สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่สาม ประจําป"พุทธศักราช 2560
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 นาฬิกา
ณ ห1องประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
******************************************
ผู1มาประชุม
1. นายสุธีระพงษ
2. นายอัมรินทร
3. นายเสนห
4. นายสมนึก
5. นางทรงศรี
6. นายสะอาด
7. นายวัชรพงศ
8. นายสิทธิการ
9. นายกิฒฒิชัย
10. นายอําพล
11. นายสวัสดิ์
12. นายจิรายุ
13. นางอิสราง
14. นายชัยยนต
๑5. นายบัณฑิต
16. นายอนุภาส
๑7. นายประเสริฐ
18. นายวสุพล
19. นายพงษทร
20. วาที่ ร.ต.จีรศักดิ์
21. นางสาวอัญรัตน
22. นางอมรรัตน
23. นายสมเพชร
24. นายพิเชษฐ
25. นายบุญตัน
26. นางอทิตาธร
27. นายสมชาติ
28. นายฑราวุธ
29. ร.ต.อ.ดอน

วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
มณีรัตน
รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่ 1
ป)ญญาดี
รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่ 2
ใจจักร
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
คมขํา
ส.อบจ.ชร.
อําเภอเมือง
เขตเลือกตั้งที่ ๒
ป)ญญาดี
ส.อบจ.ชร.
อําเภอเมือง
เขตเลือกตั้งที่ 3
ป7โย
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
ชยาตุลชาต
ส.อบจ.ชร.
อําเภอเชียงของ
เขตเลือกตั้งที่ 2
จูเปาะ
ส.อบจ.ชร.
อําเภอแมสรวย
เขตเลือกตั้งที่ ๑
จอมวุฒิ
ส .อบจ.ชร.
อําเภอแมสรวย
เขตเลือกตั้งที่ 2
รัตนาชัย
ส.อบจ.ชร.
อําเภอแมฟJาหลวง
เขตเลือกตั้งที่ 2
วงษา
ส.อบจ.ชร.
อําเภอเวียงปKาเปJา
เขตเลือกตั้งที่ ๑
สุหอม
ส.อบจ.ชร.
อําเภอเวียงปKาเปJา
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
/30. นายปภาน...
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-230. นายปภาน
31. นายประสิทธิ์

นัยติ๊บ
ท<าวชัยมูล

ส.อบจ.ชร.
ส.อบจ.ชร.

อําเภอเวียงเชียงรุ<ง
อําเภอปKาแดด

เขตเลือกตั้งที่ 1
เขตเลือกตั้งที่ 1

ผู1ลาประชุม
1. นายฉัตรชัย
2. ส.ต.ต.ชมชาติ
3. นายสุวัฒน
4. นายคณิสร

อภิสุนทรกุล
กัปปะหะ
ตระกูลโรจน
จันทราพูน

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

อําเภอแมฟJาหลวง
อําเภอแมจัน
อําเภอเชียงแสน
อําเภอดอยหลวง

เขตเลือกตั้งที่ 1
เขตเลือกตั้งที่ 3
เขตเลือกตั้งที่ 1
เขตเลือกตั้งที่ 1

ผู1เข1ารวมประชุม
1. นายบรรเจิด

ภูสมศรี

2. นางนุชนารถ

วดีศิริศักดิ์

3. นายสมศักดิ์
4. นายสมชาติ
5. ดร.เกียรติคุณ

ไชยชมภู
วัฒนากล<า
จันทรแกน

6. นางสาวไพวรรณ

อารีย

7. นางนภาภัณฑ
8. นางสาวอนงค
9. ดร.ศราวุธ
10. นางศศิธร
11. นางทัชชา
12. นายบุญสม
13. นายดรุณพัฒน
14. นางสายสมร
15. นางสาวสุพิน
16. นางสาวอัมไพวรรณ
17. นายอดิศร
18. นายทรงวุฒิ
19. นางสายใจ
20. นางสายสมร
21. นางจิตรา

ตวนชะเอม
เยาวธานี
สุตะวงค
ดวงใจประเสริฐ
สามัคคีนิชย
ฤกษอุดม
อินดี
ทิพยโพธิ์
สมบูรณชัย
มณี
กาจินา
พุทธิสกุลชัย
ไปรเวท
ชื่นใจ
กาวี

รองปลัด อบจ.รักษาราชการแทนปลัด อบจ.ปฏิบัติหน<าที่
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ผู<อํานวยการกองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ผู<อํานวยการสํานักการชาง
ผู<อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รักษาการแทนผู<อํานวยสํานักการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
หัวหน<าฝKายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง รักษาราชการแทน
ผู<อํานวยการกองการเจ<าหน<าที่
ผู<อํานวยการกองแผนและงบประมาณ
ผู<อํานวยการกองคลัง
ผู<อํานวยการโรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ผู<อํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน
ผู<อํานวยการกองปJองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู<อํานวยการสวนวิศวกรรมการกอสร<าง
หัวหน<าสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
หัวหน<าฝKายนิติการและการพานิชย
หัวหน<าฝKายการเงิน
หัวหน<าฝKายบัญชี
หัวหน<าฝKายทะเบียนพัสดุ
หัวหน<าฝKายวินัยและสงเสริมคุณธรรม
หัวหน<าฝKายเรงรัดและจัดเก็บรายได<
หัวหน<าฝKายกิจการสภา อบจ.
หัวหน<าฝKายการประชุมสภา อบจ.
/22.นางสาวปราณปรียา...
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-322. นางสาวปราณปรียา โพธิเลิศ
23. พันจาเอกทวีป
เชี่ยวสุวรรณ
24. นางนัธทยภรณ
เจี่ยงเพ็ชร
25. นายปรีชา
26. นายณรงคศักดิ์
27. นางสาวจุฬาลักษณ
28. นางอุไร
29. นายประสิทธิ์
30. นางสุกัลยา
31. นางสาวรัชนีกร
32. นางสาวจุฑาทิพย
33. นายศุภโชติ
34. นางสาวนิราพร
35. นายวชรพงษ
36. นางตะวันฉาย
37. นางสาวธัญญพัทธ
38. นางกรกนก
39. นางสาวอารีวัลย
40. นางประภาพรรณ
41. นางสาวมนสิชา
42. นายพิสฐิ พงษ
43. นางสาวญาต
44. นายสรวิชญ
45. นางติรยา
46. ร.ท.สัณหวัช
47. นางวราภรณ
48. นายวัฒนา
49. นายสิทธินนท

พัวนุกุลนนท
ขันทะ
ณ เชียงตุง
สุภาวรรณ
เดนศิริโยธา
โพธิวฒ
ั น
ชัยสนิท
ชัยศรีสวัสดิ์
หอมนาน
ธรรมขันกาศ
สาริวงค
เฟTUองวัฒนาพาณิช
ศิจิตต
โจลัตสาหกุล
สินธุคํา
อนุฤทธิ์
อินทยศ
ป)ญญาอินทร
คชาชาติ
ปVกคํา
ทวิชาคณานุกร
อินนา
สมสุข
กันแก<ว
กันจินะ

หัวหน<าฝKายงบประมาณ
หัวหน<าฝKายการปJองกันและบรรเทาสาธารณภัย
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน หัวหน<าฝKายพัฒนาสังคม
ผู<เชี่ยวชาญองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
เจ<าพนักงานธุรการชํานาญงาน
นิติกรปฏิบัติงาน
เจ<าพนักงานธุรการชํานาญงาน
ผู<ชวยเจ<าพนักงานธุรการ
ผู<ชวยเจ<าหน<าที่บันทึกข<อมูล
ผู<ชวยนายชางอิเล็กทรอนิกส
เจ<าหน<าที่ อบจ.เชียงราย
ผู<ชวยเจ<าหน<าที่บริหารงานทั่วไป
ผู<สังเกตการณ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
ผู<ชวยเจ<าหน<าที่บันทึกข<อมูล
นักบริหารงานชาง
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจ<าพนักงานธุรการชํานาญงาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
ประชาชน
ประชาชน

เริ่มประชุมเวลา 13.00 นาฬิกา
นายสมนึก ใจจักร เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เชิญสมาชิกเข<าห<องประชุมครับ เชิญทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย จุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัย
/นายสุธีระพงษ...

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

-4นายสุธีระพงษ 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 ครั้งที่สาม ประจําปXพุทธศักราช 2560
ตามประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เรื่อง เรียก
ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจําปXพุทธศักราช 2560
ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เปZนต<นไป มีกําหนด 45 วัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัตอิ งคการบริหารสวนจังหวัด พุทธศักราช
2540 และแก<ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พุทธศักราช 2552 จึงนัดประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงราย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่สาม ประจําปXพุทธศักราช 2560 ในวันอังคารที่ 29
สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห<องประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย จึงประกาศ
ให<ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน สิงหาคม พุทธศักราช 2560 ลงชื่อ นายสุธีระพงษ
วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ1งให1ทปี่ ระชุมทราบ
เดิมทีจะมีเรื่องที่มอบให< ทางกองการพัส ดุ ได<ชี้แ จงเกี่ยวกับพระราชบัญญั ติจัดซื้อจัดจ<า ง ซึ่งมีการ
ประกาศให<ผลบังคับใช< 23 สิงหาที่ผานมา แตก็คงต<องรอในเรื่องของการไปอบรมทําความเข<าใจนะครับ
ในเรื่ องของระเบีย บใหมๆ ซึ่ งหลั งจากทางกองการพัส ดุ ไ ปอบรมและได< ทํา ความเข<า ใจเกี่ ย วกั บพรบ.ใหม
แล<วก็จะมาแจ<งให<ที่ประชุมทราบอีกทีนะครับ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจําป"พทุ ธศักราช 2560 วันอังคารที่
8 สิงหาคม 2560
ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ

/นายพิเชษฐ...
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-5นายพิเชษฐ สุหอม ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
เรี ย น ทานประธานสภาองคการบริ ห ารสวนจั ง หวั ด เชี ย งรายที่ เ คารพและทานสมาชิ ก สภา
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายผู<ทรงเกียรติทุกทาน
กระผม นายพิเชษฐ สุหอม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย อําเภอเวียงปKาเปJา
เขต 2 ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ขอรายงานผลการตรวจรายงานการ
ประชุม สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจําปXพุทธศักราช 2560
เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม พุทธศักราช 2560 ซึ่งคณะกรรมการได<ตรวจสอบความถูกต<องของ รายงานการ
ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คราวดังกลาวแล<ว จึงได<นํา เสนอตอที่ประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงราย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ทานสมาชิ ก ผู< ท รงเกี ย รติ ค รั บ รายงานการประชุ ม สภาองคการบริ ห ารสวนจั ง หวั ด เชี ย งราย
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจําปX พุทธศักราช 2560เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม พุทธศักราช 2560
มี 20 หน<า กรุณาได<ตรวจสอบด<วยวา มีข<อความใดไมถูกต<อง ต<องแก<ไขเปลี่ยนแปลงอะไรบ<าง ขอเชิญครับ
ขอเชิญทานอทิตาธรครับ
นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรี ย น ทานประธานสภาองคการบริ ห ารสวนจั ง หวั ด เชี ย งราย ทานผู< บ ริ หารทานสมาชิ ก สภา
ผู<ทรงเกียรติทุกทานคะ
ดิฉันนางอทิตาธร วันไชยธนวงศ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย อําเภอเทิง เขตสอง
ขออนุญาตแก<ไขข<อความคําผิดให<เกิดความเข<าใจที่ถูกต<องในรายงานการประชุมในครั้งนี้นะคะ เพื่อให<เปZนไป
ตามวัตถุประสงคของผู<อภิปรายแล<วก็เปZนรายงานที่ถูกต<องสมบูรณคะ ในหน<าที่ 16 ขออนุญาตวาในการ
อภิปรายของนางอทิตาธร วันไชยธนวงศ ในบรรทัดที่แปดนะคะ ตามข<อความซึ่งในวันนั้นทางผู<บัญชาการ
จังหวัดทหารบก ทานได<นําแผนที่ขนาดใหญ เปZนแผนที่ท<องนา ในรายงานเขียนเปZนแผนที่ท<องนานะคะ แต
ผู<อภิปรายได<อภิปรายวาแผนที่เปZนแผนที่ท<องน้ําคะ ขอแก<ไขตรงแผนที่ท<องนาเปZนท<องน้ํานะคะ นํามากางดูวา
สาเหตุของพื้นที่น้ําทวมขังเกิดจากอะไร ในบรรทัดตอมานะคะ บรรทัด บรรทัดที่สามตอมามีการได<รายงาน
ป)ญหาและสภาพพื้นที่ท<องน้ํานะคะ ไมใชท<องนานะคะ ถัดลงมาอีกสามบรรทัด ลําน้ําหงาว ซึ่งไหลมาจากพื้นที่
สูงในตําบลตับเตา อําเภอเทิง มาเจอกันกับลํา น้ําอิงนะคะ ไมใชน้ําป7งคะ ลําน้ําป7งนี้อยูจังหวัดเชียงใหมคะ
เปZนลําน้ําอิงนะคะ แล<วบรรทัดถัดมาคะได<ไหลไปยังอําเภอขุนตาล อําเภอพญาเม็งรายและไหลลงน้ําโขงที่บ<าน
ปากอิงคะ ไมใชบ<านสัก บ<านสักอยูตําบลเวียงอําเภอเทิง อยูตําบลงิ้ว อําเภอเทิง จังหวัดเชียงรายคะ ตรงนี้เปZน
เรื่องของการบันทึกนะคะ บันทึกแล<วก็พิมพผิดไมตรงตามวัตถุประสงคผู<อภิปราย จึงนําเรียนมาขอให<ทานได<
ชวยแก<ไขคะ ขอบพระคุณคะ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับขอบคุณครับมีทานใดจะแก<ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมอีกไหมครับ ไมมีนะครับเมื่อไมมีผม
ขอมติรับรองรายงานการประชุมครับ
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-6นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ถ<าไมมีผมขอมติรับรองรายงานการประชุมด<วยนะครับ มีสมาชิกทานใดให<การรับรองรายงานการ
ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจําปXพุทธศักราช 2560
โปรดยก มือขึ้นครับ เปZนอันวาที่ประชุม มีมติให<การรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
เชี ย งราย สมั ย ประชุ ม สามั ญ สมั ย ที่ หนึ่ ง ประจํ า ปX พุ ท ธศั ก ราช 2560 เมื่ อวั น อั ง คารที่ 8 สิ ง หาคม
พุทธศักราช 2560
ด<วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 27 เสียง
งดออกเสียง 3 เสียง
ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติ รางข1อบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณ
รายจายประจําป"งบประมาณ พุทธศักราช 2561 ของ
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย (วาระที่ 2 และ วาระที่ 3)
สื บ เนื่ องการประชุ มสภาฯ เมื่ อวั น อั ง คารที่ 15 สิ งหาคม 2560 สภาได< พิ จ ารณาและลงมติ ใ ห<
ความเห็ น ชอบรั บ หลั ก การในวาระที่ 1 ของรางข< อ บั ญ ญั ติ อ งคการบริ ห ารสวนจั ง หวั ด เชี ย งราย เรื่ อ ง
งบประมาณรายจายประจําปXงบประมาณพุทธศักราช 2561 ขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย และ
สภาได<ดําเนินการเลือกสมาชิกสภา จํานวน 7 คน เปZนคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อพิจารณารางข<อบัญญัติ
ดังกลาว โดยสภาได<กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติเปZนเวลา 3 วัน คือ วันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2560
ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. โดยให<คณะกรรมการ เสนอรางข<อบัญญัติ ตามรางเดิมและตามที่มีการแก<ไข
เพิ่มเติม พร<อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็น ยื่นตอประธานสภา เพื่อประธานสภา จะได<สงรายงานนั้นแก
สมาชิกสภา ไมน<อยกวา 24 ชั่วโมง กอนการประชุมพิจารณาตามข<อ 50 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด<วย ข<อบังคับการประชุมสภาท<องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก<ไขเพิ่มเติม ซึ่งสภาได<กําหนดการประชุมพิจารณา
ในวาระที่ 2 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 นั้น เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ประธานกรรมการแปรญัตติ
รางข<อบัญญัติ ได<รายงานวา คณะกรรมการไมสามารถสงผลการพิจารณา รางข<อบัญญัติ ได<ทันตามกําหนด
เนื่องจากมีเอกสารที่จะพิจารณาเปZนจํานวนมาก อีกทั้งจะต<องจัดทํารายละเอียด รวบรวมข<อมูล เพื่อเรียบเรียง
และพิมพ คณะกรรมการจึงขอให<ประธานสภาพิจารณาเลื่อนกําหนดการประชุมพิจาณารางข<อบัญญัติในวาระ
ที่ 2 และ 3 ตามเห็นควร ตอไป นั้น ประธานสภา เห็นวา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด<วย ข<อบังคับ
การประชุ ม สภาท< อ งถิ่ น พ.ศ. 2547 และที่ แ ก< ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข< อ 116 วรรคหนึ่ ง กํ า หนดวา “ หาก
คณะกรรมการสภาท<องถิ่นดําเนินการไมแล<วเสร็จภายในเวลาที่สภาท<องถิ่นกําหนด ให<ประธานกรรมการ
รายงานตอประธานสภาท<องถิ่นโดยดวน” และวรรคสอง กําหนดวา “ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ<าอยูในสมัย
ประชุมให<ประธานสภาท<องถิ่นเสนอตอที่ประชุมสภาท<องถิ่น เพื่อลงมติให<ขยายเวลาที่ได<กําหนดไว< หรือให<
ดําเนินการตามที่สภาท<องถิ่นเห็นสมควร” เพื่อให<เปZนไปตามข<อ 116 ของระเบียบดังกลาว ผมจึงขอเสนอตอ
สภาฯพิจารณาเพื่อลงมติ ให<ขยายเวลาที่ได<กําหนดไว< หรือให<ดําเนินการตามที่สภาเห็นสมควรตอไป จึงขอ
เสนอวาให<ขยายเวลาในการทํา งานของคณะกรรมการแปรญัตติรางข<อบัญญัติออกไป ถึงวันที่ 5 กันยายน
2560

/ผมขอมติ...
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-7ผมขอมติ นะครั บ ทานใดเห็ นชอบการขยายเวลาในการทํ า งานของคณะกรรมการแปรญั ต ติ ร าง
ข<อบัญญัติออกไป ถึงวันที่ 5 กันยายน 2560 โปรดยกมือขึ้นครับ มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น
ครับ เปZนอันวาที่สภาแหงนี้ เห็นชอบการขยายเวลาในการทํางานของคณะกรรมการแปรญัตติรางข<อบัญญัติ
ออกไป ถึงวันที่ 5 กันยายน 2560
ด<วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 27 เสียง งดออกเสียง 3 เสียงนะครับ
เมื่อสภามีมติให<ขยายเวลา ในการทํางานของคณะกรรมการแปรญัตติออกไป ถึงวันที่ 5 กันยายน
2560 และผมขอนัดประชุมเพื่อพิจารณาวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ของญัตติรางข<อบัญญัติองคการบริหาร
สวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจาย ประจําปXงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงราย ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น.
ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ การอนุมัติโอนงบประมาณรายจายตามข1อบัญญัติองคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงราย ไปตั้งจายเปBนรายการใหม
ขอเชิญทานปฏิบัติหน<าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายครับ
นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด ปฏิบัติหน1าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายทุกทาน
ตามที่องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ได<ประกาศใช<ข<อบัญญัติงบประมาณ รายจาย ประจํา ปX
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 โดยมีผลบังคับใช<ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559
เปZนต<นไป นั้น
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย มีโครงการที่จะขอโอนงบประมาณรายจาย ประจําปXงบประมาณ
พ.ศ. 2560 เพื่อไปตั้งจายเปZนรายการใหมในหมวดครุภัณฑ จํานวน 4 รายการ เนื่องจากมีความจําเปZนในการ
จัดหาครุภัณฑสํารวจ ที่มีอยูเดิมเสื่อมสภาพ ไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน และในหมวดที่ดินและสิ่งกอสร<าง
จํานวน 4 รายการ เพื่อแก<ไขป)ญหาความเดือดร<อนของประชาชน และเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
จึงมี ค วามจํา เปZ นต< องโอนงบประมาณ เพื่อไปตั้งจายเปZ นรายการใหม รายละเอีย ดตามเอกสารที่ ทุก ทาน
ได<รับแล<ว นั้น
การโอนงบประมาณเพื่อไปตั้งจายเปZ นรายการใหมดังกลาว เปZนอํา นาจอนุ มัติ ข องสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงราย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด<วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท< องถิ่น พุ ท ธศั ก ราช 2541 แก<ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ งฉบั บ ที่ 3 หมวด 4 การโอนและแก< ไ ขเปลี่ ย นแปลง
งบประมาณ ซึ่งกําหนดวา ข<อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสร<าง
ที่ทํ า ให< ลั กษณะ ปริ ม าณ คุ ณ ภาพเปลี่ ยน หรื อ โอนไปตั้ ง จายเปZ น รายการใหม ให< เ ปZ น อํ า นาจอนุ มั ติ ข อง
สภาท<องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อให<สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ได<โปรดพิจารณาตอไป
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-8นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับ ตามที่ทานปฏิบัติหน<าที่นายกได<แถลงตอสภา มีทานใดจะอภิปรายหรือให<ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การอนุมัติโอนงบประมาณรายจายตามข<อบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ไปตั้งจายเปZนรายการ
ใหม เชิญครับ
ขอบคุณครับ เมื่อไมมีผู<ใดอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น ผมขอมตินะครับ ทานใดเห็นชอบการ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจายตามข<อบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ไปตั้งจายเปZนรายการใหม
โปรดยกมือขึ้นครับ มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ เปZนอันวาที่สภาแหงนี้เห็นชอบอนุมัติ การ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจายตามข<อบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ไปตั้งจายเปZนรายการใหม
4 โครงการ ในวงเงินงบประมาณ 2,517,000.-บาท
ด<วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 27 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง
ระเบียบวาระที่ 5

ญัตติ การอนุมัติแก1ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ตามข1อบัญญัติองคการ บริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ขอเชิญทานปฏิบัติหน<าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายครับ

นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด ปฏิบัติหน1าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายทุกทาน
ตามที่องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ได<ประกาศใช<ข<อบัญญัติงบประมาณ รายจาย ประจําปXงบประมาณ
พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 โดยมีผลบังคับใช<ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 เปZนต<นไป นั้น
องคการบริ หารสวนจั งหวัด เชี ย งราย มี โ ครงการที่จ ะขอแก< ไ ขเปลี่ ยนแปลง คํ า ชี้ แจงงบประมาณ
รายจาย ในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสร<าง จํานวน 2 รายการ เพื่อให<เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน และ
ทางราชการ จึงมีความจําเปZนต<องแก<ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารที่ทุกทานได<รับแล<ว นั้น
การแก<ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณดังกลาว เปZนอํานาจอนุมัติของสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงราย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด<วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนท<องถิ่น
พุ ท ธศั ก ราช 2541 แก< ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง ฉบั บ ที่ 3 หมวด 4 การโอนและแก< ไ ขเปลี่ ย นแปลงงบประมาณ
ซึ่งกําหนดวา ข<อ 29 การแก<ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสร<าง ที่ทําให<ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสร<าง ให<เปZนอํานาจอนุมัติ
ของสภาท<องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อให<สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ได<โปรดพิจารณาตอไป
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ขอบคุณครับ ตามที่ทานปฏิบัติหน<าที่นายกได<แถลงตอสภา มีทานใดจะอภิปรายหรือให<ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการอนุมัติแก<ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายตามข<อบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงราย เชิญครับ
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-9นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับ เมื่อไมมีผู<ใดอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น ผมขอมตินะครับ ทานใดเห็นชอบการอนุมัติแก<ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายตามข<อบัญญัติองคการ บริหารสวนจังหวัดเชียงราย โปรดยกมือขึ้น
ครั บ มี ส มาชิ ก ทานใดไมเห็ น ชอบโปรดยกมื อ ขึ้ น ครั บ เปZ น อั น วาที่ ส ภาแหงนี้ เห็ น ชอบการอนุ มั ติ แ ก< ไ ข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ตามข<อบัญญัติองคการ บริหารสวนจังหวัดเชียงราย จํา นวน 2
รายการ ในวงเงิน 2,520,000.-บาท
ด<วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 27 เสียง งดออกเสียง 3 เสียงนะครับ
ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติ การให1ความเห็นชอบให1โอนพัสดุ (อาคาร)
ขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ขอเชิญทานปฏิบัติหน<าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ครับ
นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด ปฏิบัติหน1าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาและสมาชิกผู<ทรงเกียรติทุกทาน
ตามที่องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ได<กอสร<างอาคารศูนยเครือขายเพื่อการพัฒนาและสงเสริม
อาชีพฯ (บริเวณหน<าสํา นักงานเทศบาลตํา บลดงมะดะ) อํา เภอแมลาว จังหวัดเชียงราย กอสร<า งรอบที่ 1
งบประมาณ หนึ่งล<านเก<าแสนเก<าหมื่นเจ็ดพันเก<าร<อยสี่สิบเจ็ดบาทถ<วน กอสร<างเสร็จเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม
2556 และกอสร<างเพิ่มเติมรอบที่ 2 งบประมาณ เจ็ดแสนเก<าหมื่นแปดพันห<าร<อยบาทถ<วน กอสร<างเสร็จเมื่อ
วันที่ 5 มิถุนายน 2558
เพื่อสะดวกในการดูแลบริหารจัดการ และสร<างประโยชนแกประชาชนในพื้นที่ ประกอบกับสํานักงาน
เทศบาลตําบลดงมะดะ อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย ขอรับโอนอาคารศูนยเครือขายเพื่อการพัฒนาและ
สงเสริมอาชีพฯ เพื่อเปZนสถานที่ให<ประชาชนทุกกลุมใช<ประโยชนรวมกันและสามารถดูแลรักษาอาคาร สถานที่
ให<มีความพร<อมตอการใช< และเพื่อเปZนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด<วยการพัสดุของหนวย
บริหารราชการสวนท<องถิ่น พ.ศ. 2535 และฉบับแก<ไขเพิ่มเติม
หมวดที่ 3 การควบคุมและจําหนายพัสดุ สวนที่ 3 การจําหนาย
ข<อ 150 หลังจากการตรวจสอบแล<ว พัสดุใดหมดความจําเปZนหรือหากใช<ราชการตอไปจะสิ้นเปลือง
คาใช<จายมาก ให<เจ<าหน<าที่พัสดุเสนอรายงานตอหัวหน<าฝKายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนท<องถิ่น
เพื่อพิจารณาสั่งให<ดําเนินการตามวิธีการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(3) โอน ให<โอนแกสวนราชการ หนวยการบริหารราชการสวนท<องถิ่นอื่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมาย
บัญญัติให<มีฐานะเปZนราชการบริหารสวนท<องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือองคการสถานสาธารณกุศลตามมาตรา
47(7) แหงประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ให<มีหลักฐานการสงมอบไว<ตอกันด<วย
หมวดที่ 4 เบ็ดเตล็ด
ข< อ 155 การให< บุ ค คลใดใช< ป ระโยชนหรื อ ได< รั บ สิ ท ธิ ใ ดๆ อั น เกี่ ย วกั บ พั ส ดุ ป ระเภทที่ ดิ น หรื อ
สิ่งกอสร<า งของหนวยการบริหารราชการสวนท< องถิ่ น ต<องได< รั บความเห็ นชอบจากสภาหนวยการบริหาร
ราชการสวนท<องถิ่นนั้น
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายจึงมีความประสงค ขอรับความเห็นชอบตอสภา
เพื่อโปรดพิจารณาตอไปครับ
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-10นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ขอบคุณครับ ตามที่ทานปฏิบัติหน<าที่นายก ได<แถลงตอสภา มีทานใดจะอภิปรายหรือ ให<ความ
คิดเห็น การให<ความเห็นชอบให<โอนอาคารศูนยเครือขายเพื่อการพัฒนาและการสงเสริมอาชีพ ให<เทศบาล
ตําบลดงมะดะ บ<างครับ เชิญครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับ เมื่อไมมีผู<ใดอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น ผมขอมตินะครับ ทานใดให<ความเห็นชอบให<โอน
อาคารศูนยเครือขายเพื่อการพัฒนาและการสงเสริมอาชีพฯ ให<สํานักงานเทศบาลตําบลดงมะดะ โปรดยกมือ
ขึ้นครับ มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ เปZนอันวาที่สภาแหงนี้ให<ความเห็นชอบให<โอนอาคาร
ศูนยเครือขายเพื่อการพัฒนาและการสงเสริมอาชีพฯ ให<เทศบาลตําบลดงมะดะ
ด<วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 28 เสียง งดออกเสียง 3 เสียงนะครับ
ระเบียบวาระที่ 7
เรื่อง อื่น ๆ
ตอไปเปZนวาระอื่นมีทานใดจะเสนอบ<างครับ
นายอําพล เวียงสิมา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายที่เคารพครับ ทานฝKายบริหารทุกทาน
แล<วก็เพื่อนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายทุกทานครับ
ผมนายอําพล เวียงสิมา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย เขตหนึ่ง อําเภอพานครับ
ก็ขอหารือครับ ก็เปZนเรื่องปกติครับเรื่องเกาเกาเดิมๆ ก็คือเรื่องถนนนะครับ ทานผอ.ครับ ตอนนี้ทราบวาเปZน
หน<าฝนครับ แล<วถนนเส<นที่ผมเคยหารือไว<ทุกครั้งนะครับ เส<นระหวางบ<านฮองโหลง ตําบลเมืองพาน เชื่อมตอ
กับตําบลปKาหุงนะครับ บ<านปKาบงครับ ตอนนี้ครับ ถนนเส<นนี้ครับทานครับถนนเส<นนี้ใช<ไมได<เลยครับ เกิด
อุบัติเหตุสองครั้งที่ผานมา คราวที่แล<วชาวบ<านชื่นชมนะครับ ทางอบจ.เราได<สงชางไปปรับปรุงถนนได<ดีเยี่ยม
เลยครับ แตวาทานครับตอนนี้ด<วยชวงที่ผานมาคือผลผลิตทางการเกษตรออกเยอะครับ ไมวาจะเปZนสับปะรด
ไมวาจะเปZน ลําไยออกเยอะมากครับ เพราะวาตําบลปKาหุง อําเภอพาน ของเราเปZนตําบลที่ทําการเกษตรตลอด
ปX ไมวาจะเปZนพืชหมุนเวียนตลอดปXครับ ใช<รถตลอดปX ดังนั้นถนนมันก็เลยคอนข<างที่จะพังเร็วนะครับ ก็ตั้งแต
ถนนที่เราทําใหมจนไปถึงบ<านถ้ําครับทานครับ ตอนนี้หลุมผมถายรูปมาอยูนะครับ หลุมขนาดนี้ครับ ติดกัน
เยอะมากครับ ต<องขอความกรุณานะครับ ขอทางทานชวยสงชางลงไปดูแลนิดหนึ่งนะครับ ขอบคุณครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับ ขอบคุณครับ มีทานใดอยากอภิปรายเพิ่มเติมครับเชิญทานสมนึกครับ

/นายสมนึก...
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-11นายสมนึก ใจจักร สมาชิกสภาองคกาบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาที่เคารพ
กระผมนายสมนึก ใจจั กร สมาชิ กสภาองคการบริ หารสวนจั งหวั ดเชี ยงราย อํ า เภอเมื อง เขตหก
ซึ่งได<รับร<องเรียนจากผู<เสียภาษีนะครับ บอกวาไมมีที่จอดรถ ซึ่งที่จอดบริเวณจอดรถตามถนนไหลทางมีแต
ขาวแดงนะครับ รถจอดไมได< ซึ่งผู<ที่จะมาชําระคาภาษีไมมีที่จอด กรณีมีที่จอดไมมากนักไมเพียงพอก็อยากจะ
ฝากทางทานประธานฝากไปยังผานไปทางผู<บริหารที่จะได<ดําเนินการหรือเพิ่มหรือเปZนขาวเหลืองก็ได< ที่จะให<
ผู<ที่มาชําระคาภาษีให<กับทางองคการบริหารสวนจังหวัดของเรานะครับ ซึ่งได<รับเรื่องทางวาจาร<องเรียนมา
ขอแจ<งให<ทางสภาได<รับทราบผานไปให<ทางผู<บริหารที่จะได<พิจารณาครับ ขอบคุณครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ขอบคุณครับ ฝากด<วยนะครับ เชิญทานปฏิบัติหน<าที่นายกครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาและสมาชิกผู<ทรงเกียรติทุกทานครับ
ผมนายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดปฏิบัติหน<า ที่
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย เรื่องนี้เราก็ไมได<นอนนิ่งนอนใจนะครับ เพราะเห็นป)ญหาของความ
ไมสะดวกตอการที่ประชาชนมาใช< ก็มีหลายคนที่บนมาก็มันคือทางเรานะครับ ก็เปZนกรรมการเกี่ยวกับการ
จัดระบบจราจรทางจังหวัดนะครับ ก็เลยอยากจะทําให<เปZนตัวอยาง แตผมคิดวาประโยชนของประชาชนนาจะ
มากอนก็คงจะปรับเปZนขาวเหลือง จอดเฉพาะชั่วคราว เพื่อให<เพิ่มความสะดวกให<กับพี่น<องประชาชนและก็
ทานสมาชิกด<วยนะครับ แล<วก็ตลอดจนผู<มาติดตอราชการนะครับ ที่วาที่มีป)ญหาจะมีชวงนี้นะครับ ด<านหลัง
เรากําลังกอสร<าง หลังคาสําหรับให<รถจอดก็คงต<องปรับบริเวณที่เปZนขาวแดงให<เปZนขาวเหลือนะครับ ผมจะรับ
ไปดําเนินการครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับขอบคุณครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมมั้ยครับ เชิญทานอมรรัตนครับ
นางสาวอมรรัตน รัตนาชัย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาและสมาชิกสภาผู<ทรงเกียรติทุกทานคะ ผู<เข<ารวมประชุมนะคะ
ดิฉันอมรรัตน รัตนาชัย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย อําเภอแมฟJาหลวง เขตสอง
วันนี้มีเรื่องที่จะนําเสนอที่ประชุม คือตอนนี้ที่บนดอยแมสลองคะมีดินสไลดและก็ทําให<บ<านเรือนราษฎรเสีย
หายไปสามหลัง ตอนนี้ก็ไมสามารถอยูอาศัยได< เปZนใจกลางเมืองของดอยแมสลองตรงหน<าเซเวน ก็ได<รับการ
แก<ไขจากองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย เมื่อปX 2553 แตวาเปZนการแก<ไขป)ญหาเฉพาะหน<าแล<วก็ผานมา
หลายปX ก็เกิ ด เหตุ ซ้ํ า ที่ เดิ มอี ก นะคะ แล< ว ก็ ไ ด< นํ า เรี ย นแจ< งไปยั งชางแล< ว แตวายั งไมมี ฝK า ยบริ หารหรือทาง
เจ<าหน<าที่ของอบจ.เข<าไปดูแลแก<ไขอยางเปZนรูปธรรมวันนี้ในพื้นที่ก็มีการประชุมกันอยูคะ ก็เลยในสวนเรื่องนี้
มันเกี่ยวข<องกับทางหลวงชนบทด<วย ซึ่งเค<าก็บอกวาจะรับผิดชอบเฉพาะถนน ในสวนที่เขารับผิดชอบ
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-12แตในสวนของบ<านเรือนราษฎรทั้งสามหลัง ทางอบต.บอกวาให<ชาวบ<านย<ายออก แตชาวบ<านบอกวาถ<าให<
ชาวบ<านย<ายออกแล<วให<ไปอยูที่ไหนเพราะฉะนั้น ก็จะให<เสนอผานทางสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ให<ทาง
เจ<าหน<าที่อบจ.เข<าไปชวยแก<ป)ญหาในพื้นที่ให<กับราษฎรที่ดอยแมสลอง เพราะวาถ<าตรงนี้ขาดไป หมายถึงวา
ต<องอ<อมไปอีก 15 กิโลกวาจะมาถึงที่แมสลองได<นะคะ เปZนเส<นทางหลักแล<วก็เปZนใจกลางเมืองแมสลองคะ
ก็ขอนําเรียนให<ผู<บริหารแล<วสมาชิกสภาทุกทานได<รับทราบ เพื่อนําไปแก<ไขป)ญหาพร<อมกันคะ ขอบคุณคะ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับขอบคุณครับ เชิญทางทานผอ.สํานักชางครับ
นายสมชาติ วัฒนากล1า ผู1อํานวยการสํานักการชาง
เรียน ทานประธานสภาทานสมาชิกผู<ทรงเกียรติครับ เรื่องดินสไลดที่ดอยแมสลองนะครับ ทางชาง
รายงานผลแล<วนะครับ เหตุทางเปZนของทางหลวงครับ แล<วก็ตรงสไลดเปZนพื้นที่ในเขตคล<ายๆ เขตดินลาดชัน
เขตปKานะครั บ ก็ ตรงนั้นก็ต<องไปดูว าจะปJองกันยั งไง ทางท<องถิ่นเองคื อ อบต. เขาให<ย<า ยออกถูก แล<ว คือ
อันตรายมากเลยตรงนั้น คือให<ย<ายออกแล<วจะสงสวนวิศวกรรมไปดูวาจะปJองกันยังไงประสานกับทางพื้นที่
วาจําเปZนปKาไม<หรือพื้นที่ของอบต.เราจะชวยเหลือได<ยังไงนะครับ ตามอํานาจหน<าที่ของเรา ซึ่งจริงๆ แล<วมัน
ต<องหลายสวนที่เกี่ยวข<องกันนะครับ มันเกี่ยวกับงบประมาณแล<วก็เกี่ยวกับพื้นที่ด<วยครับ ก็ตอนนี้ต<องระวัง
นะครับ เพราะวาถ<าทาง อบจ. เองก็สงเครื่องจักรไปที่ประจํา อยูที่แมสลอง แมฟJาหลวงนะครับ ปKาซางสูง
ตอนนี้ก็ดินสไลดตลอดทางก็ชวยเหลือทุกวัน ทางแปลงชาน้ํามันปKา ซางสูง เราก็มีรถประจําตรงนั้นอยูแล<ว
ถ<าพื้นที่นั้นทานสมาชิกจะใช<รถตรงนั้นก็สามารถติดตอมาได<ก็จะประสานให<นะครับ ขอบคุณครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับขอบคุณครับ มีสมาชิกทานใดจะเพิ่มเติมอีกไหมครับเชิญทานวัชรพงศครับ
นายวัชรพงศ ปHโย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาทานปฏิบัติหน<าที่นายก ทานสมาชิกผู<ทรงเกียรติทุกทานครับ
กระผมนายวัชรพงศ ป7โย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายอําเภอเมือง เขตสี่ ครับ
ผมมีเรื่องจะเรียนถามทานประธานผานคณะผู<บริหารนะครับ เรื่องการจัดซื้อรถปรับอากาศ ถ<าจําไมผิดตอน
แรกเปZนสองคัน ที่หลังเหลืออยูหนึ่งคันเปZนจํานวนเงินประมาณหกล<านบาทนะครับ ซึ่งได<อนุมัติไปในเมื่อปX
พุทธศักราช 2558 และได<กันเงินงบประมาณในพุทธศักราช 2559 แล<วเห็นวากําลังดําเนินการ แล<วตอนนี้ก็
ใกล<จะสิ้นงบประมาณเดือนหน<าก็เปZนเดือนกันยาแล<ว ซึ่งปXงบประมาณปXพุทธศักราช 2560 ก็ไมรู<วาตอนนี้ได<
จัดซื้อหรือยัง ผมอยากจะนําเรียนถามทานประธานผานคณะผู<บริหารครับผม
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับเชิญทานปฏิบัติหน<าที่นายกครับ
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-13นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด ปฏิบัติหน1าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาและทานสมาชิกผู<ทรงเกียรติครับ สําหรับเรื่องรถนะครับ ผมก็ได<ปรึกษาทาง
ฝKายบริหารนะครับ คิดวามันมีข<อจํากัดมากมายนะครับ ผมคิดวาก็คงจะงดโครงการนะครับ เพื่อจะเก็บเงิน
หกล<าน เดี๋ยวยังไงให<ทางสํานักชางซึ่งรู<ละเอียดได<ชี้แจงตอทานสมาชิกครับ
นายสมชาติ วัฒนากล1า ผู1อํานวยการสํานักการชาง
ขออนุญาตทานประธานครับ ทานสมาชิกครับ ผู<ใช<คือทางโรงเรียนนะครับ ได<สอบถามทางโรงเรียนวา
เหมาะสมไหม ก็ได<รับคําตอบวาคอนข<างจะเปZนภาระ เนื่องจากวาในเรื่องคนขับด<วย การบํารุงรักษาด<วย ก็เลย
ตัดสินใจวาเราจะระงับโครงการนี้นะครับ ก็สามารถใช<รถเชาได<ครับขอบคุณครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับเชิญทานวสุพลครับ
นายวสุพล จตุรคเชนทรเดชา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ทานสมาชิกผู<ทรงเกียรติทุกทานครับ
ผมวสุพล จตุรคเชนทรเดชา เขตหนึ่ง อําเภอเชียงของนะครับ เมื่อสักครูได<รับคําชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับ
การจัดซื้อรถบัส วงเงินรวม 6,000,000 กวาบาทนะครับ ก็เปZนหวงนะครับ เปZนหวงสํา หรับการจัดทํา
โครงการ การจัดทําโครงการของฝKายบริหารเงินจํานวน 6,000,000 กวาบาท ตรงนี้ตั้งแตปXงบประมาณ
พุทธศักราช 2559 ปKานนี้ยังไมได<นําไปใช<ในการบริหารจัดการใดๆ โดยทั้งนี้ทานได<ตั้งงบประมาณไว<นะครับ
การตั้งงบประมาณในครั้งนี้ มันผานการวิเคราะหแผนนะครับ มาตั้งแตขั้นตอนการวิเคราะหแผนความจําเปZน
เรงดวนที่ทานจะต<องใช<นะครับ ตลอดจนถึงการนําแผนตรงนี้มาบรรจุไว<ในรางข<อบัญญัติประจําปXพุทธศักราช
2559 สภาแหงนี้นะครับ มีความเชื่อมั่นตอการบริหารของทานนะครับ เราจึงอนุมัติไป แตบัดนี้มันดําเนินการ
ไมได<นะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นผมชี้ให<เพื่อนสมาชิกสภาได<มองเห็นวานี่แหละครับขั้นตอนหรือกระบวนการในการ
จัดทํางบประมาณ มันมีความบกพรองอยู จึงได<มีการกระบวนการการแปรญัตติ ซึ่งกับรางข<อบัญญัติประจําปX
งบประมาณ 2561 ตรงนี้นะครับ เพราะวาเราไมต<องการที่จะนําโครงการที่มันเปZนไปไมได<ปฏิบัติ ไมได<
นะครับ ไปค<างเติ่งนะครับด<วยจํานานเงินงบประมาณอยางกรณีนี้ก็ 6,000,000 กวาบาทนะครับ พี่น<อง
ประชาชนของเราทั่วจังหวัดเชียงรายเดือดร<อนด<วยถ<วนทั่ว เมื่อสักครูจากคํากลาวอ<างจากทานสจ.อมรรัตนนะ
ครับ ทานก็บอกวาพื้นที่ของทานติดขัดป)ญหาประสบเหตุภัยธรรมชาติ ทานร<องขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
มาร<องขอความชวยเหลือมา แตสิ่งหนึ่งที่องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายเราจะตอบเพื่อนสมาชิกสภาอยู
เสมอวาเรามีข<อจํากัดทางด<านงบประมาณทั้งๆ ที่เรามีงบประมาณหลายสิ่งหลายอยางนะครับ ไปค<างเติ่งและ
ปฏิบัติไมได<นะครับ นี่ก็คือในสาเหตุหนึ่งที่สมาชิกสภาเราจะต<องได<ขอท<วงติงตอการบริหารนะครับ การเงินการ
คลังแล<วก็ทางด<านงบประมาณของทานนะครับ อันนี้ก็จะได<ชี้ให<กับเพื่อนสมาชิกได<เห็นแทนที่เราจะดันหกล<าน
เศษตรงนี้ไปแก<ป)ญหาด<านอื่นนะครับ กลับกลายเปZนวาเราไมสามารถดําเนินการได<นะครับ แล<วก็ทราบวามีอีก
อยูหลายหลายโครงการนะครับ ที่ไมสามารถดําเนินโครงการตรงนั้นได< เรามองเห็นในเรื่องของการตอบสนอง
ป)ญหาตอพี่น<องประชาชนนะครับ เราเสียดายงบประมาณตรงนี้มากๆแทนที่จะไปชวยเหลือบรรเทาทุกขแก<ไข
/ป)ญหาความเดือดร<อน...
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-14ป)ญหาความเดือดร<อนของพี่น<องประชาชนได< แตกลับกลายเปZนวาเราไมสามารถกระทําได<เอาละครับ วันนี้ผม
ก็ ไ ด<ถื อโอกาสนี้ ไ ด< นํา เสนอนะครั บไว< กอนที่ เพื่ อนสมาชิ กสภาองคการบริ หารสวนจัง หวั ด เชี ยงรายจะได<
พิจารณารางข<อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปXพุทธศักราช 2561 ตรงนี้นะครับ ในวันที่ 12 กันยายน
นะครับ ที่จะถึงนี้ นี่คือเรื่องแรกที่ผมฝากตอสภาตรงนี้ไว<นะครับ ทานผู<บริหารอาจจะไมจําเปZนต<องตอบสําหรับ
คําถามนี้ก็ได< คําถามที่สองครับ ชวงนี้เปZนฤดูกาลฝนฟJาคะนองนะครับ มีเกิดเหตุน้ําปKาไหลหลากบ<าง น้ําทวม
ขังบ<างนะครับ ในสวนของแผนดินจากภูเขาจากที่ตางๆสไลดเหมือนที่เพื่อนสมาชิกสภาได<อภิปรายกันไป ใน
การนั่งรับแปรญัตติของผม ผมได<รับเรื่องจากพี่น<องสจ.รวมสภาวาทานอยากจะได<แนวทางในการปฏิบัตินะครับ
แนวทางในการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุไมวาจะเปZนอุทกภัย ภัยแผนดินไหวนะครับ ดินสไลดตรงนี้ อยากจะทําความ
เข<าใจแล< วก็ทํา ความตกลงตอฝKา ยบริหารวาสมาชิ กสภาของเรา ซึ่งอยูในพื้ นที่แล<วรับ ทราบแล<ว วาเหตุนั้ น
มันเกิดขึ้นนะครับ จะมีแนวทางปฏิบัติอยางไรให<เปZนรูปธรรมนะครับใน การแจ<งขอรับความชวยเหลือหรือขอ
หารือมายังฝKายบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายนะครับ เพียงแคยกหูแจ<ง ทานตอบไปทันทีบอกวา
ไมได<อยูในอํานาจหน<าที่ ทั้งทั้งที่ไมได<เข<าไปดูที่เกิดเหตุหรือไมได<สงอะไรเข<าไปเลยนะครับ เพื่อทํางานกันแบบ
บูรณาการนะครับ เราปJองกันเหตุที่จะเกิดขึ้นชวยเหลือได<ชวยเหลือไมได< เราวากันอีกทีแตการแสดงน้ําใจ
เบื้องต<น เมื่อสมาชิกสภาเค<าแจ<งเหตุเข<ามาในฐานะองคกรของเรา คือองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายเรา
จะมาซักซ<อมทําความเข<าใจกันครับวา จะมีแนวทางการปฏิบัติอยางไรนะครับ โดยเรายังไมตอบหรอกครับวา
ตอนนั้นท<องถิ่นได<ดูหรือยัง ท<องถิ่นต<องเข<าไปกอน เพื่อนสมาชิกเค<าเข<าใจหมดครับวาเมื่อเกิดเหตุท<องถิ่นใน
ระดับลางสุด เค<าก็จะเข<าไปเปZนหนวยแรกนะครับ ถ<าหากวาหนวยแรกตรงนั้นเค<าเกินศักยภาพร<องขอไปยัง
ที่วาการอําเภอ ที่วาการอําเภอบอกไมไหวไมมีงบประมาณร<องมาอยางทางด<านจังหวัด หรือปภ. หลังจากนั้น
จังหวัดหรือ ปภ.ก็มีหนังสือสั่งการมายังอบจ.ให<เราออกไปชวยเหลือที่นี้มันก็ดูเปZนขั้นตอนของระเบียบนะครับ
อันนั้นถือวาเปZนขั้นตอนตามระเบียบ แตทีนี้เราดูวาขั้นตอนที่เราจะทํางานรวมแบบบูรณาการ เราเอาใจเค<ามา
ใสใจเราเมื่อพี่น<องสจ. อยูในพื้นที่ร<องขอเข<ามานะครับ หรือร<องตอเหตุตรงนั้นเข<ามาเราจะมีวิธีการซักซ<อมทํา
ความเข<าใจอยางไรกันนะครับ ในการรวมทํางานบูรณาการตรงนี้ระหวางทั้งฝKายบริหารและฝKายสภานะครับ
อยางน<อยก็เปZนเยีย วยาในด<านจิตใจเบื้องต<น เมื่อทานได< ไปปรากฏกายในพื้น ที่เกิดเหตุภัยพิ บัติธ รรมชาติ
ตรงนั้น ครับขอบคุณครับ
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วาระครบถ<วนแล<วนะครับ ผมก็ขอขอบคุณทานปฏิบัติหน<าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ทาน
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