สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่สอง ประจําป"พุทธศักราช 2560
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา
ณ ห0องประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
******************************************
ผู0มาประชุม
1. นายสุธีระพงษ
2. นายอัมรินทร
3. นายสมนึก
4. นางทรงศรี
5. นายสะอาด
6. นายวัชรพงศ
7. นายสิทธิการ
8. นายกิฒฒิชัย
9. นายอําพล
10. นายสวัสดิ์
11. นายจิรายุ
12. นางอิสราง
13. นายชัยยนต
๑4. นายบัณฑิต
15. นายอนุภาส
๑6. นายประเสริฐ
17. นายวสุพล
18. นางสาวอัญรัตน
19. นางอมรรัตน
20. นายสมเพชร
21. นายพิเชษฐ
22. นายบุญตัน
23. นางอทิตาธร
24. นายสมชาติ
25. นายฑราวุธ
26. ร.ต.อ.ดอน
27. นายปภาน
28. นายคณิสร
29. นายประสิทธิ์

วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
มณีรัตน
รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่ 1
ใจจักร
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
คมขํา
ส.อบจ.ชร.
อําเภอเมือง
เขตเลือกตั้งที่ ๒
ป3ญญาดี
ส.อบจ.ชร.
อําเภอเมือง
เขตเลือกตั้งที่ 3
ป6โย
ส.อบจ.ชร.
อําเภอเมือง
เขตเลือกตั้งที่ ๔
หวันแก;ว
ส.อบจ.ชร.
อําเภอเมือง
เขตเลือกตั้งที่ ๕
อิ่นสุวรรณ
ส.อบจ.ชร.
อําเภอเมือง
เขตเลือกตั้งที่ 7
เวียงสิมา
ส.อบจ.ชร.
อําเภอพาน
เขตเลือกตั้งที่ ๑
แสงบุญ
ส.อบจ.ชร.
อําเภอพาน
เขตเลือกตั้งที่ ๒
เผากา
ส.อบจ.ชร.
อําเภอพาน
เขตเลือกตั้งที่ 3
อุดม
ส.อบจ.ชร.
อําเภอพาน
เขตเลือกตั้งที่ ๔
ศรีสมุทร
ส.อบจ.ชร.
อําเภอแมสาย
เขตเลือกตั้งที่ 1
สุรินเปา
ส.อบจ.ชร.
อําเภอแมสาย
เขตเลือกตั้งที่ ๒
ปฏิเสน
ส.อบจ.ชร.
อําเภอแมสาย
เขตเลือกตั้งที่ 3
ชุมเมืองเย็น ส.อบจ.ชร.
อําเภอแมจัน
เขตเลือกตั้งที่ ๑
จตุรคเชนทรเดชา ส.อบจ.ชร.
อําเภอเชียงของ
เขตเลือกตั้งที่ ๑
จอมวุฒิ
ส .อบจ.ชร.
อําเภอแมสรวย
เขตเลือกตั้งที่ 2
รัตนาชัย
ส.อบจ.ชร.
อําเภอแมฟIาหลวง
เขตเลือกตั้งที่ 2
วงษา
ส.อบจ.ชร.
อําเภอเวียงปJาเปIา
เขตเลือกตั้งที่ ๑
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
นัยติ๊บ
ส.อบจ.ชร.
อําเภอเวียงเชียงรุ;ง
เขตเลือกตั้งที่ 1
จันทราพูน
ส.อบจ.ชร.
อําเภอดอยหลวง
เขตเลือกตั้งที่ 1
ท;าวชัยมูล
ส.อบจ.ชร.
อําเภอปJาแดด
เขตเลือกตั้งที่ 1
/ผู;ลาประชุม...
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-2ผู0ลาประชุม
1. นายเสนห
2. นายพงษทร
3. วาที่ ร.ต.จีรศักดิ์
4. นายฉัตรชัย
5. ส.ต.ต.ชมชาติ
6. นายสุวัฒน

ป3ญญาดี
ชยาตุลชาต
จูเปาะ
อภิสุนทรกุล
กัปปะหะ
ตระกูลโรจน

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

อําเภอแมจัน
อําเภอเชียงของ
อําเภอแมสรวย
อําเภอแมฟIาหลวง
อําเภอแมจัน
อําเภอเชียงแสน

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

ผู0เข0ารวมประชุม
1. นายบรรเจิด

ภูสมศรี

2. นางนุชนารถ

วดีศิริศักดิ์

3. นายสมศักดิ์
4. นายสมชาติ
5. ดร.เกียรติคุณ

ไชยชมภู
วัฒนากล;า
จันทรแกน

6. นางสาวอนงค
เยาวธานี
7. นางศศิธร
ดวงใจประเสริฐ
8. นายวัฒนา
ทันเรือน
9. นางทัชชา
สามัคคีนิชย
10. นายดรุณพัฒน
อินดี
11. นายบุญสม
ฤกษอุดม
12. นายวรวิทย
กิตติวงค
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.ปฏิบัติหน;าที่
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ผู;อํานวยการกองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ผู;อํานวยการสํานักการชาง
ผู;อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รักษาการแทนผู;อํานวยสํานักการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ผู;อํานวยการกองคลัง
ผู;อํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน
ผู;อํานวยการกองสงเสริมคุณภาพชีวิต
ผู;อํานวยการกองปIองกันและบรรเทาสาธารณภัย
หัวหน;าสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ผู;อํานวยการสวนวิศวกรรมการกอสร;าง
รองผู;อํานวยการสถานศึกษา
หัวหน;าฝJายนิติการและการพานิชย
หัวหน;าฝJายตรวจติดตามและประเมิน
หัวหน;าฝJายการเงิน
หัวหน;าฝJายบัญชี
หัวหน;าฝJายจัดหาพัสดุ
หัวหน;าฝJายทะเบียนพัสดุ
หัวหน;าฝJายพัฒนาอาชีพและการทองเที่ยว
หัวหน;าฝJายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง รักษาราชการแทน
ผู;อํานวยการกองการเจ;าหน;าที่
/นางรัชนี...
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-321. นางรัชนี
22. นายทรงวุฒิ
23. นางสายใจ
24. นางสาววรรณพัชร
25. นางสายสมร
26. นางจิตรา
27. นางสาวปราณปรียา
28. พันจาเอกทวีป
29. นางสาวพิมลพรรธน
30. นายปรีชา
31. นายณรงคศักดิ์
32. นางสาวจุฬาลักษณ
33. นางอุไร
34. นายประสิทธิ์
35. นางสุกัลยา
36. นางสาวรัชนีกร
37. นางสาวจุฑาทิพย
38. นายศุภโชติ
39. นางสาวนิราพร
40. นายวัฒนา
41. นายวชรพงษ
42. นายสิทธินนท
43. นายเอกสิทธิ์
44. นางสาวนิตยา
45. นายธนพัฒน
46. นายยุทธพงษ
47. นางสาวนฤมล
48. นางนัธทยภรณ

ชูบุปผา
พุทธิสกุลชัย
ไปรเวท
จินดาขัด
ชื่นใจ
กาวี
โพธิเลิศ
เชี่ยวสุวรรณ
จินดาขัด
พัวนุกุลนนท
ขันทะ
ณ เชียงตุง
สุภาวรรณ
เดนศิริโยธา
โพธิวฒ
ั น
ชัยสนิท
ชัยศรีสวัสดิ์
หอมนาน
ธรรมขันกาศ
กันแก;ว
สาริวงค
กันจินะ
สวัสดิ์นที
หงษคํา
วงคสีพรม
ป6นคํา
แสงจ;อย
เจี่ยงเพ็ชร

49. นายกรวิชญ
50. นางสาวดาริกา
51. นางตะวันฉาย
52. นายณัฐพล
53. นางสาวธัญญพัทธ
54. นางกรกนก

อินศวร
นันทชัย
เฟUVองวัฒนาพาณิช
เสรียศ
ศิจิตต
โจลัตสาหกุล

หัวหน;าฝJายสงเสริมและพัฒนาบุคลากร
หัวหน;าฝJายวินัยและสงเสริมคุณธรรม
หัวหน;าฝJายเรงรัดและจัดเก็บรายได;
หัวหน;าฝJายนโยบายและแปน
หัวหน;าฝJายกิจการสภา อบจ.
หัวหน;าฝJายการประชุมสภา อบจ.
หัวหน;าฝJายงบประมาณ
หัวหน;าฝJายการปIองกันและบรรเทาสาธารณภัย
หัวหน;าฝJายบริหารทั่วไป
ผู;เชี่ยวชาญองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
เจ;าพนักงานธุรการชํานาญงาน
นิติกรปฏิบัติงาน
เจ;าพนักงานธุรการชํานาญงาน
ผู;ชวยเจ;าพนักงานธุรการ
ผู;ชวยเจ;าหน;าที่บันทึกข;อมูล
ผู;ชวยนายชางอิเล็กทรอนิกส
เจ;าหน;าที่ อบจ.เชียงราย
ประชาชน
ผู;ชวยเจ;าหน;าที่บริหารงานทั่วไป
ประชาชน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ประชาชน
ประชาชน
เจ;าหน;าที่ อบจ. เชียงราย
ประชาชน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน หัวหน;าฝJายพัฒนาสังคม
ประชาชน
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
ผู;สังเกตการณ
ผู;ชวยนักวิชาการประชาสัมพันธ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
/55.นางประภาพรรณ...
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-455. นางประภาพรรณ
56. นางสาวมนสิชา
57. นางติรยา
58. นางวราภรณ
59. นายสรวิชญ
60. นางบุษบาพร
61. นางสาวศิริพร
62. นายจักรกฤชณ
63. นางสาวญาต
64. นางวันนิดา
65. นางปรียานุช
66. นางสาวกริชรีย
67. นายวิรัตน
68. นางคริสมาตร

อนุฤทธิ์
อินทยศ
ทวิชาคณานุกร
สมสุข
ปWกคํา
โคแพร
สุขสวัสดิ์
ตันเตโช
คชาชาติ
คีลาวงค
กันภัย
สร;อยนาค
วงคพล
ธรรมชื่น

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
ผู;ชวยเจ;าหน;าที่บันทึกข;อมูล
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
เจ;าหน;าที่ อบจ.เชียงราย
นวค.ชก
เจ;าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจ;าหน;าที่ อบจ.เชียงราย
เจ;าพนักงานธุรการชํานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
ประชาชน

เริ่มประชุมเวลา 14.00 นาฬิกา
นายสมนึก ใจจักร เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เชิญสมาชิกเข;าห;องประชุมครับ เชิญทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย จุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัย
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานปฏิบัติหน;าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ทานรองประธานสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงราย ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายผู;ทรงเกียรติ และผู;เข;ารวม
ประชุมทุกทาน ผมได;นับองคประชุม ครบองคประชุม กอนจะดําเนินการตามวาระ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ
ได;อานประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
นายสมนึก ใจจักร เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย เรื่อง นัดประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงราย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่สอง ประจําปYพุทธศักราช 2560
ตามประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เรื่อง เรียก
ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจําปYพุทธศักราช 2560
ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เปZนต;นไป มีกําหนด 45 วัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พุทธศักราช
2540 และแก;ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พุทธศักราช 2552 จึงนัดประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงราย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่สอง ประจํา ปYพุทธศักราช 2560 ในวันอังคารที่ 15
สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห;องประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย จึงประกาศ
ให;ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน สิงหาคม พุทธศักราช 2560 ลงชื่อ นายสุธีระพงษ
วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
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-5นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ0งให0ทปี่ ระชุมทราบ
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย กําหนดดําเนินโครงการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน
ในจังหวัดเชียงราย “ดี ทอค เชียงราย รวมใจถวายแม” 12 สิงหาคม 2560 ทําดีเพื่อแมเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ;าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ระหวางวันที่ 21 – 28
สิงหาคม พ.ศ. 2560 โดยขอเชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย รวมเปZนคณะที่ปรึกษาและ
ให;เกียรติเข;ารวมโครงการและกําหนดพิธีเป6ดในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ สํานักงานองคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงราย
ระเบียบวาระที่ 2 ญัตติ รางข0อบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจายประจําป"
งบประมาณ พุทธศักราช 2561 ขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ขอเชิญทานปฏิบัติหน;าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ครับ
นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด ปฏิบัติหน0าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาผู;ทรงเกียรติทุกทานครับ วันนี้ถึงเวลาที่คณะผู;บริหารขององคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงรายจะได;เสนอรางข;อบัญญัติงบประมาณประจําปY ตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ในโอกาสนี้ คณะผู;บริหารองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย จึงขอชี้แจงให;ประธานสภา และสมาชิกทุกทาน
ได;รับทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินงาน ดําเนินการในปY พุทธศักราช
2561 ตอไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไปในปYงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายมีฐานะการเงินดังนี้
1. เงินฝากธนาคาร
563,373,693.64 บาท
2. เงินสะสม
331,068,280.37 บาท
3. ทุนสํารองเงินสะสม
107,389,269.78 บาท
4. รายการกันเงินไว;กอหนี้ผูกพัน และยังไมได;จาย
116,587,129.90 บาท
5.รายการที่ไมได;กันเงินไว;โดยยังไมได;กอหนี้ผูกพัน
102,958,000.00 บาท
1.2 เงินกู;คงค;าง
147,168,306.00 บาท
2. การบริหารงบประมาณ ในปYงบประมาณ พ.ศ. 2559
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 947,390,085.73 บาท ประกอบด;วย
หมวดภาษีอากร
50,005,418.08 บาท
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
8,274,246.09 บาท
หมวดรายได;จากทรัพยสิน
6,558,419.59 บาท
หมวดรายได;จากสาธารณูปโภคและการพานิชย
บาท
หมวดรายได;เบ็ดเตล็ด
1,613,240.00 บาท
/หมวดรายได;จากทุน...
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บาท
หมวดภาษีจัดสรร
575,927,724.71 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
92,202,445.00 บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให;โดยระบุวัตถุประสงค
212,808,592.26 บาท
(3) รายจายจริง จํานวน 668,098,110.93 บาท ประกอบด;วย
งบกลาง
68,317,810.95 บาท
งบบุคคลากร
126,594,270.00 บาท
งบดําเนินการ
250,757,018.33 บาท
งบลงทุน
199,253,451.65 บาท
งบรายจายอื่น
264,000.00 บาท
งบเงินอุดหนุน
22,911,560.00 บาท
(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให;โดยระบุวัตถุประสงค
จํานวน
212,808,592.26 บาท
(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม
จํานวน
5,930,000.00 บาท
จากบันทึกหลักการและเหตุผลที่ประกอบ รางข;อบัญญัติที่ได;รับรางตอประธานสภา เมื่อวันที่ 3
กรกฎาคม 2561 หน;า ง. นั้น องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ขอแก;ไขรายละเอียดของรางข;อบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปYงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้
1. แก; ไ ขงบบุ ค ลากรโดยปรั บ เพิ่ ม และลดงบบุ ค ลากรจํ า นวน 24 รายการ รวมเพิ่ ม เปZ น เงิ น
7,594,500บาท และลดงบดําเนินงาน คาวัสดุรายการที่ 3.4 หน;า 150 รวมเปZนเงิน 7,584,500 บาท
เหตุผลเนื่องจาก สํา นักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได;มีหนังสือดวนมากที่ มท 0809.2/ว 53
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่องการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปY ประจําปYงบประมาณ 2561-2563 โดย
ให;ตั้งงบบุคลากรตามแผนอัตรากําลัง 3 ปY และให;กําหนดตํา แหนงข;าราชการครูตามเกณฑจํานวนนักเรียน
ซึ่งโรงเรียน อบจ.เชียงราย มีนักเรียน จํานวน 2,618 คน ต;องตั้งงบประมาณ จํานวน 108 อัตรา ซึ่งเดิม
ตั้งไว; 80 อัตรา และบุคลากรสายสนับสนุนการสอน จํานวน 11 อัตรา ซึ่งเดิมตั้งไว; 5 อัตรา เพื่อใช;เปZนข;อมูล
ในการรองรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองท;องถิ่น
2. ตัดงบประมาณรายการที่ 1.1.3 หน;า 153 งบประมาณ หมวดคาครุภัณฑสํานักงาน ตั้งไว;เพื่อ
จัดซื้อเก;าอี้พลาสติ ก จํา นวน 1,000 ตัว ๆ ละ 185 บาท งบประมาณ 185,000 บาท เพื่อไปเพิ่มใน
รายการที่ 3.1 หน;า 150 คาวัสดุสํานักงาน เดิมตั้งไว; 300,000 บาท เปZน 485,000 บาท
เหตุ ผลเนื่อ งจากเพื่อ ให; ส อดคล; องกั บประเภทรายจายที่ ก รมสงเสริ ม การปกครองท; องถิ่น กํา หนด
โดยกําหนดให;เก;าอี้พลาสติกเปZนวัสดุสํานักงาน
3. แก;ไขงบประมาณงบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสร;าง รายการที่ 1.2.19 หน;า 180 โครงการขยาย
สะพานข;า มแมน้ํ างาว เชื่ อมระหวาง หมู ที่ 3 ต.มวงยาย – หมูที่ 1 ต.หลายงาว อ.เวีย งแกน จ.เชี ยงราย
แก;ไขเปZน โครงการกอสร;างปIายประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวอําเภอเวียงแกนพร;อมงานปรับปรุง
ภูมิทัศน จํานวน 1 แหง งบประมาณเทาเดิม
/เหตุผล...
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-7เหตุผลเนื่องจากเพื่อให;สอดคล;องกับโครงการที่คณะกรรมการประสานแผนระดับอําเภอและระดับ
จังหวัด ได;มีมติเห็นชอบและได;เรียงลําดับความสําคัญของโครงการดังกลาวไว;เปZนลําดับที่ 1
4. แก;ไขงบประมาณงบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสร;าง รายการที่ 1.1.45 หน;า 170 โครงการกอสร;าง
ถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟ3ลทติกคอนกรีต เชื่อมระหวาง หมูที่ 8 ต.แมยาว – หมูที่ 6 ต.บ;านดู อ.เมือง
จ.เชียงราย แก;ไขเปZน โครงการกอสร;างโครงการกอสร;างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหวาง หมูที่ 8
ต.แมยาว – หมูที่ 6 ต.บ;านดู อ.เมือง จ.เชียงราย ผิวจราจรกว;าง 6.00 เมตร ยาว 1,450 เมตร หรือพื้นที่
ไมน;อยกวา 8,700 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
เหตุผล เพื่อให;สอดคล;องกับชนิดของถนนที่ได;บรรจุไว;ในแผนพัฒนาท;องถิ่นสี่ปY (พ.ศ. 2561-2564)
อบจ.เชียงราย
5. ขอแก;ไขงบลงทุนเพื่อให;การดําเนินงานงบลงทุนมีความถูกต;องเปZนไปด;วยความเรียบร;อย และมี
ประสิทธิภาพ สอดคล;องกับข;อเท็จจริงกับปริมาณงานที่ได;ดําเนินการจริงซึ่งไมกระทบกับโครงการงบประมาณ
และแผนพั ฒ นาแตอยางใด จึ ง ขอยื่ น เอกสารที่ เ กี่ ย วข; องในการแก; ไ ขเปลี่ ย นแปลงตอทานประธานสภา
เพื่อประกอบการพิจารณารางข;อบัญญัติ ดังนั้นจึงขอเสนอบันทึกหลักการและเหตุผลที่ได;ดําเนินการแก;ไข
เปลี่ยนแปลง หน;า ง. ดังนี้
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับ ขอบคุณครับ
นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด ปฏิบัติหน0าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาผู;ทรงเกียรติทุกทานครับ ตอไปผมขอเสนอบันทึกหลักการและ
เหตุผล ประกอบข;อบัญญัติงบประมาณรายจายประจํางบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององคการบริหารสวน
จั ง หวั ด เชี ย งราย อํ า เภอเมื องเชี ย งราย จั ง หวั ด เชี ย งราย หลั ก การ งบประมารรายจายทั้ ง สิ้ น ยอดรวม
928,000,000 บาท แยกตรงตามรายละเอียดตามด;าน และแผนงานดังนี้

/ตาราง...
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ยอดรวม

ด0านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
119,195,284.00 บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
14,973,010.00 บาท
ด0านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
155,543,203.00 บาท
แผนงานสาธารณสุข
7,233,400.00 บาท
แผนงานสังคมสงเคราะห
1,160,000.00 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน
2,350,000.00 บาท
แผนงานสร;างความเข;มแข็งของชุมชน
207,917,420.00 บาท
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
93,159,280.00 บาท
ด0านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
239,346,224.00 บาท
แผนงานการเกษตร
10,540,000.00 บาท
ด0านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
76,582,179.00 บาท
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น
928,000,000.00 บาท
เหตุผล
เพื่อใช;ในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผู;บริหารที่ได;วางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
เชี ย งราย ตลอดปY ง บประมาณ พ.ศ. 2561 จึ ง ขอสงเสนอรางข; อบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจายประจํ า ปY
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ตอที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายพิจารณาให;ความเห็นชอบตาม
ระเบียบตอไป
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ขอบคุณครับ ตามที่ทานปฏิบัติหน;าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ได;แถลงตอสภา
มีสมาชิกทานไดจะอภิปรายหรือให;ความคิดเห็นเกี่ยวกับ การพิจารณารางข;อบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปYงบประมาณ 2561 ขององคการบริหารสวนจังหวัดเชีย งรายบ;างครั บ
เชิญครับ เชิญทานทรงศรี ครับ
นางทรงศรี คมขํา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย อําเภอเมือง เขต2
เรียน ทานประธานสภาที่เคารพ ทานบริหาร
ดิ ฉั น ทรงศรี คมขํ า สมาชิ ก สภาองคการบริ ห ารสวนจั ง หวั ด เชี ย งรายอํ า เภอเมื อ ง เขต 2
เรียนทานผู;บริหารทุกๆทาน ตามที่ทานรักษาการนายกได;แถลง ข;อบัญญัติงบประมาณ ปY 2561 ตามที่ทาน
แถลงมา โดยสวนใหญ ก็จะตามรายละเอียดที่ทานได;สงรางมาแตทานก็มีสิ่งที่แก;ไข ทานไมคิดจะสงให;สมาชิก
สภาผู; ที่ จ ะต; อ งยกมื อ อนุ มั ติ ร างนี้ ใ ห; ท านทราบเหรอคะ เราต; อ งมานั่ ง ดู ร ายละเอี ย ดข; อ บั ญ ญั ติ แตทาน
เปลี่ย นแปลงนี้ ทานบอกมาเราจํ า ไมได; หรอกคะ ขอรายละเอี ย ดทั้ง หมดทุ กข; อนะคะ เพื่ อที่ จ ะได; ม าเปZ น
รายละเอียดที่จะได;ประกอบการพิจารณาอนุมัติรางข;อบัญญัติในครั้งนี้คะ ขอบพระคุณคะ
/นายสุธีระพงษ...

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

-9นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับเอกสารการแก;ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณนะครับทางผู;บริหารได;สงมอบมาที่ประธานสภาแล;ว
นะครับ เพราะเดี๋ยวจะมอบให;ทางเจ;าหน;าที่นําแจกจายให;แกสมาชิกนะครับ เชิญทานอทิตาธร ครับ
นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรี ย น ทานประธานสภาองคการบริ หารสวนจั งหวั ด เชี ย งราย ทานสมาชิ ก ผู; ท รงเกี ย รติทุ กทาน
ทานคณะผู;บริหาร ทานผู;อํานวยการกองทุกกอง ตลอดจนถึงเจ;าหน;าที่องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ทุกทานคะ ตามที่คณะผู;บริหารขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ได;นําเสนอรางข;อบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปYตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย มาแล;วนะคะ ซึ่งเราก็มั่นใจได;คะวาเปZนการราง
ข;อบัญญัติที่ผานขั้นตอนการจัดทําที่เปZนขั้นตอน ตามหลักการและตามแนวนโยบายของผู;บริหาร ซึ่งรายจาย
แตละรายการนั้นล;วนมีแนวคิดอันกอให;เกิดประโยชนทั้งสิ้น แตทั้งนี้เมื่อดิฉันได;นํารางข;อบัญญัติฉบับนี้มาอาน
มาพินิจพิจารณาอยางถี่ถ;วนก็พบหลายๆประเด็นในรางข;อบัญญัตินี้คะ ประเด็นแรกมีหลายโครงการเชน กรณี
เรื่องโครงการการฝdกอบรม การสัมมนา การสงเสริมความรู; การจัดกิจกรรมมหกรรมตางๆ ตั้งเปZนงบรายจาย
ประจําทุกปY และในขณะเดียวกัน สมาชิกสภาเห็นชอบตราเปZนรางข;อบัญญัติงบประมาณรายจายขององคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงรายทุกปYเชนกัน แตขณะที่ดําเนินงานตามโครงการตางๆ เหลานั้น แตสมาชิกสภาสวน
ใหญกลับ ไมได; รับ การประสานงานหรือ แจ; ง ให; ท ราบคะ วาขณะนั้ นมี ก ารดํ า เนิ น การหรื อได; มี ก ารเบิ ก ใช;
งบประมาณ มาดําเนินการตามรางตามโครงการนั้นๆ แบบใด สถานที่ใด เมื่อไร อยางไร ซึ่งสิ่งนี้มันเปZนการ
สงผลให;หลายๆ โครงการที่สมาชิกไมได;รับรู; ไมได;รับทราบ ความสําเร็จที่เห็นเปZนรูปธรรมของแตละโครงการ
คะ วามีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการตอบรับถึงความพึงพอใจจากประชาชนหรือผู;เข;ารับการอบรม
หรือกิจกรรมตางๆ นั้นเพียงไร ทั้งนี้สภาจึงขาดข;อมูลขาดความชัดเจนความสําคัญของโครงการนั้นๆ โดยที่ใน
รางฉบับนี้ทานผู;บริหารได;เสนอมาก็ยังคงมีโครงการตางๆเหลานั้นปรากฏอยูในรางข;อบัญญัตินี้ อีกนับโครงการ
ไมถ;วนในการจัดทํางบประมาณรายจายที่ไมสอดคล;องกับสภาพป3ญหาความต;องการและสภาพป3ญหาและ
ความต;องการของประชาชน เพราะวามีหลายโครงการคะที่มีความจําเปZนเรงดวนหลายสิ่งที่ อบจ.ควรจัดซื้อ
หรือจัดหา หรือการร;องขอจากพี่น;องประชาชนในทั้ง 18 อําเภอ 36 เขต ให;มีการจัดซื้อจัดหาเชนเครื่องมือ
เครื่องจักรนะคะ เพื่อนําไปใช;ในการแก;ไขป3ญหาทางด;านอุปโภคบริโภคหรือการบรรเทาความเดือดร;อนให;กับ
ประชน ในด;านชีวิตความเปZนอยูหรือการประกอบอาชีพเปZนการสนับสนุนการทํามาหากิน บางโครงการทีมี
การต;องแก;ไขป3ญหาโดยเรงดวนกลับไมได;มาบรรจุอยูในรางข;อบัญญัติฉบับนี้ หรือหลายสิ่งที่อบจ.เชียงรายควร
ทําเพื่ อการบริการ ให;กับประชาชนได;ทันทวงที และเปZ นการแก;ป3ญหาอยางเรงดวนและยั่ งยืน ทั้งนี้ นี่คือ
ความจําเปZนพื้นฐานคะเปZนความต;องการสูงสุดของพี่น;องประชาชนคือการได;กินดีอยูดี น้ําไหล ไฟสวาง ทาง
สะดวก มีเส;นทางในการเดินทางในการทํามาหากิน มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะ อีกทั้งยังพบวาโครงการมีการตั้ง
งบประมาณเกินความจําเปZน สูงกวาความเปZนจริง มีความซ้ําซ;อนของโครงการเปZนการตั้งรายจายที่เกี่ยวข;อง
กับการใช;งบประมาณโดยไมประหยัดและไมคุ;มคา โดยเฉพาะโครงการอบรม การศึกษาดูงาน การสงเสริม
อาชีพ ขาดความชัดเจนคะ โดยเฉพาะเรื่องของกลุมเปIาหมาย หรือผู;ที่จะเข;ารับการอบรม กลุมคนที่เข;ามารวม
ในกิจกรรมหรือเข;ามารวมในงานตางๆ นั้น ในการสงเสริมความรู;หรือการนําเอาคณะตางๆ ไปศึกษาดูงานใน
ขณะที่นํางบประมาณนั้นลงไปดําเนินการ การจัดกิจกรรมการจัดงานตาง ๆ ๆนั้นยังขาดความชัดเจนของ
กลุมเปIาหมาย และที่สําคัญยัง
/ขาดความ...

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

-10ขาดความสัมฤทธิ์ผลที่เห็นเปZนประจักษ กรณีการพัฒนาสงเสริมกลุมอาชีพเกาที่มีการดําเนินการ ซึ่งเปZนอาชีพ
หลักหรือเปZนอาชีพเสริมหรือการพัฒนาอาชีพใหมที่สอดคล;องกับความต;องการของตลาด ต;นทุน ศักยภาพของ
กลุมตางๆ ที่มีอยูสิ่งตางๆเหลานี้คะ ที่ดิฉันกําลังจะมองวาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ที่ได;นําเสนอมา
เปZนรางข;อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปYตรงนี้ให;ความสําคัญแคไหนเพียงไรงบประมารตางๆ เหลานี้ใช;
เงินจํานวนมากมายและจัดตั้งโครงการมาแล;วตอเนื่องหลายปYโครงการตางๆ เหลานี้สภาก็มีความเห็นชอบทุกปY
แตสภาแหงนี้ไมเคยเห็นเอกสารหรือตัวชี้วัดที่ออกมาชัดเจน ไมเห็นแม;แตประกาศหรือการชื่นชมจากองคกร
อื่นๆวามีอาชีพใดมีผลิตภัณฑใดที่มีความโดดเดน ที่เกิดจากการนําเอาความรู;จากการอบรมขององคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงรายหรือในการแอดแวลูเข;าไปจนโครงการตางๆ เหลานั้นประสบความสําเร็จอยางเปZนรูปธรรม
และสามารถประกาศตอสาธารณชนวาเปZนอาชีพที่โดดเดน โดยได;รับการฝdกอบรมด;วยงบประมาณขององคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงราย จนนักทองเที่ยวและผู;คนทั่วไปต;องถามหาวาผลิตภัณฑขององคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงรายคืออะไร การอบรมที่ให;ความรู; และการสงเสริมอาชีพ การศึกษาดูงานตามที่ทานผู;บริหารได;
เสนอมา ในรางข;อบัญญัติฉบับนี้นี่เปZนการตั้งข;อสังเกตสวนตัวของดิฉัน ในฐานะสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงราย ดิฉันและสภาเราเห็นด;วยอยูแล;วคะ สําหรับหากจะมีการจัดทํางบประมาณเพื่อสงเสริม
อาชีพอยางจริงจังเปZนการสร;างรายได; ลดรายจายให;เห็นจริงบนพื้นฐานของกลุมเปIาหมายชัดเจนและตรงตัว
แม;กระทั่งเกิดเปZนอาชีพใหม เพื่อสร;างรายได;ให;กับคนจังหวัดเชียงราย เพียงแตวาดิฉันไมแนใจคะ วาสิ่งตางๆ
ที่ได;ยินได;ฟ3งได;เห็นในหลายๆ ปYที่ผานมาไมมั่นใจวาปYนี้โครงการเดิมเหลานี้ที่ยังบรรจุอยูในรางข;อบัญญัติฉบับนี้
จะสร;างความสําเร็จกอให;เกิดประโยชนตามที่ทานตั้งเปIาหมายไว;หรือไม ในขณะเดียวกันจะเกิดความคุ;มคาอัน
เปZนประโยชนสูงสุดตอพี่น;องประชาชนเกิดความพอใจของพี่น;องประชาชน ในด;านบริการตอสาธารณะ ซึ่งมี
ประสิทธิภาพซึ่งเปZนความหวังของพี่น;องประชาชนที่มีตอองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ทานสมาชิกสภา
คะ ทานผู;ทรงเกียรติทุกทาน สุดท;ายก็คือหากรางข;อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปY 2561 ฉบับนี้ ได;
ผานขั้นตอนการรับหลักการจากสภาแหงนี้ไปแล;ว ดิฉันมีความจําเปZนที่จะขอแปรญัตติตอสภาในวาระตอไปใน
การที่จะปรับตัด หรือลดบางโครงการด;วยเหตุผลแหงความจําเปZน ตามที่ได;กลาวมาแล;วข;างต;น มิได;มีเจตคติไม
ดีตอผู;อื่นผู;ไดทั้งสิ้นด;วยสํานึกในหน;าที่ตามที่ได;รับมอบหมาย จากพี่น;องประชาชนจังหวัดเชียงราย ตั้งแตวันที่
ได;ประกาศตอหน;าที่สาธารณชนหรือทําปIายประกาศและแนะนําตัวเองวาดิฉันขออาสาที่จะไปเปZนตัวแทน ใน
การนําพาเอาป3ญหาความเดือดร;อนสะท;อนป3ญหาความต;องการหรือการพัฒนาพื้นที่เพื่อให;ผู;บริหารพิจารณา
จัดสรรงบประมาณลงไปแก;ไขป3ญหาตลอด ทั้งดิฉันตั้งใจวาจะทําหน;าที่ของตนเองภายใต;เกียรติและศักดิ์ศรี
ของการเปZนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายอยางดีที่สุด และดิฉันจะยอมรับผลของสภาแหงนี้
ทุกประการพร;อมกันนี้ก็จะนําข;อมูลมติตางๆ ข;อซักถาม ข;อตอบของผู;บริหารได;เลาสูได;ชี้แจงและพูดคุยกับ
ชุมชนกับสาธารณชนในกับทุกๆ ที่ ที่ดิฉันมีโอกาส กราบขอบคุณคะ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับผม เชิญทานปฏิบัติหน;าที่นายกครับ

/นายบรรเจิด...
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-11นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด ปฏิบัติหน0าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาและสมาชิกผู;ทรงเกียรติทุกทานครับ ก็ต;องขอขอบพระคุณในความคิดเห็นของ
ทานสมาชิกที่มีตอรางข;อบัญญัติฉบับนี้นะครับ ผมอยากจะเรียนอยางนี้นะครับวาในการจัดทํางบประมาณใน
กระบวนการของการจัดทํา เราไมได;ทําโดยความอิสระนะครับ ต;องมีกรอบระเบียบและหลักเกณฑของการทํา
โดยเฉพาะในการที่จะต;องดําเนินการไปตามยุทธศาสตรของ องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายเองนะครับ
ตามแผนพัฒนาสามปYนะครับ ซึ่งสิ่งเหลานี้ เปZนสิ่งที่เราได;มีการดําเนินการโดยคณะกรรมการ เริ่มตั้งแตมีการ
ประชาคมจนถึงทํายุทธศาสตรนะครับ ยุทธศาสตรก็จะมีแนวทางในการพัฒนาตางๆ จนถึงแผนพัฒนาสามปY
ซึ่งได;มีการบรรจุโครงการเหลานั้นให;สอดคล;องกับยุทธศาสตรการพัฒนา แล;วก็แนวทางการพัฒนาที่เราตั้งไว;
นะครับ ก็ในการจัดทําข;อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปYก็เชนเดียวกัน ต;องมีแนวกรอบในการปฏิบัติตาม
หนังสือสั่งการ ของกรมสงเสริมการปกครองท;องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จะมีการกําหนดวาต;องมีรายจายเพื่อ
การอะไรบ;าง เพื่อเปZนหลักประกันให;กับพี่น;องประชาชน และในฐานะที่เปZนองคกรปกครองสวนท;องถิ่นที่
จะต;องรับผิดชอบและความจําเปZนพื้นฐาน โดยเฉพาะในเรื่องของแอลพีเอ ซึ่งทานก็ฟ3งแล;วมันก็จะแสลงหู แต
วาจริงๆ แล;วแอลพีเอก็คือมาตรฐานบริการสาธารณะขั้นต่ําที่ทางสวนราชการ จะต;องมีเพื่อเปZนหลักประกันวา
สวนราชการนั้น จะต;องไมทําอะไรที่ต่ํากวาเกณฑมาตรฐานที่ทางกรมสงเสริมการปกครองสวนท;องถิ่นได;ตั้ง
กฎเกณฑไว;นะครับ คือตัวชี้วัดตางๆ จะมีการประเมินในทุกๆ ด;าน เหมือนประเมินยุทธศาสตรวาจะต;องมีเรื่อง
อะไรบ;าง แตภาวะของการจํากัดในด;านงบประมาณ บางครั้งผมเองก็หนักใจอยูเชนกันวา เราไมสามารถที่จะ
ทําได;ตามความต;องการของพี่น;องประชาชน ได;ทุกโครงการหรือทําความต;องการของทานสมาชิกได; ตรงนี้ก็
เปZนเรื่องที่ทางผมเองในฐานะที่เปZนผู;บริหารก็ไมได;นิ่งนอนใจได;มีการขอประมาณเพิ่มเติมจากภายนอกเข;ามา
โดยเฉพาะในปY 2561 ผมกับผอ.สํานักการชางก็ได;ไปของบจังหวัด มาได;มาประมาณ 120,000,000.-บาท
เปZนการพัฒนาเส;นทางสูแหลงทองเที่ยวและพัฒนาแหลงศูนยขวงวัฒนธรรมครับ และในปYงบประมาณ 2561
อีกเชนกันทางจังหวัดเชียงรายเราจะเปZนเจ;าภาพจัดการแขงขันกีฬานะครับ ก็เปZนความหนักใจวาการเตรียม
ความพร;อม ในการปรับปรุงสนามกีฬาซึ่งผมเองก็เกรงใจ ที่จะไมเอางบประมาณหลักๆ ไปทําตรงนี้นะครับ
เพราะวาคงต;องใช;งบประมาณจํานวนมากนะครับ เพราะวาปรับปรุงสนามกีฬาให;สมบูรณแบบ ผมได;ให;ทาง
สํานักชางได;ประมาณการปรากฏวาใช;เงินถึง 153 ล;านบาท ซึ่งก็ได;เสนอแผนงานตางๆ ให;ทางผู;วาราชการ
จังหวัดได;พิจารณาแล;ว เมื่อพิจารณาถึงขั้นต่ํา ในฐานะของการเปZนเจ;าภาพควรจะมีอะไรอยางน;อยที่สุด เราก็
ได;ตัวเลขที่ออกมาก็คือประมาณ 90,000,000 นะครับ ซึ่งตอนนี้นะครับ ทางหนวยงานโยธาธิการจังหวัด
และแผนงานนะครั บ ก็ ไ ด; มี ก ารจั ด หาผู; รั บ จ; า ง ซึ่ ง ก็ มี เ งื่ อนไขวาจะลงนามได; ก็ ต อเมื่ อ ได; รั บ การจั ด สรร
งบประมาณ คือเปZนสิ่งที่อบจ. กั บทางจัง หวั ดได;ร วมมื อกัน เพื่อที่จ ะแสวงหางบประมาณมา เนื่ องจากวา
งบประมาณของอบจ. เองก็มีอยางจํากัด อยางที่ทานได;พูดขึ้นมาวาทําไมไมทําโครงการนั้นโครงการนี้นะครับ
แล;วก็ในเรื่องของการอบรมอะไรตางๆ มันก็อยูในตัวของมาตรฐานบริการขั้นต่ําที่เราได;รับนโยบายมาจากกรม
วาจะต;องมีเปZนอยางน;อยนะครับ ปกติเค; าต;องให;มากกวานั้ นแตวางบประมาณเราไมมี แตวาในเรื่องของ
ผลสัมฤทธิ์ตรงนี้ก็คงต;องฝากให;ทางสวนราชการที่เกี่ยวข;องได;ไปทําผลงาน ทําประชาสัมพันธให;

/มากกวานี้...
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-12มากกวานี้นะครับ ก็ยอมรับวาในการเผยแพรผลงานของ อบจ. เราอาจจะยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอหรือวา
ยังน;อยไป เพราะวายังไมมีการเผยแพรที่อาจจะในขั้นที่วาแพรหลายนะครับ เพราะวาทางฝJายตรวจติดตาม
และประเมินผล เค;าก็มีการรายงานผลการดําเนินการประจําปYทุกปYนะครับ แล;วในสวนราชการอื่นที่เราสงไปให;
เขาได;เผยแพร บางครั้งเราอาจจะออนในเรื่องการประชาสัมพันธไปนิดหนึ่ง แตก็ขอเรียนวาในการจัดทําราง
ข;อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปY ระมัดระวังที่สุด เรื่องของการใช;จายงบประมาณให;เกิดความคุ;มคาและ
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลให;มากที่สุดนะครับ ซึ่งก็คงจะต;องดูการปฏิบัติงานนะครับ ในขั้นตอนนี้นะครับ
ผมก็คิดวารางข;อบัญญัติฉบับนี้นะครับ เราพยายามดําเนินการในสิ่งที่คิดวาเปZนประโยชนที่สุดนะครับ ถ;าหาก
วามี อะไรที่ ทานยังติดใจหรือวาจะมีการแปร ผมก็ไ มขัดข;อง ก็คงเปZนความรับผิ ดชอบรวมกันที่ เราจะต;อง
ชวยกันปรับปรุงให;ข;อบัญญัติฉบับนี้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดรวมกันนะครับ ขอบคุณมากครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับขอบคุณครับ เชิญทานสมาชิกครับ มีไหมครับ เชิญทานวสุพลครับ
นายวสุพล จตุรคเชนทรเดชา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาเพื่อนสมาชิกผู;ทรงเกียรติ
กระผมวสุพล จตุรคเชนทรเดชา เขตหนึ่ง อําเภอเชียงของ ครับกอนอื่นต;องกราบขอบพระคุณนะครับ
ในน้ําจิตน้ําใจของทานฝJายบริหารนะครับ ขอบคุณอันดับแรกเมื่อสักครูผมเห็นทานแถลงตอสภาแหงนี้วาทาน
ขอปรับปรุงแก;ไขนะครับ รางข;อบัญญัติฉบับนี้เพื่อให;เกิดความถูกต;องเหมาะสมนะครับ ซึ่งกอนหน;านี้สภาแหง
นี้ เ นี่ ย ได; พ ยายามที่ จ ะประสานงานกั บ ทานมาโดยตลอดนะครั บ แตก็ ไ ด; รั บ คํ า ยื น ยั น วาไมสามารถที่ จ ะ
ปรับเปลี่ยนแก;ไขอะไรใดใดได;แล;ว ก็ต;องขอขอบคุณความจริงใจของทานมา ณ โอกาสนี้ด;วยนะครับ ประเด็นที่
สองเมื่ อสักครู ทานได;พูดถึง เรื่องการมีส วนรวมนะครับ ที่จะกอเกิด หรือเปZ นที่มาของรางข;อบัญญัติฉบับ นี้
นะครับทานครับ โดยกลาวอ;างถึงเรื่องกระบวนการตางๆ อันจะเปZนที่มาโดยชอบธรรมนะครับ โดยเฉพาะการ
กลาวอ;างถึงเรื่องของประชาคม ซึ่งผมก็ได;ทราบเบื้องต;นวา ทางด;านสภาแหงนี้ได;ทําหนังสือทักท;วง นะครับ
สอบถามหรื อท; ว งติ งกั บทางทานผู;บ ริ หารไปนะครั บ ในกรณี ถึ ง การยื นยั น ความถู ก ต; อ งนะครั บ ของการ
ประชาคมนะครับ วาเปZนไปตามเจตนารมณของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได;มีหนังสือนะครับ ฉบับลาสุดในการ
จัดทําแผนพัฒนาหรือการประชาคมหรือไมนะครับ วาการประชาคมที่เกิดขึ้นคือการประชาคมแผนพัฒนาสี่ปY
ฉบับเพิ่มเติมใน 23 มิถุนายน นั้น สภาวิตกกังวลเปZนอยางยิ่งนะครับ ถึงได;มีหนังสือสอบถามเพื่อให;ทานได;
ยืนยันนะครับ วาเปZนกระบวนการวิธีการที่ถูกต;องเปZนไปตามหลักรวมคิด รวมทํา รวมรับประโยชนและรวม
พิจารณาตัดสินใจของพี่น;องประชาชน รวมถึงประชาชนแล;วหรือไมนะครับ ผมก็ยังไมแนใจวาทานยืนยัน
ตรงนั้นกลับไปทางด;านสภา หรือทานประธานสภาวาอยางไรนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็อยากจะรับฟ3งนะครับ
การยืนยันจากทานนะครับ เผื่อมีเหตุไมคาดฝ3นเกิดขึ้นนะครับ เพื่อจะได;หาตัวผู;รับผิดชอบในกรณีนี้ได; ทั้งนี้
ทั้งนั้นสภาเราได;ทักท;วงไปแล;ว อันนี้ก็คือประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่ผมได;พูดนะครับ แล;วก็ได;ถามนะครับ ฝJาย
บริหารผานทานประธานสภา อีกประเด็นหนึ่งครับ ในเรื่องของตามที่ทานได;แถลงนะครับวา รางข;อบัญญัติ
ฉบับนี้เปZนไปตามกระบวนการนะครับ ดัชนีการชี้วัดซึ่งสวนราชการหรือกระทรวงมหาดไทยได;กําหนดมาแล;ว
ครับ ทางด;านสภาเราพอทราบเบื้องต;นครับ วาดัชนีตัวชี้วัดตรงนี้นะมีอะไรบ;างนะครับ ทราบครับวามี
/อะไรบ;าง...
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-13อะไรบ;าง แล;วก็หลังจากที่เราได;พิจารณารางข;อบัญญัติฉบับนี้แล;วเนี่ยนะครับ บางโครงการอยางเชนเพื่อน สจ.
ซึ่งได;อธิบายมากอนหน;านี้มันใช;หลักการคํานวณดัชนีการชี้วัดเนี่ยมากเกินความจําเปZนนะครับ มากเกินความ
จําเปZนนะครับ หรือบางโครงการเนี่ยมันซ้ําซ;อนมันฟุJมเฟUอยนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับ ในการวาระการ
ประชุมครั้งตอไปนะครับ หากแม;นวานะครับจะต;องมีการแปรญัตติงบประมาณบางโครงการที่ซ้ําซ;อนฟุJมเฟUอย
และไมจําเปZน ตัวผมคนหนึ่งครับที่ยืนยันวาจะขออนุญาตทานนะครับ ในการยื่นแปรญัตติงบประมาณเฉพาะ
งบประมาณที่ซ้ําซ;อนฟุJมเฟUอยไมจําเปZนนะครับ ไมสนองตอบตอการแก;ไขป3ญหาให;กับพี่น;องประชาชนนะครับ
ไมได;มีความจําเปZนเรงดวนใดใดเลย ที่จะต;องกระทํานะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นยืนยันครับพี่น;องข;าราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงรายทุกทานนะครับ เราหรือตัวผมเองจะคงไว;ซึ่งดัชนีตัวชี้วัดตรงนี้เนี่ยนะครับ หรือ
แอลพีเอตรงนี้นะไว;ให;ทานนะครับ แตขณะนี้นะครับ มันโอเวอรโหลดครับ เราจะเอาเฉพาะบางโครงการตรง
นั้นนะมาหารือกันนะครับ ในโอกาสตอไปครับ ขอบคุณครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับ เชิญทานปฏิบัติหน;าที่นายกครับ
นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด ปฏิบัติหน0าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาและทานสมาชิกผู;ทรงเกียรติครับ ที่ทางฝJายบริหารได;ขอแก;ไขกอนที่จะเสนอ
หลักการเหตุผล ก็ด;วยความจําเปZนนะครับ เนื่องจากวาหลังจากที่เราได;ยื่นรางข;อบัญญัติตอสภาแล;วนะครับ
ก็มีหนังสือสั่งการมานะครับ ซึ่งเปZนเวลาที่คาบเกี่ยวกันนะครับ อยางโดยเฉพาะงบบุคลากรเราก็ได;รับหลังจาก
หลั ง ที่ เ รายื่ น รางข; อ บั ญ ญั ติ ไ ปแล; ว นะครั บ ยื่ น วั น ที่ ส ามแตหนั ง สื อ มาวั น ที่ ห; า ก็ มี ค วามจํ า เปZ น ในเรื่ อ ง
เปลี่ยนแปลงรางให;สอดคล;องกับข;อเท็จจริงเทานั้นเองครับ ไมได;เปลี่ยนหลักการและเหตุผลนะครับ ที่จะทําให;
เปลี่ยนแปลงเจตนารมณของข;อบัญญัตินะครับ อยางเรื่องของเก;าอี้พลาสติกจากครุภัณฑมาเปZนวัสดุอยางนี้
เปZนต;นนะครับ อยางเรื่องถนนคอนกรีตจากแอสฟ3ลทติกคอนกรีตมาเปZนคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับ ก็เปZนถนน
เชนเดิมหรือกรณีของการเปลี่ยนแปลงโครงการที่ทางคณะกรรมการประสานแผนอําเภอแล;วก็จังหวัดได;ขอ
มาแล;วครับ เนื่องจากวาเกิดจากความเข;าใจคลาดเคลื่อนของเจ;าหน;าที่ เพราะวาโครงการคนละยุทธศาสตรกัน
นะครับ จากสะพานมาเปZนกอสร;า งปIา ยประชาสัมพั นธเชนนี้นะครั บ ถือวาการแก;ไขเพื่อให;สอดคล; องกั บ
ข;อเท็จจริงเทานั้น ไมได;เปZนผลให;เปลี่ยนแปลงหลักการและเหตุผลแตอยางใดก็ขอเรียนแจ;งนะครับ สวนใน
เรื่องของการจัดทํ าแผนหรือวาในกระบวนการจั ดทํางบประมาณ ผมผู;บริ หารนะครับ ก็คงต; องรับ ผิดชอบ
นะครับ ก็ขอให;ทานได;พิจารณาตามที่อยูในวงงานของสภานะครับ ในเรื่องของการที่จะแก;ไขเปลี่ยนแปลง
รายการนะครับ ตรงนั้นทางผู;บริหารก็คงไมก;าวล้ําเข;าไป ทานจะเปลี่ยนแปลง ผมก็ขอให;พิจารณาไปเปZนไป
ตามระเบียบกฎหมายนะครับ ขอบคุณมากครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับเชิญครับ

/นายบรรเจิด...
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-14นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด ปฏิบัติหน0าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ขออนุญาตครับ สําหรับแอลพีเอ ขอมอบให;ทางหัวหน;าสํานักปลัดครับ ซึ่งเปZนเจ;าของเรื่อง ให;ได;
อธิบายเพื่อสร;างความเข;าใจให;กับทางทางสภาได;วาเรามีเรื่องตัวชี้วัดเรื่องด;านตางๆ ที่จะต;องประเมินวามีเรื่อง
อะไรบ;างครับขอเชิญครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับเชิญทานหัวหน;าสํานักปลัดครับ
นายดรุณพัฒน อินดี หัวหน0าสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายที่เคารพ ทานสมาชิกสภา ผู;ทรงเกียรติ
ทุกทานครับ สําหรับเกณฑตัวชี้วัดในสวนของการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนท;องถิ่นที่อยูใน
ฝJายของนโยบายก็คือรัฐบาลได;กําหนดเปZนแนวทางโดยกรมสงเสริมปกครองท;องถิ่นประกอบกับสํา นักงาน
คณะกรรมการกระจายอํานาจและผู;เกี่ยวข;องทุกฝJายในฐานะที่เปZนผู;กํากับดูแลองคกรปกครองสวนท;องถิ่นที่มี
อยู ในประเทศไทยนะครั บ จุ ด ประสงคของเกณฑประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพองคกรปกครองสวนท; อ งถิ่ น
วัตถุประสงคหลักก็คือต;องการให;มาตรฐานในการให;บริการสาธารณะ ขององคกรปกครองสวนท;องถิ่น เปZนไป
อยางมี มาตรฐานใกล; เคียงกั นทั่วประเทศ แล; วก็มีสวนที่ จะได;รั บบริ การอยางเสมอภาคนะครับ แล;วก็ เปZ น
หลักประกันพื้นฐานเบื้องต;นวา เมื่อเข;าไปสูการให;บริการขององคกรปกครองสวนท;องถิ่นแล;ว จะได;รับบริการ
ในระดับใดนะครับ สําหรับเกณฑหลักๆ ก็มีอยูด;วยกัน สี่บวกหนึ่ง นะครับ สี่บวกหนึ่ง หมายความวาเปZนเกณฑ
ประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนท;องถิ่น ด;านที่หนึ่งก็คือด;านการบริหารจัดการ จะเน;นไปเรื่องของการ
สร;างกระบวนการในการจัดทํางบประมาณแล;วก็กระบวนการในการที่จะให;บริการสาธารณะ จะสังเกตเห็นวา
จะมีเรื่องของการวางแผนพัฒนาท;องถิ่น ตรงนี้ก็จะเปZนอยูในกระบวนการบริหารจัดการนะครับ การจัดทํา
ฐานข;อมูล การจัดทํา ในเรื่องของการบริหารจัดการข;อร;องเรียน การให;บริการประชาชน การจัดทําระบบ
ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การประเมินผลและการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับ อันนี้คือเปZนเรื่อง
ของการบริหารจัด การ ซึ่ งสวนราชการหลั ก ๆ ก็ จ ะเปZ น กองแผนและงบประมาณ รวมทั้งหนวยราชการที่
เกี่ยวข;องกับในการที่จะไปสูบริการจัดทําแผนนะครับ แบบประเมินด;านที่สองก็จะเปZนเรื่องของการบริหารงาน
บุค คล ก็ จ ะเน; น ไปที่ ทรั พ ยากรบุ ค คลภายในองคกรก็ จ ะมี ก องการเจ; า หน; า ที่ เปZ น ผู; รั บผิ ดชอบในสวนของ
ยุทธศาสตร ในการประเมินประสิทธิภาพด;านนี้นะครับ ก็จะเปZนเรื่องของการจัดคนให;สอดคล;องกับยุทธศาสตร
นะครับ ประสิทธิภาพการบริหารงานด;านบุคคล การสร;างคุณภาพชีวิตความสมดุลของคนในการทํางานของ
องคกรนะครับ ประสิทธิผลของการบริหารและการรับผิดชอบรวมกันแล;วก็มีอีกสวนหนึ่ง ที่อยูในเกณฑนี้ก็คือ
การดําเนินการของกิจการสภาท;องถิ่นนะครับ นี่คือสวนของด;านการบริหารบุคคลและกิจการสภาท;องถิ่น
ด;านที่สามก็จะเปZนประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนท;องถิ่น ด;านการบริหารจัดการเงินและการคลัง ก็จะ
เปZนเรื่องของการจัดเก็บรายได; การจัดทํางบประมาณการพัสดุ การบริหารการเงินรวมทั้งเรื่องของการวางแผน
ในเรื่ องของการจัด เบิ ก จาย หรือวาจัด รอบของการเบิกจายหรื อจัด หาพั สดุ อั นนี้ ก็ จะเปZ นการบริ หารด;า น
การเงินการคลังก็จะมีเกณฑประเมินไว; ด;านที่สี่จะเน;นไปในเรื่องของการบริการสาธารณะ ก็จะมีตัวชี้วัดที่พูด
ถึงทุกด;านในสวนนี้ก็จะมีสวนของสวนราชการของการบริหารสวนจังหวัด คอนข;างที่จะรับผิดชอบแล;ว ก็ดูแล
/ในตัวชี้วัด...
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-15ในตัวชี้วั ดด;านนี้ ไมวาจะเปZนเรื่องของด;านสงเสริมคุณภาพชีวิต ด; านศึกษาศาสนาและวัฒ นธรรม การจัด
ระเบียบชุมชน การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล;อม การสงเสริมภูมิป3ญญาท;องถิ่น ดังนั้นลักษณะ
โครงการก็จะเกิดอยูในด;านการบริการสาธารณะตรงนี้ ก็จะมีทั้งเรื่องของการวางแผนการลงทุนการทองเที่ยว
การจัดระเบียบชุมชน การจัดอนุรักษก็จะมีอยางเชนนะครับ ผมขออนุญาตยกตัวอยางเกณฑการประเมินก็
อยางเชนการสร;างถนนขององคการบริหารสวนจังหวัด แล;วก็มีระบบไฟฟIาหรือไม อันนี้ก็จะอยูในแผนของการ
จัดความเรียบร;อยในชุมชนนะครับ อันนี้ก็จะคือเปZนตัวการให;บริการสาธารณะนะครับ แล;วก็ด;านสุดท;ายก็จะ
เปZนเรื่องของธรรมาภิบาล เรื่องของการบริหารปกครองในรูปแบบของการนําหลักธรรมาภิบาลเข;ามารวม
ดําเนินการนะครับ การรวมคิด รวมทํา รวมการจัดนโยบายการจัดกิจกรรม การเป6ดเผยข;อมูลขาวสาร การมี
สวนรวมนะครับ การมีกลไกในการจัดการเกี่ยวกับเรื่องร;องทุกขร;องเรียนนะครับ ขออนุญาตทานประธานสภา
ทานสมาชิกผู;ทรงเกียรติที่เคารพครับ ลักษณะของเกณฑการประเมินประสิทธิภาพจะเห็นนะครับ วาเปZนเรื่อง
ของกระบวนการบริหารนะครับ เปZนหลักในสวนของการใช;งบประมาณนั้นก็จะมีโครงการที่ตางๆที่สอดคล;อง
อยูในแผน แล;วในแบบประมาณจะเห็นในด;านบริการสาธารณะเปZนสําคัญ สําหรับเกณฑตัว อื่นๆ ที่เข;ามา
เกี่ยวข;อง ก็จะมีเรื่องของยุทธศาสตรชาติในการที่จะปIองกันและแก;ไขและปราบปรามการทุจริต ในระยะที่สาม
ของรัฐบาล ตั้งแตปYพุทธศักราช 2560 ถึง 2564 ตรงนี้ก็จะมีเกณฑของยุทธศาสตรชาติในการปIองกันและ
ปราบปรามและการทุ จ ริ ต ซึ่ ง กํ า หนดให; ส วนราชการรวมทั้ ง องคกรปกครองสวนท; องถิ่ น ได; จั ด ทํ า แผน
ยุทธศาสตรชาติ ซึ่งทุกกองในสวนราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดก็ได;เสนอแผนและโครงการจะทําแผน
ในการปIองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งลักษณะโครงการก็จะมีปรากฏอยูในรางข;อบัญญัติฉบับนี้ ซึ่งต;อง
ยอมรับนะครับวาในเรื่องของปIองกันการปราบปรามการทุจริต บางสวนก็เราอาจจะไมสามารถที่จะดําเนินการ
ได;อยางในเชิงของการปราบปราม แตสวนหนึ่งเราสามารถที่จะทําได;ก็คือการกระตุ;นเตือนจิตสํานึกที่ดีของคน
ทั้งในองคกรและในสวนของบุคคลภายนอกนะครับ ที่จะให;รู;และตระหนักป3ญหาสําคัญซึ่งถือวาเปZนยุทธศาสตร
ชาติครั้งนี้นะครับ ก็ขออนุญาตกราบเรียนตอทานประธานสภาและสมาชิก ผู;ทรงเกียรติที่เคารพ เพื่อทราบใน
เบื้องต;นนี้ครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับขอบคุณครับ เชิญทานวสุพลครับ
นายวสุพล จตุรคเชนทรเดชา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภา เพื่อนสมาชิกผู;ทรงเกียรติ
กระผมวสุพล จตุรคเชนทรเดชา จากเขตหนึ่ง อําเภอเชียงของครับ ก็ต;องขอขอบคุณนะครับ สําหรับ
คําตอบ ซึ่งตัวผมเองก็ได;เรียนยืนยันตอสภาแหงนี้แล;ววารับทราบเบื้องต;น เข;าใจเบื้องต;นในเรื่องของหลักการ
แอลพี เอหรื อดัช นีตั วชี้ วั ด นะครั บ ก็ ถื อโอกาสนี้ ได; ตั้ งข; อสังเกตไว; วาทางด; า นกรมหรื อกระทรวงมี แ อลพี เอ
ออกมาเพื่ออะไรนะครับ เพื่ออะไร เจตจํานงหรือจุดประสงคจริงๆ มันเปZนการประเมินตัวดัชนีตัวชี้วัด มันเปZน
ดัชนีชี้วัดในเรื่องของการบริการสาธารณะนะครับ การแก;ไขความเดือดร;อนให;กับพี่น;องประชาชนนะครับ หรือ
มันเปZนเพียงเพื่อประเมินผลงานให; กับทางด;านเจ;าหน;าที่เทานั้น ตรงนี้ต;องได;มองเจตนารมณของแอลพีเอตรง
นี้ด;วย ซึ่งได;ยืนยันไปแล;ววาไมได;ประสงคที่จะตัดบท เมื่อสักครูได;เกริ่นมาเรื่องโครงการนี่แหละ โครงการอบรม
เจ;าหน;าที่หรือข;าราชการนะครับ หรือชาวบ;านนะครับ เพื่อปIองกันการปราบปรามการทุจริต นะครับ ผมอาน
/ในรางฉบับนี้...
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-16ในรางฉบับนี้ครับ สํานักปลัดก็มีโครงการนี้ กองการเจ;าหน;าที่ก็มีนะครับ อีกหลายหลายกองก็มีนะครับ ผมก็ยัง
ไมเข;าใจวา อบจ.เชียงราย เรามีการทุจริตหรือทําไมถึงต;องอบรมกันทุกกองนะครับ อบรมพร;อมเดียวกันไมได;
หรื อ ครั บ ดั ช นี ตั ว ชี้ วั ด ตรงนี้ ทานต; อ งใช; เ งิ น ละเปZ น ล; า นล; า นขนาดนั้ น เลยหรอ เราเปZ น ข; า ราชการใน
พระบาทสมเด็จ พระเจ;า อยูหั ว นะครับ จํ า เปZนจะต;องมานั่ งอบรมกั นถึ งสองกองสามกองสี่ ก องอบรมเรื่ อง
เดี ย วกั น ผมได; ยื น ยั น ไปแล; ว ครั บ วาแอลพี เ อ ผมเข; า ใจแตที่ มั น ซ้ํ า ซ; อ นนี่ แ หละนะครั บ มั น ซ้ํ า ซ; อ นนะฮะ
ข;าราชการเราก็มีสามร;อย สี่ร;อย ห;าร;อย คนเทานี้ ทานก็อบรมเรื่องเดียวกันทุกกองเลย นี่คือมันจําเปZนต;องมา
นั่งคุยกันวาทานอบรมตรงนี้มันสิ้นเปลืองงบประมาณนะครับ มันสิ้นเปลืองประมาณ ก็ทานอบรมเรื่องเดียวกัน
นะครับ กลุมบุคลากรอาจจะเปZนในสวนขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย เรารวมแล;วก็ไมเกิน 500 คน
นะครับ ก็จะเหลือไว;ซักหนึ่งโครงการเพื่อจะให;ทานได;มีแอลพีเอนะครับ และประเมินผลงานกันตอไป ทั้งนี้
ทั้งนั้นในฐานะของสมาชิกสภา ซึ่งพี่น;องประชาชนเขาเลือกมานะครับ เขาเลือกมาเพื่อเปZนตัว แทนนะครับ
ปฏิบัติหน;าที่แทนพี่น;องประชาชนอีกหลายหมื่นหลายแสนหลายล;า นคน เพื่อพี่น;องชาวจังหวัดเชียงราย ก็
จําเปZนที่จะต;องได;ปฏิบัติหน;าที่ตรงนี้จริงๆนะครับ เพื่อให;กอเกิดประโยชนสูงสุดในการใช;จายงบประมาณนะ
ครับ เอาละครับทานประธานครับ ผมลุกขึ้นมาทวงถามอีกครั้งหนึ่ง เมื่อสักครูผมถามทานผู;บริหารไปนะครับวา
ทานยืนยันใชไหมครับวา การจัดประชุมประชาคม ประชุมแผนพัฒนาสี่ปYฉบับเพิ่มเติม ซึ่งหลายหลายโครงการ
ทานได;เอามาบรรจุไว;ในรางข;อบัญญัติฉบับนี้ มีที่มาของการประชาคม ณ วันที่ 23 มิถุนายนนั้น ถูกต;องแล;ว
ขอให;ทานยืนยันด;วยครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับ เชิญทานปฏิบัติหน;าที่นายกครับ
นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด ปฏิบัติหน0าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาและทานสมาชิกผู;ทรงเกียรติครับ ในเรื่องของกระบวนการทําแผนในฐานะ
เปZนฝJายบริหารนะครับ ก็คงป3ดความรับผิดชอบไมได;นะครับเพราะวากวาจะมาถึงขั้นตอนที่จัดทําเปZนราง
นะครับ เราก็ต;องมั่นใจวากระบวนการที่ทํา ได;ดําเนินการถูกต;องแล;วนะครับ ผมขอยืนยันครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับขอบคุณครับ เชิญทานจิรายุครับ
นายจิรายุ เผากา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาที่เคารพ
ผมจิรายุ เผากา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย เขตสาม อําเภอพาน ผมขออนุญาต
อยางนี้นะครับ คือประเด็นวาระที่หนึ่งเรากําลังหารือกันวาจะเห็นชอบหรือไมเห็นชอบนะครับ แตก็มีหลายทาน
ประสงคข;า มไปที่จ ะแปรญัตติละ ด;ว ยเหตุผลที่ซ้ํา ซ;อนฟุJมเฟUอยไมจํา เปZน ตอนนี้ผ มก็นั่งฟ3งอยูวาโครงการ
ตรงไหนซ้ําซ;อน โครงการหนึ่งซ้ํา ซ;อนโครงการสามหรือวาโครงการหนึ่ง โครงการที่สามมันฟุJมเฟUอย มัน
ฟุJมเฟUอยยังไง อยากให;ผู;บริหารได;ตอบ เพราะฉะนั้นถ;าถามแบบนี้ ผู;บริหารไมรู;จะตอบข;อไหนโครงการไหน
โครงการไหนฟุJมเฟUอย โครงการไหนซ้ําซ;อน มันเลยทําให;ผู;บริหารตอบไมได; ตอบไมได;ก็เหมือนกับไมได;ชี้แจง
อะไรเลยนะครับ แล;ววาระสองเข;ามา มาแปรญัตติก็ดูเหมือนวาสมาชิกสภาจะไมมีเหตุมีผลเทาไหร หรือ
/วาเขาขอ...
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-17วาขออยางนี้ได;ไหมครับ เราชี้โครงการเลยวาโครงการไหนที่สมาชิกเห็นวาซ้ําซ;อน โครงการไหนที่สมาชิกเห็นวา
ฟุJมเฟUอย โครงการไหนที่สมาชิกเห็นวาไมจําเปZนชี้ไปเลยแล;วให;ผู;บริหารตอบ เราก็มาฟ3งการตอบ ด;วยเหตุ
ด;วยผลเป6ดใจกว;างรับกัน จากนั้นเราคอยคิด เรื่องอยางอื่นนะครับ กอนอื่น ผมขอพูดเรื่องโครงการไม;ดอก
อาเซีย น ซึ่งมี กระแสวาอบจ.เราจะไมจัด ซึ่งผมก็ต กใจเพราะวาโครงการนี้เ ราดํา เนินการมา 10 กวาปY
เพราะฉะนั้น อยูอยูจะมาไมจัดในปYนี้ผมวามีป3ญหาแน ในเรื่องของการที่จะเกิดคําถามนะครับ ตามมาเยอะแยะ
มากมาย และผมดีใจละที่เห็นในบรรจุแล;วก็ไมมีการถอดออกไป บรรจุในรางงบประมาณ ถ;าสมาชิกสภาผาน
แล;ว ผมเชื่อวาผู;บริหารยังไงจะต;องดําเนินการตามนั้น ถ;าไมดําเนินการก็แล;วแตทาน แตสภาเห็นละวาทาน
เสนอมาเราทราบแล;ว เราเห็นด;วยนะครับ ถ;าข;อบัญญัติตรงนี้ผานไปถือวาสภาเห็นด;วยตรงนี้ในการจัด ไมได;มี
ข;อคัดค;านและอีกโครงการที่สําคัญนะครับ ผมอยากให;ทางผู;บริหารได;ชี้แจงให;ชัดชัดกระจางไปเลยเพราะวา
หลายคนก็ถามวาโครงการนี้เค;าคิดยังไงเค;าสร;างยังไง เปZนงบที่จะขยายตอ หรือเปZนงบที่ผูกพันอีกปYหนึ่งหรือไม
นะครับ หลายคนก็ตั้งข;อสงสัยผมก็ถามสวนตัวสวนบุคคล ทุกคนก็บอกวาโครงการนี้ดีมาก ดีมากผมก็ไมรู;วาดี
ยังไง ผมก็รู;วามัน ดียังไง อยากให;ผู;บริหารจะใช;โอกาสนี้วาระนี้ชี้แจงให;ละเอีย ดเลยนะครับ เลยมาถึงการ
ประชาสัม พันธโครงการก็ ได; เพื่อให;สมาชิ กจะได; คล; อยตาม จะได; ไมต;องมีว าระสองให; มัน จบวาระไปเลย
โครงการที่หนึ่งโครงการกอสร;างอุทยานเรียนรู; ผู;เรียนรู;มีชีวิต อบจ.ตั้งไว; 25,000,000 บาท นะครับ ตรงนี้
ที เ คปารคนี่ แ หละมั น ดี ยั ง ไงเดี๋ ย วให; ท านปฏิ บั ติ ห น; า ที่ ชี้ แ จงเต็ ม ที่ เ ลย เป6 ด โอกาสชี้ แ จงเลยครั บ วั น นี้
ประชาสัมพันธโครงการไปเลย เราจะได;คล;อยตามไปด;วยกัน สองโครงการกอสร;างอาคารธรรมสถานมันดียังไง
ทานชี้แจงไป วันนี้เรานั่งฟ3งเป6ดใจกว;างกัน เสร็จแล;วเราก็เห็นวาถ;าทานสามารถเห็นวาชี้แจงเราเข;าใจตามกัน
ตรงกันเห็นประโยชนที่ชาวบ;านได;รับ วาระสองไมมีครับขอบคุณครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับ ขอบคุณครับ วาระสองต;องมีนะทาน กฎหมายกําหนดยังไง วาระต;องมี 1 2 3 นะทาน ไมมี
วาระ 2 ไมได; ครับ อยางนี้ น ะครั บ ผมขออนุ ญ าตนิ ด หนึ่ งนะครั บ ก็ คื อตอนนี้ท านสมาชิ กก็ ไ ด;อภิป รายก็ มี
ประเด็นในเรื่องของการทักท; วงสมาชิกในเรื่องของการวาที่ประเด็นในเรื่องของการซ้ํา ซ;อนหรืออะไรยังไง
วาซ้ําซ;อนแบบไหน เมื่อกี้เทาที่ฟ3งดูก็มีในเรื่องที่ทานสมาชิกก็ได;อภิปรายไปอยางในกรณีเรื่องของโครงการ
อบรมเพื่อปIองกันการทุจริต ซึ่งทานก็ได;ยกตัวอยาง ยกตัวอยางมาละวาโครงการอบรมปราบปรามการทุจริต
แตละกอง กองนั้นก็จัด กองนี้ก็จัดก็ได;ยกตัวอยางขึ้นมานะครับ แตถ;าเกิดต;องการรายละเอียดเปZนโครงการ
ไหนเดี๋ยวทานถามเปZนทีละโครงการไปก็ได;นะครับทาน ก็เชิญทานผู;บริหารครับชี้แจงตามที่ทานสมาชิกได;
สอบถามไว;ครับ
นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด ปฏิบัติหน0าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาและสมาชิกผู;ทรงเกียรติครับครับในฐานะผู;บริหารนะครับ ก็ถือวาขณะนี้อยูใน
การพิจารณาในสภาแล;ว นะครั บ ก็ค งเปZนความรับผิด ชอบรวมกัน คือถ;า ทานให;ค วามเห็น ชอบที่ จะให; ทาง
ผู;บริหารดําเนินการนะครับ ก็ต;องเปZนไปตามมตินะครับ เรื่องของมหกรรมไม;ดอกอาเซียน ตอนนี้ก็ยังไมทราบ
ทานจะแปรหรือไมนะครับ ถ;าหากทานไมแปรก็เปZนหน;าที่ของฝJายบริหารจะต;องดําเนินการให;เปZนไปตามนั้น
นะครั บ ในเรื่ อ งของที เ คปารคก็ ค งจะให; ท างสํ า นั ก การศึ ก ษาได; ชี้ แ จงตอสภา เพื่ อ ความเข; า ใจนะครั บ
วาโครงการนี้มีที่มาที่ไปยังไง แล;วก็ได;เกิดประโยชนยังไงนะครับ ทั้งสองโครงการเลยนะครับ
/นายสุธีระพงษ...
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-18นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ขอเชิญ ผอ.เกียรติคุณครับ
นายเกียรติคุณ จันแกน ผู0อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน
ผู0อํานวยการสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียน ทานประธานสภาและสมาชิกผู;ทรงเกียรติทุกทานนะครับ สําหรับโครงการทีเคปารคหรือเปZน
โครงการเรียนรู;ในยุคดิจิตอลนะครับ ถือวาเปZนโครงการที่เป6ดโอกาสให;กับเด็กและเยาวชนได;เรียนรู;นะครับ
เนื่องจากวาในยุคป3จจุบันในการเรียนรู;เรื่องเทคโนโลยีและการเรียนรู;ตางๆ เปZนยุคแหงดิจิตอล เปZนยุคแหงการ
ใช;เทคโนโลยีและก็ยุคแหงปฏิรูปการศึกษาทางรัฐบาล ก็จะมีพัฒนาเรื่องการเรียนรู;ในยุค 4.0 ในทีเคปารค
ก็จะเปZนแหลงเรียนรู; ที่เ ป6ดโอกาสให;เด็กและเยาวชนยุคใหมได;มาใช; ในการค;น คว;าไมวาจะเปZ นห;องสมุด
ออนไลนเปZนความรู; แม;กระทั่งทางการเรียนรู;ในเทคโนโลยีที่ยุคป3จจุบันการเรียนรู;ของคนยุคใหม ในสวนของ
อบจ.เชียงรายเอง ก็มีโครงการที่ทําให;มาอยูรวมกับทางทีเคปารค แล;วก็ทางกระทรวงวิทยาศาสตรที่จะต;องใน
การขับเคลื่อนตรงนี้ หากวาถ;าอบจ.เราในสวนของที่ให;บริการประชาชนทั้งเด็กและเยาวชนตางๆ ในจังหวัด
เชียงราย ได;รับโอกาสตรงนี้ก็ถือวาเปZนโอกาสดีแล;วสวนที่จะได;เรียนรู;ในศูนยแหงนี้นะครับ ในการขับเคลื่อน
นั้นมีทั้งเทคโนโลยีที่ใหม ในสวนของรวมมือกับทางทีเคปารคนะครับ แตจําเปZนอยางยิ่งในสวนที่ของเรา
จําเปZนต;องมีสถานที่ ที่จะกอสร;างขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับและสามารถเชื่อมออนไลนกับศูนยตางๆกับของทีเค
ปารคด; ว ย รวมถึ งกระทรวงวิ ทยาศาสตรที่ เราเอามาอยู ตรงนี้ เพื่ อพัฒนาให; โ อกาสกั บคนในพื้ นที่ เราโดย
โครงการนี้ก็เปZนของลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาแล;วก็เป6ดโอกาสให;คนเชียงราย ซึ่งเด็กและเยาวชนในยุค
ป3จจุบันนี้และเข;าถึงตรงนี้นะครับ ก็เปZนโครงการที่ทางผู;บริหารเองก็รวมมือกับทางกับหนวยภาครัฐที่เปZน
กระทรวงหลักของกระทรวงวิทย ก็ได;คิดกันประชุมปรึกษาหารือกัน ในสวนที่จะทําตรงนี้ บนพื้นฐานคือให;
โอกาสกับคนเชียงรายแล;วก็ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา ตรงนี้ก็คิดวาเปZนโครงการที่ ที่จะเปZนแหลงเรียนรู;
ของคนเชียงรายจริงๆนะครับ ตรงนี้ในสวนรายละเอียดตางๆ เรื่องการดําเนินการนั้น ก็จะมีบางสวนที่จะต;อง
อาศัยของทีเคปารคเปZนอุปกรณ เปZนอุปกรณเครื่องไม;เครื่องมือตางๆเชื่อมกับกระทรวงวิทยด;วย ตรงนี้สวน
รายละเอียดการวางแผนตางๆ สํานักชางก็ได;วางแผนวางรูปแบบไว;ในการกอสร;างก็คงใช;ศูนยดิสคัฟเวอรี่เปZน
อาคารเปZนศูนยเซ็นเตอรให;ได;เชื่อมกับแหลงเรียนรู;ที่เปZนทีเคปารคไปหลายจุดหลายหลายสวนหรือสวนกลาง
ด;วยนะครับ ตรงนี้ครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับขอบคุณครับ ทานผอ.สํานักชางเพิ่มเติมครับ เชิญครับ
นายสมชาติ วัฒนากล0ว ผู0อํานวยการสํานักการชาง
เรียน ทานประธานสภาทานสมาชิกผู;ทรงเกียรติที่เคารพครับ อุทยานการเรียนรู;ที่เรียกวาทีเคปารค
นะครับก็ได;แนวคิดจากทีเคปารคที่กรุงเทพนะครับ ก็โครงการนี้ซึ่งก็ได;ศึกษามาพอสมควรนะครับ จากคือ
กรุงเทพครับ ก็จะเปZนของเราครั้งแรกสุดที่ตั้งงบในวันนี้ก็คือจะเปZนงบโครงสร;าง 25,000,000 โครงสร;างก็
คืออาคารสามชั้นอยูด;านทิศเหนือเชื่อมตอกับทางสวนดิสเคาวเวอรี่เรานะครับ ทางทิศเหนืออาคารสามชั้น
ซึ่งลักษณะของการออกแบบก็จะเปZนตามโซนของที่เคปารคนะครับ ไมวาจะเปZนโซนเด็กโซน ผู;สูงอายุนะครับ
โซนวัยห;องสมุดมีชีวิตนะครับ ลานกิจกรรม ห;องไอทีห;องประชุมนะครับ ซึ่งจะเปZนตามเกณฑของทีเคปารค
/ในแนวคิด...
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-19ในแนวคิดของห;องสมุดมีชีวิต เปZนลักษณะวาได;ทุกเพศทุกวัยนะครับ ตั้งแตต่ํากวาหกขวบก็ได;ผู;สูงอายุก็ได;
วัยกลางคนก็ได;นะครับ ก็เปIาหมายที่สําเร็จในประเทศไทยคือนอกภูมิภาค คือที่ภาคใต;ที่เทศบาลนครยะลา
ซึ่งทํามา 10 กวาปYแล;วนะครับ เราก็ได;ศึกษาหมดที่นครยะลา มีคนไปดูวันหนึ่ง 300 ถึง 600 คนนะครับ
ซึ่งเปZนทุกเพศทุกวัย ผมก็ถามวามีอะไรที่โดดเดนไหมเค;าบอกวามันเปZนห;องสมุดที่ไมใชห;องสมุดธรรมดาเข;าไป
แล;วเด็กก็อยากจะอยูตอเหมือนอยาง LIVING LIBRARY เหมือนบ;าน ไปอานหนังสือก็ไมอยากกลับ เนื่องจาก
หนังสือทันสมัย มีทั้งออนไลนมีทั้งที่ไมเหมือนเดิม ดึงดูดผู;ใหญก็เหมือนกัน ในชวงเวลาตอนเย็นเด็กจะไปทํา
การบ;านที่นั่นนะครับ แล;วก็ไปเลน ไปรวมกันอานหนังสือ กลางวันจะเปZนเรื่องของผู;ใหญรวมถึงผู;สูงอายุด;วยที่
เข;าไปทํากิ จกรรมตรงนั้น ก็เปZน การดึ งดูดให;คนเข;ามาอานหนัง สือให;การเรียนรู; ซึ่ง ตรงนี้มันเปZ นเรื่องใหม
สําหรับเรานะครับ อยางยะลาเนี่ยเขาทําเปZนเซ็นเตอรที่เทศบาลนครกอนนะครับ หลังจากนั้นเขาก็จายไปเปZนสี่
มุมเมืองให;ใกล;กับโรงเรียน หรือใกล;กับประชาชนมากที่สุด เขาเรียกวามินิทีเคนะครับ ซึ่งอันนี้ก็ถือวาเปZนสิ่ง
แปลกใหมและเปZนมิตติ้งพ;อยทของเมืองเลย เราต;องทําให;เปZนอะไรที่ใหม แล;วก็ดึงดูดแล;วก็ดึงเยาวชนของเรา
เข;ามาตรงนี้นะครับ เพราะจะเพิ่มการอานของเด็ก ก็ต;องยอมรับวาเด็กไทยตอนนี้ในอาเซียนยังล;าหลังนะครับ
ถ;าเรามีตรงนี้ก็ถือวาเปZนจุดประกายที่สร;างการอาน สร;างให;คนมาอานหนังสือมารวมกันทํากิจกรรมนะครับ
ซึ่งก็ถ;าทําสําเร็จก็ถือวาเปZนสิ่งที่ดีที่สุดของเราในด;านการศึกษานอกจากการศึกษาปกตินะครับ อาคารเปZนงบ
ตอเนื่องเปZนปY ปYตอไปนะครับ ก็สามารถที่จะทําเรื่องครุภัณฑตกแตงทําอาคารให;เชื่อมกับศูนยดิสคัฟเวอรี่ เรา
รวมทั้งปรับปรุงศูนยดิสคัฟเวอรีเดิมด;วย ซึ่งก็ใช;งบประมาณจํานวนหนึ่งนะครับ อาจจะมากกวานี้สักนิดนึงครับ
ก็สามารถทําภายในสองปYก็สามารถใช;งานได;สามารถเป6ดได;แล;วนะครับ ซึ่งตรงนี้ผมวาเปZนโครงการที่ดีนะครับ
ขอบคุณครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ เชิญทานวสุพลครับ
นายวสุพล จตุรคเชนทรเดชา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาเพื่อนสมาชิกผู;ทรงเกียรติ
ผม วสุพล จตุรคเชนทรเดชา ก็ยังเรียนยืนยันนะครับ ทานครับ ดํารงตําแหนงมาสามสี่สมัยไมรวมองคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงรายนะครับ รับทราบบทบาทและอํานาจหน;าที่ดีครับวาวันนี้ประชุมอะไร ประชุม
พิจารณารางข;อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปY 2561 ซึ่งกอนที่จะรับรางนะครับ เพื่อนสมาชิกทุกคน
เขาก็มีสิทธิ์นะครับ ที่จะได;สอบถามนะครับ เรื่องราวตางๆ ทั้งหมดกอนนะครับ ก็ไมจําเปZนต;องชี้นําใดนะครับ
ที่บอกวาคุยกันวันนี้ให;จบนะครับ มติให;ผานวันนี้ไปเลยมันไมได;นะครับทานประธานครับ ผมดํารงตําแหนงมา
หลายสภาแล;วครับ ยังไมเคยมีสภาไหนที่จะเป6ดโอกาสให;ผานหรือลงมติสามวาระรวดได;ครับทานครับ ผิด
กฎหมายครับ ทานต;องศึกษากฎหมายให;ดีนะครับ ตรงนี้ทําอยางนั้นไมได;นะครับ เอาละครับ ผมขอสอบถาม
เรื่องของอาคารทีเคปารคนะครับ เรื่องของทานประท;วงหรอนะครับ ใช;สิทธิประท;วง ทานเกียรติคุณยกมือ
นายเกียรติคุณ จันแกน ผู0อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน
ผู0อํานวยการสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
พอดีมีสองประเด็นก็คือ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เอาอยางนี้นะครับทาน เดี๋ยวครับ
/นายวสุพล…
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-20นายวสุพล จตุรคเชนทรเดชา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ทานใช;สิทธิประท;วงหรือใช;อะไรครับ ทานต;องขออนุญาตประธานสภากอนนะครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เชิญทานผู;อํานวยการกอนนะครับ เชิญครับ
นายเกียรติคุณ จันแกน ผู0อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน
ผู0อํานวยการสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนทานประธานนะครับเมื่อกี้มีอาคารทีเคปารคกับอาคาร
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ทานครับ ขอความกรุณาทานถ;าจอที่ไมคเสียงมันจะทุ;มไปนะครับ
นายเกียรติคุณ จันแกน ผู0อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน
ผู0อํานวยการสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มีอาคารทีเคปารคกับอาคาร……..บริการที่เมื่อกี้ได;ถามที่สภาได;ถามนะครับ ก็ไมได;อธิบายอะไร สวน
อาคารที่อีกหลังหนึ่งของอบจ.นะครับ คืออยูที่โรงเรียนเมื่อกี้เนี่ยครับก็ไมเปZนไรครับ นําเรียนทานประธานให;
ทราบกอนวามีสองประเด็นนะครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เชิญครับ
นายวสุพล จตุรคเชนทรเดชา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ขอบคุณครับผมขออนุญาตตอครับทานประธานครับ ทานประธานครับระเบียบการประชุมสภานะ
ครับของกระทรวงมหาดไทยทานครับ สมาชิกสภาจะต;องพูดกับประธานแล;วก็ต;องขออนุญาตประธานกอน ถ;า
ประธานอนุญาตผมถึงจะลุกขึ้นได;นะครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ตอเลยครับทาน ตอเลย
นายวสุพล จตุรคเชนทรเดชา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
และผมถามถึงผู;บริหารนะครับ อยูๆจะมีเจ;าหน;าที่คนหนึ่งคนใดนะครับ จะลุกขึ้นอภิปราย ไมใชยกมือ
แล;วจับไมลพูดนะครับทานครับ ทานประธานครับทานกํากับดูแลการประชุมด;วย ทานต;องถามไปฝJายบริหาร
กอนวาอนุญาตให;เจ;าหน;าที่คนนั้นได;ตอบหรือไม เพราะคําตอบของเขามันมีผลนะครับ ตอองคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงรายและตอพี่น;องประชาชนทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายครับ ขอให;ทานได;กําชับตรงนี้ด;วยฮะ ผมจะถาม
เรื่องของอาคารทีเคปารคตรงนี้เลยนะครับผมจะถามเรื่องของอาคารทีเคปารคตรงนี้เลยนะครับ ในเบื้องต;น
เห็นบอกวาจะสร;างใหมศูนยดิสคัฟเวอรี่นะครับ ก็ยังไมได;บอกวาเห็นด;วย หรือยังไมเห็นด;วยนะครับ เพราะมัน
/อยูในขั้น…

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

-21อยู ในขั้ นรับ หลั กการอยู ครั บทานครั บ เพี ยงแตวาขอสอบถามวาอาคารแบบนี้ มั นมี รู ปรางหน; า ตาอยางไร
25,000,000.-บาท มันได;โครงสร;างก็คือตัวอาคารขึ้นมานะครับ 25,000,000.-บาท เลยนะครับ ทานได;
กําหนดไว;วาบ;างไหมครับ กิจกรรมภายในมันจะมีอะไรอยางไรบ;างและที่สําคัญโดยที่ผานมายังไมใชประเด็น
คําถามนะครับ ผมเห็นที่วางในอาคารดิสคัฟเวอรี่นะมีอยูไมถึงงานนะครับ ซึ่งด;านหน;าทานก็สร;างเปZนสนามเด็ก
เลนนะครับ ซึ่งทานเคยได;ขอสภาแหงนี้นะครับพิจารณาอนุมัติงบประมาณให;ไปสร;าง ทานอยาบอกนะครับวา
จะรื้อสนามเด็กเลนตรงนั้นทิ้งทั้งหมดนะครับ แล;วอาคารทีเคปารคตรงนี้นะไปแออัดยัดเหยียดไว;ในที่ตรงนั้นนะ
ครับ เพราะมันไมใชวาเปZนอาคารใหมที่เกิดขึ้น อันนี้ตั้งข;อสังเกตไว;นะครับ ยังไมได;บอกนะครับวาจะแปรญัตติ
หรืออยางไรนะครับ ตั้งข;อสังเกตไว;นะครับ รางข;อบัญญัติฉบับนี้นะครับ หน;า 73 ทานมาอีกแล;วนะครับ กอง
การศึกษาทางด;าน สํานักการศึกษา ทานก็มีระบุนะครับ วาทานเจ;าขอจัดซื้อยางพาราปูพื้นสําหรับสนามเด็ก
เลนถึงแม;จะไมใชที่ตรงนั้นก็ตามนี่แหละครับ นโยบายที่ไมชัดเจนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทําให;พี่น;องประชาชนต;อง
ได;สูญเสียผลประโยชนเยอะแยะมากมายครับ ตรงนี้ยังไมได;บอกนะครับวาเห็นด;วยหรือไมเห็นด;วย แตตั้ง
ข;อสังเกตไว; อีกทั้งในปYงบประมาณหน;า ทานก็บอกวาเดี๋ยวจะสร;างนั้นสร;างนี้สร;างนี่สร;างนั้นทานบอกวามีเอ็ม
โอยูนะครับ กับหนวยงานภายนอก ผมก็ยังไมเคยเห็นเอ็มโอยูตรงไหนเลยนะครับ ถ;าพูดเอ็มโอยูเดี๋ยวย;อนไป
ที่อัฒจรรยสนามกีฬาอีก ครั้งกอนได;แถลงตอสภาแหงนี้วาขออนุมัติงบประมาณจากสภาแหงนี้ไปแปดล;านบาท
เพื่อสร;า งอัฒจรรยสนามกีฬานะครับ โดยจะรวมกับหนวยงานหนึ่งหนวยงานภายนอก แต ณ ขณะนี้ยังไม
สามารถดําเนินการได;นะครับ เพราะวาเอ็มโอยูตรงนั้นมันเปZนเพียงแคสัญญาใจและกลายเปZนสัญญาหน;าฝนไป
แล;ว เรามี 8,000,000.-บาท หนวยงานที่ตกลงไว;เขาไมสมทบมามันสร;างไมได; ก็อยาให;ทีเคปารคเปZนเอ็มโอ
ยูที่มันเปZนสัญญาใจสัญญาหน;าฝนนะครับ เสียหายตอพี่น;องประชาชนเยอะแยะมากมาย เมื่อวันกอนที่ผานมา
เพื่อนสมาชิกสภาของผมหลายหลายทานได;เดินทางไปเที่ยวที่ทาเรือบั๊คเชียงของ หลายหลายทานคงจะเห็น
แล;ว นะครับ อาคารทาเทียบเรือที่เชียงของนั้น 40 ถึง 50 ล;านบาทนะครับ ทานอยูในพิกัดพื้นที่โซนที่หน;า
ทําประโยชนได;มากที่สุดด;วยนะครับ อันนี้จะกลับกลายเปZนงั้น ผมยังไมพูดถึงโอกาสนี้ แตก็ติงไว;วาอยาบอก
นะครับวาจะโอนให;หนวยงานนั้นหนวยงานนี้ไปนะครับ เพราะทานได;ลงทุนไปเยอะแยะมากมายมหาศาลแล;ว
ลาสุดลงทุนไปห;าล;านบาทปรับปรุงแตไมได;กอสร;างซอมแซมและไมได;ใช;ประโยชนอะไรเลย มาอยูวันดีคืนดี
วันนี้ทานบอกจะยกอาคารที่ปรับปรุงแล;วห;าหกสิบล;านบาทให;กับหนวยงานอื่นเขาซะให;เค;าไปซะนะครับ ผมก็
ไมอาจจะไว;วางใจให;ทานสร;างทีเคปารคตรงนี้ได;เชนกัน เพราะผมไมมั่นใจวาวันนึงวันใดทานจะยกทั้ง
ดิสคัฟ เวอรี่ยกครั้งทีเคปารคให;กับพระเดชพระคุณเจ; าทานได;ไปหรือไม ผมก็ไมไว;ว างใจทานจริงๆนะครั บ
ตั้งข;อสังเกตไว;เอาละครับ ผมขอผานในเรื่องของทีเคปารคกับอาคารปฏิบัติธรรม ถ;าหากวานะครับ ผมฝาก
นะครับ ทางทานวันนี้อาจจะต;องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณ ผมฝากคณะกรรมการที่จะ
เข;ามานะครับ ได;ชวยตรวจดูสถานที่จริงให;ทีเถอะนะครับ ตรวจดูสถานที่จริงในการกอสร;างทีเคปารค ในการ
กอสร;างลานปฏิบัติธรรมตรงนั้น ตลอดรวมจนถึงขอข;อมูลอันเปZนประโยชนนะครับ การบริหารจัดการ การใช;
นะครับ อาคารหอประชุมหรืออาคารคชสาร ซึ่งมันเปZนอาคารที่เปZนหอประชุมแทบพูดได;วาเปZนของโรงเรียน
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายนะครับ เปZนขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายก็เลยถามบอกวามี
ความจําเปZนเรงดวนอยางไรที่จะต;องสร;างอาคารปฏิบัติธรรมหลังนี้ขึ้นมาเพียงแคตั้งข;อสังเกตและฝากกับ
คณะกรรมการแปรญัตติไว;นะครับมันเปZนเพราะอะไรอาคารคชสารตรงนั้น มีขั้นบริหารจัดการอยางไรมันถึง
เด็กเขาเลยเข;าไปใช;ไมได;นะครับ เมื่อทานบอกวาการศึกษามากอน เด็กต;องมากอน กับกลายเปZนวา ณ ขณะนี้
อาคารตรงนั้นเปZนขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย เปZนของทางด;านโรงเรียนองคการบริหารสวน
/จังหวัดเชียงราย…

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

-22จังหวัดเชียงราย แตทานมีวิธกี ารบริหารจัดการที่ดีแล;วหรือไมเด็กถึงจําเปZนที่จะต;องมีอาคารตัวใหมขึ้นมาใช;
นะครับ อันนี้ฝากไว;ข;อสังเกตไว;นะครับ ก็คงจะไมต;องการรับคําตอบนะครับ เพียงแคอภิปรายให;ได;รู;นะครับ
อภิปรายให;ได;รู;วานี่แหละคือแนวคิดนะครับ ที่จะต;องได;สะท;อนให;กับทางด;านฝJายบริหารได;รับรู;รับทราบบ;าง
ครับขอบคุณครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับผมก็อยางนี้แหละครับ เดี๋ยวสักครูนะครับทานสมาชิกขออนุญาตซักซ;อมทําความเข;าใจกันนิดหนึ่ง
นะครับ กรณีในเรื่องของการใช;สิทธิ์อภิปรายนะครับ หรือตอบข;อซักถามนะครับ โดยสมาชิกนะครับ ก็จะต;อง
ยกมือแล;วก็ได;รับอนุญาตจากประธานสภากอนนะครับ ทานถึงจะมีสิทธิลุกขึ้นอภิปรายได;รวมถึงทั้งในสวนของ
ผู;ที่เกี่ยวข;องนะครับ ที่จะชี้แจงตอบข;อซักถามนะครับ ก็ต;องขอความกรุณาวาจะต;องเปZนการมอบหมายโดย
ทางทานปฏิบัติหน;าที่นายก เพราะวาเปZนการสมาชิกสอบถามผานประธานมายังผู;บริหารนะครับ กรณีจะมอบ
ให;ทานใดชี้แจงก็จะต;องให;นายกได;มอบหมายเปZนครั้งๆ ไปวันนี้ทําความเข;าใจกันนะครับ เชิญทานทรงศรีครับ
นางทรงศรี คมขํา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ดิฉันทรงศรี คมขํา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย อําเภอเมือง เขตสอง ต;องกราบ
ขอบพระคุณทานสมาชิกเขตอําเภอพาน ทานจิรายุที่ได;เกริ่นนํา ดิฉันขออนุญาตที่จะเข;าประเด็นเนื่องจากเรา
กําลังพิจารณารางข;อบัญญัติประจําปYงบประมาณ 2561 วันนี้คือวาระแรกที่จะรับหรือไมรับรางข;อบัญญัติ
จะมีวาระที่สองในการที่จะแปรหรือไมแปรก็ได; ดิฉันขอเอกสารจากฝJายบริหารนะคะ ประมาณการคาใช;จาย
และรายละเอียดแบบแปลนการกอสร;างเพิ่มเติมนะคะ ของอาคารทีเคปารคและอาคารสถานธรรม จากกอง
ที่เกี่ยวข;อง สํานักที่เกี่ยวข;องและดิฉันขอประมาณการคาใช;จายและรายละเอียดตางๆของโครงการไม;ดอก
อาเซียนนะคะ สี่สิบแปดล;านบาท ขอรายละเอียดหลังจากที่จบการประชุมนี้ ขออนุญาตให;ทานเอามาให;คณะ
สมาชิก นะคะ ที่ขอดิฉันไมทราบวาจะเกิน อํา นาจหน;าที่ หรือเปลา แตดิฉันเชื่อมั่น วาทุกโครงการที่ มีอยูใน
ข;อบัญญัติจะต;องมีรายละเอียดแบบแปลนอยูแล;วแนนอนนะคะ เพราะฉะนั้นดิฉันขอนะคะเพื่อจะประกอบการ
พิจารณาในการดูวาข;อบัญญัตินี้เหมาะสมในการที่จะไมแปรหรือไม ขอบพระคุณคะ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับ เชิญทานปฏิบัติหน;าที่นายกครับ
นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด ปฏิบัติหน0าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรีย น ทานประธานสภาและทานสมาชิ ก ผู; ทรงเกี ยรติ ค รั บ เรื่ องที่ ท านสมาชิ กได; มีข; อ ติ ดใจและ
อยากจะทราบรายละเอียดของแบบแปลนการกอสร;าง รายละเอียดของการดําเนินงานนะครับ ทางผู;บริหาร
ก็ยินดีนะครับผม ผมถือวาเปZนการทํางานใหญต;องมีความโปรงใสมีความชัดเจนครับ อันนี้ผมยินดีให;นะครับ
สําหรับเอกสารหลังประชุมนะครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับ ผมเชิญทานอทิตาธรครับ
/นางอทิตาธร…

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

-23นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรี ย น ทานประธานสภาองคการบริ ห ารสวนจั ง หวั ด เชี ย งรายและสมาชิ ก ผู; ท รงเกี ย รติ ทุ ก ทาน
ตลอดจนถึงทานปฏิบัติหน;าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายคะ
ดิฉันอทิตาธร วันไชยธนวงศ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย อําเภอเทิง เขตสองคะ
ตามที่ได;อธิบายไปเบื้องต;นนะคะในวาระแรกนี้ก็ด;วยความตั้งใจนะคะ จากการที่ได;รับรางของทานมานะคะ
ทานได;ยื่นเข;ามาตอสภาแหงนี้ สภาของเราโดยเฉพาะตัวดิฉันเอง ดิฉันก็คอนข;างจะตรวจสอบดูจนกระดาษ
สมุดเนี่ยขาดไปมากมายนะคะ ก็มีการตั้งข;อสังเกต ตั้งข;อสงสัยด;วยความเปZนหวงคะ เนื่องจากวางบประมาณ
ขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย มีงบประมาณที่คอนข;า งสูงนะคะ 980 ล;า น ดิฉันคิดวาหลาย
โครงการที่ได;ทําไปแล;ว บางโครงการหากวาเราสามารถตัดหรือปรับ หรือลด หรือขอแสดงความคิดเห็นตรงนี้
ในการที่จะนํางบประมาณตรงนั้น เอาไปแก;ไขป3ญหาให;กับพี่น;องประชาชน ไมได;หมายถึงเปZนตัวเลขตามที่
หลายหลายทานได;คาดหมายไว; ได;บอกเอาไว;ไมใชนะคะ เพียงแตดิฉันหมายถึงวางบประมาณบางอยางที่มันมี
ความจําเปZน แตยังมีความจําเปZนน;อยมากกวา การที่เราจะนํางบประมาณนั้น ๆ ไปแก;ไขป3ญหาเกี่ยวกับเรื่อง
ของปากท;องของประชาชนนะคะ แอลพีเอตางๆ ต;องขอบพระคุณทานได;ชี้แจงเอาไว;นะคะ ดิฉันคิดวาแอลพีเอ
ที่มีการตั้งข;อกําหนดมา อันนั้นมันคือมาตรฐานที่ใช;กับทุกๆ องคกร แตในขณะเดียวกันองคกรของเราเปZน
องคกรเพื่อสาธารณะ พี่น;องประชาชนทั้ง 18 อําเภอ ตั้งความหวังไว;คะวาจะได;รับงบประมาณของ อบจ.เพื่อ
การไปแก;ไขป3ญหาในพื้นที่ สวนกิจกรรมตางๆ ไมวาจะเรื่องของโครงการอบรม โครงการจัดงานหรือโครงการ
ศึกษาดูงานในแตละพื้นที่นั้น มีท;องถิ่นของเขาให;การดูแลอยู ดิฉันนับรวมจํานวนโครงการที่จัดอบรมนะคะ จัด
กิจกรรม จัดงานในรางข;อบัญญัติฉบับนี้ประมาณการได;คราวๆ วา 100 กวาโครงการ เปZนเงินจํานวน กวา
100 ล;านบาท หากวาเราสามารถปรับลดลงไปได;ซักประมาณครึ่งหนึ่ง สมมตินะคะ ประมาณครึ่งหนึ่ง เราจะ
มีเครื่องมือเครื่องจักรในการชวยแก;ไขป3ญหาให;กับพี่น;องประชาชน ในเรื่องของถนนหนทาง แก;ไขป3ญหาการ
เข;าพื้นที่ทางการเกษตร ป3ญหาในการสัญจร ในขณะเดียวกันเรายังมีงบประมาณไปแก;ไขป3ญหาไมวาจะเปZนภัย
แล;งที่เกิดขึ้นในแตละปYมีมาตลอด สวนโครงการที่ทานสมาชิกทานหนึ่ง ทานได;สอบถามมาไว; อยากจะให;บอก
ไปเลยวาเปZนโครงการอะไรบ;างที่มีความซ้ํา ซ;อน หากวาดิฉันถามเขาไปตอนนี้วันนี้เที่ยงคืนก็คงไมจบก็ขอ
อนุญาต เชนเดี ยวกันหลายหลายโครงการ ทานสมาชิ กทานนี้ เคยได; ยืนกระทู;ในสภาแหงนี้ ไ ว;แ ล;ว นับ 10
โครงการเลยทีเดียวที่ทานถามมานะคะ ในขณะเดียวกันวันนี้ดิฉันก็คงจะขอเอกสารที่เกี่ยวข;องกับโครงการใน
หมวดอบรม หมวดจัดงาน หมวดจัดกิจกรรมตางๆ กวา 130 โครงการ จากทานผู;บริหารหลังจากการประชุม
สภาในครั้งนี้เสร็จสิ้นขอบพระคุณคะ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับขอบคุณครับ เชิญทานวัชรพงศครับ
นายวัชรพงศ ปAโย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาผานทานนายกและคณะผู;บริหารทานสมาชิกผู;ทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายวั ชรพงศ ป6 โ ย สมาชิ กสภาองคการบริ หารสวนจัง หวั ด เชี ยงราย อํ า เภอเมื องนะครั บ
ผมอยากจะตั้งข;อสังเกต เรื่องงบอุดหนุนนะครับ หน;า 70 ข;อ 1.1 นะครับ เรื่องการอุดหนุนโรงเรียนนะครับ
ในห;องสมุดนะครับ ผมก็เปZน สจ.บ;านนอกถือวาเปZนสจ.บ;านนอกนะครับ ผมก็อยากจะฝากวาเรื่องการอุดหนุน
โรงเรียนในเมืองในพื้นที่ก็โรงเรียนบ;านนอกที่ต;องการรับห;องสมุดการเรียนรู;ทางอบจ. เราถือวาเปZนหนวยงาน
/ใหญที่จะ…

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

-24ใหญที่จะพัฒนาบุคลากร เด็กให;ได;รับการศึกษาเทาเทียมกันและผมขอสอบถามวาทําไมอุดหนุนเฉพาะโรงเรียน
ใหญใหญในเมือง ผมถามวาโรงเรียนบ;านนอก 18 อําเภอ ไมมีความสําคัญหรือวาอะไร ผมอยากจะสอบถามวา
การอุดหนุนทําไมไมอุดหนุน 18 อําเภอ โรงเรียนทั้งหมด ทําไมไมอุดหนุน เราก็มีสิทธิ์ที่จะอุดหนุน แตละ
โรงเรียนได;นะครับ แล;วทีนี้มาอุดหนุนเฉพาะโรงเรียนใหญใหญ แตโรงเรียนในน;อยๆ ที่บ;านนอกตั้งตารอคอย
ห;องสมุดเอาตําราไปพัฒนาสมองให;มันทันสมัย ให;มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น แล;วก็พัฒนาสมองให;ดีทัดเทียม
ให;กับโรงเรียนในเมือง เพราะฉะนั้นนะครับเรื่องของการที่จะเข;ามาเรียน หรือบ;านข;างนอกตัวเมืองข;างนอกถึง
สงลูกหลานมาเรียนในเมือง ทําให;พื้นที่ในเมืองแออัดยัดเยียดนี่คือป3ญหาหนึ่งที่ทําให;เด็กนักเรียนต;องมาอยูใน
เมืองการศึกษานั้นไมเทาเทียมกัน ฝJายบริหารบอกวาจะให;การศึกษาเทาเทียมกัน แตวันนี้สงเสริมแตในเมือง
ไมสงเสริมพื้นที่ตางอําเภอ 18 อําเภอ ได;แตอําเภอเมือง แตรอบนอกทุกอําเภอก็มีความสําคัญเด็กนักเรียนก็
ต;องได;รับการศึกษา ผมอยากฝากข;อสังเกตข;อหนึ่งในการอุดหนุนเรื่องของห;องสมุดนะครับ แล;วข;อที่สองนะ
ครับ เรื่องของการโครงการสนับสนุนคาใช;จายการบริหารสถานการศึกษานะครับหน;า 75 นะครับข;อ 2.1.1
นะครับตั้งไว;อยู 9,400,000.-บาท ผมไปดูปYห;าแปด ห;เก;า ปYห;าเก;าตั้งไว; 4,000,000.-บาท กวาโอนมาเพิ่ม
ประมาณ 1,000,000.-บาท กวาใช;งบประมาณไปประมาณ 6,200,000.-บาท แล;วตั้งไว; 9,400,000.บาท อันนี้คือข;อสังเกตนะครับ อยากจะนําเรียนทานประธานผานผู;บริหารนะครับวาอันนี้หนึ่งตัวอยางนะครับ
ทําไมตั้งไว;เกินคาใช;จายที่จายไปแล;วนั้น จายไปแค 6,000,000 กวาแล;วก็ตั้งไว;ตั้ง 9,400,000 อันนี้ตั้งไว;
เกินความจําเปZนหรือวาตั้งไว;แบบนี้ เผื่อจะโอนไปงบอื่น ที่อื่น อันนี้ผมอยากจะนําเรียนถามทานประธานผานไป
ทางผู;บริหารที่กําหนดการบริหารนั้นบริหารอยางนี้แล;วจะทําให;เสียผลประโยชน เสียภาษีของราษฎรไหม ผม
อยากจะนําเรียนถามเพียงสองข;อครับขอขอบพระคุณครับผม
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับขอบคุณครับ เชิญทานจิรายุครับ
นายจิรายุ เผากา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภา
ผมจิร ายุ เผากา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ขออนุญาตครับ ทานจะได;ตอบ
ทีเดียวนะครับ ขออนุญาตแก;ข;อพาดพิงเมื่อกี้นะครับ เมื่อกี้ไมใชวาผมขอยกเลิกวาระสอง คือผมพูดรวมๆ วา
ถ;าวาระหนึ่งเราชี้แจงกระจาง วาระสองมันก็งายขึ้นนะครับ อยูสภานี้มานานเหมือนกันครับ แล;วก็จากข;อ
สอบถาม ผมไมได;มุงวาผมไมสนับสนุน หรือไมเห็นด;วย แตที่การลุกมาซักถามอยากได;ความกระจาง เพื่อให;
สมาชิกได;รู;เทาถึงกัน รู;เหมือนกันเพื่อการพิจารณาในการที่จะรับรางและก็พิจารณาในวาระอื่นๆ ตอไป แล;ว
โครงการเมื่อกี้ครับ ผมสอบถามไปสองโครงการ โครงการที่หนึ่งชี้แจงไปแล;วนะครับ และโครงการที่สองอาคาร
สถานธรรมยังไมได;ชี้แจงวามันดียังไง จะเปZนประโยชนอยางไรนะครับ วันนี้ที่ผมลุกขึ้นมาถามซ้ําไมใชไมเห็น
ด;วยนะครับ แตอยากจะให;ความกระจางเกิดขึ้นในสภาแหงนี้ เพราะวาทุกทานตอนนี้กําลังรอฟ3งวามันดียังไง
จริงๆ แล;วครับ ขอบคุณครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับ ขอบคุณครับ เชิญทานปฏิบัติหน;าที่นายกครับ
/นายบรรเจิด…

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

-25นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด ปฏิบัติหน0าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาและทานสมาชิกผู;ทรงเกียรติครับ ผมนายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด รักษาข;าราชการแทนปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติหน;าที่นายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงราย ในเรื่องของโครงการอุดหนุน หลักเกณฑของการที่จะอุดหนุนได; อันดับแรกก็คือต;องเปZน
ภารกิจที่เปZนภาพรวมขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ที่อยูในอํานาจหน;าที่และงมีสองท;องถิ่นขึ้นไป
ได;รับผลประโยชน จะแบงเปZนทั้งสวนราชการ สวนของเอกชนนะครับ ในสวนของรัฐวิสาหกิจ จะมีระเบียบ
ชัดเจนนะครับ อันดับแรกมีการร;องขอมาจากหนวยงานนั้นกอน ซึ่งทางผมก็จะเปZนผู;พิจารณาวาเปZนไปตาม
หลักเกณฑที่จะอุดหนุนได;หรือไม และอํานาจหน;าที่ กรณีเอกชนก็จะต;องมีการจดทะเบียนเปZนชมรมสมาคม
อะไรตางๆ เปZนกิจกรรมเพื่อเปZนสาธารณกุศล สาธารณประโยชน มีหลักเกณฑอยูนะครับ กรณีพื้นที่รอบนอก
ที่ทานได;พูดถึง คงเปZนโรงเรียนขนาดเล็กอยางนี้ไมอยูในอํานาจหน;าที่นะครับ เพราะวาอาจจะมีผู;รับประโยชน
แคท;องที่เดียวนะครับ หรือวาตําบลเดียวนะครับ ก็ไมอยูในหลักเกณฑ ก็สําหรับโครงการใหญๆอยางโรงเรียน
สามัคคีหรือโรงเรียนดํารงราษฎร ก็ขอเรียนวาเปZนโรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับจังหวัด มีนักเรียนมาจาก
ตางอําเภอหลายอําเภอนะครับ ก็ทางอบจ.ก็ได;ดูพิจารณาโครงการแล;วก็เห็นวามันเปZนประโยชนแล;วก็อยูใน
หลักเกณฑของการอุดหนุนได; ซึ่งที่ผานมาผมก็พยายามที่จะไมอุดหนุนมากนะครับ เพราะวาเราอุดหนุนมากๆ
ก็เหมือนวาทางอปท.เราไมได;ทําอะไร ผมก็พยามจํากัดนะครับ แล;วก็ในการตรวจสอบการใช;จายเงินอุดหนุนก็
ยอมรับวาสํานักงานตรวจเงินแผนดิน เข;มงวดมากนะครับ ในการใช;จายผิดประเภทถึงขั้นเรียกเงินคืน ตรงนี้เรา
ก็ตระหนักอยูตลอดเวลานะครับ สําหรับในเรื่องของคาใช;จายสถานศึกษา ผมขออนุญาตให;สํานักการศึกษา
นะครับ ทางผอ.หรือวาทางผู;แทนโรงเรียนได;ชี้แจงในที่ประชุมนะครับ เพราะวามีหลักเกณฑการใช;จายอยู
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับ เชิญทานผู;อํานวยการสํานักศึกษาครับ
นายเกียรติคุณ จันแกน ผู0อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน
ผู0อํานวยการสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียน ทานประธานสภาและสมาชิกผู;ทรงเกียรติทุกทานครับ งบประมาณที่ตั้งไว; เปZนคาจ;างเหมา
บริการ ที่ใช;ในการจ;างบุคลากร รวมถึงคาใช;จาย ที่ต;องมาบริหารจัดการในสถานศึกษา คุณครูที่มีความจําเปZน
ในการที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับ ที่ยังขาดอยูในสวนที่ มีความจําเปZนที่ต;องพัฒนาตามศักยภาพ
ของผู; เ รี ย นในสถานศึ ก ษาของเรานะครั บ ซึ่ ง เปZ น คาใช; จ ายที่ จ ะต; อ งใช; ในการดํ า เนิ น การ เพื่ อ ให; เ กิ ด
ประสิทธิภาพในสถานศึกษา ที่ให;บริการคนเชียงรายนะครับ โดยมีเด็กจํานวนคอนข;างมากขึ้น ตรงนี้ก็เปZน
คาใช;จายที่จะต;องหาบุคลากรที่มีความสามารถเข;ามาเสริมตรงนี้ ไปจัดการเรียนการสอนนะครับ แล;วก็รวมถึง
คาใช;จายการจัดจ;าง ทํา การโฆษณาและเผยแพร รวมถึงกิจกรรมที่จะเปZนการประชาสัมพันธโรงเรียน รวม
คาใช;จายทั้งปYที่ดําเนินการ ถือวาเปZนความจําเปZนและสงผลให;ตอนนี้โรงเรียนอบจ.เชียงราย เปZนสถานศึกษา
ต;นแบบนะครับ ที่จัดการเรียนการสอนในของท;องถิ่นของเราด;วยนะครับ แล;วทางกรมสงเสริมการปกครอง
สวนท;องถิ่นเองก็ให;เปZนสถานศึกษานํารองนะครับ เปZนโรงเรียนที่ขยายในการจัดการศึกษาไปสูท;องถิ่นทั่ว
ประเทศนะครับ โดยเน;นเรื่องการจัดการเรียนการสอนเปZนแบบติ้งกิ้งสคูล เปZนหลักสูตรที่เราใช;มาตลอด
นะครับ แล;วก็พัฒนาเด็กตามศักยภาพนี้รวมคาใช;จายทุกบาททุกสตางคมีรายละเอียดการใช;จายแล;วก็ เกิดผล
/อยางที่ผม...
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-26อยางที่ผมได;นําเรียนที่ประชุมแหงนี้นะครับ สวนรายละเอียดตางๆ วามีรายละเอียดใช;จายยังไง ที่วัดรอบปYที่
ผานมา ถึงปYหน;าด;วย ที่เราวางแผนไว; ก็คิดวาในการจัดตั้งครั้งนี้ ก็คงจะใช;เงินทุกบาททุกสตางคให;คุ;มคาที่สุด
แล;วก็ประหยัดที่สุดนะครับ ให;เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับ อีกด;านหนึ่งนะครับ ที่ทางสมาชิกผู;ทรงเกียรติได;
เรียนถามวาในอาคารธรรมะสถานจํา เปZ นด;ว ยหรื อ ที่จะต;องมีผมขอนําเรียนตรงนี้วาในฐานะที่ผมเองเปZ น
บุคลากรแล;วก็นักวิชาการในด;านการศึกษาแล;วก็เปZนผู;บริหาร แล;วก็เห็นวาในการบริหารจัดการเรื่องการศึกษา
และให;โอกาสกับเด็ก เปZนสิ่งที่ต;องตอบสนองตอเด็กก็คือเรื่องกิจกรรมการพัฒนาผู;เรียนนะครับ โดยเฉพาะ
อาคารสถานที่นะครับ ที่จะต;องจัดแล;วทําให;บรรยากาศและเอื้อตอการทํากิจกรรมการเรียนการสอนนะครับ
เพราะวาธรรมะสถานไมจํ า เปZ น ต; องเปZ นเฉพาะศาสนาพุ ท ธอยางเดีย วนะครั บ แล; ว ก็ ทุก ศาสนาสามารถ
ดํา เนิ นการได; แล; ว ก็กิ จกรรมเปZนกิ จกรรมที่เน; นผู; เรี ยนโดยสํ า คัญ แล;ว ถามวาแล; วในสวนของ อบจ. เรามี
อาคารคชสาร ทําไมไมใช;ให;เกิดประโยชนสูงสุดนะครับก็นําเรียนวาอาคารคชสารเราใช;ประโยชนสูงสุดและ
เขตการให;บริการไมใชเฉพาะโรงเรียนอบจ.อยางเดียวนะครับ เราได;พัฒนาขึ้นมาก็เปลี่ยนสถานที่แหงการ
เรียนรู;ของคนทั้งเชียงรายและทุกภาคสวนมาใช;ได;ด;วย เนื่องจากวาการถายโอนสนามกีฬามาให;การดูแลของ
อบจ.นะครับ ซึ่งอบจ.ต;องจัดทําและดูแลและให;บริการประชาชนทุกภาคสวนนะครับ ทั้งหนวยงานรัฐด;วย
บางครั้งถ;าหากวาเราใช;เฉพาะของโรงเรียนอยางเดียวก็ถูกตอวาวาทําไมไมให;บริการกับคนสวนอื่นด;วย เพราะ
สถานที่ตรงนี้เปZนสถานที่ ของคนเชียงรายทั้งหมดนะครับ อันนี้คือเหตุผลและความจําเปZนถามวาบริหารจัดการ
งานทางสํานักการศึกษาได;มีการวางแผนหรือไม มีครับ มีตารางการใช;ตลอดนะครับ และผมขอนําเสนอตรงนี้
วาในสวนศูนยบริการการเรียนรู;หนึ่งรอบปYผมเองในฐานะที่ดูแลเรื่องสํานักการศึกษาและดูแลการศึกษาจะสรุป
ทุกปY ทุกเดือน วาใครมาใช;อยางไรนะครับ แล;วมีผลอยางไร จํานวนผู;มาใช;บริการปYหนึ่งเฉพาะสนามกีฬาก็เปZน
ล;านนะครับ แล;วก็รวมถึงห;องประชุม จะเกือบทุกวันโดยเฉลี่ยนะครับแม;กระทั่งวันนี้ก็มีการใช;อยูตลอดนะครับ
มีทั้งหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เราให;บริการและพอที่เราจะย;อนกลับมาให;บริการของตัวนักเรียนของเรา
ก็คือคนเชียงรายทั้งนั้น เขตบริการก็ยังมีข;อจํากัดหรือจําเปZนต;องมีสัดเปZนสวนของเรา ถามวาจําเปZนด;วยหรือ
ณ เวลานี้ จํ า เปZ น ครั บ เรื่ อ งการเข; า ไปใช; ข; า งนอกก็ มี เ หมื อ นกั น เรื่ อ งโครงการที่ จ ะไปพั ฒ นากั บ วั ด ก็ ดี
สถานศึ ก ษาที่ อื่ นก็ ดี น ะครั บ แตตรงนี้ที่ เราตั้ งไว; ข บวนการผานทางผู; บ ริห ารสถานศึก ษาด; ว ย แล; ว ก็ ผ าน
กรรมการสถานศึกษาแล;วก็ทุกภาคสวน รวมคิดด;วยจําเปZนที่จะต;องมีตรงนี้ ผมก็ต;องขอนําเรียนเบื้องต;นเทานี้
กอนนะครับ สําหรับข;อมูลตางๆ เรามีให;วาเรามีสรุปทุกสนาม ทุกเดือนนะครับ ผมจะให;ลูกน;องหรือเจ;าหน;าที่
รายงานทุกเดือนครับผม
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับ ขอบคุณครับมีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกไหมครับ เชิญทานวสุพลครับ
นายวสุพล จตุรคเชนทรเดชา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับ ทานประธานสภาทานสมาชิกผู;สมเกียรติ
ผมวสุพล จตุรคเชนทรเดชา เขตหนึ่ง อําเภอเชียงของครับ ก็คงเข;ามาสูชวงท;ายท;ายของการประชุม
แล;วนะครับ เข;าใจวาอยางนั้น เมื่อสักครูได;อภิปรายไปถึงโครงการ ซึ่งอันนาจะคิดได;วานะครับวาเปZนโครงการ
ที่ฟุJมเฟUอยนะครับ ไมกอเกิดประโยชนหรือวาไมจําเปZนเรงดวนนะครับ ก็มามองบ;างนะครับมีบางกองนะครับ
ทั้งนี้จะต;องถามด;วยความเปZนหวงเลยนะครับ หนึ่งกองพัสดุ สองกองคลัง สามกองแผน ผมศึกษาดูในนี้ทานได;
ตั้งไว; ผมไมแนใจวาตัวเลขทานผิดหรือเปลานะครับ ตั้งวัสดุงานบ;านงานครัวไว;
/ตั้งไว;เพียง...
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-27ตั้งไว;เพียงแคหนึ่งหมื่นสองหมื่น นะครับ ไมเกินสามหมื่น ทานพอใช;หรอครับ ในขณะที่กองอื่นๆ ตั้งไว;
หลากหลาย เปZนแสน บางกองตั้งไว;เปZนล;านนะครับ อันนี้ถามทานด;วยความเปZนหวงวาตัวเลขของทานตรงนี้
เพราะบางทีผมเข;ามาที่ อบจ.แหงนี้นะครับ ผมเห็นผู;ใต;บังคับบัญชาทาน ทั้งกองพัสดุนะครับ กองคลัง และ
กองแผน ทานทํางานหามรุงหามค่ํากัน ทานพอใช;หรอครับ อันนี้ก็ตั้งไว;เปZนข;อสังเกตนะครับ ถ;าพี่นงครับ พี่ทร
ครับ ทางด;านผอ.กองแผน ทานพอใช;หรือครับตรงนี้นะครับ เมื่อเทียบกับอีกงานหนึ่ง อีกฝJายหนึ่ง อีกกองหนึ่ง
มันหลายแสนเลยนะครับ ผมก็อดเปZนหวงพี่ไมได;นะครับ เอาละตรงนี้ก็ถ;าหากวาพี่มีตัวเลขของพี่ผิดพลาดไปพี่
ก็ ยั ง พอมี โ อกาสที่ จ ะแจ; ง ตอสภาแหงนี้ ไ ด; น ะครั บ สํ า นั ก ชางด; ว ยนะครั บ ทานตั้ ง ไว; เ พี ย งแคสองหมื่ น
ผู;ใต;บังคับบัญชาของทานก็หามรุงหามค่ําในการทํางานในการปฏิบัติหน;าที่ตรงนี้ด;วยความเปZนหวงนะครับ
ไมใชวาจะตะพึดตะพือไปตัดงบประมาณไปบอกวาทานฟุJมเฟUอย อันไหนที่ผมมองวามันไมนาจะเพียงพอก็จะได;
บอกตอสภาแหงนี้นะครับ และได;ท;วงติงทานวาทานพอใช;หรือนะครับ เอาละสุดท;ายนะครับ ก็เรื่องของอาคาร
ธรรมะสถาน ก็คงจะไมได;สอบถามอะไรมาก ทั้งทีเคปารคหรือธรรมะสถานนะครับ ก็ได;แตเฝIาให;กําลังใจกับ
ทางทานคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณนะครับ ที่จะได;ติดตามสอบถามนะครับ เรื่องความจริงวันนี้ให;มัน
ได;ปรากฏจริงๆนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ฝากเรียนคําถามสุดท;ายนะครับ วาอาคารปฎิบัติธรรมของทานธรรมะ
สถานนะทานจะสร;างตรงจุดหรือตําแหนงใดนะครับในโรงเรียนอบจ.ทานตอบผมทีนะครับ จะรื้อสนามฟุตบอล
ทิ้งไหม สร;างตรงนั้นนะครับหรือทานจะสร;างตรงจุดตําแหนงใดนี่คือคําถามสุดท;ายของผมขอบคุณครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับผม เชิญทานรองปลัด รักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน;าที่นายกครับ เชิญครับ
นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด ปฏิบัติหน0าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธาน ทานสมาชิกผู;ทรงเกียรติครับ สําหรับที่กอสร;างนะครับ ที่ผมทราบอยูบริเวณ
เปZนอาคารที่สร;างใหมนะครับ ขอมอบให;ผอ.สํานักการศึกษาได;ชี้แจงครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับผม เชิญผู;อํานวยกองการศึกษาครับ
นายเกียรติคุณ จันแกน ผู0อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน
ผู0อํานวยการสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียน ทานประธานสภา ทานสมาชิกผู;ทรงเกียรติทุกทานครับ สถานที่นะครับ ก็มีกําหนดไว;แล;วก็คือ
อาคารหลังใหมนะครับ อยูติดถนนจะมีชองวางอยู สามารถลงอาคารได; ซึ่งแบบแปลนทางสํานักการชางเขียน
แบบแปลนนะครับ ในพื้นที่โรงเรียนครับ ตรงรั้วนะครับ ที่เพียงพอนะครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครั บขอบคุณครั บ มี สมาชิ ก ทานใดจะชี้ แจงอธิ บายเพิ่ ม เติ มไหมครั บ ทานรองนุ ชนาถมีอะไรที่จ ะ
เพิ่มเติมครับ ครับเชิญครับ

/นายบรรเจิด...
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-28นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด ปฏิบัติหน0าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาและทานสมาชิก ผู;ทรงเกียรติครั บ ในเรื่องของรายละเอีย ดของการจั ดทํ า
งบประมาณ ซึ่งผมเองก็ได;มอบหมายให;ทานรองนุชนาถนะครับ เปZนเจ;าหน;าที่งบประมาณในการจัดทํานะครับ
ก็ขอให;ทานได;ชี้แจงตอสภาครับ เพื่อความเข;าใจครับ ขอเรียนเชิญครับ
นางนุชนารถ วดีศิริศักดิ์ รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
เรียน ทานประธานสภาทานสมาชิกผู;ทรงเกียรติทุกทานคะ ในฐานะเจ;าหน;าที่งบประมาณขออนุญาต
ชี้แจงการทํางบประมาณนะคะ วาสิ่งที่เราทํามาเราดูตามยุทธศาสตร ดูตามภาระหน;าที่ที่เราควรจะดําเนินการ
เพราะ ฉะนั้นแตละรายการเราผานกระบวนการการจัดการความคิดมาพอสมควรนะคะ แตดีใจคะที่วันนี้ ทาน
บอกวาเดี๋ยวจะมีคณะกรรมการแปรญัตตินะคะ อาจจะมาชวยเราพิจารณาโครงการ ซึ่งทานอาจจะติดใจสาม
โครงการเมื่อกี้ 1 2 3 แตเรามีโครงการเยอะแยะมากมายคะ ที่อยากจะให;ทานได;รวมตรวจสอบ เพราะไหน
ไหนทานก็จะตรวจสอบแล;วนะคะ โครงการตางๆ เดี๋ยวเราสงให;ทานครบทุกโครงการ มีถนนอีกเกือบสองร;อย
ล;านนะคะทานอาจจะไปชวยตรวจสอบคะ วาแตละถนนแตละเส;นมีความคุ;มคาหรือไม สามารถดําเนินการหรือ
ซ้ําซ;อนหรือไม เพราะฉะนั้นจะขออนุญาตทานประธานคะ วาจะสงทุกโครงการให;ตรวจสอบนะคะ เพื่อไมต;อง
ซ้ําซ;อนเพื่อให;ทานได;พิจารณาคุ;มคาหรือไมคุ;มคาคะ ขออนุญาตเรียนที่ประชุมแหงนี้ ขอบพระคุณคะ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับขอบคุณครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ เชิญทานดอนครับ
ร.ต.อ.ดอน สมควร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ประธานสภาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายที่เคารพทุกทานครับ
ผม ร.ต.อ.ดอน สมควร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย เขตอําเภอเวียงแกนนะครับ
ก็ดูในภาพรวม ภาพรวมของรางข;อบัญญัติปYหกหนึ่งนะครับ จริงๆแล;วโครงการที่ดีมีประโยชนก็มีอยูหลาย
โครงการนะครับ แตวาอยากจะให;ทางฝJายผู;บริหาร จริงๆ แล;วก็พยายามประสานแล;ว ก็พยามที่จะพูดนอก
รอบมาหลายครั้งนะครับ ขับรถจากเวียงแกนมา 2 ชั่วโมง มานั่งรออีก 2 ชั่วโมง ก็ไมได;พบนะครับ อันนี้ก็ต;อง
กลับไปเวียงแกนอีก ก็เปZนการทําหน;าที่เพื่อพี่น;องประชาชนชาวเชียงราย ก็รอได;นะครับ เพราะฉะนั้นโครงการ
ตางๆ จริงๆ แล;วเปZนโครงการที่ทํามาแล;วไมเห็นเปZนประโยชนเลยนะครับ ก็คืองานมหกรรมไม;ดอกนะครับ
มาทําหน;าที่สมาชิกสภาสี่ปY ปYหนึ่งก็ 50 กวาล;าน รวมแล;วก็ 200 กวาล;าน เปZนโครงการที่ตําน้ําพริกละลาย
แมน้ํ า ครั บทานประธาน หายไปเลยครั บ สิ่ง ที่ ยั่งยื นมี อะไรอยู ในสวนไม; ดอก หญ; าครั บยั งยื น นะครั บ ทาน
ประธานไปดูได;เลย ถามวามีประโยชนไหม ผมวาไมมีครับ แตโครงการนี้ผมแปรแนนอน ถ;าเรามาสร;างในสิ่งที่
มันเปZนประโยชน ดูเจ;าหน;าที่ของอบจ.เรา มีหน;าที่มีเจ;าหน;าที่มากมายนะครับ ถามวาบางคนก็มีบ;านพักอาศัย
อยูไหม ก็ไมมีครับ ต;องไปเชาอยู ทําไมเราไมมาสร;างสิ่งให;มันเปZนสิ่งมีประโยชน ทําไมเราไมมาดูแลเจ;าหน;าที่
อบจ.เรา มาสร;างแฟลตสร;างห;องแถวให;เจ;าหน;าที่เราได;อยูได;พักอาศัย ตรงนี้ตางหากที่เจ;าหน;าที่เขาจะได;มี
กําลังใจในการที่จะทํางานบริการให;กับประชาชนในจังหวัดเชียงรายหรือไม ก็เอามาสร;างเปZนโรงพยาบาล ทาน
ไปดูโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห ชาวเชียงรายเจ็บไข;ได;ปJวยแออัดยัดเหยียด คนที่ไปเฝIาคนปJวยคนไข;
นะครับ ไมมีที่หลับที่นอน ยากลําบาก ทําไมทางฝJายบริหารไมคิดที่จะสร;างโรงพยาบาล ถ;าผมวาสร;าง
/โรงพยาบาล…
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-29โรงพยาบาลของ อบจ. อันนี้ก็จะเปZนสร;างประวัติศาสตรให;กับอบจ.เชียงรายนะครับ มีโครงการดีดีเยอะแยะ
มากมายนะครับ ก็ไมสร;างกันนะครับ สวนมากก็เอาไปสร;างในโครงการที่ไมคอยมีประโยชน แล;วก็ชาวบ;าน
ไมได; รั บ ผลประโยชนคุ; ม คาอยางแท; จ ริ ง นะครั บ แล; ว ก็ ที่ ม าอบจ.เชี ย งราย มาประชุ ม สภาวั น นี้ น ะครั บ
ก็ประทับใจกับทางเจ; าหน;า ที่รับสงหนั งสือนะครับ ก็ต รงนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ ที่ส งทานก็ตอบรับให;ทัน ที
สะดวกรวดเร็วทันใจก็ขอขอบคุณครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ขอบคุณครับ มีทานใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมครับ เชิญทานสมชาติครับ
นายสมชาติ ขวัญชัย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ผมสมชาติ ขวัญชัย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย เขตอําเภอแมลาว ขออนุญาต
ทานประธานครับ ฝากสอบถามไปยังฝJายบริหารนะครับ จริงๆ แล;วก็ไมได;เกี่ยวกับข;อบัญญัติในปYหกหนึ่งนี้
นะครับ แตอยากจะขอความมั่นใจจากทานนะครับ ทานปฏิบัติหน;าที่นายกนะครับวาในปYงบประมาณหกหนึ่ง
ข;อบัญญัติทั้งหมดในนี้ ถ;าสมมติวาไมมีการแปรหรือมีการแปรญัตติไปอะไรก็แล;วแตนะครับ อยากจะสอบถาม
วาทานมีมาตรการรองรับไว;หรือไม วาในปYงบประมาณหกหนึ่ง ถ;าพี่น;องประชาชนในแตละพื้นที่แตละอําเภอ
มีความเดือดร;อน อยางเชนน้ําทวม ถนนเสียหาย พายุถลม หรืออะไรก็แล;วแต แผนดินไหวเกิดขึ้นใหมอีกรอบ
ทานมีงบประมาณรองรับที่จะเพียงพอหรือไม คงจะไมเหมือนปYหกศูนยนะครับ เวลาเข;าไปขอแล;วทานบอกวา
ไมมี ไปหากองชางก็ไมมี แตปรากฏวาไปทําอะไรไมรู;ครับ ขุดลอกโดยที่สมาชิกไมทราบเลย มาทราบก็ตอเมื่อ
กํา นันแจ; งมาบอก ผู;ใหญบ; านมาบอกวา อบจ.มาขุด ลอกให;นะครับ อั นนี้ คือสิ่งที่สมาชิก เราไมทราบ แตก็
อยากจะได; ความมั่ นใจจากทานวาในปY ง บประมาณหกหนึ่ง ทานมี ก ารรองรั บไว; อยางไรนะครั บ ถึ ง ความ
เดือดร;อนของพี่น;องประชาชนนะครับ ผมอยากจะได;คําตอบจากทานครับขอบคุณครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับเชิญทานปฏิบัติหน;าที่นายกครับ
นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด ปฏิบัติหน0าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาและสมาชิกผู;ทรงเกียรติครับ เรื่องของการตั้งงบเพื่อเผชิญเหตุ ซึ่งเปZนนโยบาย
สําคัญของกระทรวงมหาดไทยที่ต;องให;ท;องถิ่นได;มีงบประมาณเพื่อการนี้นะครับ วามีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น
ทางท;องถิ่นจะได;มีศักยภาพในการชวยเหลือ ซึ่งสวนนี้ทางอบจ.เชียงรายเองก็ได;มีการตั้งงบประมาณเพื่อการนี้
ไว;แตทั้งนี้ก็แล;วแตเหตุเพราะวาให;พร;อมกับเผชิญเหตุ เราก็ไมทราบเหมือนกันวาเหตุอะไรจะเกิดขึ้นนะครับ
แตเราก็ขอให;ความมั่นใจกับทานสมาชิกวาเรามีเพียงพอ ถ;าหากวาไมพอยังไงก็คงจะใช;วิธีการตามระเบียบ
กฎหมายนะครับ วาสวนหนึ่งก็มีเงินสะสมอยูนะครับ ขอเรียนตอสภาเพื่อความเข;าใจตามนี้ครับ ขอบคุณครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับขอบคุณครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกไหมครับ ไมมีนะครับ เมื่อไมมีผู;ใดอภิปราย
หรือแสดงความคิดเห็นอีก ผมก็ขอดําเนินการตอไปเลยนะครับ เนื่องจากวาญัตติข;อบัญญัติองคการบริหาร
สวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปYงบประมาณ พุทธศักราช 2561 ขององคการบริหารสวน
/จังหวัดเชียงราย...
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-30จังหวัดเชียงรายเราจะพิจารณาสามวาระ ประกอบด;วย
วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ
วาระที่ 2 แปรญัตติ
วาระที่ 3 ลงมติ พิจารณาให;ความเห็นชอบ
การพิจารณา จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได; ผมก็จะดําเนินการพิจารณา ทีละวาระนะครับ
วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ แหงรางข;อบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจาย
ประจํา ปY งบประมาณ พุ ท ธศั ก ราช 2561 ขององคการบริ หารสวนจั ง หวั ด เชีย งราย ขอมติ เลยนะครั บ
ทานใดเห็ น ชอบรั บหลัก การ แหงรางข; อ บั ญ ญั ติ องคการบริ หารสวนจั งหวัด เรื่ อ ง งบประมาณรายจาย
ประจําปY งบประมาณ พุทธศัก ราช 2561 ขององคการบริหารสวนจั งหวัดเชียงราย โปรดยกมื อขึ้นครั บ
มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ เปZนอันวาที่สภาแหงนี้ให;ความเห็นชอบรับหลักการ แหงราง
ข;อบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจายประจํา ปYงบประมาณ พุทธศักราช 2561
ขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ด;วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 27 เสียง
งดออกเสียง 2 เสียง
กอนเข;าสูการพิจารณา วาระที่ 2 การแปรญัตติของรางข;อบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ขอเชิญทานเลขาสภาฯ ชี้แจงข;อระเบียบครับ
นายสมนึก ใจจักร เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยวาด;ว ยข; อบั ง คั บการประชุ ม สภาท; องถิ่ น พ.ศ.2547 ข; อ 103
คณะกรรมการสภาท;องถิ่น มี 2 ประเภทคือ (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด;วย สมาชิกสภาท;องถิ่น จํานวน
ไมน;อยกวา 3 คนแตไมเกิน 7 คน (2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด;วย สมาชิกสภาท;องถิ่น หรือบุคคลที่
ไมได;เปZนสมาชิกสภาท;องถิ่นมีจํานวนไมน;อยกวา 3 คนแตไมเกิน 7 คน
ข;อ 105 ภายใต;ข;อบังคับข;อ 103 และข;อ 104 สภาท;องถิ่นมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาท;องถิ่น
หรือบุคคลที่ไมได;เปZนสมาชิกสภาท;องถิ่นเปZนคณะกรรมการสภาท;องถิ่นชุดตาง ๆ ตามความจําเปZนแกกิจการใน
หน;าที่ของสภาท;องถิ่น ดังนี้
1. คณะกรรมการสามัญประจําสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
2. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
3. คณะกรรมการแปรญัตติรางข;อบัญญัติ
4. คณะกรรมการอื่น ๆ ตามที่สภาท;องถิ่นเห็นสมควร
ในวันนี้สภาจะดําเนินการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางข;อบัญญัติสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงราย ซึ่งมีบทบาทหน;าที่คือ
1. พิจ ารณาญั ต ติร างข; อบั ญญัติองคการบริหารสวนจัง หวัด เรื่องงบประมาณรายจาย
ประจําปYงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัด ลงมติ รับหลักการแล;ว โดยละเอียด
ภายในกําหนดเวลาที่สภากําหนด ตามข;อ 49 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด;วยข;อบังคับการประชุมสภา
ขององคกรปกครองสวนท;องถิ่น พุทธศักราช 2547
2. จัดทํารายงานและบันทึกความเห็น และรวมประชุมเพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจง
ข;อสงสัย รายงาน และบันทึกความเห็นที่ยื่นตอประธานสภา ตามข;อ 50
/แหงระเบียบ...
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-31แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด;วยข;อบังคับการประชุมสภาท;องถิ่น พุทธศักราช 2547
3. พิจารณาเฉพาะข;อความที่ได;มีมติไปแล;วแตขัดแย;งหรือบกพรองในสาระสําคัญ ข;อ 51
แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด;วยข;อบังคับการประชุมสภาท;องถิ่น พุทธศักราช 2547
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่ 1
ขอบคุณครับ ตามที่ทานเลขาฯ ได;ชี้แจงระเบียบ วาคณะกรรมการ แตละคณะต;องมีจํานวนไมน;อยกวา
3 คน แตไมเกิน 7 คน ผมจึงอยากขอมติที่ประชุมวาเห็นสมควรกําหนดจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติราง
ข;อบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปYงบประมาณพุทธศักราช 2561 มีจํานวนกี่คนครับ ขอเชิญทานวสุพลครับ
นายวสุพล จตุรคเชนทรเดชา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ที่เคารพ กระผมนายวสุพล จตุรคเชนทรเดชา
สมาชิก สภาองคการบริ หารสวนจั งหวั ดเชี ยงราย อํา เภอเชีย งของ เขต 1 ขอเสนอจํ า นวนคณะกรรมการ
แปรญัตติรางข;อบัญญัติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย 7 คน
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่ 1
ขอบคุณครับ ขอผู;รับรองด;วยครับ มีผู;รับรอง คือ
1. นางทรงศรี คมขํา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
2. นายฑราวุธ กันทะเขียว สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
มีผู;ใดจะเสนออีกหรือไมถ;าไมมี เปZนอันวาที่สภาแหงนี้ เห็นชอบให;จํานวนคณะกรรมการแปรญัตติ
รางข;อบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายมี 7 คน ตอไปจะดําเนินเลือกคณะกรรมการแปรญัตติราง
ข;อบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ขอเชิญทานเลขาสภาฯ ชี้แจงข;อระเบียบครับ
นายสมนึก ใจจักร เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด;วยข;อบังคับการประชุมสภาท;องถิ่น พุทธศักราช 2547 และฉบับ
แก;ไขเพิ่มเติม ข;อ 107 ภายใต;ข;อบังคับ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท;องถิ่น ให;สมาชิกสภาท;องถิ่นหรือ
ผู;บริหารท;องถิ่นหรือบุคคลที่ไมได;เปZนสมาชิกสภาท;องถิ่นแล;วแตกรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท;องถิ่นเปZนผู;เสนอต;อง
มีสมาชิกสภาท;องถิ่นรับรองไมน;อยกวาสองคน สวนกรณีที่ผู;บริหารท;องถิ่นเปZนผู;เสนอไมต;องมีผู;รับรอง การเสนอ
ชื่อให;เสนอได;โดยไมจํากัดจํานวน เว;นแตที่ประชุมมีมติเปZนอยางอื่น และให;นําวิธีการเลือกตามข;อ 12 มาบังคับ
ใช;โดยอนุโลม ซึ่ง ข;อ12 กําหนดวา วิธีเลือกรองประธานสภาท;องถิ่น ให;นําความในข;อ 8 มาบังคับใช;โดยอนุโลม
กรณีที่กฎหมายวาด;วยองคกรปกครองสวนท;องถิ่นกําหนดให;สภาท;องถิ่นใดมีรองประธานสภาท;องถิ่นได;มากกวา
หนึ่งคนให;เลือกรองประธานสภาท;องถิ่นคนที่หนึ่งกอน แล;วจึงเลือกรองประธานสภาท;องถิ่นใดลําดับถัดไปทีละคน
จนกวาจะครบตามจํานวนที่พึงมี
ฉะนั้น การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางข;อบัญญัติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ประจําปY
งบประมาณพุทธศักราช 2561 จะดําเนินการเลือกทีละคน จนกวาจะครบตามจํานวน คือเลือกคนที่หนึ่งกอน
แล;วจึงเลือกคนถัดไปจนครบตามจํานวนที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายมีมติคือ 7 คน
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่ 1
ขอบคุณครับ ตามที่ทานเลขาฯ ได;ชี้แจงระเบียบ ตอไปจะดําเนินการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติราง
ข;อบัญญัติเพื่อทําหน;าที่แปรญัตติรางข;อบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่องงบประมาณรายจาย ประจําปY
/งบประมาณ...
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-32งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขอเชิญทานสมาชิกเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 ครับ เชิญทานอิสรางครับ
นางอิสราง อุดม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรี ยน ประธานสภาองคการบริหารสวนจั งหวัดเชียงราย ที่เคารพ ดิ ฉันนางอิ สราง อุ ดม สมาชิ กสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย อําเภอพาน เขต 4 ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติรางข;อบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่ 1 คือนางอทิตาธร วันไชยธนวงศ สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงราย เขตอําเภอเทิงคะ
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่ 1
ขอบคุณครับ ขอผู;รับรองด;วยครับ มีผู;รับรอง
1. นายวสุพล จตุรคเชนทรเดชา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
2. นายบัณฑิต สุรินเปา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
มี ทานใดจะเสนออีก หรื อไมครั บเมื่ อไมมี ส มาชิก ทานใดเสนอทานอื่ นอี ก เปZน อัน วา นางอทิ ต าธร
วันไชยธนวงศ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย อําเภอเทิง เขต 2 เปZนคณะกรรมการแปร
ญั ต ติ ร างข; อ บั ญ ญั ติ อ งคการบริ ห ารสวนจั ง หวั ด เชี ย งราย คนที่ 1 ตอไปขอเชิ ญ ทานสมาชิ ก เสนอชื่ อ
คณะกรรมการแปรญัต ติร างข; อบัญ ญัติองคการบริหารสวนจังหวั ดเชีย งราย คนที่ 2 ครับ ขอเชิญทาน
ประเสริฐครับ
นายประเสริฐ ชุมเมืองเย็น สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ทานปฏิบัติหน;าที่นายก ทานสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงราย กระผมประเสริฐ ชุมเมืองเย็น สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
อํ า เภอแมจัน เขต 1 ขอเสนอรายชื่ อคณะกรรมการแปรญั ต ติ ร างข; อบั ญญั ติ องคการบริ หารสวนจั งหวั ด
เชี ย งราย คนที่ 2 คื อ นายวสุ พ ล จตุ ร คเชนทรเดชา สมาชิ ก สภาองคการบริ หารสวนจั ง หวั ด เชี ย งราย
เขตอําเภอเชียงของ
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่ 1
ขอบคุณครับ ขอผู;รับรองด;วยครับ มีผู;รับรอง
1. ร.ต.อ.ดอน สมควร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
2. นายพิเชษฐ สุหอม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
มี ท านใดจะเสนออี ก หรื อไมครั บ เมื่ อไมมี ส มาชิ ก ทานใดเสนอทานอื่ น อี ก เปZ น อั น วา นายวสุ พ ล
จตุรคเชนทรเดชา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย อําเภอเชียงของ เขต 1 เปZนคณะกรรมการ
แปรญั ต ติ ร างข; อบั ญ ญั ติอ งคการบริ หารสวนจั ง หวั ด เชีย งราย คนที่ 2 ตอไปขอเชิ ญทานสมาชิ ก เสนอชื่ อ
คณะกรรมการแปรญั ตติร างข;อบัญญั ติองคการบริหารสวนจัง หวัด เชียงราย คนที่ 3 ครั บ ขอเชิญทาน
ทรงศรีครับ
นางทรงศรี คมขํา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ที่เคารพ ดิฉันนางทรงศรี คมขํา สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย อําเภอเมือง เขต 2 ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติรางข;อบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่ 3 คือนายประเสริฐ ชุมเมืองเย็น สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
/จังหวัดเชียงราย...
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-33จังหวัดเชียงราย เขตอําเภอแมจัน ขอบคุณคะ
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่ 1
ขอบคุณครับ ขอผู;รับรองด;วยครับ มีผู;รับรอง
1. นายสมชาติ ขวัญชัย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
2. นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
มีทานใดจะเสนออีก หรือไมครับเมื่อไมมี สมาชิกทานใดเสนอทานอื่นอีก เปZนอั นวา นายประเสริ ฐ
ชุ มเมื องเย็ น สมาชิ กสภาองคการบริ หารสวนจั งหวั ด เชี ย งราย อํ า เภอแมจัน เขต 1 เปZ นคณะกรรมการ
แปรญั ต ติร างข; อบั ญ ญั ติองคการบริหารสวนจั งหวั ด เชีย งราย คนที่ 3 ตอไปขอเชิญ ทานสมาชิ ก เสนอชื่อ
คณะกรรมการแปรญัตติรางข;อบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่ 4 ครับ
นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรี ยน ประธานสภาองคการบริ หารสวนจังหวั ดเชี ยงราย ที่เ คารพ ดิฉั น นางอทิ ตาธร วั นไชยธนวงศ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย อําเภอเทิง เขต 2 ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ
รางข;อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปY 2561 คนที่ 4 คือ นางอิสราง อุดม สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงราย เขตอําเภอพาน
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่ 1
ขอบคุณครับ ขอผู;รับรองด;วยครับ มีผู;รับรอง
1. นายอําพล เวียงสิมา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
2. นายบุญตัน เสนคํา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
มีทานใดจะเสนออีกหรือไมครับเมื่อไมมีสมาชิกทานใดเสนอทานอื่นอีก เปZนอันวา นางอิสราง อุดม
สมาชิก สภาองคการบริหารสวนจั งหวั ดเชีย งราย อํ า เภอพาน เขต 4 เปZน คณะกรรมการแปรญั ต ติร าง
ข;อบัญ ญัติ องคการบริหารสวนจัง หวัดเชีย งราย คนที่ 4 ตอไปขอเชิญ ทานสมาชิ กเสนอชื่อคณะกรรมการ
แปรญัตติรางข;อบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่ 5 ครับ ขอเชิญทานบุญตันครับ
นายบุญตัน เสนคํา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ที่เคารพ กระผมนายบุญตัน เสนคํา สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย อําเภอเทิง เขต 1 ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติรางข;อบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่ 5 คือนางทรงศรี คมขํา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงราย เขตอําเภอเมือง
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่ 1
ขอบคุณครับ ขอผู;รับรองด;วยครับ มีผู;รับรอง
1. นายชัยยนต ศรีสมุทร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
2. นายวัชรพงศ ป6โย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
มีทานใดจะเสนออีกหรือไมครับเมื่อไมมีสมาชิกทานใดเสนอทานอื่นอีก เปZนอันวา นางทรงศรี คมขํา
สมาชิก สภาองคการบริ หารสวนจัง หวั ด เชี ยงราย อํ า เภอเมื อง เขต 2 เปZ น คณะกรรมการแปรญั ต ติร าง
ข;อบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่ 5 ตอไปขอเชิญทานสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการ
แปรญัตติรางข;อบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่ 6 ครับ เชิญทานพิเชษฐครับ
/นายพิเชษฐ...
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-34นายพิเชษฐ สุหอม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ที่เคารพ กระผมนายพิเชษฐ สุหอม สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย อําเภอเวียงปJาเปIา เขต 2 ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติราง
ข;อบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่ 6 คือ นายบัณฑิต สุรินเปา สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงราย เขตอําเภอแมสาย
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่ 1
ขอบคุณครับ ขอผู;รับรองด;วยครับ มีผู;รับรอง
1. นายอนุภาส ปฏิเสน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
2. นางอิสราง อุดม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
มี ท านใดจะเสนออี ก หรื อ ไมครั บเมื่ อไมมี ส มาชิ ก ทานใดเสนอทานอื่ นอี ก เปZ น อั น วา นายบั ณ ฑิ ต
สุรินเปา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย อําเภอแมสาย เขต 2 เปZนคณะกรรมการแปรญัตติ
รางข;อบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่ 6 ตอไปขอเชิญทานสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการ
แปรญัตติรางข;อบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่ 7 ครับ เชิญทานฑราวุธครับ
นายฑราวุธ กันทะเขียว สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรี ยน ประธานสภาองคการบริ หารสวนจั งหวั ดเชี ยงราย ที่ เ คารพ กระผมนายฑราวุ ธ กั น ทะเขี ย ว
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย อําเภอขุนตาล เขต 1 ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ
รางข;อบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่ 7 คือนายพิเชษฐ สุหอม สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงราย เขตอําเภอเวียงปJาเปIา
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่ 1
ขอบคุณครับ ขอผู;รับรองด;วยครับ มีผู;รับรอง
1. นางสาวอัญรัตน จอมวุฒิ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
2. นางสาวอมรรัตน รัตนาชัย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
มีทานใดจะเสนออีกหรือไมครับเมื่อไมมีสมาชิกทานใดเสนอทานอื่นอีก เปZนอันวา นายพิเชษฐ สุหอม
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย อําเภอเวียงปJาเปIา เขต 2 เปZนคณะกรรมการแปรญัตติราง
ข;อบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่ 7
มติ ที่ ป ระชุ ม ในการเลื อ กคณะกรรมการแปรญั ต ติ ร างข; อ บั ญ ญั ติ งบประมาณรายจายประจํ า ปY
พุทธศักราช 2560 จํานวน 7 คน คือ
1. นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ
2. นายวสุพล จตุรคเชนทรเดชา
3. นายประเสริฐ ชุมเมืองเย็น
4. นางอิสราง อุดม
5. นางทรงศรี คมขํา
6. นายบัณฑิต สุรินเปา
7. นายพิเชษฐ สุหอม
ขอเชิญทานเลขาสภาฯ ชี้แจงข;อระเบียบ ตอครับ
/นายสมนึก...
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-35นายสมนึก ใจจักร เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยวาด; ว ยข; อบั งคั บการประชุ ม สภาท; องถิ่ น พุ ทธศั กราช 2547
ข;อ 45 กํ าหนดวา ญัต ติ ร างข; อบัญ ญัติ ง บประมาณ จะพิจ ารณาสามวาระรวดเดี ยวไมได; และในการ
พิจารณาวาระที่สอง ให;กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว;ไมน;อยกวา 24 ชั่วโมง นับแตสภาท;องถิ่นมีมติ
รับหลักการ แหงรางข;อบัญญัติงบประมาณนั้น ข;อ 49 ญัตติรางข;อบัญญัติที่สภาท;องถิ่นลงมติรับหลักการแล;ว
ถ; า จะต; อ งสงให; ค ณะกรรมการแปรญั ต ติ พิ จ ารณา ให; ป ระธานสภาท; อ งถิ่ น สงรางข; อ บั ญ ญั ติ นั้ น ไปให;
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท;องถิ่นจะต;องกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปร
ญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติด;วย ผมขอชี้แจงเพิ่มเติมการนับเวลาของคําวา 24 ชั่วโมง พิจารณาตาม
หลักการปฏิบัติงานจริง คือ หนึ่งวันจะนับได; 8 ชั่วโมง ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ฉะนั้น การเสนอ
ระยะเวลาอยางน;อยต;องใช;เวลาทั้งสิ้น 3 วัน
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่ 1
ขอบคุณครับ ตามที่ทานเลขาฯ ได;ชี้แจง ผมจึงขอให;ทานสมาชิกเสนอการกําหนดระยะเวลาเสนอ
คําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ เชิญสมาชิกครับ เชิญทานบัณฑิต สุรินเปาครับ
นายบัณฑิต สุรินเปา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ที่เคารพ
กระผมนายบัณฑิต สุรินเปาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย อําเภอแมสาย เขต 2
ขอเสนอเปZนระหวางวันที่ 16 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น.
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ขอผู;รับรองด;วยครับ มีผู;รับรองคือ
1. นายประเสริฐ ชุมเมืองเย็น สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
2. นายอําพล เวียงสิมา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
มีผู;ใดจะเสนอผู;อื่นอีกหรือไมครับ ถ;าไมมีเปZนอันวาที่สภาแหงนี้ เห็นชอบให;กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปร
ญัตติ ระหวางวันที่ 16 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น.
ฉะนั้นเพื่อให;เปZนไปตามระเบียบ ฯ และให;สมาชิกที่มีความประสงคขอแปรญัตติ ได;ยื่นคําแปรญัตติ
ตอคณะกรรมการแปรญัตติรางข;อบัญญัติ ได;ตั้งแตวันที่ 16 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ในระหวางเวลา
08.30 น. ถึ ง 16.30 น. รั บ คํ า ร; อ งแปรญั ต ติ ไ ด; ที่ เ ลขานุ ก ารสภา โดยสามารถยื่ น คํ า แปรญั ต ติ ต อ
คณะกรรมการฯ ได;ที่ห;องประชุมชั้น 4 นะครับ และผมขอนัดประชุมเพื่อพิจารณาวาระที่ 2 และวาระที่ 3
ของญัตติ รางข;อบั ญญัติองคการบริ หารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจาย ประจําปYง บประมาณ พ.ศ.
2561 ขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น.
จึงขอเชิญทานสมาชิกทุกทานเข;ารวมประชุมในวันและเวลาดังกลาว

/ระเบียบวาระที่3...
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-36ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง อื่น ๆ
ตอไปเปZนวาระอื่นมีทานใดจะเสนอบ;างครับ ไมมีนะครับ ผมได;ดําเนินการตามระเบียบวาระครบถ;วน
แล;วนะครับ ผมก็ขอขอบคุณทานปฏิบัติหน;าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ทานรองประธานสภา
ทานสมาชิก ทานหัวหน;าสวนราชการ และผู;เข;ารวมประชุมทุกทาน ที่ให;ความรวมมือในการประชุมสภาใน
ครั้งนี้ ผมขอเลิกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายขอบคุณครับ
เลิกประชุมเวลา 16.35 นาฬิกา
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(นายสมนึก ใจจักร)
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมตรวจแล;ว
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
(นายพิเชษฐ สุหอม)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายพงษทร ชยาตุลชาต)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายอําพล เวียงสิมา)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายชัยยนต ศรีสมุทร)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นางอิสราง อุดม)

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ
(นายบัณฑิต สุรินเปา)

รับรอง
(ลงชื่อ)

ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
(นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ)

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
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(นายสมนึก ใจจักร)
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมตรวจแล;ว
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
(นายพิเชษฐ สุหอม)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายพงษทร ชยาตุลชาต)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายอําพล เวียงสิมา)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายชัยยนต ศรีสมุทร)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นางอิสราง อุดม)

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ
(นายบัณฑิต สุรินเปา)

รับรอง
(ลงชื่อ)

ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
(นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ)

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

