี้มาแล้ว
ว่าผิด ผมจะบอกว่าคืนเงินอย่างเดียวผิด ในการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วย เพราะคุณรู้ระเบียบอยู่แล้วว่า
อุดหนุนไปให้ กกท.มันอุดหนุนไม่ได้ แต่ด้วยเพราะการเมืองยอมทํากัน แต่พอมาส่วนของผมผมอบรมและ
ดูงานกับผู้มีความรู้ของกรมส่งเสริม กระทรวงมหาดไทยมาตลอด ที่พยามพาเพื่อนสมาชิกไปอบรมให้
เรียนรู้ว่าสิ่งไหนทําได้ สิ่งไหนทําไม่ได้ ข้าราชการของเราไม่เคยที่จะไปอบรม เพราะอยากจะอยู่แบบเดิมๆ
แต่สิ่งที่ทําได้มันก้าวไกลไปถึงไหนแล้วเรายังอยู่กันที่เดิมอยู่กันเหมือนเดิ ม ผมเองดําเนินการส่งไป เล่าให้
เพื่อนสมาชิกฟังด้วยความที่หลายๆ อย่าง ด้วยความที่เกลียดชังผมมาก อบจ .ส่งไปท้องถิ่นจังหวัด ท้องถิ่น
จังหวัดลงระบุอีก 1 ตําแหน่งให้ผมด้วยเป็นประธานสโมสรฟุตบอล ท้องถิ่นจังหวัดส่งผ่านผู้ว่าไปให้กรม
ส่งเสริม กรมส่งเสริมไม่ได้มองถึงเรื่องตําแหน่งประธานสโมสรฟุตบอลเลยเพราะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องมันอยู่ที่
การใช้เงินว่าเอาเงินมาใช้ถูกประเภทหรือไม่ เอามาใช้แบบทุจริตหรือไม่ เขาก็ชี้ชัดมาแล้ว ทีนี้ห้วงเวลา
ตอนนี้กิจกรรมของผมก็จะได้เกิดขึ้น ก็ไม่ทราบว่า อบจ.จะมาดึงเกมส์อะไรอีก จะต้องมาพิจารณาอะไรอีก
เขาชี้จัดเขายกฎีกาลูกเป็นประธานสภา ลูกมีชื่อในบริษัทรับเหมา พ่อไปรับเหมาของพื้นที่หน่วยงานที่ลูก
นั่งเป็นประธานสภา เขาเอากฤษฎีกาของศาลฎีกามาเป็นตัวอย่างก็ไม่อ่านกัน ตั้งลําทางการเมืองอย่าง
เดียว ก็ตั้งให้ตลอดแล้วกันผมบอกไว้เลย ผมต้องการทําให้ทุกอย่างพัฒนาขึ้นมาใน ส่วนที่ถูกต้องในส่วนที่
อยู่ในระเบียบ นี่ก็ในเมื่อท่านผู้ว่าชี้มาแล้วว่าตามกรมส่งเสริมตีความมา นี่ก็ไม่ทราบว่าทางนี้จะมาตั้งลํา
อะไรอีก ผมก็จะเอาให้เสร็จภายในอาทิตย์นี้เพราะมีโครงการที่จะทําให้กับพี่น้องจังหวัดระนองอีกเยอะ
มาก เอากันแบบตรงๆเลย หนังสือก็ลงมาแล้ว ผมตามเรื่อง ถ้าไม่ตามเรื่องที่กรมส่งเสริมปีหนึ่งก็ไม่ได้
เพราะอะไรเพราะทางนี้คิดว่าเดี๋ยวส่งไปกรมส่งเสริมอย่างน้อยๆก็ปีหนึ่ง แต่ผมก็ถือว่านี่มีประโยชน์ในพื้นที่
ผมตามเรื่องเองเลย ขึ้นไปตามบ้าง โทรไปตามบ้างให้เร่งพิจารณา ปกติปีหนึ่งก็ไม่ตอบมาหัดมองถึงข้อนี้
บ้าง ต่อไปก็ประเภทว่าแลกกันเลยผมก็ไม่เอาเหมือนกัน เรื่องล้านแปดชี้แจงสิว่าไปถึงไหนแล้ว ผิดหรือไม่
นายสุวิทย์...

-25นายสุวิทย์ หลักชัย
รองปลัด อบจ.
รักษาราชการแทน ปลัด อบจ.
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.ระนอง

กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองที่เคารพ ครับ ในเรื่องของอุดหนุน กกท .ในเรื่องของฟุตบอลอาชีพล้าน
แปดนั้นเกิดขึ้นจําปีไม่ได้นะครับ ในยุคของนภา นทีทอง ขออนุญาตที่จะเอ่ยนามและผมจําได้ว่า
กระบวนการในขณะนี้ นั้นได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแล้วและอยู่ระหว่างการดําเนินการของ
คณะกรรมการอยู่ครับ แต่บังเอิญว่าเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบฝ่ายนิติการวันนี้ติดภารกิจการนําเจ้าหน้าที่ที่ดิน
รังวัดพื้นที่สนามกีฬาครับไม่ได้เข้าประชุมครับ แต่ขั้นตอนก็คือมีการตั้งคณะกรรมการแล้วครับ

ประธานสภา อบจ.
เดี๋ยวผมจะตามเรื่องนี้เพราะว่าอยู่ในอาจหน้าที่ไหม ละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่ เพราะทราบอยู่แล้วว่าหน่วยงานที่จะอุดหนุนได้มีหน่วยงาน
อะไร นั่นก็คือเรื่องปฏิบัติหน้าที่เรื่องคืนเงินหรือไม่คุณต้องคืนอยู่แล้ว และมีอีกหลายโครงการที่ผมไม่ได้
ถาม เดี๋ยวท่านนายกคิดว่าจะประชุมเมื่อไหร่ พรุ่งนี้ได้ไหม
นายสุวิทย์ หลักชัย
รองปลัด อบจ.
รักษาราชการแทน ปลัด อบจ.
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.ระนอง

กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองที่เคารพครับ พรุ่งนี้ได้ครับท่าน เพราะวันที่ 20 กรรมการแบ่งเขต
เลือกตั้งครับ

ประธานสภา อบจ.
พรุ่งนี้กี่โมงครับ นัดเลยนะครับ บ่ายโมงครึ่งนะครับ ห้องประชุมนี้นะ
ครับ เพราะผมเองมีหลายโครงการที่มีปัญหาก็รู้กันอยู่ว่ามีโครงการอะไรที่มีปัญหาบ้าง บางครั้งราชการ
ไม่ได้เสียหายก็ไม่อยากจะเอามาพูด ให้ไปแก้ไขกันดูว่าใช้ระเบียบข้อนี้ได้ไหม ผมก็ปรึกษาไปยังข้างบน เขา
ก็แนะนํามา มีเพื่อนสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายอีกไหมครับ ถ้าไม่มี วันนี้ต้องขอบคุณสมาชิกสภา และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับ ผมขอปิดประชุมครับ
ปิดประชุม

12.30 น.
(ลงชื่อ)
(นางมนทนา สินทรัพย์)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึก/พิมพ์/ทาน
(นางสาววิภารัตน์ ช่างคิด)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

