สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจําป!พุทธศักราช 2560
วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 นาฬิกา
ณ ห/องประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
******************************************
ผู/มาประชุม
1. นายสุธีระพงษ
2. นายสมนึก
3. นางทรงศรี
4. นายสะอาด
5. นายวัชรพงศ
6. นายสิทธิการ
7. นายกิฒฒิชัย
8. นายสวัสดิ์
9. นางอิสราง
10. นายชัยยนต
๑1. นายบัณฑิต
๑2. นายประเสริฐ
13. นายวสุพล
14. นายพงษทร
15. วาที่ ร.ต.จีรศักดิ์
16. นางสาวอัญรัตน
17. นายฉัตรชัย
18. นายพิเชษฐ
19. นายบุญตัน
20. นางอทิตาธร
21. นายสมชาติ
22. นายฑราวุธ
23. ร.ต.อ.ดอน

วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ใจจักร
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
คมขํา
ส.อบจ.ชร.
อําเภอเมือง
เขตเลือกตั้งที่ ๒
ป1ญญาดี
ส.อบจ.ชร.
อําเภอเมือง
เขตเลือกตั้งที่ 3
ป4โย
ส.อบจ.ชร.
อําเภอเมือง
เขตเลือกตั้งที่ ๔
หวันแก9ว
ส.อบจ.ชร.
อําเภอเมือง
เขตเลือกตั้งที่ ๕
อิ่นสุวรรณ
ส.อบจ.ชร.
อําเภอเมือง
เขตเลือกตั้งที่ 7
แสงบุญ
ส.อบจ.ชร.
อําเภอพาน
เขตเลือกตั้งที่ ๒
อุดม
ส.อบจ.ชร.
อําเภอพาน
เขตเลือกตั้งที่ ๔
ศรีสมุทร
ส.อบจ.ชร.
อําเภอแมสาย
เขตเลือกตั้งที่ ๒
สุรินเปา
ส.อบจ.ชร.
อําเภอแมสาย
เขตเลือกตั้งที่ ๒
ชุมเมืองเย็น ส.อบจ.ชร.
อําเภอแมจัน
เขตเลือกตั้งที่ ๑
จตุรคเชนทรเดชา ส.อบจ.ชร.
อําเภอเชียงของ
เขตเลือกตั้งที่ ๑
ชยาตุลชาต
ส.อบจ.ชร.
อําเภอเชียงของ
เขตเลือกตั้งที่ 2
จูเปาะ
ส .อบจ.ชร.
อําเภอแมสรวย
เขตเลือกตั้งที่ 1
จอมวุฒิ
ส .อบจ.ชร.
อําเภอแมสรวย
เขตเลือกตั้งที่ 2
อภิสุนทรกุล ส.อบจ.ชร.
อําเภอแมฟIาหลวง
เขตเลือกตั้งที่ 1
สุหอม
ส.อบจ.ชร.
อําเภอเวียงปJาเปIา
เขตเลือกตั้งที่ ๒
เสนคํา
ส.อบจ.ชร.
อําเภอเทิง
เขตเลือกตั้งที่ ๑
วันไชยธนวงศ ส.อบจ.ชร.
อําเภอเทิง
เขตเลือกตั้งที่ ๒
ขวัญชัย
ส.อบจ.ชร.
อําเภอแมลาว
เขตเลือกตั้งที่ ๑
กันทะเขียว
ส.อบจ.ชร.
อําเภอขุนตาล
เขตเลือกตั้งที่ ๑
สมควร
ส.อบจ.ชร.
อําเภอเวียงแกน
เขตเลือกตั้งที่ 1

ผู/ลาประชุม
1. นายอัมรินทร
2. นายเสนห
3. นายอําพล

มณีรัตน
ป1ญญาดี
เวียงสิมา

ส.อบจ.ชร.
ส.อบจ.ชร.
ส.อบจ.ชร.

อําเภอเมือง
อําเภอแมจัน
อําเภอพาน

เขตเลือกตั้งที่ 1
เขตเลือกตั้งที่ 2
เขตเลือกตั้งที่ ๑
/ 4. นายจิรายุ...
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-24. นายจิรายุ
5. นายอนุภาส
6. ส.ต.ต.ชมชาติ
7. นางอมรรัตน
8. นายสมเพชร
9. นายปภาน
10. นายคณิสร
11. นายประสิทธิ์
12. นายสุวัฒน

เผากา
ปฏิเสน
กัปปะหะ
รัตนาชัย
วงษา
นัยติ๊บ
จันทราพูน
ท9าวชัยมูล
ตระกูลโรจน

ส.อบจ.ชร.
ส.อบจ.ชร.
ส.อบจ.ชร.
ส.อบจ.ชร.
ส.อบจ.ชร.
ส.อบจ.ชร.
ส.อบจ.ชร.
ส.อบจ.ชร.
ส.อบจ.ชร.

อําเภอพาน
อําเภอแมสาย
อําเภอแมจัน
อําเภอแมฟIาหลวง
อําเภอเวียงปJาเปIา
อําเภอเวียงเชียงรุ9ง
อําเภอดอยหลวง
อําเภอปJาแดด
อําเภอเชียงแสน

เขตเลือกตั้งที่ 3
เขตเลือกตั้งที่ 3
เขตเลือกตั้งที่ 3
เขตเลือกตั้งที่ 2
เขตเลือกตั้งที่ ๑
เขตเลือกตั้งที่ 1
เขตเลือกตั้งที่ 1
เขตเลือกตั้งที่ 1
เขตเลือกตั้งที่ 1

ผู/เข/ารวมประชุม
1. นายบรรเจิด

ภูสมศรี

2. นางนุชนารถ

วดีศิริศักดิ์

3. นายสมศักดิ์
4. นายสมชาติ
5. ดร.เกียรติคุณ

ไชยชมภู
วัฒนากล9า
จันทรแกน

6. นางนภาภัณฑ
ตวนชะเอม
7. นางสาวอนงค
เยาวธานี
8. นางศศิธร
ดวงใจประเสริฐ
9. นายวัฒนา
ทันเรือน
10. นางทัชชา
สามัคคีนิชย
11. นายดรุณพัฒน
อินดี
12. นายบุญสม
ฤกษอุดม
13. นางสายสมร
ทิพยโพธิ์
14. นางสาวบุญญาพร นาคนิล
15. นางสาวสุพิน
สมบูรณชัย
16. นางสาวอัมไพวรรณ มณี
17. นางสาวชฎากาญจน สุรินทร
18. นายอดิศร
กาจินา
19. นางเชิดทรง
ฤทธิ์จิตเพียร
20. นางสาวไพวรรณ อารีย

รองปลัด อบจ.รักษาราชการแทนปลัด อบจ.ปฏิบัติหน9าที่
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ผู9อํานวยการกองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ผู9อํานวยการสํานักการชาง
ผู9อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รักษาการแทนผู9อํานวยสํานักการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ผู9อํานวยการกองแผนและงบประมาณ
ผู9อํานวยการกองคลัง
ผู9อํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน
ผู9อํานวยการกองสงเสริมคุณภาพชีวิต
ผู9อํานวยการกองปIองกันและบรรเทาสาธารณภัย
หัวหน9าสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ผู9อํานวยการสวนวิศวกรรมการกอสร9าง
หัวหน9าฝJายนิติการและการพานิชย
หัวหน9าฝJายตรวจติดตามและประเมิน
หัวหน9าฝJายการเงิน
หัวหน9าฝJายบัญชี
หัวหน9าฝJายจัดหาพัสดุ
หัวหน9าฝJายทะเบียนพัสดุ
หัวหน9าฝJายพัฒนาอาชีพและการทองเที่ยว
หัวหน9าฝJายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง รักษาราชการแทน
ผู9อํานวยการกองการเจ9าหน9าที่
/นางรัชนี...

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

-321. นางรัชนี
22. นายทรงวุฒิ
23. นางสายใจ
24. นางสายสมร
25. นางจิตรา
26. นางสาวปราณปรียา
27. พันจาเอกทวีป
28. นางสาวพิมลพรรธน
29. นายปรีชา
30. นายณรงคศักดิ์
31. นางสาวจุฬาลักษณ
32. นางอุไร
33. นายประสิทธิ์
34. นางสุกัลยา
35. นางสาวรัชนีกร
36. นางสาวจุฑาทิพย
37. นายศุภโชติ
38. นางสาวนิราพร
39. นายวชรพงษ
40. นางนัธทยภรณ
41. นางกรกนก
42. นางสาวพราวศรี
43. นายฉาง
44. นางสาวพรไพรินทร
45. นางสาวสุธาทิพย
46. นายศุภกร
47. นางลาลิตา
48. นางสาวดาริกา
49. นางป1ทมา
50. นายยุทธพงษ
51. นางสาวอารีวัลย
52. นางสาวธัญญพัทธ
53. นายชวลิต
54. นางคริสมาตร

ชูบุปผา
พุทธิสกุลชัย
ไปรเวท
ชื่นใจ
กาวี
โพธิเลิศ
เชี่ยวสุวรรณ
จินดาขัด
พัวนุกุลนนท
ขันทะ
ณ เชียงตุง
สุภาวรรณ
เดนศิริโยธา
โพธิวฒ
ั น
ชัยสนิท
ชัยศรีสวัสดิ์
หอมนาน
ธรรมขันกาศ
สาริวงค
เจี่ยงเพ็ชร
โจลัตสาหกุล
เฟUVองฟู
แซจาง
คุณมาก
สุทธศิลปX
รุ9งคมชาญ
หม9อศรีชัย
นันทชัย
สมประสงค
ป4นคํา
สินธุคํา
ศิจิตต
มหาชัย
ธรรมชื่น

หัวหน9าฝJายสงเสริมและพัฒนาบุคลากร
หัวหน9าฝJายวินัยและสงเสริมคุณธรรม
หัวหน9าฝJายเรงรัดและจัดเก็บรายได9
หัวหน9าฝJายกิจการสภา อบจ.
หัวหน9าฝJายการประชุมสภา อบจ.
หัวหน9าฝJายงบประมาณ
หัวหน9าฝJายการปIองกันและบรรเทาสาธารณภัย
หัวหน9าฝJายบริหารทั่วไป
ผู9เชี่ยวชาญองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
เจ9าพนักงานธุรการชํานาญงาน
นิติกรปฏิบัติงาน
เจ9าพนักงานธุรการชํานาญงาน
ผู9ชวยเจ9าพนักงานธุรการ
ผู9ชวยเจ9าหน9าที่บันทึกข9อมูล
ผู9ชวยนายชางอิเล็กทรอนิกส
เจ9าหน9าที่ อบจ.เชียงราย
ผู9ชวยเจ9าหน9าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
ประชาชน
นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ
ผู9ชวยเจ9าหน9าที่บริหารงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
พนักงานขับรถยนต
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
ประชาชน
ประชาชน
/เริ่มประชุมเวลา...
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-4เริ่มประชุมเวลา 09.00 นาฬิกา
นายสมนึก ใจจักร เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เชิญสมาชิกเข9าห9องประชุมครับ เชิญทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย จุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัย
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานปฏิบัติหน9าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ทานรองประธานสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงราย ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายผู9ทรงเกียรติ และผู9เข9ารวม
ประชุมทุกทาน ผมได9นับองคประชุม ครบองคประชุม กอนจะดําเนินการตามวาระ ขอเชิญเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ได9อานประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
นายสมนึก ใจจักร เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย เรื่อง เรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงราย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจําปYพุทธศักราช 2560
ตามมติที่ประชุ มสภาองคการบริหารสวนจั งหวัดเชียงราย สมัยประชุมวิสามัญ สมั ยที่สี่ ประจํา ปY
พุทธศักราช 2559 เมื่อวันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ได9กํา หนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่หนึ่ง
ประจําปYพุทธศักราช 2560 เริ่มตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เปZนต9นไป มีกําหนด 45 วัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พุทธศักราช
2540 และแก9ไขเพิ่มเติม จึงประกาศเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่หนึ่ง ประจํา ปYพุทธศักราช 2560 ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เปZนต9นไป มีกําหนด 45 วัน
จึ ง ประกาศให9 ท ราบโดยทั่ ว กั น ประกาศ ณ วั น ที่ 31 เดื อ น กรกฎาคม พุ ท ธศั ก ราช 2560
ลงชื่อ นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ/งให/ทปี่ ระชุมทราบ
- การยกเลิกโครงการใช9จายเงินสะสม ประจําปYงบประมาณ พุทธศักราช 2559 ซึ่งสภาองคการ
บริ หารสวนจังหวัดเชี ย งรายได9 อนุ มัติใ ห9ใช9 จ ายเงิน และเปลี่ย นแปลงการใช9จายการใช9 จายเงิน สะสม ตาม
โครงการกอสร9างฝายน้ําล9น คสล. หมู 5 ตําบลเกาะช9าง อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
- การประกาศใช9แผนพัฒนาท9องถิ่นสี่ปY (พ.ศ. 2561 – 2564) องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 มีผลบังคับตั้งแตวันที่ 23
มิถุนายน เปZนต9นไป
- การประกาศใช9แ ผนพั ฒนาสามปYองคการบริหารสวนจังหวั ดเชี ยงราย (พ.ศ. 2560-2562)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 และนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายได9ประกาศใช9แล9ว เมื่อวันที่ 1
สิงหาคม 2560

/ระเบียบวาระที่ 2...

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

-5ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงราย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง ประจําป!
พุทธศักราช 2560
นายพิเชษฐ สุหอม ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายที่เคารพและทานสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงรายผู9ทรงเกียรติทุกทาน
กระผม นายพิเชษฐ สุหอม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย อําเภอเวียงปJาเปIา
เขต 2 ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม สภา ขอรายงานผลการตรวจรายงาน
การประชุม สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง ประจําปYพุทธศักราช
2560 เมื่อวันจันทรที่ 19 มิถุนายน พุทธศักราช 2560 ซึ่งคณะกรรมการได9ตรวจสอบความถูกต9องของ
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คราวดังกลาวแล9ว จึงได9นําเสนอตอที่ประชุมสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ทานสมาชิ ก ผู9 ท รงเกี ย รติ ค รั บ รายงานการประชุ ม สภาองคการบริ ห ารสวนจั ง หวั ด เชี ย งราย
สมัยประชุ มวิ สามัญ สมัย ที่ส อง ประจํ าปY พุ ทธศัก ราช 2560 เมื่อวันจั นทรที่ 19 มิถุ นายน พุ ทธศัก ราช
2560 มี 92 หน9า กรุณาได9ตรวจสอบด9วยวา มีข9อความใดไมถูกต9อง ต9องแก9ไขเปลี่ยนแปลงอะไรบ9าง ขอ
เชิญครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ถ9าไมมีผมขอมติรับรองรายงานการประชุมด9วยนะครับ มีสมาชิกทานใดให9การรับรองรายงานการ
ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง ประจําปYพุทธศักราช 2560
โปรดยก มือขึ้นครับ เปZนอันวาที่ประชุม มีมติให9การรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงราย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง ประจําปY พุทธศักราช 2560 เมื่อวันจันทรที่ 19 มิถุนายน
พุทธศักราช 2560
ด9วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 21 เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเข/ารวม
เป=นคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ขอเชิญทานปฏิบัติหน9าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายครับ
นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด ปฏิบัติหน/าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายทุกทาน
ด9วยนายประเสริฐ ชุมเมืองเย็น สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย อําเภอแมจัน เขต 1
ได9ลาออกจากการเปZนคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ตั้งแตวันที่ 26 มิถุนายน
2560 นั้น
/ตามระเบียบ...

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

-6ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยวาด9 ว ยการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาขององคกรปกครองสวนท9 อ งถิ่ น
พุทธศักราช 2558 ข9อ 8 กําหนดให9ผู9บริหารท9องถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาท9องถิ่น ประกอบด9วย (3)
สมาชิกสภาท9องถิ่นที่สภาท9องถิ่นคัดเลือก จํานวนสามคน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลั กเกณฑการจัด ทํา และประสาน
แผนพัฒนาท9องถิ่ นขององคกรปกครองสวนท9องถิ่น และแนวทางการคัดเลือกและแตงตั้ง กรรมการพัฒนา
ท9องถิ่น กรณีที่สภาท9องถิ่นคัดเลือก ในกรณีที่ผู9ได9รับการคัดเลือกลาออกหรือพ9นจากตําแหนง ให9จัดให9มีการ
คัดเลือกแทนผู9ที่พ9นไปภายในสี่สิบห9าวันนับแตวันที่ตําแหนงวางลง และให9ผู9ซึ่งได9รับการคัดเลือกแทนนั้นอยูใน
ตําแหนงเพียงเทาวาระที่เหลืออยู ดังนั้น เพื่อให9มีคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายที่
สภาท9องถิ่นคัดเลือกครบตามจํานวนที่ระเบียบ ฯ กําหนด และรวมปฏิบัติงานในการจัดทําแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนจังหวัด
ดังนั้น จึงเรียนมาเพื่อเสนอให9สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ได9พิจารณาดําเนินการคัดเลือก
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย จํานวนหนึ่งทาน ตามข9อ 3 เข9ารวมเปZนคณะกรรมการพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย เพื่อปฏิบัติหน9าที่ตามกฎหมายที่กําหนดตอไป
จึงเรียนเสนอตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ได9โปรดพิจารณาตอไป
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ขอบคุณครับ คณะกรรมการชุดนี้จะคัดเลือกจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
จํานวน 1 ทาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด9วยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท9องถิ่น
พุทธศักราช 2558 ขอเชิญทานสมาชิกเสนอครับ จํานวน 1 ทานครับ เชิญครับ
นายวสุพล จตุรคเชนทรเดชา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ที่เคารพ
กระผม นายวสุพล จตุรคเชนทรเดชา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย เขตเลือกตั้งที่
1 อําเภอเชียงของ ขอเสนอ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายเข9ารวมเปZนคณะกรรมการพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย จํานวน 1 ทาน คือ นางทรงศรี คมขํา สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงราย เขตเลือกตั้งที่ 2 อําเภอเมือง
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ขอผู9รับรองด9วยครับ มีผู9รับรองคือ
1. นายประเสริฐ ชุมเมืองเย็น สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
2. นายบุญตัน เสนคํา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
มีผู9รับรองถูกต9อง มีผู9ใดจะเสนอผู9อื่นอีกหรือไม เมื่อไมมีสมาชิกทานใดเสนอทานอื่นอีก เปZนอันวาที่
ประชุมเห็นชอบให9สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเข9ารวมเปZนคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงราย จํานวน 1 ทาน คือ นางทรงศรี คมขํา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย เขต
เลือกตั้งที่ 2 อําเภอเมือง

/ระเบียบวาระที่ 4...

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

-7ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง การกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจําป! พุทธศักราช 2560
ขอเชิญเลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายแจ9งข9อระเบียบ
นายสมนึก ใจจักร เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
การกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสามัญ ประจําปY ตามพระราชบัญญัติองคการ
บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 และฉบับแก9ไขเพิ่มเติม มาตรา 22 บัญญัติวาในปYหนึ่งให9มีสมัยประชุม
สามัญสองสมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปY ให9สภาองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด โดยสมัยประชุม
สามัญให9มีกําหนดสี่สิบห9าวัน
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด9วย ข9อบังคับการประชุมสภาท9องถิ่น พ.ศ. 2547 กําหนดวา ข9อ 21
วรรค 3 ในกรณีที่ไมได9กําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปYไว9 ให9ประธานสภาท9องถิ่นนําปรึกษา ในที่
ประชุมสามัญประจําปYอื่น หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได9
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ทานเลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชีย งรายได9แ จ9งข9อระเบียบแล9ว ดัง นั้น จึงขอเชิญ
ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย เสนอวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจําปY
พุทธศักราช 2560 นะครับ
นางทรงศรี คมขํา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ที่เคารพ
ดิ ฉั น นางทรงศรี คมขํา สมาชิ กสภาองคการบริ หารสวนจัง หวั ด เชี ย งราย อํา เภอเมือง เขต 2
ขอเสนอวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจําปYพุทธศักราช 2560 คือวันที่ 15 เดือนกันยายน
พุทธศักราช 2560 เปZนต9นไปมีกําหนด 45 วัน
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ขอผู9รับรองด9วยครับ มีผู9รับรองคือ
1. นายบัณฑิต สุรินเปา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
2. นายฑราวุธ กันทะเขียว สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
มี ผู9 รั บ รองถู ก ต9 อ ง มี ผู9 ใ ดจะเสนอผู9 อื่ น อี ก หรื อ ไม เมื่ อ ไมมี ส มาชิ ก ทานใดเสนอเปZ น อยางอื่ น อี ก
เปZ น อั น วามติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบให9 วั น เริ่ ม สมั ย ประชุ ม สามั ญ สมั ย ที่ ส อง ประจํ า ปY พุ ท ธศั ก ราช 2560
คือวันที่ 15 กันยายน 2560 เปZนต9นไป มีกําหนด 45 วัน
ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ การจําหนายหนี้สูญ
ขอเชิญทานปฏิบัติหน9าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายครับ
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-8นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติหน/าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ด9วยองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ได9นําอาคารศูนยการค9าชายแดนสามเหลี่ยมทองคําและอาคาร
สํานักงานขนสง ให9บริษัท วี.เอ.พี. คอนสตรัคชั่น จํากัด เชาชวงมีกําหนดเวลา 3 ปY นับตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ
2547 – 31 มกราคม 2550 อัตราคาเชาปYละ 35,000.00 บาท แตบริษัท วี.เอ.พี. คอนสตรัคชั่น จํากัด
ผิดสัญญาเชา องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายจึงได9ยกเลิกสัญญาเชาและฟIองร9องคดีตอศาลเพื่อเรียกร9อง
เงินคาผิดสัญญา ซึ่งศาลได9มีคําพิพากษาให9บริษัท วี.เอ.พี. คอนสตรัคชั่น จํากัด ชําระเงินจํานวน 516,915.15
บาท พร9อมดอกเบี้ยอัตราร9อยละ 7.5 คิดเปZนมูลคาความเสียหายทั้งสิ้น 664,877.93 บาท
ศาลล9มละลายกลางมีคํา สั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด บริษัท วี.เอ.พี. คอนสตรัคชั่น จํากัด เมื่อวันที่ 15
สิงหาคม 2550 และกรมบัญชีกลางได9แจ9งผลการพิจารณาวา จํานวนหนี้ของเจ9าหนี้ที่มีประกัน ที่ยื่นคําขอรับ
ชําระหนี้ในคดีล9มละลายมีมากกวากองทรัพยสินของลูกหนี้ เปZนจํานวนมาก ทําให9เจ9าหนี้ที่ไมมีประกันไมสามารถ
ได9รับชําระหนี้จากกองทรัพยสิน ของลูกหนี้ในคดีล9มละลายได9 แม9องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายในฐานะ
เจ9าหนี้ไมมีประกัน จะยื่นคําขอรับ รับชําระหนี้ได9ทันภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด ก็ไมปรากฏวามีทรัพยสิน
เพียงพอให9บังคับชําระหนี้ได9 อีกทั้ง ขณะนี้จะครบกําหนดที่ค9างชําระเปZนเวลา 10 ปY ภายในวันที่ 15 สิงหาคม
2560 แล9ว และองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายได9ดําเนินการเรงรัดติดตามขอรับชําระหนี้จากเจ9าพนักงาน
พิทักษทรัพยแล9ว แตไมสามารถจัดเก็บได9 เนื่องจาก บริษัท วี.เอ.พี. คอนสตรัคชั่น จํากัด ถูกศาลล9มละลายกลาง
มีคําสั่งให9เปZนบุคคลล9มละลายไมมีทรัพยสินจะเรียกชําระหนี้ได9
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด9วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนท9องถิ่น พ.ศ. 2547
หมวด 9 การถอนคืนเงินรายรับและการจําหนายหนี้สูญ
ข9อ 97 หากองคกรปกครองสวนท9 องถิ่น มิ อาจจั ดเก็บ หนี้ จากลู กหนี้ ที่ค9 างชํา ระเกิ นกวาสิบ ปYขึ้ นไป
ด9วยเหตุหนึ่งเหตุใด และได9ดําเนินการแล9ว ดังนี้
(1) เรงรั ดติ ดตามให9 มี การชํ า ระหนี้ แ ล9 ว แตไมสามารถจั ด เก็ บได9 เนื่อ งจากลู กหนี้ ก ลายเปZ นบุ คคล
ล9มละลาย ยากจน ไมมีทรัพยสินจะเรียกชําระหนี้ได9 หรือกฎหมายมิได9เป4ดชองให9กระทําได9
(2) กรณี ที่ลูก หนี้ ตายหรื อสาบสูญ ผู9 รั บพิ นัย กรรม หรื อทายาทผู9รั บมรดกต9 องเปZน บุค คลที่ลัก ษณะ
เชนเดียวกับที่ได9ระบุไว9ใน (1)
ให9องคกรปกครองสวนท9องถิ่นจําหนายหนี้สูญ จากบัญชีลูกหนี้ตามหลักเกณฑการจําหนายหนี้สูญ และ
วิธีการบันทึกบัญชีให9เปZนไปตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกําหนด โดยได9รับความเห็นชอบจากผู9บริหารท9องถิ่น
และได9รับอนุมัติจากสภาท9องถิ่น
ดังนั้น เพื่อให9การจําหนายหนี้สูญหรือลดยอดลูกหนี้ค9างชําระดังกลาวเปZนไปอยางถูกต9องตามระเบียบ
หลักเกณฑและเงื่อนไขของทางราชการ จึงขออนุมัติตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย จําหนายหนี้สูญ
หรือลดยอดลูกหนี้ค9างชําระราย บริษัท วี.เอ.พี. คอนสตรัคชั่น จํากัด จํานวนเงิน 664,877.93 บาท ออกจาก
บัญชีลูกหนี้ค9างชําระตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด9วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รัก ษาเงิ น และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนท9องถิ่น พ.ศ. 2547 และหนั งสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.4/ว4772 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2552 ตอไป
จึงเรียนมาเพื่อให9สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ได9โปรดพิจารณาอนุมัติตอไป
/นายสุธีระพงษ...
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-9นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับ ตามที่ทานปฏิบัติหน9าที่นายกได9แถลงตอสภา มีทานใดจะอภิปรายหรือให9ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจําหนายหนี้สูญเชิญครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ขอบคุณครับ เมื่อไมมีผู9ใดอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น ผมขอมตินะครับ ทานใดเห็นชอบการ
จําหนายหนี้สูญ โปรดยกมือขึ้นครับ มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ เปZนอันวาที่สภาแหงนี้
เห็นชอบอนุมั ติ การจําหนายหนี้ บริษัท วี.เอ.พี.คอนสตรัคชั่น จํา กัด จํานวนเงิน 664,877.93 บาท
เปZนหนี้สูญ
ด9วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 22 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่อง อื่น ๆ
ตอไปเปZนวาระอื่นมีทานใดจะเสนอบ9างครับ ขอเชิญทานทรงศรีครับ
นางทรงศรี คมขํา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาที่เคารพ
ดิฉันทรงศรี คมขํา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย อําเภอเมือง เขต 2 อยากจะเรียน
ถามสอบถามทานประธานสภาถึงฝJายบริหาร ในกรณีที่เมื่อชวงต9นเดือนที่ผานมานะคะ เรายังทราบวาฝนตก
หนักแล9วก็มีน้ําหลากคอนข9างจะเยอะ ซึ่งจากเหตุผลจากน้ําหลากเยอะเนี่ย ได9ทําให9โป`ะของอบจ. เรามีป1ญหา
ถึงขนาดวาแตกหรือวามีเสียหาย แล9วก็มีทราบวามีเจอเรื่องศพนะคะ มีผู9เสียชีวิตด9วยนะคะ ก็อยากจะเรียน
สอบถามในรายละเอียดของตรงนั้น แล9วที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือจากการที่น้ําหลากครั้งนั้น ได9ทําให9มีวัชพืช
ผักตบคอนข9างเยอะ ก็จะทําให9โป`ะของเรามีป1ญหาด9วยและหลาย ๆ ที่ ก็ประสบป1ญหาเรื่องด9วยนะคะ แม9
กระทั่งที่หนองหลวง ที่อบจ.เราได9ยืมเรือดันวัชพืชจากพะเยามา จากการที่ได9ทราบขาวนะคะ ก็เลยอยากจะ
ทราบวาเราจะต9องยืมเรืออยางนี้ไปอีกนานขนาดไหน เชียงรายเราเปZนเมืองที่เชียงราย เมื่อกอนพะเยาคือ
อําเภอหนึ่ง ของจังหวัดเชียงราย เปZนอําเภอหนึ่งที่แตกออกไปเปZนจังหวัด แตเดี๋ยวนี้ในการทํางานจังหวัดที่เปZน
พี่ใหญกลับต9องไปขอยืมเรือดันวัชพืชจากจังหวัดที่เราแยกออกจากตัวเรามา ก็อยากจะเรียนสอบถามทางฝJาย
บริหารนะคะ วาทานมีแนวทางในการทํางานตรงนี้ยังไงบ9าง เพราะวาเห็นมาวาเปZนการยืมที่ไมใชครั้งเดียว ยืม
หลายครั้งมาก อบจ.เรามีศักยภาพที่จะสามารถซื้อเรือกําจัดผักตบชวาอยางนี้ ได9ไหมอยากเรียนสอบถามคะ
ขอบคุณคะ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับผม ครับทานใดจะตอบครับเชิญครับ เชิญทานปฎิบัติหน9าที่นายกครับ
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-10นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติหน/าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภา ทานสมาชิกผู9ทรงเกียรติทุกทานครับ เรื่องวัชพืช จะเปZนเรื่องที่ทางผมเอง
กับทานประธานสภากับหนวยงานของจังหวัดโดยเฉพาะ ทานผู9วาราชการจังหวัด ก็ได9ตระหนักในป1ญหาตรงนี้
รวมกัน พวกเราก็พยายามที่จะหาทางแก9ไขนะครับ โดยเฉพาะที่ผานมาเราก็มีการแก9ไขเฉพาะหน9าในเรื่องของ
การกําจัดผักตบชวา เราจัดให9มีกิจกรรมเทคอcอฟเพื่อบรรเทาป1ญหาเรื่องอุทกภัย ซึ่งก็คงเปZนการแก9ป1ญหา
เฉพาะหน9าชวงที่มันรุนแรง ซึ่งเรื่องนี้ผมเองมีโอกาสได9พูดคุยกับทานผู9วาราชการจังหวัด วาต9องเปZนการบูรณา
การจากทุกสวนราชการหลายแหงนะครับ ในสวนขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ต9องพิจารณาในด9าน
ของสถานะการคลังกอนครับ กอนที่จะตัดสินใจเพราะในการดําเนินการนั้นก็ต9องได9รับความรวมมือจากทาน
สมาชิกด9วย หากมีงบประมาณเพียงพอที่จะดําเนินการได9นะครับ ตรงนี้ผมก็เห็นด9วยในการที่จะรวมกันแก9ไข
ป1ญหาเรื่องของผักตบชวาในระยะยาว ซึ่งก็คงต9องดูทาทีของจังหวัดด9วย ซึ่งจังหวัดเองก็ไมฟ1นธงออกมาวาให9
อบจ.ชวยจัดการเรื่องนี้ เพราะวามีหนวยงานของกรมโยธา มีกรมเจ9าทา มีหนวยงานประมง หลายแหงที่ต9อง
มาชวยกันดูในจุดนี้นะครับ ซึ่งทางองคกรปกครองสวนท9องถิ่น ก็คือหนึ่งในเครือขายที่จะเข9าไปรวมนะครับ ซึ่ง
ในระยะยาวทานผู9วาราชการจังหวัดเองก็พูดเชิงนโยบายวา อาจจะมีการกําจัดผักตบชวาให9หมดไปนะครับ โดย
แบงพื้นที่ให9ชุมชนโดยรอบทําหน9าที่ดูแลเก็บผักตบชวากันเปZนระยะนะครับ ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยเองก็มี
นโยบายที่ จ ะให9 ชุมชนได9กํ า จัดผั กตบชวา โดยมี การซื้อเรือแจกนะครับ เปZ นเรื่องระยะยาวที่จ ะต9องมีก าร
ดําเนินการ แตในชวงที่วาจะกําจัดให9หมดไปกอน ยังไงตรงนี้ผมเองก็เคยพูดตอสภาวาเราจะขอรับเปZนนโยบาย
ที่เราจะชวยกันนะครับ ที่จะให9มีเครื่องจักรตรงนี้ เพื่อมาชวยในงานด9านนี้แตทั้งนี้ก็ขอดูสถานะการคลังกอนวา
มีความพร9อมเมื่อไหร แล9วก็ดําเนินการไปตามระเบียบกฎหมายเสร็จเรียบร9อยแล9วก็ไมเปZนป1ญหานะครับ ผม
ขอรับในหลักการดังนี้นะครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับขอบคุณครับชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับเรือเกี่ยวกับผักตบชวาแล9ว นะครับ แล9วเรื่องของที่ทานทรงศรี
ค9างไว9เมื่อกี้เรื่องของโป`ะนะครับ ไมทราบวาทานใดชี้แจงครับเชิญครับ
นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติหน/าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาและทานสมาชิกครับผมขออนุญาตให9ทางผอ.สํานักการชาง ซึ่งทานได9เปZน
ผู9ลงมือลงปฏิบัติงานในวันนั้นได9ชี้แจงครับ

/นายสมชาติ...
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-11นายสมชาติ วัฒนากล/า ผู/อํานวยการสํานักการชาง
เรียน ทานประธานสภา ทานสมาชิกผู9ทรงเกียรติที่เคารพครับ ขอตอบคําถามเรื่องของโป`ะ เนื่องจาก
วาโป`ะกับเรือ ซึ่งใช9งานไม9ดอกอาเซียน โดยมัดติดกับโครงเหล็กที่เปZนราวเขื่อนปIองกันตลิ่ง ในวันที่น้ําขึ้น ก็
กําชับไปมัดอีกรอบหนึ่งปรากฏวามีทั้งผักตบมีทั้งซุงเข9าไปกระแทก แล9วก็เข9าไปติดอยูที่ฝายเชียงราย แล9วตอน
นั้นก็เรารู9แล9ววามันติดตรงนั้น เราก็ไปประสานฝายเชียงรายวาจะกู9ออกมา แตน้ํามันเชี่ยวมากก็ทางฝายบอกวา
ยังไมให9ลงไปเพราะมันอันตรายตอคนกู9นะครับ ปรากฏวาเรือดูดทรายของลําใหญ ใหญกวาแพเราหลายเทา
ไปกระแทกคือเรือก็หลุดออกไปนะครับ เพราะวาฝายเชียงรายเค9าเป4ดร9อยเปอรเซ็นตแตปริมาณน้ําเหนือเข9ามา
มากมันจึงทวมริมตลิ่งทั้งสองฝ1Vง เรือก็เข9าไปกระแทกทําให9โป`ะเราเสียหาย อีกวันหนึ่งทางอบจ.ก็ไปกู9แพของเรา
ใช9ทั้งรถเครนปรากฏวาไปเจอศพนิรนามในแพทําให9การกู9แพของเราต9องชะงักทันทีเลยนะครับ หลังจากนั้นก็มี
นักขาวเข9ามาสัมภาษณ มีทั้งผู9วาเข9ามาดูพื้นที่เราก็สามารถกู9แพบางสวนออกได9นะครับ แล9วก็ทางตํารวจก็เอา
ศพนิรนามไป ซึ่งตอนนี้เราได9กู9แพมาหมดแล9ว ซึ่งก็เสียหายเยอะเหมือนกันนะครับ เรือเราไมเสียหาย เรือแยก
ออกมาได9 แตโป`ะก็สภาพเกามากใช9งานมาประมาณห9าปYนะครับ ถังก็รั่วละ เหล็กก็ชํารุดถือวาชํารุดเยอะครับ
ในเรื่ องของผั กตบชวาจากการที่เราไปเทคออฟหนองหลวง ที่บ9า นดงห9 วยสัก ทานผู9 ว าก็ บอกวาทานจะมี
นโยบายวาจะแยกเปZนโซนโซนเพราะวาหนองหลวงกว9าง มีพื้นที่ติดหลายตําบล ซึ่งสามารถแยกเปZนโซนได9
สวนที่นํา เสนอวาเรือ รถที่ กํา จัดที่ดีคันหนึ่งคือ รถแม็ คโครคอยาวนะครับ อบจ.เราไมมีรถแม็คโครคอยาว
ทําบุ9งกี่ให9สามารถทําให9เปZนตะแกงมาตักได9เพราะการกําจัดผักตบชวา คือดันผักตบชวาเข9าฝ1Vงโดยใช9เรือโดย
ใช9สลิงลากแล9วก็ใช9แม็คโครคอยาวซึ่งยาว 15 เมตร ตักขึ้นมาได9 แล9วก็ใสรถแล9วไปกําจัดทําเปZนปุdยได9 ราคารถ
แม็คโครคอยาว คันหนึ่งก็ประมาณ 7,000,000 กวาบาท จากการสอบถาม อบจ.เราควรจะมีนะครั บ
ขอบคุณครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับขอบคุณครับ เชิญทานวัชรพงษครับ
นายวัชรพงศ ปCโย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภา ทานปฏิบัติหน9าที่นายก หัวหน9าสวนราชการ ทานสมาชิกผู9ทรงเกียรติ
ผมนายวั ช รพงษ ป4 โ ย สมาชิ ก สภาองคการบริ หารสวนจั ง หวั ด เชี ย งราย เขตสี่ อํ า เภอเมื อ งครั บ
ผมอยากจะนําเรียนเรื่องของการกําจัดผักตบชวานะครับ คือเหตุที่เกิดขึ้นคือตําบลห9วยสักนะครับ ที่หนอง
หลวงแล9วบริเวณกว9างไปจนถึงบ9านรองเผียว รองเบ9อ เปZนสาเหตุที่ให9ต9องกําจัดผักตบชวา แล9วก็แม็คโครของ
เรานั้น ก็ไปทํา งานชวย พอไปทํา งานชวยนะครับ กํ าจั ดผัก ตบชวาเสร็จ เรี ยบร9 อย ผั กตบชวากลับดั นลงไป
ข9างลางทําให9เกิดป1ญหาข9างลางอีกนะครับ ที่อําเภอเวียงชัย ที่ตําบลสิริเวียงชัยแล9วก็ตําบลข9างเคียงทําให9เกิด
ทําให9ฝายน้ําล9นแตก ป1ญหาที่ในเขตรับผิดชอบของผมที่ชาวบ9านเค9าเดือดร9อนคือน้ําทวมขังนานเกินไป ตอนนี้
ไปดูก็ยังทัน เพราะวาตอนนี้ข9าวตายหมด ไมสามารถที่จะฟUeนได9ต9องไปหาอะไรมาปลูกใหมเอากล9ามาปลูกใหมก็
ยังไมทัน เพราะวาตอนนี้น้ํายังทวมขังอยูเปZนป1ญหาที่เราเปZนองคกรใหญ ผมอยากจะฝากทานประธานถึงผาน
คณะผู9บริหารวาเรานาจะมีอะไรเปZนของเรา เหมือนสจ.ทรงศรี คมขํา ได9พูดไปเมื่อกี้นะครับวาเรานาจะมีของ
เรา เพื่อจะกําจัดไมใชวาเห็นแตประโยชนสวนตัวเห็นแตเขตของตัว วามีผักตบชวาอะไร หลายเขตก็มีอยู เราก็
สามารถไปกําจัดได9อันนี้คือป1ญหาที่ใหญหลวงเหมือนกันนะครับ ที่จะต9องชวยกันกําจัดผักตบชวา เพราะวา
ป1ญหาที่ชาวบ9านเค9าเดือดร9อนเวลาร9องเรียนมามาพูดเราก็ไปแก9ไขป1ญหาบอกวาเทคออฟอะไรมันก็ทําได9ไม
/คอยเทาไหร...
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-12คอยเทาไหร เราไมรู9 ค รั บ ใครจะไปลงน้ํ า ทั้ ง วั น ทั้ ง คื น มั น ไมมี ห รอกครั บ แก9 ไ ขป1 ญ หาไมได9 ถ9 า เราไมใช9
เครื่องจักรกลที่ใหญขึ้น ที่จะสามารถที่จะกําจัดได9เยอะ นะครับ มันเปZนป1ญหาที่ใหญจริงๆ แล9วก็ทําให9เรา
นั้นเปZนองคกรที่ใหญก็อยากจะให9องคกรใหญใหญมีอุปกรณที่ใหญแล9วกระทําให9เรานั้นแก9ป1ญหาให9ราษฎรใน
พื้นที่ได9หลายหลายพื้นที่ ที่เขามีบางทานบางคนเค9าไมอยากจะพูด เพราะก็พูดไปแล9วมันก็ยังไง แล9วมันก็ไมมี
อุปกรณที่จะไปกําจัดก็ต9องใช9คนก็ต9องใช9คนมากอยางนี้ละครับ แล9วทีนี้ในพื้นที่เราก็ทําเต็มที่ แตเต็มที่แล9วมันก็
ยั งไมหมด อั น นี้ คือป1ญ หานะครั บผมก็ อยากจะฝากทางด9 า นประธานผานคณะผู9 บริ หารวา ถ9 า เรายั งมี จิ ต
วิญญาณที่จะบริหารก็อยากจะขอฝากวาขอให9พิจารณาเรื่องของเครื่องจักร ไมวาแม็คโครคอยาวหรือเครื่อง
กําจัดผักตบชวา ผมอยากจะขอให9นําไปไว9ในดุลพินิจที่จะพิจารณาเสนอตอไป แล9ว เรื่องที่สองครับ ผมเปZน
ชาวสวนลําไยนะครับ ผมอยากจะนําเรียนฝากทานประธานไปถึงฝJายผู9บริหารนะครับ วาวันนี้เรานาจะมีอะไร
ที่วามนุษยสัมพันธเหมือนวาภาคใต9เค9ามีป1ญหาเรื่องผลไม9แล9วก็เราทําเอ็มโอยู มาขายทางบ9านเราได9 ชวยกันไป
แล9วตอนนี้ลําไยราคาถูกลําไย เราก็อยากจะฝากวาให9ทําเอ็มโอยูกับ อบจ.ตรงไหนบ9างที่เค9าจะทานลําไย แล9ว
ผมก็อยากฝากวาขอให9ชวย ชวยได9ไหมครับ เพราะวาความเดือดร9อนของพี่น9องชาวบ9านชาวสวนนั้นเปZนป1ญหา
ที่ลําบากจริงๆต9นทุนในการทําลําไยนั้นก็ ปาเข9าไป 15 บาท 20 บาทแล9ว วันนี้ 12 บาท 13 บาท มันก็อยู
ไมได9มันก็ติดหนี้ เพิ่มพอกพูนไป แล9วจะให9อยูพอเพียงนั้นอยูไมได9นะครับ อันนี้ผมอยากจะฝากทางประธาน
ให9กับผู9บริหารวา เราจะโอนถายสินค9าของเรานั้นไปให9กับ อบจ.ตางๆ ที่เค9าอยากจะกินลําไยของเราเนี่ยได9ไหม
แล9วของเค9ามีอะไรวันหน9าเราก็เอามาลงแล9วเราก็จะชวยกันได9ไหม อยางนี้ครับวันนี้ผมขอฝากผมอยากจะขอ
ฝากวาสิ่งเหลานี้ที่เปZนความเดือดร9อนของพี่น9องชาวบ9านเราเปZนองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายเรานาจะ
ทําในสิ่งเหลานี้เพื่อแก9ไขป1ญหาความเดือดร9อนให9พี่น9องชาวบ9านผมขอฝากทานประธานไว9ครับผม
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับขอบคุณครับ จริงๆ แล9วป1ญหาผักตบชวาก็มีเยอะนะครับ เมื่อเช9าก็บอกวาได9รับแจ9งจากพี่น9อง
ชาวอําเภอปJาแดดนะครับ ก็เดือดร9อนขอความชวยเหลือมา ฝากเปZนการบ9านกับทางฝJายบริหาร ประเด็นเรื่อง
ของผักตบชวาอยางที่ทาน สจ.วัชรพงษ ได9อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องของหนองหลวง เกี่ยวกับเรื่องที่เราได9ไปขอยืม
เรือจากพะเยา อันนี้จริงๆ ผมก็อยากจะขอนําเรียนในที่ประชุมวาผมก็อยูในพื้นที่นะครับ วาในสถานการณวัน
นั้นผมก็อยูด9วย ซึ่งก็มีทานปฎิบัติหน9าที่นายกแล9วก็ทางทานผอ.บุญสม รวมทั้งทานผอ.จาก กองปIองกันแล9วก็
เข9าไปลงดูพื้นที่ด9วยกันจริงๆ วันนั้นก็คือมีป1ญหาเรื่องของฝายแตกที่บ9านดอนมูล อํา เภอเวียงชัยนะครับ ซึ่ง
ป1ญหาฝายแตกก็เกิดจากผักตบชวา เดิมเริ่มต9นคือผักตบชวาไปออกันที่ประตูน้ําที่หนองหลวงนะครับ ก็มีการ
แก9ไขป1ญหา ถ9าไมแก9 ทางห9วยสักเขตพื้นที่คือทานวัชระพงศน้ําทวมทุกปYเราก็ต9องมีการขอเครื่องไม9เครื่องมือ
เดิ ม ที ก็ ไ ด9 จ ากองคการบริ ห ารสวนจั ง หวั ด เชี ย งรายเราไป ในการนํ า รถแม็ ค โครไปขุ ด ตรงศู น ยจั ก รกล
กรมประมงแล9ว ก็ได9จากเอกชนก็ไปชวยด9วย ก็ระบายในได9ระดับหนึ่ง ก็ระบายได9น้ําก็พุงไปที่ฝายที่อยูด9านลาง
ก็ได9รับผลกระทบก็เปZนธรรมดานะครับ แตประเด็นเรื่องของการยืมเรือก็เห็นหลายทาน วาเกิดจากบางทีเรายืม
เรือไปทําให9มองไปวาจังหวัดเชียงรายของเรา ถ9าเดือดร9อน ก็ไปยืม จากพะเยาได9 อันนี้ผมขอเรียนเพิ่มเติมเดิม
ที่จังหวัดเชียงรายเรือที่เราไปยืม เปZนเรือของกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งจอดอยูที่กวcานพะเยา มีอยูสองลํา

/เราก็เลย...
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-13เราก็เลยขอยืมมาหนึ่งลํา ซึ่งเขาก็บอกไว9วาถ9ากรณีของเขาชํารุดหรือมีป1ญหาในลําที่อยูที่เขา แล9วมีป1ญหา
ผักตบชวา เขาก็จะเอาของของเขาคืน นั่นหมายความวากรณีมีป1ญหาพร9อม ๆ กันขึ้นมาทั้งพะเยาและเชียงราย
กรณีที่เรือที่อยูที่พะเยาหนึ่งลํานั้นเสีย เขาก็ต9องเอากลับ เราก็จะไมมีเรือในการแก9ป1ญหาตรงนี้ ในพื้นที่ของเรา
เลยอันนี้ก็คงจะต9อขอฝากนะครับ ฝากเปZนข9อการบ9านนะครับให9กับทางฝJายบริหารของเรานะครับ ก็มีสมาชิก
ทานใดจะเสนอในวาระ อื่นๆ ขอเชิญทานวสุพลครับ
นายวสุพล จตุรคเชนทรเดชา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภา เพื่อนสมาชิกสภาผู9ทรงเกียรติทุกทาน
ผมวสุพล จตุรคเชนทรเดชา เขตหนึ่ง อําเภอเชียงของ ตอนนี้มีสิ่งที่อยากจะสอบถามทางด9านฝJาย
บริหารนะครับ วาก็คงเปZนครั้งที่สามที่ถามในสภาแหงนี้นะครับ คือเรื่องของอาคารทาเรือบั๊กนะครับ ตั้งอยูที่
หมูหนึ่ง ตําบลเวียง อําเภอเชียงของนะครับ หมูบ9านผมเนี่ยครับ คําถามก็เปZนอยางนี้นะครับ ทานสมาชิกสภา
ทุกทาน ผมก็ได9ขออนุญาตใช9อํานาจตรงนี้ได9อภิปรายนะครับ อาคารหลังนี้เดิมทางด9านจังหวัดเชียงรายนะครับ
รวมกับทางด9านการทองเที่ยวและกีฬานะครับ ได9ดําเนินการกอสร9างอาคารหลังนี้มา มูลคาประมาณ 50 ล9าน
บาททีนี้ก็เกิดป1ญหาวา ไมสามารถที่จะดําเนินการจายเงินให9กับทางด9านผู9รับจ9างได9 นะครับ เพราะติดขัดกับ
ระเบียบ ซึ่งมีระเบียบใหมออกมาหลังจากนั้นครับ ทางด9านมหาดไทยเนี่ยพร9อมกับทางด9านกรมสงเสริมการ
ปกครองท9องถิ่นก็ได9หารือมาในทางด9านองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย เพื่อที่จะหาหนวยงานรองรับวาให9
รับโอนทรัพยสินตรงนี้ไปพร9อมกับหนี้สินประมาณ 30 ล9านนะครับ ในขณะนั้นองคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงราย จึงได9มีมติของสภาแหงนี้ รับโอนทรัพยสินตรงนี้มา พร9อมหนี้สินนะครับ หนี้สินตรงนี้รวมประมาณ
30 ล9านบาทนะครับ จากทานเขต สุวรรณนุภาพ ซึ่งเปZนผู9แทนของกรมสงเสริมการปกครองสวนท9องถิ่นก็ได9
เดินทางมารวมลงนามรวมลงนามนะครับ อาคารหลังนี้ครับ ตั้งเดนสงา อยูที่ทาเรือบั๊ก อําเภอเชียงของ เปZน
หน9าตาของประเทศเลยก็วาได9เพราะตรงจุดนั้นนะ จะเปZนจุดออเดอรหรือวาเปZนจุดตรวจคนเข9าเมืองพี่น9องทั้ง
ไทยลาว นักทองเที่ยวนานาชาติก็ได9เดินทางมาที่จุดนี้กัน อาคารหลังนี้ครับ ป1จจุบันผมยืนยันวานะครับ ผมได9
พูดในสภาครั้งนี้เปZนครั้งที่สามแล9วนะครับ อาคารหลังนี้ปรากฏวาถูกปลอยให9รกร9าง วางเปลา ไมมีการใช9งาน
ใดใดเลย ผมได9อภิปรายมาสองครั้ง แรกก็เปZนที่นาสนใจ แผนพัฒนาสามปYหรือสี่ปYขององคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงราย ไมมีญัตติไมมีแนวนโยบายนะครับ ไมมีแม9แตกระทั่งงบประมาณนะครับ หรือการเหลียวแล
แม9แตบาทสตางคเดียวเอาไปปรับปรุงบูรณะหรือใช9การให9มันกอเกิดประโยชน ทานประธานสภาครับ ขณะนี้
นะครับ อาคารหลังนี้รกร9างวางเปลา เถาวัลยขึ้นปกคลุมนะครับ เปZนแหลงมั่วสุม ของเด็กและเยาวชน ผมถึง
บัดนี้ครับ ได9เรียนแจ9งทานมาอีกครั้ง ได9เรียนทานมาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อทานได9ทํา หรือทัศนะใดใด ได9กลาว
รบกวนทานนะครับ เพราะด9วย ณ ขณะนี้ทางด9านจังหวัดเชียงรายนะครับ รวมกับ ทางด9านการขนสงได9นํา
งบประมาณมาปรับปรุงนะครับ ทางภูมิภาคและสถานที่ตาง ๆ แล9ว วงเงินประมาณ 280ล9านนะครับ ซึ่ง ณ
ขณะนี้ก็กําลังดําเนินกอสร9างอยู ณ อาคารหลังนี้ละครับ อยูใจกลางเลย อยูใจกลางนะครับทาน ทางอบจ.
เชียงราย องคการบริหารสวนเชียงรายติดหนึ่งเปZนสงา แตขาด รกร9างวางเปลาไมได9ใช9ประโยชนใดใดนะครับ
ในการนี้ผมก็ขอถือโอกาสสอบถาม ณ สภาแหงนี้นะครับ แทน พี่น9องประชาชนชาวจังหวัดเชียงของ ณ พี่น9อง
ประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายเนี่ยวาทานมีแผนงานที่จะพัฒนาหรือดําเนินการใดบ9างหรือไมนะครับ
/ถ9าหากไมอยางนั้น...
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-14ถ9าหากไมอยางนั้นจําเปZนหรือถอนหรือจะทุบทิ้งตรงนั้นนี่ทานได9โปรดได9พิจารณาดําเนินการด9วยเถิดนะครับ
ถือวาเปZนการพูดครั้งที่สามแล9วนะครับ มันเปZนเสียงสะท9อนจากพื้นที่มาไมนาเชื่อครับ อาคารขนาดใหญขนาด
นี้แตถูกปลอยปะละเลยนะครับ เราใช9หนี้แทนเขานะครับ หลังจากที่ได9รับโอนทั้งทรัพยสินและหนี้สินมารวม
30 ล9านบาท งบประมาณตรงนั้นเราสูญเสียไปอยางไร9คาครับ เพราะไมได9กอประโยชนใดใดเลย จึงฝากนํา
เรียนสภาแหงนี้นะครับ และผู9บริหารองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายนะครับ ได9โปรดพิจารณาได9แก9ไข
ป1ญหานี้ให9ด9วยครับขอบคุณครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับขอบคุณครับ เชิญทานปฏิบัติหน9าที่นายกครับ
นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติหน/าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาและทานสมาชิกผู9ทรงเกียรติทุกทานนะครับ เริ่มด9วยทาเรือเชียงของนะครับ
ก็เปZนป1ญหาเปZนเหตุที่คาราคาซังมาพอสมควรนะครับ ทางผมเองในฐานะที่เข9ามาเปZนผู9บริหารก็ไมได9นิ่งนอนใจ
ก็พยายามที่จะหาลูทางที่จะพัฒนาอาคารแหงนี้ให9เกิดประโยชนนะครับ ผู9บริหารชุดที่ผานมาก็ได9มีการกําหนด
แนวทางในการบริหารไว9สามแนวทาง ก็ คือวาทาง อบจ.จะไปบริ หารเอง อยางที่สองก็คือจะให9เอกชนไป
ประมูล ซึ่งให9เอกชนไปประมูล ก็จะมีอยูสองลักษณะก็คือวา ถ9า ไมเกินสามปYก็เปZนอํา นาจของผู9 บริหารเอง
ถ9าเกินสามปYก็ต9องขอความเห็นชอบจากสภาแล9วก็อีกแนวทางหนึ่งก็คือโอนให9กับองคกรปกครองสวนท9องถิ่น
ในพื้นที่รับไปบริหาร ซึ่งเรื่องนี้ผมเองก็ได9มีโอกาสได9พูดคุยกับทางทานนายอําเภอเชียงของ ทานทัศนัย ทานก็
เคยปรารภวา ทานก็เสียดายอยูเพราะวาอาคารยังมีความสมบูรณนะครับนาจะมาใช9ประโยชนในการที่จะ
บริหารจัดการให9เกิดประโยชนได9นะครับ เนื่องจากวาเปZนอาคารที่มีความสมบูรณและ ก็อยูบริเวณที่สามารถ
จะทําเฉพาะกิจอะไรก็ได9นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับในวันที่ 11 สิงหา ทานนายอําเภอ ก็เลยเชิญผู9ที่เกี่ยวข9อง
ทุกฝJายในสวนของ อบจ.ไปพูดคุยในการปฏิบัติเปZนกิจจะลักษณะบริเวณนั้นนะครับ ในสวนของอําเภออยูด9วย
หาข9อตกลงกันวาเราจะใช9ประโยชนอาคารหลังนี้อยางไร วันที่ 11 ผมติดประชุม กจจ. ก็เลย จะมอบให9ทาง
ผอ.กองพัสดุและทรัพยสินแล9วก็ทางด9านฝJายนิติการ ไปรวมประชุมด9วย ซึ่งผมได9เรียนทานนายอําเภอเชียงของ
ได9รับทราบไปแล9วนะครับ ก็คงจะได9กําหนดแนวทางนะครับ คงจะไมปลอยให9มันไร9ประโยชนอยูอยางนี้นะครับ
ขอรับวาจะเข9าไปบริหารจัดการให9ในเร็ววันนะครับ ขอเรียนชี้แจงตอสภาครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับ ขอบคุณครับก็ทานนายกก็ได9ชี้แจงเบื้องต9นไปแล9วนะครับ วันที่ 11 เค9าก็คงมีการหารือในเรื่องนี้
ยังไงก็เชิญสมาชิกในพื้นที่นะครับ เข9าไปรวมรับฟ1งตรงนี้ ถ9าเปZนไปได9ก็อยากจะขอให9ทางคณะกรรมการสามัญ
ก็ไปรวมจะได9แชรความคิดนะครับ ทานใดมีอีกไหมครับเชิญครับเชิญทานสมชาติครับ

/นายสมชาติ...
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-15นายสมชาติ ขวัญชัย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายครับ
ผมสมชาติ ขวั ญ ชั ย สมาชิ ก สภาองคการบริ ห ารสวนจั ง หวั ด เชี ย งราย เขตอํ า เภอแมลาวครั บ
ขออนุญาตสอบถามผานทานประธานไปถึงระดับทานนายกแล9วสําหรับชางนะครับ วันเวลานาจะปYกวาครับ
ไมทราบวาปฏิบัติหน9าที่นายกก็ยังจําได9อยูหรือเปลาครับ ครั้งหนึ่งเคยนําผู9นําพอหลวงแล9วก็ผู9ชวยผู9ใหญบ9าน
แล9วก็ผู9นําของหมูสี่ มาพบทานปฏิบัติหน9าที่นายกที่ห9องทํางานนะครับ เค9ามีความเดือดร9อนในเรื่องของ การ
วางทอที่แบบพื้นพื้นของชาวบ9านนะครับ พอมาที่เรื่องงบประมาณที่น9อยน9อย แล9วก็เกิดอุทกภัย น้ําปริมาณ
มากทําให9ทอเหลานั้นใช9หลายหมูบ9านมันพังนะครับ มันพังพอพังเสร็จแล9วเนี่ยเค9าก็ร9องมาที่ผม ผมก็เลยพาเข9า
พบกับทานบรรเจิ ดนะครับ ซึ่งในขณะนั้ นทานบรรเจิ ดก็ได9รับปากนะครับ วาจะใช9งบในเรื่ องของอุทกภั ย
นะครับ ได9รับปากไว9 ซึ่งก็ดีใจการกลับไปก็ดีใจกันคุยกัน ทั้งหมูบ9านวา อบจ.เราจะเข9ามาชวยให9 เสร็จแล9วเนี่ย
ตอนนี้มั นปYก วาแล9ว ครับ เมื่อสองอาทิตยที่ผานมาอํา เภอแมลาวก็เปZนอําเภอหนึ่ง ที่เกิด ป1ญหาในเรื่ องของ
น้ํ า ทวม บ9 า นผมก็ ยัง ทวมแล9 ว ครั บ เกิ ด น้ํ า ทวม แล9 ว ก็เรื่ องจากถู ก กระแสน้ํา หลายสาย เชน ชลประทาน
น้ําบนดอยนะครับมาบรรจบกันแล9วก็ไปอุดทอตรงนั้นพังอีก พังอีกแล9ว ก็อยากจะเรียนถามวา เรารับปาก
ชาวบ9านแล9วเปZนเรื่องความเดือดร9อนของชาวบ9านนะครับ ทานก็ได9รับปากของการใช9งบอุทกภัยนะครับ นี่ผาน
มาปYกวาแล9วนะครับยังไมมีการดําเนินการใดใดทั้งสิ้นเลยนะครับ ก็อยากจะสอบถามทานวาถ9าทานไมทําหรือ
วาติดขัดป1ญหาอะไรตางๆ ก็อยากจะให9ออกเปZนหนังสือเพื่อให9ชี้แจงกับผู9นําวาทําได9หรือไมได9นะครับ แตถ9าเรา
เงียบแบบนี้ป1ญหาตามมา คือเค9าก็ไมได9มาตามที่นี่ครับ เค9าก็มาตามที่ผม ผมก็ต9องมาสอบถามเพราะผมเปZน
ตัวแทนของชาวบ9านนะครับ มันมีป1ญหาอยางนี้ก็คือเรื่องเดือดร9อนของชาวบ9าน เราก็อยากชวยเราก็อยากให9
อบจ.ของเรามาชวยดําเนินการด9วยก็ฝากมาสอบถามผานทางทานประธานสภาด9วยครับ ขอบคุณครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับผมเชิญทานปฎิบัติหน9าที่นายกครับ
นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติหน/าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรีย น ทานประธานสภาและทานสมาชิ ก ผู9 ทรงเกีย รติ นะครั บ ก็ ข อบคุ ณนะครั บ ต9 องขอเรี ย นกั บ
ทานอยางนี้วาเรื่องป1ญหาความเดือดร9อนของพี่น9องประชาชนนั้นมีเยอะจริงๆ เพราะวาทุกวันผมก็พยายามที่
จะแก9ไขป1ญหาอยางเมื่อวานทานสจ.ฉัตรชัย ก็ยังโทรมาเรื่องดินสไลดที่แมฟIาหลวงนะครับ ผมก็ได9สงเจ9าหน9าที่
ไปดําเนินการให9แล9วนะครับ ก็ถือวาอะไรที่มันเดือดร9อนเรงดวนบางทีผมอาจจะไมได9แจ9งตอทานสมาชิกได9
ทราบ ก็จะมีการประสานงานกับทานสมาชิกได9ตลอดเวลาที่เราทําได9 อยาง ผอ.ชาติก็รับโทรศัพทผมตลอดหรือ
หัวหน9าเสถียร หรือทานผอ.บุญสม บางทีเปZนเรื่องที่เราตระหนักอยูตลอดเวลาวาป1ญหาความเดือดร9อนอะไรที่
เราทําได9 เราก็จะรีบทําแม9วาเราจะไมประกาศหรือไมได9ประชาสัมพันธ บางทีทานก็อาจจะยังไมทราบวาเรา
ทํางานกันไมมีแม9แตวันหยุด ไมนับเวลาราชการอยางเดียว เพราะฉะนั้นเรื่องที่ทานได9พูดถึงเมื่อกี้นะครับก็ขอ
วา ผมอาจจะสั่งการไปแล9ว หรือวามันเรื่องมันติดขัดในเรื่องของอํานาจหน9าที่หรือไมหรือเกิดศักยภาพในอปท.
อื่นหรือไม ตรงนี้ผมจะไปตรวจสอบ ถ9าหากเปZนไปได9ก็ขอให9
/ทานทําเรื่อง...
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-16ทานทําเรื่องมาใหมอีกครั้ง ผมบางทีเรื่องมันเยอะ มันเลยจําไมหวาดไมไหวนะครับผม การออกไปพื้นที่แตละ
ครั้งผมก็รับเรื่องมาเยอะ บางเรื่องก็ทําได9เร็วบางเรื่องก็ยังติดขัดอยูในอํานาจหน9าที่บ9าง ในเรื่องที่ผมในเรื่องของ
งบประมาณ ในเรื่องของเงื่อนไขของพื้นที่บ9างมันมีประเด็นป1ญหาเยอะเยอะนะครับ เพราะฉะนั้นเราขอได9เรียน
ขอให9 ทานแจ9งมาใหมอีกครั้ง หนึ่งจะได9ทํา สั่งการไป ทุก เรื่องสวนใหญผมจะรับเรื่อง ผมจะสั่ งการไปบางที
เจ9 า หน9 า ที่ เ ค9 า ก็ ไ มได9 แ จ9 ง ไมได9 ร ายงานวามาดํ า เนิ น การแล9 ว อยางไรอยางนี้ ผ มก็ ต9 องขออภั ย ตอทานด9 ว ย
เพราะฉะนั้นก็ขอเรียนวาอะไรก็แล9วแตที่ผมได9ไปรับทราบ รับรู9 แล9วก็ได9ไปคุยแล9ววาจะชวยเหลือก็ขอให9ทาน
ได9ติดตามและชวยเตือนความจําครับ ก็ต9องขอขอบคุณทานด9วยนะครับ ขอบคุณมากครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับเชิญทานอทิตาธรครับ
นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายคะ และทานสมาชิกสภาผู9ทรงเกียรติ
ทุกทานคะ
ดิฉันอทิตาธร วันไชยธนวงศ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย อําเภอเทิง เขตสองคะ
ดิฉันขอนําเรียนเพิ่มเติมนะคะ จากการอภิปรายจากทาน สจ.ทรงศรี คมขํา เมื่อประมาณกลางเดือนที่ผาน
มานะคะ ทานผู9วาราชการจังหวัดเชียงราย ทานผู9บัญชาการจังหวัดทหารบกเชียงราย และผู9สื่อขาวนะคะ จาก
หลายชองทีเดียวได9เดินทางเข9าในพื้นที่อําเภอเทิง สาเหตุเนื่องจากมีน้ําทวมขังนะคะ เข9าพื้นที่การเกษตรเปZน
จํานวนนับ 10,000 ไร แตในพื้นที่ในตําบลหนองแรด อําเภอเทิงนะคะ ในขณะเดียวกันก็มีการทวมขังไปยัง
ไหลทวมขังไปยังในพื้นที่ตําบลเวียง อําเภอเทิง ซึ่งในวันนั้นทางผู9บัญชาการจังหวัดทหารบก ทานก็ได9นําแผนที่
ขนาดใหญเปZนแผนที่ท9องน้ํา นํามากางดูโดยดูวาสาเหตุของพื้นที่ที่น้ําทวมขังมันเกิดจากอะไร ทานสมาชิกสภา
เขต 1 ทานสจ. บุญตัน เสนคํา ทานก็ได9อยูในพื้นที่ด9วย เนื่องจากเปZนพื้นที่ของทาน วันนั้นตัวดิฉันเองก็ได9มี
การได9รายงานป1ญหาและสภาพของพื้นที่ท9องน้ํา ในสวนของอําเภอเทิง เปZนลําน้ําที่ไหลมาจากจังหวัดพะเยา ก็
คือลําน้ําลาวนะคะ น้ําลาวลงมาทุกปY ในกรณีเมื่อมีฝนตกหนักนะคะ ก็จะเข9ามารวมตัวกันกับลําน้ําหงาว ซึ่ง
ไหลลงมาจากพื้นที่สูงในตําบลตับเตา อําเภอเทิง มาเจอกันกับลําน้ําอิงแล9วหลังจากนั้นก็ไหลผานจากเขต
พื้นที่ ตําบลเวียงไปตําบลหนองแรด ไปยังอําเภอขุนตาล อําเภอพญาเม็งราย และไหลลงน้ําโขงที่บ9านปากอิง
อําเภอเชียงของคะ ทั้งนี้ป1ญหาที่เกิดขึ้นนั่นก็คือวาเมื่อลําน้ําที่ไหลมา แล9วเจอเศษวัชพืชโดยเฉพาะผักตบชวา
ในแตละตําบลไมวาจะเปZนตําบลตับเตา ที่เปZนน้ําไหลลงมาจากที่สูงลงมาตําบลหงาว บริเวณพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมด
จะมีลําคูลําคลองมีแมน้ําสาขาอะไรหลายสาย ซึ่งก็เกิดจากการทวมขังนะคะ ผักตบชวาเปZนพืชที่มีการขยายที่มี
การแพรพันธุอยางรวดเร็วมาก ป1ญหาก็คือวาการระบายน้ําไมทัน จึงเกิดน้ํามาทวมขังในพื้นที่ตําบลหนองแรด
เชนกันคะก็เกิดน้ําเออทวมแล9วก็เปZนขาวไปซึ่งในสวนตรงนี้เอง ดิฉันก็ได9นําเรียนนะคะ ซึ่ง ณ วันนั้นอยูด9วยกัน
กับทานสจ.บุญตันด9วย ก็นําเรียนวาหากวาในสวนของเรือนะคะ ถ9าหากเรามีการจัดซื้อเรือกําจัดผักตบชวา
ขึ้ น มาโดยที่ ไ มต9 อ งไปยื ม จากพื้ น ที่ อื่น โดยเฉพาะจั ง หวั ด พะเยา ซึ่ ง อบจ.เชี ย งรายเราเองหากจะดู จ าก
งบประมาณมาดูจากรายได9แล9ว เรามีงบประมาณมีรายได9สูง กวาจังหวัดพะเยาด9วยซ้ําและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวา
ป1ญหา ณ ขณะนี้มันเปZนป1ญหาความเดือดร9อนของพี่น9องประชาชน เปZนป1ญหาเรื่องปากท9อง เปZนเรื่องของ
ความจําเปZนเรงดวนที่เราจะต9องมีการแก9ไขด9วยซ้ํา ดิฉันสงสารประชาชนนะคะ ที่วันนั้นนะมาเฝIารอ
/ทานผู9วาราชการ...
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-17ทานผู9วาราชการจังหวัดและทานผู9บัญชาการจังหวัดทหารบก หลายหลายคนบอกวาเท9าได9แชน้ํามาเปZนอาทิตย
แล9ว หลายๆคนบอกวาข9าวปYนี้เสียหายไมรู9วาทีนี้จะหาเงินมาจากไหนที่จะมาสงลูกเรียนหนังสือ ทานผู9ว า
ราชการจั งหวั ด และทานผู9 บัญ ชาการทหารบกวั นนั้ นทานรั บ ทราบข9อมู ลไว9 ทั้ งหมดแล9 ว ถ9 า หากวาอบจ.
เชียงรายเราเนี่ย ได9มีการดําเนินการที่หลาย ๆ พื้นที่ สจ.รับข9อมูลมาจากหลายๆ อําเภอ จากพี่น9องประชาชน
นําข9อมูล นําเสนอเรื่องราวป1ญหาเนี่ยมายังอบจ.เชียงรายเพื่อหาแนวทางในการแก9ไขป1ญหาแล9ว หากวาเรามี
ความเห็ น วาเราจะนํ า งบประมาณบางสวน หากมี น ะคะ ก็ จ ะมานํ า เรี ย นขอร9 อ งผู9 บ ริ หารในการที่ จ ะหา
งบประมาณตรงนี้ ไปจัดหา หรือจะซื้อเรือกําจัดผักตบชวา เพื่อแก9ไขป1ญหาให9กับพี่น9องประชาชนทานมี
ความเห็นวาอยางไร ทานผู9ใหญนะคะ ทานบอกวาหากองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายสามารถดําเนินการ
ได9อันนี้ถือวาเปZนสิ่งที่ดีมาก เมื่อสักครูทานรักษาการนายกนะคะ ทานได9ตอบวาตรงนี้ก็จะต9องมีการดูจาก
สถานะการคลัง และก็มีการนําเข9าสูสภา ต9องสอบถามอะไรหลายๆ อยาง หากวาสภาเห็นด9วยละคะ เพราะวา
อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เปZนความเห็นที่เปZนความเดือดร9อนของพี่น9องประชาชน เราอยากจะชวยกันในการแก9ไข
ป1ญหาเปZนนโยบายขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายไมใชหรือคะทาน ที่เราบอกวาเราต9องการที่จะ
บริหารงบประมาณตรงนี้เพื่อการแก9ไขป1ญหาและความเดือดร9อนของพี่น9องประชาชน ดิฉันอยากจะนําเรียน
แล9ว ก็ขอความกรุณากับทานผู9บริหารนะคะ วาสิ่งนี้เปZนสิ่งที่พวกเราในหลายหลายพื้นที่นะคะ ทานสมาชิกสภา
หลาย ๆคนลงพื้นที่ปฏิบัติหน9าที่ ทําหน9าที่ของตนเองอยางเต็มที่แล9วก็ได9นําเอาป1ญหาความเดือดร9อนรับทราบ
ป1ญหาพวกนี้มาตลอด ก็อยากจะนําเรียนทานนะคะวามันถึงเวลาแล9วหรือยังที่เราจะนําเอางบประมาณที่เรามี
อยู ลองไปจัดสรร ลองไปหาดูนะคะวามีสวนไหนที่ดําเนินการได9แก9ไขป1ญหา ดิฉันก็อยากจะวิงวอนทานในการ
ชวยเหลือพี่น9องประชาชนคนจังหวัดเชียงรายคะขอบพระคุณคะ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกทานใดจะเสนออีกไหมครับครับ เชิญทานดอนครับ
ร.ต.อ.ดอน สมควร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย รักษาการนายก ทานผอ.
เนื่องจากวาในชวงนี้นะครับ เปZนชวงฤดูฝนนะครับ ก็ถนนนะครับ ที่เปZนอยูในความรับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนจังหวั ดเชีย งรายนะครั บ ก็มี อยูหลายเส9 น ซึ่งก็เปZนหลุมเปZนบอทํา ให9 ประชาชนนั้ นสัญจรไปมา
บางครั้งก็เกิดอุบัติเหตุนะครับ ตรงนี้ก็อยากจะฝากทางทานประธานสภาผานไปยังผู9บริหารชวยไปดูแลแล9วก็
ตรวจสอบ ในเรื่องของถนนด9วยนะครับ แล9 วก็ในสวนของอํา เภอเวีย งแกนนะครับ ตรงนี้ก็ขอขอบคุณทาง
สํานักชางที่พอทางชาวบ9านรายงานมาทางผม ผมก็รีบมารายงานกับทางสํานักชางนะครับ สํานักชางก็สงชาง
เข9 า ไปตรวจในพื้ น ที่ แ บบเรงดวนตรงนี้ก็ ซึ่ งสร9 า งความอบอุ นให9 กั บพอแมพี่ น9 องประชาชน ซึ่ง ตรงนี้ ทาง
ประชาชนเค9าก็ฝากขอบคุณมายังสํานักชางที่ได9เข9าไปตรวจเกี่ยวกับน้ําเซาะ ถนนขาด ซึ่งตรงนี้ก็ขอขอบคุณ
มา ณ โอกาสนี้นะครับ ขอบคุณครับประธาน
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับขอบคุณครับ เชิญทานพงษทรครับ

/นายพงษทร...

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

-18นายพงษทร ชยาตุลชาต สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภา ทานรักษาการนายก สมาชิกสภาผู9ทรงเกียรติทุกทานนะครับ
ผมพงษทร ชยาตุลชาต สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย เขตสอง อําเภอเชียงของ
พอดีจําประเด็นที่เห็นเพื่อนสมาชิกหลายทานเปZนหวงเรื่องของประชาชนที่อยูในพื้นที่นะครับ เพราะวาป1ญหา
ของประชาชนเนี่ย มันมีทุกวั นนะครับ แตป1 ญหาหลัก ๆ ก็คือเรื่ องเส9 นทางคมนาคมที่จ ะต9 องขนสินค9า ทาง
การเกษตรนะครับ ซึ่งผมเห็นวาตรงนี้นะมันสําคัญมากไมวาจะเปZนเรื่องของป1ญหาเรื่องผักตบชวาตางๆ ไมวา
จะเปZนเรื่องถนนหนทาง ซึ่งตอนนี้ ถ9าเราทําโครงการตรงนี้ให9ชัดเจนคือที่ทํายังไงวาผมได9คุยกับทางฝJายกองชาง
ได9มีนโยบายเมื่อสามสี่ปYกอน เขาได9ตั้งงบไว9สวนหนึ่ง เกี่ยวกับตั้งโซน โซนของหนึ่งของเครื่องจักร ซึ่งผมเห็น
ด9วยอยางยิ่ง เพราะเดี๋ ยวนี้เครื่องจักรเรามีอยูสองชุ ด แยงกั นไปแยงกันมา กวาเครื่องจักรจะไปถึงอีกแล9 ว
พนักงานก็ทํางานกวาจะกลับบ9านอีก บางครั้งก็ขอกลับมานอนเชียงราย กลับมาถึงก็ 9 โมง 10 โมง ทํางาน 4
โมง 5 โมงกลับนะครับ ซึ่งผมเห็นวา อบจ.เราเนี่ยเปZนเรื่องของการทํางานสวนท9องถิ่น เรื่องโครงสร9างพื้นฐาน
ตรงนี้สําคัญมากนะครับ แตทุกวันนี้ตัวโครงการตางๆ กองชางเนี่ยของเราไมได9ขาดอุปกรณเครื่องมือ หรือขาด
พนักงานที่มีความรู9 ความชํานาญที่ชัดเจน ในสวนนี้ผมเห็นวามันเปZนสิ่งที่สําคัญสําหรับ สจ.ทุกทานสิ่งที่สําคัญ
สําหรับอบจ.ที่ต9องเรงชวยเหลือโครงสร9างพื้นฐานให9กับประชาชนนะครับ มากกวาโครงการสามสี่ปYงบประมาณ
โครงการวาจัดอบรม จัดอบรมสามสี่โครงการ โครงการจะไปขอชาวบ9านมาอบรม ต9องลารายชื่อให9ได9 มาให9ได9
300 คน หรือลารายชื่อให9ได9มา 200 คน ซึ่งไมใช ชาวบ9านผมไมต9องการอยางนั้น การอบรมถ9าให9ดีต9องให9
ชาวบ9านเค9าเสนอขึ้นมาวาจะอบรมอะไร อบรมที่เปZนรูปธรรมสามารถนํามาปฏิบัติ ได9 เรื่องอบรมอาชีพเนี่ย
มีองคกรในจังหวัดเชียงรายเยอะแยะที่อบรมอาชีพ ไมต9องจําเปZนต9องอบรมซ9อน งบประมาณสวนหนึ่งต9องเท
มาอยางน9อยต9องห9าสิบ หกสิบ ผมวางบประมาณทั้งหมดของอบจ.นะครับ ในสวนหนึ่งก็คือวาผมยังติดเรื่องของ
ถ9าเปZนไปได9ในเครื่องจักรขอให9แบงตามโซนเลย ยังเครื่องจักรที่เราพูดถึง ถ9าเราจะซื้ออะไรผักตบชวาเนี่ย
เครื่องจั กรรถเนี่ ย กํา จัดผั กตบชวาเนี่ ย มันก็ ได9 พื้น ที่ใ หญๆ แตพื้นที่ คลองเล็ กๆ หลายๆ อํา เภอที่ร ถตรงนี้
เข9าไมได9เนี่ยต9องใช9แม็คโครคอยาวอยางเดียว ถ9ามีแม็คโครตรงนี้อยูตามจุดศูนยของเครื่องจักรกลของ อบจ.
แตละเขตเนี่ย ผมบอกวางานนี้อบจ.ได9แนนอนนะครับ อยางของสจ.ฉัตรชัย บนดอยครับ ดินทรุดปุ`บรถไถไป
ทันทีเลย ตรงนี้แหละครับผมวามันเปZนผลงานของตัวชี้วัดตรงนี้ได9ชัดเจนเลยชวยบรรเทาทุกขบํารุงสุขให9กับ
ประชาชนนะครั บ ก็ ขอฝากทางกองชางนะได9เ รงเขี ย นงบประมาณแล9 ว ก็ ใ ห9 ทํา ตามแผนเดิม เพราะวาผม
สนับสนุนครับ แตวาต9องเข9าใจวากองชางอุปกรณไมเพียงพอนะครับ ในสวนหนึ่งก็คืองบประมาณตรงนี้วา
แม็คโครไมเทาไหรนะครับ แล9วเราก็ต9องแก9ป1ญหาภัยแล9งอีก ภัยแล9งที่ผานมางบประมาณ เหตุการณเข9ามาปุ`บ
เราก็ไฟไหม9ฟางเลยครับ แตตอนนี้เราลืมไปแล9วภัยแล9ง แล9วเหตุผลน้ําทวมอีกแล9ว ตรงนี้ก็เปZนป1ญหาระยะยาว
ทานต9องเตรียมงานไว9เลยวาปYนี้ภัยแล9งอีก วัสดุปกรณครบต9องไปชวยชาวบ9านเลย วันนี้ก็มีบอบาดาล บอ
บาดาลตัวเกานะทีแรกโครงการออกไปไมวาจะเปZนโครงการสนับสนุนจากหลายๆ หนวยงานเนี่ยมันเจาะให9
70-80 เมตร ตอนนี้ก็ ตื้ น เขิ น หมด เพราะน้ํ า บาดาลมั น หมดไงครั บ แตวาเครื่ องจั กรกลของเรา เปZ น
เครื่องจักรกลที่มีคุณภาพมาตรฐานสามารถเจาะลงไปใต9ชั้นหินได9 น้ําตรงนั้นก็ใช9กับประชาชนได9 ซึ่งป1ญหาเรื่อง
น้ําตรงนี้ เรื่องน้ําดื่ม น้ําเย็นตรงนี้ก็สําคัญ แตผมรับปากวาแผนการทํางานการวางระยะของแผน ให9มองระยะ
5 ปY 10 ปYนะครับ โดยเฉพาะฝJายเรื่องโครงสร9างพื้นฐานครับ ขอบคุณครับ
/นายสุธีรพงษ...

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

-19นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ขอบคุณครับ มีสมาชิกทานใดจะเสนอเพิ่มเติมครับ เชิญทานบัณฑิตครับ
นายบัณฑิต สุรินเปา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภา ทานผอ.แล9วก็ทานรักษาการ เพื่อนสมาชิกสภาผู9ทรงเกียรติทุกทานนะครับ
ผมนายบัณฑิต สุรินเปา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย เขตแมสายนะครับ ก็วัน
นั้นนะครับ ประชาชนหรือผู9นําชุมชนทางเกาะช9างหรือศรีเมืองชุมที่ได9มีทานรักษาการนะครับได9ไปดูแลความ
เดือนร9อนของประชาชนในพื้นที่นะครับ ซึ่งทานรักษาการและคณะไปเยี่ยมเยือนพื้นที่ ที่เดือดร9อนนะครับ ก็ได9
มีหนังสือจากทานผู9ใหญบ9านหรือผู9นําชุมชนนะครับ ยื่นให9ทางทานรักษาการเรียบร9อยแล9วนะครับ แล9วถ9า
ประจวบวันนั้นเราไปดูในพื้นที่จริง และป1จจุบันนี้รถเข9าไมได9ครับ ตามที่ผมสงข9อมูลให9กับทานผอ.กองชางได9
เรี ย บร9 อยแล9ว ครั บ ทานผอ. ก็ รั บ เรี ย บร9 อยแล9ว ครั บ จึ ง วานี่ คื อเปZ น บทเรี ย นที่พ วกเราต9 อ งได9 รั บในพื้ น ที่
เนื่องจากหน9าฝน ก็อยากจะนําเรียนให9ทานและทางกองชางได9รับทราบของความเดือดร9อนของประชาชนนะ
ครับ การเดินทางนั้นในอนาคตคิดวาชวงการเก็บเกี่ยวนะครับ ถ9าไมมีการชวยเหลือผมยืนกรานเลยครับ วาถ9า
ไมได9 จริ งๆ เรามีเ หตุ นะครั บ และอีกประการหนึ่งเรื่องผัก ตบชวาอี ก ตรงนี้ก็ใ นพื้ นที่ผมก็มี พื้น ที่เยอะแยะ
เหมือนกั นนะครับ วั นนั้ นก็ ท างนายอํา เภอหรือผู9 นํา ก็ เ ข9 า พื้ น ที่ เหมื อ นกั นคิ ด วาหนัก หนาสาหั ส เหมื อนกั น
เวลาน้ําหลากขึ้นมานะครับ ผักตบชวามันลอยไหลล9นแล9วก็ทะลักไหลเข9าพื้นท9องนาครับ ทําให9ข9าว ในนา
เสียหายครับ ตรงนี้ก็อยากจะให9นําพิจารณาในองคกรของเราด9วยนะครับขอบคุณครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกทานใดจะเสนออีกไหมครับไมมีนะครับผมก็ได9ดํา เนินการตามระเบียบ
วาระครบถ9วนแล9วนะครับ กอนอื่นก็ต9องขออภัยทุกทานที่การประชุมอาจจะคอนข9างกะทันหันนะครับ แตเนื่อง
ด9วยก็เปZนเรื่องของข9อระเบียบในการเลือกตั้งคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ซึ่งต9อง
เลือกภายใน 15 วัน หลังจากตําแหนงวางลงนะครับ ซึ่งก็เปZนมติการประชุมเรงดวนต9องขออภัยด9วย แล9วก็
ขอขอบพระคุณทุกทาน ทางทานสมาชิก ทางทานปฏิบัติหน9าที่นายก ทานหัวหน9าสวนราชการทุกทานนะครับ
ที่ได9ให9ความรวมมือในการประชุมสภาในครั้งนี้นะครับ ผมก็ขอเลิกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงรายขอบคุณครับ
เลิกประชุมเวลา 16.25 นาฬิกา
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