สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่สี่ ประจําป"พุทธศักราช 2560
วันที่ 12 - 13 กันยายน 2560 เวลา 10.00 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. นายฉัตรชัย
23. นางอมรรัตน
24. นายสมเพชร
25. นายพิเชษฐ
26. นายบุญตัน
27. นางอทิตาธร
28. นายสมชาติ
29. นายฑราวุธ

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
อภิสุนทรกุล ส.อบจ.ชร.
อําเภอแมฟKาหลวง
เขตเลือกตั้งที่ 1
รัตนาชัย
ส.อบจ.ชร.
อําเภอแมฟKาหลวง
เขตเลือกตั้งที่ 2
วงษา
ส.อบจ.ชร.
อําเภอเวียงปLาเปKา
เขตเลือกตั้งที่ ๑
สุหอม
ส.อบจ.ชร.
อําเภอเวียงปLาเปKา
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
/30. ร.ต.อ.ดอน...
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-230. ร.ต.อ.ดอน
31. นายปภาน
32. นายคณิสร
33. นายประสิทธิ์

สมควร
นัยติ๊บ
จันทราพูน
ท<าวชัยมูล

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

อําเภอเวียงแกน
อําเภอเวียงเชียงรุ<ง
อําเภอดอยหลวง
อําเภอปLาแดด

เขตเลือกตั้งที่ 1
เขตเลือกตั้งที่ 1
เขตเลือกตั้งที่ 1
เขตเลือกตั้งที่ 1

ผู1ลาประชุม
1. ส.ต.ต.ชมชาติ
2. นายสุวัฒน

กัปปะหะ
ตระกูลโรจน

ส.อบจ.ชร.
ส.อบจ.ชร.

อําเภอแมจัน
อําเภอเชียงแสน

เขตเลือกตั้งที่ 3
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
ตวนชะเอม
8. นางสาวอนงค
เยาวธานี
9. ดร.ศราวุธ
สุตะวงค
10. นางศศิธร
ดวงใจประเสริฐ
11. นางทัชชา
สามัคคีนิชย
12. นายบุญสม
ฤกษอุดม
13. นายดรุณพัฒน
อินดี
14. นางสายสมร
ทิพยโพธิ์
15. นางสาวบุญญาพร นาคนิล
16. นางสาวสุพิน
สมบูรณชัย
17. นางสาวอัมไพวรรณ มณี
18. นางสาวชฎากาญจน สุรนิ ทร
19. นายอดิศร
กาจินา
20. นางเชิดทรง
ฤทธิ์จิตเพียร
21. นางรัชนี
ชูบุบผา

รองปลัด อบจ.รักษาราชการแทนปลัด อบจ.ปฏิบัติหน<าที่
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ผู<อํานวยการกองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ผู<อํานวยการสํานักการชาง
ผู<อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รักษาการแทนผู<อํานวยสํานักการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
หัวหน<าฝLายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง รักษาราชการแทน
ผู<อํานวยการกองการเจ<าหน<าที่
ผู<อํานวยการกองแผนและงบประมาณ
ผู<อํานวยการกองคลัง
ผู<อํานวยการโรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ผู<อํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน
ผู<อํานวยการกองปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู<อํานวยการสวนวิศวกรรมการกอสร<าง
หัวหน<าสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
หัวหน<าฝLายนิติการและการพานิชย
หัวหน<าฝLายตรวจติดตามและประเมิน
หัวหน<าฝLายการเงิน
หัวหน<าฝLายบัญชี
หัวหน<าฝLายจัดหาพัสดุ
หัวหน<าฝLายทะเบียนพัสดุ
หัวหน<าฝLายพัฒนาอาชีพและการทองเที่ยว
หัวหน<าฝLายสงเสริมและพัฒนาบุคลากร
/22.นางสายสมร...
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22. นางสายสมร
23. นางสาวปราณปรียา
24. พันจาเอกทวีป
25. นางนัธทยภรณ

ชื่นใจ
โพธิเลิศ
เชี่ยวสุวรรณ
เจี่ยงเพ็ชร

26. นางสาวพิมณพรรธน จินดาขัด
27. นายปรีชา
พัวนุกุลนนท
28. นายณรงคศักดิ์
ขันทะ
29. นางสาวจุฬาลักษณ ณ เชียงตุง
30. นางอุไร
สุภาวรรณ
31. นายประสิทธิ์
เดนศิริโยธา
32. นางสุกัลยา
โพธิวฒ
ั น
33. นางสาวรัชนีกร
ชัยสนิท
34. นางสาวจุฑาทิพย ชัยศรีสวัสดิ์
35. นายศุภโชติ
หอมนาน
36. นายนนทจิตร
แซโซ<ง
37. นายวชรพงษ
สาริวงค
38. นางตะวันฉาย
เฟVWองวัฒนาพาณิช
39. นางประภาพรรณ อนุฤทธิ์
40. นางสาวญาต
คชาชาติ
41. นางสาวมนสิชา
อินทยศ
42. นางวันนิดา
คีลาวงค
43. นางสาวศิริพร
สุขสวัสดิ์
44. นางบุษบาพร
โคแพร
45. นางติรยา
ทวิชาคณานุกร
46. นางพัชนี
นามเมือง
47. นางวราภรณ
สมสุข
48. นางสาวทัศนีย
วงศดาว
49. นางสาวดาริกา
นันทชัย
50. นางลาลิตา
หม<อศรีชัย
51. นายนราธิป
คําแกน
52. เรือโทสัณหวัช
อินนา
53. นายสรวิชญ
ปXกคํา
54. นายณัฐพล
เสรียศ
55. นายยุทธพงษ
ป7Wนคํา

-3หัวหน<าฝLายกิจการสภา อบจ.
หัวหน<าฝLายงบประมาณ
หัวหน<าฝLายการปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน หัวหน<าฝLายพัฒนาสังคม
หัวหน<าฝLายบริหารงานทั่วไป
ผู<เชี่ยวชาญองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
เจ<าพนักงานธุรการชํานาญงาน
นิติกรปฏิบัติงาน
เจ<าพนักงานธุรการชํานาญงาน
ผู<ชวยเจ<าพนักงานธุรการ
ผู<ชวยเจ<าหน<าที่บันทึกข<อมูล
ผู<ชวยนายชางอิเล็กทรอนิกส
ผู<ชวยเจ<าหน<าที่บันทึกข<อมูล
ผู<ชวยเจ<าหน<าที่บริหารงานทั่วไป
ผู<สังเกตการณ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
ผู<ชวยเจ<าหน<าที่บันทึกข<อมูล
เจ<าพนักงานธุรการชํานาญงาน
นักวิชาการศึกษา
นัดวิชาการศึกษา
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ
เจ<าพนักงานธุรการชํานาญการ
นักวิชการคอมพิวเตอร
ผู<ชวยนักวิชาการประชาสัมพันธ
พนักงานขับรถยนต
/56.นายกิตติ...

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

56. นายกิตติ
57. นายสุนทร
58. นางคริสมาส
59. นายสิทธินนท

พึ้งอ<น
บุญทา
ธรรมชื่น
กันจินะ

-4ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน

เริ่มประชุมเวลา 10.00 นาฬิกา
นายสมนึก ใจจักร เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เชิญสมาชิกเข<าห<องประชุม ครับ เชิญทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย จุดธูป
เทียน บูชาพระรัตนตรัย
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 ครั้งที่สี่ ประจําปZพุทธศักราช 2560
ตามประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เรื่องเรีย ก
ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจําปZพุทธศักราช 2560
ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เป[นต<นไป มีกําหนด 45 วัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พุทธศักราช
2540 และแก<ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พุทธศักราช 2552 จึงนัดประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
เชี ย งราย สมัย ประชุ ม สามั ญ สมั ย ที่ หนึ่ ง ครั้ ง ที่ สี่ ประจํ า ปZ พุ ท ธศัก ราช 2560 ในวั นอั งคารที่ 12
กันยายน 2560 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห<องประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย จึงประกาศ
ให<ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน กันยายน พุทธศักราช 2560 ลงชื่อ นายสุธีระพงษ
วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ1งให1ที่ประชุมทราบ
- ขอเชิญสมาชิกสภาองคกาบริหารสวนจังหวัดเชียงราย รวมวันเยาวชนแหงชาติ ประจําปZ 2560
ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 ณ อาคารคชสาร ศูนยบูรณาการการเรียนรู<และนันทนาการ เวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 2 ญัตติ รางข1อบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจายประจําป"
งบประมาณ พุทธศักราช 2561 ขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
(วาระที่ 2 และ วาระที่ 3)
/สืบเนื่องจาก...
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-5สืบเนื่องการประชุมเมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 ญัตติรางข<อบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจาย ประจําปZงบประมาณ พุทธศักราช 2561 ขององคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงราย ซึ่งสภาแหงนี้ได<ให<ความเห็นชอบ รับหลักการแหงรางข<อบัญญัติ ในวาระที่ 1 แล<วนั้น ตอไปเป[น
การพิจารณาวาระที่ 2 การแปรญัตติ ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติรางข<อบัญญัติครับ
นายวสุพล จตุรคเชนทรเดชา ประธานคณะกรรมการแปรญัตติรางข1อบัญญัติ
เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย เพื่อนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงรายผู<ทรงเกียรติ ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายและผู<บริหารทุกๆทาน
กระผมนายวสุ พ ล จตุ ร คเชนทรเดชา สมาชิ ก สภาองคการบริ ห ารสวนจั ง หวั ด เชี ย งรายเขต 1
อํ า เภอเชี ย งของ ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญั ต ติ ร างข< อบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจายประจํ า ปZ
พุทธศักราช 2561 ให<ขอรายงานสรุปมติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติรางข<อบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปZพุทธศักราช 2561 ตามที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ได<กําหนดระยะเวลา
เสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติเป[นเวลา 24 ชั่วโมง ( 3 วัน ) ตั้งแตเวลา 08.30-16.30 น.
ระหวางวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ได<มีการยื่นคํา
เสนอขอแปรญัตติ รวมจํานวนทั้งสิ้น 16 ทาน ตอคณะกรรมการแปรญัตติ ตามวันเวลาดังกลาว
คณะกรรมการแปรญัตติ จึงได<กําหนดวันเวลาให<สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ และนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ได<ชี้แจงรายละเอียดข<อเท็จจริง และ
เหตุผล พร<อมยื่นแสดงเอกสารประกอบเพิ่มเติมสําหรับโครงการ ที่มีการเสนอคําขอแปรญัตติ ในระหวางวันที่
23-25 สิงหาคม 2560
บัดนี้คณะกรรมการแปรญัตติ ได<พิจารณาจากคําชี้แจง รายละเอียด ข<อเท็จจริง และเหตุผล ตาม
แบบบันทึ กคํา ชี้แ จงของ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชี ยงราย และเอกสารประกอบเพิ่มเติมสําหรั บ
โครงการที่มีการเสนอคําขอแปรญัตติดังกลาวข<างต<น ของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ผู<
เสนอคําขอแปรญัตติ และนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายเสร็จสิ้นแล<ว จึงขอรายงานตอสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงราย โดยมีรายละเอียดผลสรุปมติและความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ดังตอไปนี้
ข<อ ๑. ชื่อข<อบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
ข<อ ๒. หลักการและเหตุผล
ข<อ 3. งบประมาณรายจายประจําปZ พ.ศ.2561
ข<อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป

ไมมีผู<แปรญัตติ ไมมีการแก<ไข
ไมมีผู<แปรญัตติ ไมมีการแก<ไข
มีการแปรญัตติ
งบประมาณ 928,000,000 บาท
มีการแปรญัตติ
แปรลดจํานวน 72,109,600 บาท

รายละเอียดดังตอไปนี้
1.โครงการที่เจ1าของผู1แปรญัตติ ขอถอนคําเสนอแปรญัตติ รวมจํานวน 16 โครงการ ดังนี้
1.1 ข<อ 2.2.7 หน<า 62 โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคคลากรทางการศึกษาในกลุม
จังหวัดการศึกษาท<องถิ่นที่ 16 ภาคเหนือตอนบน 2 จํานวนเงิน 200,000 บาท
/1.2 ข<อ 2.2.10...
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-61.2 ข<อ 2.2.10 หน<า 63 โครงการจัดอบรมนักดาราศาสตรรุนเยาว
จํานวนเงิน 200,000 บาท
1.3 ข<อ 1.1.15 หน<า 123 โครงการมหกรรมกีฬาและนันทนาการผู<สูงอายุสูงวัยเกมส
จํานวนเงิน 200,000 บาท
1.4 ข<อ 1.4.1 หน<า 127 โครงการถังขยะคอนเทนเนอร จํานวนเงิน 540,000 บาท
1.5 ข<อ 1.1.1 หน<า 83 โครงการอบรมพัฒนาทักษะกระบวนการเรื่องเอดสและโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ จํานวนเงิน 352,800 บาท
1.6 ข<อ 2.1 หน<า 38 รายจายเพื่อให<ได<มาซึ่งบริการจํานวนเงิน 1,599,600 บาท
1.7 ข<อ 2.2 หน<า 6 รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการจํานวนเงิน 400,000 บาท
1.8 ข<อ 3.4 หน<า 150 วัสดุกอสร<าง จํานวนเงิน 31,404,604 บาท
1.9 ข<อ 1.1.8 หน<า 142 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพให<กับบุคลากรด<านการทองเที่ยวและ
ด<านสื่อประชาสัมพันธ จ.ชร. จํานวนเงิน 500,000 บาท
1.10 ข<อ 1.1.3 หน<า 183 โครงการฝ`กอบรมและศึกษาดูงานการสงเสริมการปลูกข<าวอินทรีย
โดยยึดหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงจํานวนเงิน 440,000 บาท
1.11 ข<อ 2.3.16 หน<า 11 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร อบจ.
เชียงราย จํานวนเงิน 700,000 บาท
1.12 ข<อ 2.2.4 หน<า 31 โครงการศูนยเครือขายเพื่อแก<ไขป)ญหาและสงเสริมการมีสวนรวมใน
การพัฒนาท<องถิ่น จํานวนเงิน 100,000 บาท
1.13 ข<อ 2.2.5 หน<า 32 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการจัดทําแผนชุมชน
จํานวนเงิน 120,000 บาท
1.14 ข< อ 2.2.6 หน< า 32
โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นา อบจ.
จํานวนเงิน 600,000 บาท
1.15 ข<อ 1.9.2 หน<า 54 โคมไฟสองสวาง จํานวนเงิน 300,000 บาท
ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติรางข<อบัญญัติฯ เห็นชอบตามผู<ขอถอนคําเสนอแปรญัตติ
เห็นควรให<นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายได<บรรจุทั้ง 15 โครงการนี้ไว<ในรางข<อบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปZ 2561 ดังเดิมตอไป ตอไปครับ จะเป[นในหมวด ที่ 2 โครงการที่เข<าสูกระบวนการพิจารณา
ของคณะกรรมการแปรญัตติ รวมจํานวน 66 โครงการ ผมใครขออนุญาตให<ทานทรงศรี คมขํา เลขานุการ
คณะกรรรมการแปรญัตติงบประมาณเป[นผู<รายงานตอครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับ เชิญทานทรงศรีครับ

/นางทรงศรี...
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-7นางทรงศรี คมขํา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ทานผู<บริหารนะคะ
ดิ ฉั น นางทรงศรี คมขํ า สมาชิ ก สภาองคการบริ ห ารสวนจั ง หวั ด เชี ย งราย อํ า เภอเมื อ ง เขต 2
ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติในครั้งนี้นะคะ ขออนุญาตอานในรายละเอียดจํานวนโครงการเข<า
สูกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ รวมจํานวนทั้งหมด 66 รายการ ดิฉันขออนุญาตอานแค
สามสิบสามรายการ ขออนุญาตให<ทานสมาชิกอทิตาทร วันไชยธนวงศ อานชวงที่สอง สามสิบสามรายการ
2. โครงการที่เข<าสูกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติฯ รวมจํานวน 66 โครงการ ดังนี้
2.๑ ข<อ 1.1.6 หน<า 57
โครงการเสริ ม สร< า งการปK อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ในการปฏิ บั ติ ง านประจํ า ปZ 61
จํานวนเงิน 100,000.- บาท
ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ
นายฑราวุธ กันทะเขียว
เสนอขอแปรตัดลด ทั้งโครงการ จํานวน 100,000 บาท เหลือจํานวนงบประมาณ 0.- บาท
การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ มีมติเป[นเอกฉันท
จํานวน 7 : 0 ทาน
การสงวนคําแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
ความเห็น ความประสงค ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ไมมี
2.๒ ข<อ 1.1.14 หน<า 106
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเครือขายยุติธรรมชุมชนหลักสูตรอาสาสมัครคุมประพฤติ
กระทรวงยุติธรรมเพื่อรณรงคปKองกันและแก<ไขป)ญหายาเสพติด
จํานวนเงิน 250,000.-บาท
ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ
นายฑราวุธ กันทะเขียว
เสนอขอแปรตัดลดบางสวน จํานวน 50,000 บาท เหลือจํานวนงบประมาณ 200,000.-บาท
การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติฯ
เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ มีมติเป[นเอกฉันท
จํานวน 7 : 0 ทาน
การสงวนคําแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
ความเห็นความประสงค ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ไมมี
2.๓ ข<อ 1.1.15 หน<า 107
โครงการสร<างเครือขาย อบจ.ชร. สถานพินิจสานใจหวงใยเด็กและเยาวชนเชียงราย
จํานวนเงิน 250,000.- บาท
ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ
นายฑราวุธ กันทะเขียว
เสนอขอแปรตัดลด ทั้งโครงการ จํานวน 250,000 บาท เหลือจํานวนงบประมาณ 0.- บาท
การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
/เห็นชอบตาม...
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-8เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ มีมติเป[นเอกฉันท
จํานวน 7 : 0 ทาน
การสงวนคําแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
ความเห็น ความประสงค ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ไมมี
2.๔ ข<อ 1.1.16 หน<า 107
โครงการฝ`กอบรมกลุมพลังเยาวชนคนรุนใหมมีคุณธรรมจริยธรรมหางไกลยาเสพติด
จํานวนเงิน 250,000.- บาท
ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ
นายฑราวุธ กันทะเขียว
เสนอขอแปรตัดลด ทั้งโครงการ จํานวน 250,000 บาท เหลือจํานวนงบประมาณ 0.- บาท
การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ มีมติเป[นเอกฉันท
จํานวน 7 : 0 ทาน
การสงวนคําแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
ความเห็น ความประสงค ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ไมมี
2.๕ ข<อ 1.1.17 หน<า 107
โครงการยุติธรรมชุมชน อบจ.เคลื่อนที่ จํานวนเงิน จํานวนเงิน 240,000.- บาท
ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ
นายฑราวุธ กันทะเขียว
เสนอขอแปรตัดลด ทั้งโครงการ จํานวน 240,000 บาท เหลือจํานวนงบประมาณ 0.- บาท
การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ มีมติเป[นเอกฉันท
จํานวน 7 : 0 ทาน
การสงวนคําแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
ความเห็น ความประสงค ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ไมมี
2.๖ ข<อ 2.2.9 หน<า 63
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาท<องถิ่นในจังหวัดเชียงราย
จํานวนเงิน 235,000.- บาท
ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติฯ
นายสมนึก ใจจักร
เสนอขอแปรตัดลด ทั้งโครงการ จํานวน 235,000 บาท เหลืองบประมาณ 0.- บาท
การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ มีมติเป[นเอกฉันท
จํานวน 7 : 0 ทาน
การสงวนคําแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
ความเห็น ความประสงค ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ไมมี
2.๗ ข<อ 2.2.11 หน<า 63
โครงการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร
จํานวนเงิน 300,000.- บาท
ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ
นายสมนึก ใจจักร
เสนอขอแปรตัดลด บางสวน จํานวน 100,000 บาท
เหลืองบประมาณ 200,000.-บาท
/การสงวนคํา...
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-9การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ มีมติเป[นเอกฉันท
จํานวน 7 : 0 ทาน
การสงวนคําแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
ความเห็น ความประสงค ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ไมมี
2.๘ ข<อ 1.1.19 หน<า 125
โครงการการแขงขัน อบจ.เชียงรายมินิมาราธอน จํานวนเงิน 300,000.- บาท
ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ
นายสมนึก ใจจักร
เสนอขอแปรตัดลด บางสวน จํานวน 100,000 บาท
เหลืองบประมาณ 200,000 .-บาท
การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ มีมติเป[นเอกฉันท
จํานวน 7 : 0 ทาน
การสงวนคําแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
ความเห็น ความประสงค ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ไมมี
2.๙ ข<อ 1.1.2 หน<า 126
โครงการมานตัดอากาศ
จํานวนเงิน 129,600.-บาท
ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติฯ
นายสมนึก ใจจักร
เสนอขอแปรตัดลด ทั้งโครงการ จํานวน 1๒9,600 บาท เหลืองบประมาณ
0 .-บาท
การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ มีมติเป[นเอกฉันท
จํานวน 7 : 0 ทาน
การสงวนคําแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
ความเห็น/ความประสงค ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ไมมี
2.๑๐ ข<อ 1.1.1 หน<า 130
โครงการของเลนพื้นบ<านล<านนาจากอุ<ยสูหลาน จํานวนเงิน 200,000.- บาท
ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ
นายสมนึก ใจจักร
เสนอขอแปรตัดลดทั้งโครงการ 200,000 บาท เหลือจํานวนงบประมาณ
0 .-บาท
การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ มีมติเป[นเอกฉันท
จํานวน 7 : 0 ทาน
การสงวนคําแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
ความเห็น ความประสงค ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ไมมี

/2.11 ข<อ 1.1.4…
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-102.11 ข<อ 1.1.4 หน<า 56
โครงการฝ`กอบรมให<ความรู<ด<านการปKองกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา
จํานวนเงิน 400,000.-บาท
ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ
นายบัณฑิต สุรินเปา
เสนอขอแปรตัดลด ทั้งโครงการ จํานวน 400,000 บาท
เหลืองบประมาณ
0.-บาท
การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติฯ มีมติเป[นเอกฉันท
จํานวน 7 : 0 ทาน
การสงวนคําแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
ความเห็น ความประสงค ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ไมมี
2.12. ข<อ 1.1.6 หน<า 93
โครงการเสริมสร<า งความรู<พัฒนาคุ ณภาพชีวิตเพื่อการอยูรวมกันระหวางผู<ด<อยโอกาส คนไร<ที่พึ่ ง
และชุมชน จํานวนเงิน 170,000.-บาท
ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติฯ
นายบัณฑิต สุรินเปา
เสนอขอแปรตัดลด ทั้งโครงการ จํานวน 170,000 บาท
เหลืองบประมาณ 0.-บาท
การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ มีมติเป[นเอกฉันท
จํานวน 7 : 0 ทาน
การสงวนคําแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
ความเห็น ความประสงค ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ไมมี
2.13. ข<อ 1.1.5 หน<า 84
โครงการจัดงานมหกรรมรวมพลังปKองกันโรคติดตอ จ.ชร.
จํานวนเงิน 200,000.-บาท
ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติฯ
นายบัณฑิต สุรินเปา
เสนอขอแปรตัดลดทั้งโครงการ จํานวน ๒๐๐,000 บาท
เหลืองบประมาณ 0.-บาท
การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ มีมติเป[นเอกฉันท
จํานวน 7 : 0 ทาน
การสงวนคําแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
ความเห็น ความประสงค ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ไมมี
2.14 ข<อ 1.1.3 หน<า 92
โครงการพัฒนาศักยภาพผู<พิการผู<ดูแลและอาสาสมัครดูแลผู<พิการ จํานวนเงิน ๓00,000.-บาท
ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ
นายบัณฑิต สุรินเปา
เสนอขอแปรตัดลด ทั้งโครงการ จํานวน ๓๐๐,000 บาท
เหลืองบประมาณ 0.-บาท
การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
/เห็นชอบตาม...
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-11เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติฯ มีมติเป[นเอกฉันท
จํานวน 7 : 0 ทาน
การสงวนคําแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
ความเห็น ความประสงค ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ไมมี
2.15 ข<อ 1.1.4 หน<า 92
โครงการคายครอบครัว
จํานวนเงิน ๑๔๐,000.-บาท
ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติฯ
นายบัณฑิต สุรินเปา
เสนอขอแปรตัดลด ทั้งโครงการ จํานวน ๑๔๐,000 บาท
เหลืองบประมาณ 0.-บาท
การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติฯ มีมติเป[นเอกฉันท
จํานวน 7 : 0 ทาน
การสงวนคําแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
ความเห็น ความประสงค ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ไมมี
2.16 ข<อ 1.1.5 หน<า 92
โครงการอบรมเสริมสร<างความรู<เรื่องแนวทางการชวยเหลือผู<พิการ ผู<ด<อยโอกาสและผู<ไร<ที่พึงในชุมชน
จํานวนเงิน ๒๐๐,000.-บาท
ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติฯ
นายบัณฑิต สุรินเปา
เสนอขอแปรตัดลด ทั้งโครงการ จํานวน ๒๐๐,000 บาท
เหลืองบประมาณ 0.-บาท
การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติฯ
มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ มีมติเป[นเอกฉันท
จํานวน 7 : 0 ทาน
การสงวนคําแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
ความเห็น ความประสงค ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ไมมี
2.17 ข<อ ๒.๑ หน<า ๔
รายจายเพื่อให<ได<มาเพื่อบริการ
จํานวนเงิน 8,712,800.-บาท
ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติฯ
นายบัณฑิต สุรินเปา
เสนอขอแปรตัดลด บางสวน จํานวน ๑,000,000 บาท เหลืองบประมาณ ๗,712,800.-บาท
การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติฯ
มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ มีมติเป[นเอกฉันท
จํานวน 7 : 0 ทาน
การสงวนคําแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
ความเห็น ความประสงค ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ไมมี
2.18 ข<อ 1.1.1 หน<า 102
โครงการจัดมหกรรมจําหนายผลิตภัณฑชุมชนและท<องถิ่นสินค<าทางการเกษตรปลอดสารพิษ ผักพื้น
เมืองเจียงฮาย จํานวนเงิน ๒๐๐,๐00.-บาท
ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ
นางทรงศรี คมขํา, นางสาวอมรรัตน รัตนาชัย
เสนอขอแปรตัดลด ทั้งโครงการ จํานวน ๒๐๐,000 บาท
เหลืองบประมาณ 0.-บาท
/การสงวน...

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

-12การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ มีมติเป[นเอกฉันท
จํานวน 7 : 0 ทาน
การสงวนคําแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
ความเห็น ความประสงค ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ไมมี
2.19 ข<อ 1.1.2 หน<า 102
โครงการมหกรรมประชารัฐจังหวัดเชียงราย
จํานวนเงิน ๑๐๐,๐00.-บาท
ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ
นางทรงศรี คมขํา, นางสาวอมรรัตน รัตนาชัย
เสนอขอแปรตัดลด ทั้งโครงการ ๑๐๐,000 บาท เหลือจํานวนงบประมาณ
0.- บาท
การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ มีมติเป[นเอกฉันท
จํานวน 7 : 0 ทาน
การสงวนคําแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
ความเห็น ความประสงค ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ไมมี
2.20 ข<อ 1.1.3 ข<อ 103
โครงการพัฒนาทักษะผลิตภัณฑทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑชุมชนให<ได<มาตรฐานสูสากล
จํานวนเงิน ๔๐๐,๐00.-บาท
ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ
นางทรงศรี คมขํา, นางสาวอมรรัตน รัตนาชัย
เสนอขอแปรตัดลด ทั้งโครงการ ๔๐๐,000 บาท เหลือจํานวนงบประมาณ
0.- บาท
การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติฯ มีมติเป[นเอกฉันท
จํานวน 7 : 0 ทาน
การสงวนคําแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
ความเห็น ความประสงค ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ไมมี
2.21 ข<อ 1.1.4 หน<า 103
โครงการสงเสริมการดําเนินการบริหารจัดการด<านสินค<า ผลิตภัณฑชุมชนของกลุมพัฒนาสตรี
จํานวนเงิน 640,000.-บาท
ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติฯ
นางทรงศรี คมขํา, นางสาวอมรรัตน รัตนาชัย
เสนอขอแปรตัดลด ทั้งโครงการ ๖๔๐,000 บาท เหลือจํานวนงบประมาณ
0.- บาท
การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ มีมติเป[นเอกฉันท
จํานวน 7 : 0 ทาน
การสงวนคําแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
ความเห็น ความประสงค ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ไมมี
/2.๒2 ข<อ 1.1.๖…

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

-132.๒2 ข<อ 1.1.๖ หน<า ๑๐๔
โครงการบริหารจัดการร<านค<าเพื่อจําหนายสินค<าและผลิตภัณฑชุมชนท<องถิ่น
จํานวนเงิน 100,000 บาท
ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติฯ นางทรงศรี คมขํา, นางสาวอมรรัตน รัตนาชัย
เสนอขอแปรตัดลด ทั้งโครงการ 100,000 บาท
เหลือจํานวนงบประมาณ
0.- บาท
การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ มีมติเป[นเอกฉันท
จํานวน 7 : 0 ทาน
การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
ความเห็น ความประสงค ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ไมมี
2.๒3 ข<อ 1.1.๙ หน<า ๑๐๕
โครงการจัดฝ`กอบรมสงเสริมและพัฒนาความรู< ทักษะการประกอบอาชีพให<กับกลุมผู<สูงอายุ
จํานวนเงิน 150,000 บาท
ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ นางทรงศรี คมขํา, นางสาวอมรรัตน รัตนาชัย
เสนอขอแปรตัดลด ทั้งโครงการ 150,000 บาท
เหลือจํานวนงบประมาณ
0.- บาท
การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ มีมติเป[นเอกฉันท
จํานวน 7 : 0 ทาน
การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
ความเห็น ความประสงค ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ไมมี
2.๒4 ข<อ 1.1.๑๒ หน<า ๑๐๖
โครงการพัฒนาชุมชนต<นแบบสูการเป[นชุมชนเข<มแข็งอยางยั่งยืน จํานวนเงิน 300,000 บาท
ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ นางทรงศรี คมขํา, นางสาวอมรรัตน รัตนาชัย
เสนอขอแปรตัดลด ทั้งโครงการ 300,000 บาท เหลือจํานวนงบประมาณ
0.- บาท
การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ มีมติเป[นเอกฉันท
จํานวน 7 : 0 ทาน
การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
ความเห็น ความประสงค ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ไมมี
2.๒5 ข<อ 1.1.๒ หน<า ๑๓๙
โครงการฝ`กอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
เพื่อทําหน<าที่มัคคุเทศกอาสา จํานวนเงิน 1,065,000 บาท
ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ นางทรงศรี คมขํา, นางสาวอมรรัตน รัตนาชัย
เสนอขอแปรตัดลด ทั้งโครงการ 1,065,000 บาท เหลือจํานวนงบประมาณ 0.- บาท
การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
/มติความเห็น...

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

-14มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ มีมติเป[นเอกฉันท
จํานวน 7 : 0 ทาน
การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
ความเห็น ความประสงค ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ไมมี
2.๒6 ข<อ 1.1.๓ หน<า ๑๔๐
โครงการพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยวหรือประชาสัมพันธ เทศกาลทองเที่ยวเชียงราย
เพื่อเตรียมความพร<อมเข<าสูเขตเศรษฐกิจพิเศษของเชียงราย จํานวนเงิน 300,000 บาท
ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ นางทรงศรี คมขํา, นางสาวอมรรัตน รัตนาชัย
เสนอขอแปรตัดลด ทั้งโครงการ 300,000 บาท เหลือจํานวนงบประมาณ
0.- บาท
การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ มีมติเป[นเอกฉันท
จํานวน 7 : 0 ทาน
การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
ความเห็น ความประสงค ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ไมมี
2.๒7 ข<อ 1.1.๕ หน<า ๑๔๑
โครงการฝ`กอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนบ<านแมจันใต<
ต.ทากjอ อ.แมสรวย จํานวนเงิน 300,000 บาท
ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ นางทรงศรี คมขํา, นางสาวอมรรัตน รัตนาชัย
เสนอขอแปรตัดลด บางสวน 100,000 บาท เหลือจํานวนงบประมาณ 200,000.-บาท
การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ มีมติเป[นเอกฉันท
จํานวน 7 : 0 ทาน
การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
ความเห็น ความประสงค ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ไมมี
2.28 ข<อ ๒.๑ หน<า ๑๔๙
รายจายเพื่อให<ได<มาซึ่งบริการ จํานวนเงิน 10,200,000 บาท
ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ นางทรงศรี คมขํา, นางสาวอมรรัตน รัตนาชัย
เสนอขอแปรตัดลด บางสวน 2,000,000 บาท เหลือจํานวนงบประมาณ ๘,๒๐๐,๐๐๐- บาท
การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ มีมติเป[นเอกฉันท
จํานวน 7 : 0 ทาน
การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
ความเห็น ความประสงค ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ไมมี

/ 2.29 ข<อ ๒.๑…

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

-152.29 ข<อ ๒.๑ หน<า ๔๖
รายจายเพื่อให<ได<มาซึ่งบริการ
จํานวนเงิน 800,000 บาท
ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ นางทรงศรี คมขํา, นางสาวอมรรัตน รัตนาชัย
เสนอขอแปรตัดลด 600,000 บาท เหลือจํานวนงบประมาณ
๒๐๐,๐๐๐- บาท
การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติฯ
เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ มีมติเป[นเอกฉันท
จํานวน 7 : 0 ทาน
การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
ความเห็น ความประสงค ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ไมมี
2.๓0 ข<อ ๑.๑.๑ หน<า ๑๘๒
โครงการจัดงานวันสับปะรดนางแล ภูแล ลิ้นจี่และของดีเมืองเชียงราย จํานวนเงิน 800,000 บาท
ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติฯ นางสาวอัญรัตน จอมวุฒิ, ร.ต.อ.ดอน สมควร
เสนอขอแปรตัดลด บางสวน 300,000 บาท
เหลือจํานวนงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐- บาท
การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ มีมติเป[นเอกฉันท
จํานวน 7 : 0 ทาน
การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
ความเห็น ความประสงค ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ไมมี
2.๓1 ข<อ ๑.๑.๑ หน<า ๑๘๔
โครงการฝ`กอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับทราบป)ญหาสิ่งแวดล<อมและหาแนวทางแก<ไข
จํานวนเงิน 100,000 บาท
ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติฯ นางสาวอัญรัตน จอมวุฒิ, ร.ต.อ.ดอน สมควร
เสนอขอแปรตัดลด ทั้งโครงการ 100,000 บาท
เหลือจํานวนงบประมาณ ๐.- บาท
การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ มีมติเป[นเอกฉันท
จํานวน 7 : 0 ทาน
การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
ความเห็น ความประสงค ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ไมมี
2.32 ข<อ ๑.๑.๓ หน<า ๑๘๕
โครงการองคกรแหงการเรียนรู<ด<านสิ่งแวดล<อม green office จํานวนเงิน 350,000 บาท
ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติฯ นายอําพล เวียงสิมา, นายสวัสดิ์ แสงบุญ
เสนอขอแปรตัดลด ทั้งโครงการ 350,000 บาท
เหลือจํานวนงบประมาณ ๐.- บาท
การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติฯ
/เห็นชอบตาม…

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

-16เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ มีมติเป[นเอกฉันท
จํานวน 7 : 0 ทาน
การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
ความเห็น ความประสงค ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ไมมี
2.๓3 ข<อ ๑.๑.๔ หน<า ๑๘๕
โครงการสงเสริ ม การมี ส วนรวมด< า นการอนุ รั ก ษปK อ งกั น แก< ไ ขป) ญ หาไฟปL า และหมอกควั น
จํานวนเงิน 100,000 บาท
ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ นายอําพล เวียงสิมา, นายสวัสดิ์ แสงบุญ
เสนอขอแปรตัดลด ทั้งโครงการ 100,000 บาท เหลือจํานวนงบประมาณ ๐.- บาท
การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ มีมติเป[นเอกฉันท
จํานวน 7 : 0 ทาน
การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
ความเห็น ความประสงค ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ไมมี
ในสวนข<อที่เหลือ ดิฉันขออนุญาตให<ทานคณะกรรมการแปรญัตติ คุณอทิตาธร วันไชยธนวงศ เป[นผู<รายงาน
ตอคะ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับ เชิญทานอทิตาธรครับ
นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ทานรองประธานสภา ทานสมาชิกสภา
ผู<ทรงเกียรติทุกทาน ทานปฏิบัติหน<าที่นายก ทานผู<อํานวยการกองตลอดถึงเจ<าหน<าที่ทุกๆ ทาน
ดิฉัน อทิตาธร วันไชยธนวงศ สมาชิกสภาองคกานบริหารสวนจังหวัดเชียงราย อําเภอเทิง เขต 2
ในฐานะคณะกรรมการแปรญั ต ติ ในโครงการที่ เ ข< า สู กระบวนการพิ จ ารณาของคณะกรรมการแปรญั ต ติ
ขออนุญาตอานเพิ่มเติมดังนี้นะคะ
2.๓4 ข<อ ๑.๑.๖ หน<า ๑๘๖
โครงการต<นแบบการบริหารจัดการน้ําอยางยั่งยืน
จํานวนเงิน 400,000 บาท
ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ นายอําพล เวียงสิมา, นายสวัสดิ์ แสงบุญ
เสนอขอแปรตัดลด ทั้งโครงการ 400,000 บาท
เหลือจํานวนงบประมาณ ๐.- บาท
การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ มีมติเป[นเอกฉันท
จํานวน 7 : 0 ทาน
การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
ความเห็น ความประสงค ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ไมมี
2.๓5 ข<อ ๑.๑.๗ หน<า ๑๘๖
อบรมเชิงปฏิบัติการในการปKองกันและแก<ไขป)ญหาน้ําเพื่ออุปโภคอยางมีสวนรวมในพื้นที่ จ.ชร.
จํานวนเงิน 2,000,000 บาท
ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ นายอําพล เวียงสิมา, นายสวัสดิ์ แสงบุญ
/เสนอขอแปร...
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-17เสนอขอแปรตัดลด ทั้งโครงการ 2,000,000 บาท เหลือจํานวนงบประมาณ ๐.- บาท
การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ มีมติเป[นเอกฉันท
จํานวน 7 : 0 ทาน
การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
ความเห็น ความประสงค ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ไมมี
2.36 ข<อ 2.2.13 หน<า 64
โครงการอบรมวิทยากรอาสาตอต<านการทุจริต
จํานวนเงิน 100,000 บาท
ผู<ยื่นเสนอคําแปรญัตติ นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ, นายบุญตัน เสนคํา
เสนอขอแปรตัดลด ทั้งโครงการ 100,000 บาท
เหลือจํานวนงบประมาณ
0.-บาท
การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ มีมติเป[นเอกฉันท
จํานวน 7 : 0 ทาน
การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
ความเห็น ความประสงค ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ไมมี
2.37 ข<อ 2.2.17 หน<า 65
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต จํานวนเงิน 750,000 บาท
ผู<ยื่นเสนอคําแปรญัตติ นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ, นายบุญตัน เสนคํา
เสนอขอแปรตัดลด ทั้งโครงการ 750,000 บาท เหลือจํานวนงบประมาณ
0.-บาท
การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ มีมติเป[นเอกฉันท
จํานวน 7 : 0 ทาน
การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
ความเห็น ความประสงค ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ไมมี
2.38 ข<อ 2.1.3 หน<า 76
โครงการสนับสนุนคาใช<จายการบริหารสถานศึกษา
จํานวนเงิน 200,000 บาท
ผู<ยื่นเสนอคําแปรญัตติ นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ, นายบุญตัน เสนคํา
เสนอขอแปรตัดลด ทั้งโครงการ 200,000 บาท เหลือจํานวนงบประมาณ
0.-บาท
การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ มีมติเป[นเอกฉันท
จํานวน 7 : 0 ทาน
การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
ความเห็น ความประสงค ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ไมมี

/เห็นชอบตาม…
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-182.39 ข<อ 1.1.3 หน<า 119
โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ชร. จํานวนเงิน 500,000 บาท
ผู<ยื่นเสนอคําแปรญัตติ นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ, นายบุญตัน เสนคํา
เสนอขอแปรตัดลด ทั้งโครงการ 500,000 บาท เหลือจํานวนงบประมาณ
0.-บาท
การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ มีมติเป[นเอกฉันท
จํานวน 7 : 0 ทาน
การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
ความเห็น ความประสงค ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ไมมี
2.40 ข<อ 1.1.6 หน<า 120
โครงการคายเมล็ดพันธสันติเพื่อวิถีแหงประชาธิปไตย จํานวนเงิน 300,000 บาท
ผู<ยื่นเสนอคําแปรญัตติ นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ, นายบุญตัน เสนคํา
เสนอแปรตัดลด ทั้งโครงการ 300,000 บาท
เหลือจํานวนงบประมาณ
0.-บาท
การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ มีมติเป[นเอกฉันท
จํานวน 7 : 0 ทาน
การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
ความเห็น ความประสงค ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ไมมี
2.41 ข<อ 1.1.7 หน<า 120
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนระดับอําเภอเพื่อสร<างความเข<มแข็งและเชื่อมโยงเครือขาย
จํานวนเงิน 350,000 บาท
ผู<ยื่นเสนอคําแปรญัตติ นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ, นายบุญตัน เสนคํา
เสนอขอแปรตัดลดทั้งโครงการ จํานวนเงิน 350,000 บาท บาท เหลือจํานวนงบประมาณ 0.-บาท
การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ มีมติเป[นเอกฉันท
จํานวน 7 : 0 ทาน
การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
ความเห็น ความประสงค ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ไมมี
2.42 ข<อ 1.1.1 หน<า 139
โครงการจัดงานมหกรรมไม<ดอกอาเซียนเชียงราย จํานวนเงิน 48,000,000 บาท
ผู<ยื่นเสนอคําแปรญัตติ นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ, นายบุญตัน เสนคํา,นางทรงศรี คมขํา,
นางสาวอมรรัตน รัตนาชัย, นางสาวอัญรัตน จอมวุฒิ, ร.ต.อ.ดอน สมควร
เสนอขอแปรตัดลด บางสวน 18,000,000 บาท เหลือจํานวนงบประมาณ 30,000,000.-บาท

/การสงวนคํา…
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-19การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ มีมติเป[นเอกฉันท
จํานวน 7 : 0 ทาน
การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
ความเห็น ความประสงค ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ไมมี
2.43 ข<อ 1.1.2 หน<า 130
โครงการมวนอกมวนใจเลนดนตรีปVsนเมือง จํานวนเงิน 300,000 บาท
ผู<ยื่นเสนอคําแปรญัตติ นางอิสราง อุดม, นายประเสริฐ ชุมเมืองเย็น
เสนอขอแปรตัดลด ทั้งโครงการ 300,000 บาท เหลือจํานวนงบประมาณ
0.-บาท
การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ มีมติเป[นเอกฉันท
จํานวน 7 : 0 ทาน
การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
ความเห็น ความประสงค ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ไมมี
2.44 ข<อ 1.1.6 หน<า 132
โครงการงานราชพิธี งานรัฐพิธีของจังหวัด จํานวนเงิน 3,000,000 บาท
ผู<ยื่นเสนอคําแปรญัตติ นางอิสราง อุดม, นายประเสริฐ ชุมเมืองเย็น
เสนอขอแปรตัดลด บางสวน 1,000,000 บาท เหลือจํานวนงบประมาณ 2,000,000.-บาท
การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ มีมติเป[นเอกฉันท
จํานวน 7 : 0 ทาน
การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
ความเห็น ความประสงค ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ไมมี
2.45 ข<อ 1.1.8 หน<า 132
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู<ศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม จํานวนเงิน 900,000 บาท
ผู<ยื่นเสนอคําแปรญัตติ นางอิสราง อุดม, นายประเสริฐ ชุมเมืองเย็น
เสนอขอแปรตัดลด ทั้งโครงการ 900,000 บาท เหลือจํานวนงบประมาณ
0.-บาท
การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ มีมติเป[นเอกฉันท
จํานวน 7 : 0 ทาน
การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
ความเห็น ความประสงค ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ไมมี
2.46 ข<อ 2.3.13 หน<า 10
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม จํานวนเงิน 100,000 บาท
ผู<ยื่นเสนอคําแปรญัตติ นางอิสราง อุดม, นายประเสริฐ ชุมเมืองเย็น
เสนอขอแปรตัดลด ทั้งโครงการ 100,000 บาท เหลือจํานวนงบประมาณ
0.-บาท
/การสงวนคํา…
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-20การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ มีมติเป[นเอกฉันท
จํานวน 7 : 0 ทาน
การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
ความเห็น ความประสงค ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ไมมี
2.47 ข<อ 2.3.14 หน<า 11
โครงการอบรมสงเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางาน (Quality of work life ) จํานวนเงิน 100,000 บาท
ผู<ยื่นเสนอคําแปรญัตติ นางอิสราง อุดม, นายประเสริฐ ชุมเมืองเย็น
เสนอขอแปรตัดลด ทั้งโครงการ 100,000 บาท เหลือจํานวนงบประมาณ
0.-บาท
การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ มีมติเป[นเอกฉันท
จํานวน 7 : 0 ทาน
การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
ความเห็น ความประสงค ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ไมมี
2.48 ข<อ 2.3.15 หน<า 11
โครงการฝ`กอบรมหลักสูตรการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการจัดบริการสาธารณะ อบจ.เชียงราย
จํานวนเงิน 400,000 บาท
ผู<ยื่นเสนอคําแปรญัตติ นางอิสราง อุดม, นายประเสริฐ ชุมเมืองเย็น
เสนอขอแปรตัดลด ทั้งโครงการ 400,000 บาท
เหลือจํานวนงบประมาณ
0.-บาท
การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ มีมติเป[นเอกฉันท
จํานวน 7 : 0 ทาน
การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
ความเห็น ความประสงค ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ไมมี
2.49 ข<อ 2.3.17 หน<า12
โครงการอบรมหลักสูตร”เสริมสร<างสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคคลากร อบจ.เชียงราย
จํานวนเงิน 500,000 บาท
ผู<ยื่นเสนอคําแปรญัตติ นางอิสราง อุดม, นายประเสริฐ ชุมเมืองเย็น
เสนอขอแปรตัดลด ทั้งโครงการ 500,000 บาท เหลือจํานวนงบประมาณ ๐.- บาท
การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ มีมติเป[นเอกฉันท
จํานวน 7 : 0 ทาน
การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
ความเห็น ความประสงค ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ไมมี
2.50 ข<อ 2.1.1 หน<า 75
โครงการสนับสนุนคาใช<จายการบริหารสถานศึกษา จํานวนเงิน 9,400,000 บาท
/ผู<ยื่นเสนอคํา…
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-21ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ นายวัชรพงศ ป7โย,นางทรงศรี คมขํา
เสนอขอแปรตัดลดบางสวน 3,000,000 บาท เหลือจํานวนงบประมาณ 6,400,000.- บาท
การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ มีมติเป[นเอกฉันท
จํานวน 7 : 0 ทาน
การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
ความเห็น ความประสงค ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ไมมี
2.51 ข<อ 1.1.7 หน<า 57
โครงการอบรมเพื่อรณรงคปKองกันและแก<ไขป)ญหายาเสพติดประจําปZงบ 61 จํานวนเงิน 640,000 บาท
ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ นายวัชรพงศ ป7โย,นางทรงศรี คมขํา
เสนอขอแปรตัดลดทั้งโครงการ 640,000 บาท เหลือจํานวนงบประมาณ
0.- บาท
การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ มีมติเป[นเอกฉันท
จํานวน 7 : 0 ทาน
การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
ความเห็น ความประสงค ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ไมมี
2.52 ข<อ 1.1.16 หน<า 124
โครงการมหกรรมกีฬาประชาชนในจังหวัดเชียงราย
จํานวนเงิน 750,000 บาท
ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติฯ นายวัชรพงศ ป7โย,นางทรงศรี คมขํา
เสนอขอแปรตัดลด ทั้งโครงการ 750,000 บาท เหลือจํานวนงบประมาณ
0.- บาท
การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ มีมติเป[นเอกฉันท
จํานวน 7 : 0 ทาน
การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
ความเห็น ความประสงค ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ไมมี
2.53 ข<อ 1.9.1 หน<า 54
อุปกรณกู<ภัยทางสูง
จํานวนเงิน 700,000 บาท
ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติฯ นายวัชรพงศ ป7โย,นางทรงศรี คมขํา
เสนอขอแปรตัดลดทั้งโครงการ 700,000 บาท เหลือจํานวนงบประมาณ
0.- บาท
การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ มีมติเป[นเอกฉันท
จํานวน 7 : 0 ทาน
การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
ความเห็น ความประสงค ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ไมมี
2.54 ข<อ 1.9.3 หน<า 54
เครื่องอัดอากาศแรงดันสูงสําหรับเครื่องชวยหายใจ
จํานวนเงิน 250,000 บาท
/ผู<ยื่นเสนอคํา…
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-22ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ นายวัชรพงศ ป7โย,นางทรงศรี คมขํา
เสนอขอแปรตัดลดทั้งโครงการ 250,000 บาท เหลือจํานวนงบประมาณ
0.- บาท
การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ มีมติเป[นเอกฉันท
จํานวน 7 : 0 ทาน
การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
ความเห็น ความประสงค ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ไมมี
2.55 ข<อ 1.9.4 หน<า 54
ชุดดําน้ําพร<อมอุปกรณชวยหายใจ
จํานวนเงิน 500,000 บาท
ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ นายวัชรพงศ ป7โย,นางทรงศรี คมขํา
เสนอขอแปรตัดลดทั้งโครงการ 500,000 บาท เหลือจํานวนงบประมาณ
0.- บาท
การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ มีมติเป[นเอกฉันท
จํานวน 7 : 0 ทาน
การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
ความเห็น ความประสงค ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ไมมี
2.56 ข<อ 1.1.3 หน<า 56
โครงการฝ`กอบรมเรื่องอัคคีภัยและการใช<แกjสหุงต<ม
จํานวนเงิน 400,000 บาท
ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ นายวัชรพงศ ป7โย,นางทรงศรี คมขํา
เสนอขอแปรตัดลดทั้งโครงการ 400,000 บาท เหลือจํานวนงบประมาณ
0.- บาท
การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ มีมติเป[นเอกฉันท
จํานวน 7 : 0 ทาน
การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
ความเห็น ความประสงค ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ไมมี
2.57 ข<อ 1.1.5 หน<า 56
โครงการฝ`กอบรมเพิ่มทักษะผู<ชวยเหลือผู<ประสบภัยทางน้ํา
จํานวนเงิน 400,000 บาท
ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ นายวัชรพงศ ป7โย,นางทรงศรี คมขํา
เสนอขอแปรตัดลดทั้งโครงการ 400,000 บาท เหลือจํานวนงบประมาณ
0.- บาท
การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ มีมติเป[นเอกฉันท
จํานวน 7 : 0 ทาน
การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
ความเห็น ความประสงค ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ไมมี
2.58 ข<อ 2.3.4 หน<า 7
โครงการวันท<องถิ่นไทย
จํานวนเงิน 120,000 บาท
/ผู<ยื่นเสนอคํา…
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-23ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ นายสมชาติ ขวัญชัย
เสนอขอแปรตัดลดบางสวน 60,000 บาท เหลือจํานวนงบประมาณ 60,000 .- บาท
การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ มีมติเป[นเอกฉันท
จํานวน 7 : 0 ทาน
การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
ความเห็น ความประสงค ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ไมมี
2.59 ข<อ 2.3.5 หน<า 7
โครงการฝ`กอบรมการให<บริการของกลุมผู<ประกอบอาชีพให<บริการนักทองเที่ยว
จํานวนเงิน 100,000 บาท
ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ นายสมชาติ ขวัญชัย
เสนอขอแปรตัดลดทั้งโครงการ 100,000 บาท เหลือจํานวนงบประมาณ
0 .- บาท
การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ มีมติเป[นเอกฉันท
จํานวน 7 : 0 ทาน
การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
ความเห็น ความประสงค ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ไมมี
2.60 ข<อ 2.3.6 หน<า 8
โครงการอบรมความรู<เยาวชนในสถานศึกษาในเขตที่ตั้งยุติธรรมชุมชน อบจ.เชียงราย
จํานวนเงิน 240,000 บาท
ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ นายสมชาติ ขวัญชัย
เสนอขอแปรตัดลดทั้งโครงการ 240,000 บาท เหลือจํานวนงบประมาณ
0 .- บาท
การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ มีมติเป[นเอกฉันท
จํานวน 7 : 0 ทาน
การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
ความเห็น ความประสงค ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ไมมี
2.61. ข<อ 3.5 หน<า 14
วัสดุคอมพิวเตอร
จํานวนเงิน 1,050,000 บาท
ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ นายสมชาติ ขวัญชัย
เสนอขอแปรตัดลดทั้งโครงการ 400,000 บาท เหลือจํานวนงบประมาณ 650,000.- บาท
การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ มีมติเป[นเอกฉันท
จํานวน 7 : 0 ทาน
การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
ความเห็น ความประสงค ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ไมมี
/2.62 ข<อ 1.1.7 …
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-242.62 ข<อ 1.1.7 หน<า 124
โครงการการแขงขัน อบจ.เชียงราย ฟุตบอล 7 คน ประจําปZ 2561 จํานวนเงิน 200,000 บาท
ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ นายสมชาติ ขวัญชัย
เสนอขอแปรตัดลดทั้งโครงการ 200,000 บาท เหลือจํานวนงบประมาณ
0 .- บาท
การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ มีมติเป[นเอกฉันท
จํานวน 7 : 0 ทาน
การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
ความเห็น ความประสงค ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ไมมี
2.63 ข<อ 2.1 หน<า 60
รายจายเพื่อให<ได<มาเพื่อบริการ
จํานวนเงิน 2,200,000 บาท
ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ นายสมชาติ ขวัญชัย
เสนอขอแปรตัดลดบางสวน 200,000 บาท เหลือจํานวนงบประมาณ 2,000,000 .- บาท
การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ มีมติเป[นเอกฉันท
จํานวน 7 : 0 ทาน
การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
ความเห็น ความประสงค ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ไมมี
2.64 ข<อ 2.2.2 หน<า 60
โครงการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ มหกรรมการจัดการศึกษาท<องถิ่น จํานวนเงิน 1,000,000 บาท
ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ นายวสุพล จตุรคเชนทรเดชา,นางสาวอมรรัตน รัตนาชัย,
นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ,นายบุญตัน เสนคํา
เสนอขอแปรตัดลดทั้งโครงการ 1,000,000 บาท เหลือจํานวนงบประมาณ
0 .- บาท
การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ มีมติเป[นเอกฉันท
จํานวน 7 : 0 ทาน
การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
ความเห็น ความประสงค ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ไมมี
2.65 ข<อ 2.1.1 หน<า 69
โครงการกอสร<างอุทยานการเรียนรู<มีชีวิต อบจ.เชียงราย จํานวนเงิน 25,000,000 บาท
ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ นายวสุพล จตุรคเชนทรเดชา,นางสาวอมรรัตน รัตนาชัย,
นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ,นายบุญตัน เสนคํา
เสนอขอแปรตัดลดทั้งโครงการ 25,000,000 บาท เหลือจํานวนงบประมาณ
0 .- บาท
การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ มีมติเป[นเอกฉันท
จํานวน 7 : 0 ทาน
/การสงวนคํา...
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-25การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
ความเห็น ความประสงค ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ไมมี
2.66 ข<อ 2.1.1 หน<า 81
โครงการกอสร<างสถานธรรม จํานวนเงิน 6,500,000 บาท
ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ นายวสุพล จตุรคเชนทรเดชา,นางทรงศรี คมขํา,
นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ,นายบุญตัน เสนคํา
เสนอขอแปรตัดลดบางสวน 1,500,000 บาท เหลือจํานวนงบประมาณ 5,000,000.- บาท
การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติฯ
เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ มีมติเป[นเอกฉันท
จํานวน 7 : 0 ทาน
การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ
ขอสงวนคําแปรญัตติ
ความเห็น ความประสงค ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ไมมี
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับ ขอบคุณครับ ครับเชิญครับทานประธานกรรมการแปรญัตติ มีอะไรครับ
นายวสุพล จตุรคเชนทรเดชา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ขอบคุณครับ ประธานสภาเพื่อนสมาชิกสภาผู<ทรงเกียรติ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ผู<บริหารทุกทานครับ ผมวสุพล จตุรคเชนทรเดชา ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณในครั้ง
นี้นะครับๆ ขอแยกแถลงตอสภาตรงนี้แหละครับวามีเอกสารบันทึกรายงานมตินะครับ ของคณะกรรมการแปร
ในหน<าที่ 2 นะครับ ในหน<าที่ 2 ซึ่งเข<าใจวาทางด<านฝLายที่จัดทําการพิมพเอกสารคณะกรรมการเลือกได<
พิจารณาการถอดถอนตามคําขอถอนของผู<แปรญัตติไว<จํานวน 15 โครงการนะครับ แตมีการพิมพผิดไปเป[นที่
16 นะครับ ขออนุญาตแก<ไขเอกสารในหน<า 2 ตรงนั้นนะครับ ให<เป[น 15 โครงการครับ เพื่อทําความเข<าใจ
แล<วก็ขอแถลงตอสภานะครับ
ข<อ 5. ให<นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได<รับอนุมัติ
ให<เป[นไปตามระเบียบการเบิกจายขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ไมมีผู<แปรญัตติ ไมมีการแก<ไข
ข<อ 6. ให<นายกองคกรบริหารสวนจังหวัดเชียงราย มีหน<าที่รักษาการให<เป[นไปตามข<อบัญญัตินี้
ไมมีผู<แปรญัตติ ไมมีการแก<ไข
ในการพิจารณาครั้งนี้มีผู<ขอสงวนคําแปรญัตติ ไว<อภิปรายตอที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงราย ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความใน ข<อ 50 และข<อ 110 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด<วย
ข<อบังคับการประชุมสภาท<องถิ่น พ.ศ.2547 และแก<ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการแปรญัตติได<พิจารณาและศึกษา
รายละเอียดตามระเบียบและข<อกฎหมาย จึงมีม ติเป[นเอกฉันทให<เสนอรางข<อบัญญัติองคการบริหารสวน
จั ง หวั ด เรื่ อ งงบประมาณรายจายประจํ า ปZ พ.ศ.2561 ขององคการบริ ห ารสวนจั ง หวั ด เชี ย งราย ตอ
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชีย งราย เพื่อที่ จะได<นํ าเสนอตอสภาองคการบริหารสวนจัง หวัด
เชี ย งราย เพื่ อ พิ จ ารณาตอไป ตามรางเดิ ม และตามที่ มี ก ารแก< ไ ขตามมติ ข องคณะกรรมการแปรญั ต ติ
รางข<อบัญญัติ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ขอเชิญทานเลขานุการสภา อานระเบียบครับ
/นายสมนึก...
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-26นายสมนึก ใจจักร เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด<วย ข<อบังคับการประชุมสภาท<องถิ่น พ.ศ. 2547 และฉบับ
แก<ไขเพิ่มเติม ข<อ 51 ในการพิจารณารางข<อบัญญัติวาระที่สอง ให<ปรึกษาเรียงตามลําดับข<อ เฉพาะที่มีการ
แปรญัตติ หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก<ไขเทานั้น เว<นแตที่ประชุมสภาท<องถิ่นจะได<ลงมติเป[นอยางอื่น
ถ<าที่ประชุมสภาท<องถิ่นลงมติ เห็นด<วยกับคําแปรญัตติ หรือเห็นด<วยกับการแก<ไขในข<อใดแล<ว ไมให<เสนอขอ
แปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก ถ<าข<อความในข<อใดที่ได<มีมติไปแล<วขัดแย<งกัน หรือบกพรอง
ในสาระสํา คัญ ที่ ประชุมสภาท<องถิ่ นจะลงมติใ ห<สงป) ญหานั้ น ไปให< คณะกรรมการแปรญั ตติ พิจ ารณาใหม
เฉพาะที่ขัดแย<งหรือบกพรองก็ได< โดยไมให<มีการแปรญัตติในเรื่องใหมขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติสงป)ญหาไปให<
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหมดังกลาวแล<วการพิจารณาเฉพาะข<อนั้น ๆ เป[นอันระงับไว<กอน แตถ<าไม
เป[นการขัดข<องที่จะพิจารณาข<ออื่น ๆ ตอไป สภาท<องถิ่นอาจลงมติให<พิจารณาจนจบรางข<อบัญญัติก็ได< ถ<าข<อ
ขัด แย< งหรือข<อบกพรองตามวรรคสามเกิ ดขึ้ น ในการพิจ ารณารวดเดียวที่ประชุมสภาท< องถิ่ น จะลงมติ ใ ห<
ดําเนินการตามความในวรรคสามก็ได< เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได<ยื่นรายงาน การพิจารณาข<อที่ได<ระงับ
ไว<นั้น ตามวรรคสามแล<วให<ประธานสภาท<องถิ่นสงรายงานนั้น ให<แกสมาชิกสภาท<องถิ่นไมน<อยกวายี่สิบสี่
ชั่วโมง กอนวันนัดประชุม เว<นแตกรณีต<องพิจารณาเป[นการดวน ในการประชุมตอวาระที่สอง ให<ที่ประชุมสภา
ท<องถิ่นลงมติเฉพาะข<อที่ได<ระงับไว<เทานั้น
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับผม ขอบคุณครับ ตามที่เลขา ได<ชี้แจงข<อระเบียบ และคณะกรรมการแปรญัตติรางข<อบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปZงบประมาณพุทธศักราช 2561 ขององคการ
บริ ห ารสวนจั ง หวั ด เชี ย งราย ได< ร ายงานแล< ว นะครั บ ก็ ข อซั ก ซ< อ มทํ า ความเข< า ใจนะครั บ วา หลั ง จาก
คณะกรรมการแปรญัตติได<รายงานแปรญัตติตอสภาแล<วเพื่อให<งายตอการบริหารเรื่องของเวลาด<วยนะครับ
ก็จะขออนุญาตไปตามขั้นตอนก็คือ ให<ผู<บริหารได<ชี้แจงโครงการที่มีการยื่นแปรญัตติ จะเป[นการชี้แจงอาจ
ตั้งแตต<นจนจบนะครั บ หลังจากนั้ นก็จะให<ผู<สงวนคํา แปรญั ตติ ได< อภิปรายนะครับ แล<วก็จะให<กับสมาชิก
นะครับ ได< แ สดงความคิ ด เห็ น นะครับไมวาจะเป[นในเรื่ องของเชิงสนับสนุน หรือวาเชิ งคั ด ค<า นนะครับ ขอ
อนุญาตไปตามขั้นตอนนี้นะครับ เพื่อจะได<งายตอการบริหารเวลากันด<วยนะครับ ผมก็ขอเชิญทานปฏิบัติหน<าที่
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายครับ
นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด ปฏิบัติหน1าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภา สมาชิกผู<ทรงเกียรติทุกทานนะครับ
ผมนายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด ปฏิบัติหน<าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายนะครับ กอนอื่นต<องขอขอบคุณทานสมาชิก
ทุกทานนะครับ ที่ได<สนใจในเรื่องของการใช<จายงบประมาณที่ทางฝLายบริหารได<เสนอตอสภานะครับ ซึ่งผมเอง
ก็คิดวาเป[นนิมิตหมายอันดีนะครับ ที่พ วกเราจะชวยกันบริหารงบประมาณให<เกิดความคุ<มคาแล<วก็มีความ
รอบคอบในการใช<จายเพื่อให<เงินภาษีของพี่น<องประชาชน ทุกบาททุกสตางคเกิดความคุ<มคาและเกิด
/ประโยชน...
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-27ประโยชนให<มากที่สุดนะครับ ผมขออนุญาตที่จะตอบเป[นภาพรวมของการที่ ทํางบประมาณ ซึ่งในสวนที่ผมได<
แถลงญัตตินะครับ ผมขอพูดสั้นๆ เพื่อไมให<เป[นการรบกวนเวลาของสภามากนักนะครับ ซึ่งผมเองก็ได<รับฟ)งนะ
ครับ ป)ญหาตางๆ ที่ทางคณะกรรมการแปรญัตติได<เรียกเจ<าหน<าที่ได<ไปชี้แจงครับ ผมเองตระหนักแล<วก็ไมได<
นิ่งนอนใจในข<อเสนอแนะข<อทักท<วงข<อแนะนําตางๆ ผมในฐานะผู<บริหาร ก็ถือวาในการดําเนินการที่ผานมา
อาจจะมีบางสิ่งบางอยาง ที่หลายทานเห็นความไมมีประสิทธิภาพหรือเห็นประโยชนอะไรตางๆ ยังไมเป[นเชิง
ประจักษครับ วันนี้ก็อยากที่จะปรับปรุงการทํางานนะครับ ผมอยากจะเรียนวาการจัดทํางบประมาณ เรามันมี
กรอบ มี นโยบายที่ต<องทํ านะครับ ตั้งแตนโยบายของรั ฐบาล นโยบายของ คสช แล< ว ก็หนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งก็จะมีรายละเอียดตางๆ มากมาย นักบริหารต<องดําเนินการให<ครอบคลุมในทุกภารกิจ
ครับ โดยเฉพาะในด<านของยุทธศาสตรการพัฒนาของอบจ. ซึ่งมีด<วยกันหกด<านนะครับ แล<วก็มี 12 แผนงาน
คือตรงนี้ก็เป[นหน<าที่โดยตรงที่ฝLายบริหารจะต<องดําเนินการบรรจุกิจกรรม ให<ครอบคลุมนะครับ เพราะวา
อาจจะมีการประเมินประสิทธิภาพของหนวยงานที่เกี่ยวข<องนะครับ โดยเฉพาะหนวยงานที่จะมาตรวจสอบ
ซึ่งพวกเราในฐานะข<าราชการประจํา ก็พยายามที่จะแก<ไขบกพรอง ในข<อบกพรองตางๆ ที่เป[นป)ญหาก็อาจจะ
ถึงขั้นที่ต<องถูกเรียกเงินคืนครับ พวกเราก็ตระหนักกันมาตลอดนะครับ ผมก็เข<าใจนะวาทางสภา ก็คงจะมองดู
พวกเราทํางานบางครั้ง ก็อาจจะมีความไมเข<าใจกันนะครับ ทางผู<บริหารเองก็พยายามนะครับ ที่จะไมให<เกิด
ป)ญหาเราจะสร<างการมีสวนรวมในการรวมคิดรวมทํา โดยเฉพาะที่ผมประมวล ในการแปรญัตติของทานก็คง
จะเป[นเรื่องของการฝ`กอบรมเรื่องโครงการการศึกษา ซึ่งจะเห็นวาเป[นเรื่องที่มันอาจจะมากเกินไปหรืออาจมัน
มองแล<วประโยชน อาจจะไมคุ<มคาในมุมมองหนึ่งที่ผมได<สัมผัสคือการทํางานรวมกับสวนราชการอื่น สิ่งหนึ่งที่
จะได<ก็คือข<าราชการของเราได<มีโอกาส ได<พบปะพี่ น<องประชาชนและยังรวมกับสวนราชการอื่น ได<มีการ
ดําเนินการกันคอนเนคชั่นกันตางๆ โดยเฉพาะกลุมที่ได<ประโยชนก็จะมีทุกกลุมนะครับ อยางเชนกลุมผู<สูงอายุ
เด็กและเยาวชนรวมทั้งผู<ด<อยโอกาส และกลุมสตรีนะครับ ตรงนี้ก็คือสิ่งที่ทาง อบจ.เรา มีวัตถุประสงคอยูใน
โครงการอยูแล<ว เราทําไมใชเฉพาะบุคคลทั่วไป บุคคลที่คนพิเศษอยางสถานพินิจ ซึ่งเป[นบุคคลที่เราควรจะ
เข<าใจแล<วก็มีโครงการหรือผู<ต<องขังในเรือนจําก็เข<าฝ`กอาชีพ ในการที่จะให<เขากลับมาเป[นคนที่มีคุณภาพ ตรงนี้
และทํ า ครอบคลุ ม ทุ ก กลุ มนะครั บ ทุ กกลุ มทุ กเพศทุ ก วั ย ภารกิจ ทุ กอยางที่ ผานมาที่ ประสบผลสํ า เร็ จ เชิ ง
ประจักษมาแล<ว คือการสงเสริมการทองเที่ยว การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม การสงเสริมอาชีพ ที่ทานอาจจะไม
เข<าใจ เป[นเรื่องของการประชาสัมพันธออนไป ขอให<ทางสมาชิกสภาได<เข<าใจในบทบาทของฝLายบริหารนะครับ
เพื่อมารวมกันสร<างผลงานรวมกันระหวางฝLายบริหารกับฝLายฝLายนิติบัญญัตินะครับ ทุกคําถาม ทุกข<ออ<างอิง
ผมเองก็รับไว<เราจะปรับปรุงครับ ในรางข<อบัญญัติของปZ 2561 ผมก็ขอรับสนับสนุนจากทานนะครับ ขอให<
เราได< ทํ า งาน มี ข< อบกพรองมี สิ่ ง ไหนที่จ ะแก< ไ ข ผมยอมรับ ที่ จ ะไปปรับ ปรุ ง ครับ โอกาสนี้ ข อเพี ย งให< ท าน
สนับสนุนพวกเราครับ ทางการบริหารขอบคุณมากครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับผมขอบคุณทานปฏิบัติหน<าที่นายกนะครับ ลําดับตอไปนะครับ ผมจะขออนุญาตไปทีละรายการ
นะครับ ข<อที่ 1 นะครับ โครงการเสริมสร<างการปKองกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานประจําปZ
2561 จํานวนเงิน 100,000.-บาท นะครับ มีผู<เสนอขอแปรญัตติ ก็คือทานฑราวุธ กันทะเขียว นะครับ
ซึ่งก็แปรลดทั้งโครงการนะครับ ก็ขอเชิญทานฑราวุธ ครับ
/นายฑราวุธ...
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-28นายฑราวุธ กันทะเขียว สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจัง หวัด เชีย งราย คณะผู< บริหารตลอดถึงสมาชิ กสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายผู<ทรงเกียรติทุกทานนะครับ โครงการ 2.1 โครงการสงเสริมสร<างการ
ปKองกันและปราบปรามทุจริตในการปฏิบัติงานประจําปZ 2561 นี้นะครับ เป[นโครงการที่นําเสนอรายละเอียด
การใช<เงิน ไมมีนะครับ แล<วก็ซ้ําซ<อนไมคุ<มคา ไมคุ<มคาจํานวนเงินที่จะนํา 100,000 บาทนี้นะครับ เพราะวา
หนึ่ง อบจ.เรามี ทั้งหมดมีอยูประมาณ 400 กวาทานนะครับ ถ<าเอามาอบรมประมาณ 300 ทาน ก็ไมเป[นที่
ทํางานแล<วครับไมคุ<มคานะครับ ขอแคลดไปศูนยนะครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับ ทานจะไปข<อตอไปครับ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเครือขายยุติธรรมชุมชนหลักสูตร
อาสาสมัครคุมประพฤตินะครับ ของกระทรวงยุติธรรมเพื่อรณรงคปKองกันและแก<ไขป)ญหายาเสพติดนะครับ
จํานวน 250,000.-บาท นะครับ ทานฑราวุธ กันทะเขียว ขอแปรลดจํานวน 50,000.- บาท นะครับ คงไว<
200,000.- บาท ครับเชิญครับ
นายฑราวุธ กันทะเขียว สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ก็โครงการนี้นะครับเป[นโครงการ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ทานวสุพลมีอะไรครับ คือตอนนี้ผมขออนุญาตให<เป[นสิทธิของผู<สงวนคําแปรนะครับ ได<สงวนคําแปรไว<
ขอให<สิทธิกอน
นายวสุพล จตุรคเชนทรเดชา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ทานประธานครับ ขออนุญาตนิดหนึ่ง ซึ่งทางด<านคณะกรรมการแปรญัตติก็ได<สงวนคําแปรไว<นะครับ
ผมขออธิบายอยางนี้ครับทานประธานครับ ตามหัวข<อเลยนะครับ ผู<แปรญัตติที่ได<สงวนคําแปรไว<ก็ให<แถลงกอน
ตามเหตุผ ลจากนั้นแล<วก็อนุญาตให<คณะกรรมการแปรญัตติจะต<องแถลงประกอบเหตุผลด<วยเชนกันครั บ
เพราะวาคณะกรรมการแปรญัตติได<ขอสงวนคําแปรครับ ขอให<ทานโปรดพิจารณาด<วยครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ความเข<าใจก็คือทางคณะกรรมการต<องสงวนคําแปรด<วย ใชไหมครับ ในรายงานที่ผมได<มานี้ไมได<
กําหนดวาคณะกรรมการสงวน ครับก็เอาอยางนี้นะครับ เบื้องต<นก็คือผู<แปรผู<สงวนคําแปรก็เป7ดโอกาสให<ทาน
ได<ชี้แจงหลักการเหตุผลที่ทานได<ขอสงวนไว<แล<วก็คงจะให<กับผู<ที่สงวนคําแปรทานอื่นด<วยครับ ก็รายละเอียด
เอกสารที่ถูกต<องเอามาให<ผมด<วยนะครับ แล<วก็คงจะได<เป7ดโอกาสให<ทางเจ<าของงบประมาณวาจะสามารถ
อภิปรายเพื่อทําความเข<าใจเพิ่มเติมได<ก็แล<วกันครับ ขอเป[นลักษณะนี้ ไปที่ละข<อ เพราะจะต<องไปทีละข<อ
นะครับผม ขอเชิญครับ เชิญคณะกรรมการแปรญัตติครับ

/นายวสุพล...
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-29นายวสุพล จตุรคเชนทรเดชา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับ ขอบคุณทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายนะครับ
กระผมวสุพล จตุรคเชนทรเดชา ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณและการแปรใน
ครั้งนี้นะครับ ต<องสงวนคําแปรไว<ทั้งหมดทั้ง 7 คน ทั้ง 7 ทานนะครับ ตามมติ 7 ตอ 0 ทั้งนี้ทั้งนั้น ผมถือวา
เป[นคณะกรรมการแปรญัตติ ทานแรกนะครับที่ได<สงวนคําแปร มีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะอภิปรายนะครับให<กับ
เพื่อนสมาชิกสภาใน ณ ห<องประชุมสภาแหงนี้นะครับ ตลอดจนถึงคณะกรรมการแปรญัตติอีก 6 ทานนะครับ
ถ<าหากวาจะมีการอภิปราย ครับสําหรับโครงการดังกลาวเป[นอยางนี้ครับทานประธานสภาและเพื่อนสมาชิก
สภาผู<ทรงเกียรติ ทางด<านทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายนะครับและผู<แทนได<เข<ามาตอบตอน
ชี้แจงตอคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณ ในวันที่ 24 สิงหาคมที่ผานมานะครับ ซึ่งปรากฏบันทึก
หลักฐานนะครับไว<ในหน<า 67 ตามรายงานการประชุมชี้แจงของฝLายบริหารตอคณะกรรมการแปรญัตติราง
ข<อบัญญัติงบประมาณรายจายงบประมาณครับ หน<า 67 คณะกรรมการแปรญัตตินะครับ ผมนําเรียนอยางนี้
วาทํ าไมนะครั บ ทํา ไมโครงการตางๆ ซึ่งเป[นโครงการแรกนะครั บ มีผู< แ ปรญั ตติเข< ามาและด< วยเหตุผ ลใด
คณะกรรมการถึงมีมติเป[นเอกฉันทเห็นชอบนะครับ ตอผู<แปรญัตติดังนี้ครับ 1 โครงการดังกลาวตามบันทึกใน
รายงานการประชุมข<อนี้นะครับ หน<า 67 ได<มีการวินิจฉัยวาเอกสารที่ทานได<สงประกอบคําชี้แจงเอกสารเป[น
สําเนาโครงการประกอบนะครับ ทานขอใช<งบประมาณมาจํานวนเงินทั้งสิ้น หนึ่งแสนบาทนะครับ แตทานไมได<
ระบุเลยวาทานจะเอา 100,000.-บาท ไปทําอะไรนะครับ บอกวาขอไปทําโครงการนี้นะครับ 100,000.บาท ทานวาทานจะเอาไปได<เลยครับ อบรมเจ<าหน<าที่หรือข<าราชการใน อบจ. แล<วทานจะอบรมที่ไหน ใน
สถานที่องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายแหงนี้หรือจะเป[นโรงแรมรีสอรทใดครับ ทานจะมีการอบรมยังไงจะ
จัดจ<างวิทยากร หรือทานจะมีการเบิกจายคาอาหารการกินอะไรตางๆ อยางไร ทานนายกองคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงรายครับ ผมขออนุญาตครับ บุตรหรือธิดาของทานขอเงิน 100,000.- บาท ทานยอมจะต<องถาม
บุตรและธิดาของทานวาทานจะเอาเงิน 100,000.- บาท ไปทําอะไร เอาไปทําอะไรลูก ณ ขณะนี้มันปรากฏ
อยางนี้ครับ ตามเอกสารบางทานที่สงมา ข<อวินิจฉัยและที่คณะกรรมการเราเห็นด<วยกับ ผู<แปรญัตติ วาได<มีการ
ร<องขอเอกสารเพิ่มเติมตรงนี้แล<ว ไมวาจะเป[นการแจ<งตอฝLายบริหารตามหนังสือบันทึก ในวันที่ 18 สิงหาคม
และได<แจ<งชัดเจนแล<ววาทานจะต<องเตรียมมาชี้แจงกับคณะกรรมการแปรญัตติ อีกครั้งเราจะมีหนังสือทวงถาม
ทานไป ตามความอันนี้ทานทราบดี ในวันที่ 23 สิงหาคม ทานเข<ามาตอบ 24 สิงหาคม ทานยังไมมีเอกสาร
อะไรมาให<เราซักอยาง ผู<บริหารทุกทานครับ ผมถามทานครับ ทานมีบุตรมีธิดา ถ<าหากวาบุตรธิดาของทาน
บอกวาพอครั บ แมครั บ ผมขอตั ง คหนึ่ ง แสนนะครั บ เป[ น ธรรมเนี ย มอั น จะต< อ งถามตอบวาจะเอาเงิ น
100,000.- ไปทําอะไรลูก จะเอาเงิน 100,000.- นี้ไปทําอะไรนะครับ อันนี้คือข<อที่ 1 นะครับนี่คือข<อที่ 1
ข<อที่ 2 ตอมาก็คือวาโครงการที่ทานฑราวุธ กันทะเขียว ได<แปรญัตติโครงการนี้มาที่คณะกรรมการเราเห็นชอบ
ด<วย ทานฑราวุธได<บอกวาโครงการนี้มีความซ้ําซ<อนนะครับ ซ้ําซ<อนอยางไรครับโครงการอบรมเกี่ยวกับการ
ทุจริต ให<กับข<าราชการและเจ<าหน<าที่ ของสํานักปลัดมีอยู หนึ่งโครงการครับ ของกองการเจ<าหน<าที่มีอีก 2-3
โครงการ เป[นการอบรมในลักษณะของความซ้ําซ<อนตรงนี้เชนเดียวกันครับทานประธานครับ เราจะแถลงเป[น
ข<อๆ แบบนี้ตลอดไป วาโครงการนี้มันมีความซับซ<อนคณะกรรมการได<ถามเจ<าหน<าที่หรือข<าราชการผู<ปฏิบัติ
บอกวาแล< ว มัน เป[ น เพราะเหตุ อะไรมัน ถึง ซ้ํ า ซ<อนแบบนี้ นะครั บ ทานได< ต อบตอคณะกรรมการแปรญั ตติ
งบประมาณวาทานอ<างอิงถึงแอลพีเอนะครับ ที่นี่มันก็กลายเป[นวาคณะกรรมการแปรญัตติเลยได<ตั้ง
/ข<อสันนิษฐาน…
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-30ข<อสันนิษฐานวาทุกกรณีได<ไปยึดติดกับแอลพีเอ ทุกฝLายก็มายึดติดกับแอลพีเอนะครับ แอลพีเอคือการประเมิน
ตัวดัชนีชี้วัดประเมินผลงานในการปฏิบัติงานตามขั้นตอนการบริการสาธารณะนะครับ แตมิได<หมายถึงที่จะเอา
แอลพี เอตรงนั้ นมาอ< างอิ ง ถึง การใช<จ ายงบประมาณครับ ทานประธานคณะกรรมการแประญั ต ติเราเลยมี
ความเห็นด<วยกับทางด<านผู<แปรญัตติโดยมีมติเป[นเอกฉันทนะครับยกตัวอยางไงครับทานประธานครับ มันมี
หลายโครงการที่ตัวผมเองในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติได<แถลงตอที่ประชุมแหงนี้ วา ข<อ 1 ถึง
1.15 ที่เราได<แถลงถอนไปทําไมเราถึงแถลงถอนเพราะทานตอบกับเราในขั้นตอนของคณะกรรมการกรรมการ
แปรญัตติอยางละเอียดชัดเจน ทานชี้แจงได<ทานมีเหตุมีผลนะครับคณะกรรมการเรารวมถึงผู<แปรญัตติจึงขอ
ถอดถอนให<นะครับ แตมีบางโครงการนะครับอยางเชนกรณีนี้คือกรณีที่ 1 ครับ ทานประธานเพื่อนสมาชิกสภา
ผู<ทรงเกียรติครับ ไมมีอะไรเลยครับมันไมมีอะไรมาเลยนะครับ ไมมีแบบฟอรมที่ขอชี้แจงมานะครับ และรายชื่อ
ยังไมลงเลยเผื่อเพื่อนสมาชิกสภาจะมาขอถามวาไมมีประสงคอะไรเลยหรอนะครับ ก็ไมประสงคสงวนคําแปร
ญัตติไมประสงคใดๆทั้งสิ้นนะครับ ชื่อก็ไมลงแล<วทําไมต<องลงในแบบฟอรมในคําชี้แจงตอสภาแหงนี้วาทางด<าน
ฝLายบริหารนะครับ ยังไมมีความเห็นใดๆทั้งนี้ทั้งนั้นครับทางด<านฝLายบริหารก็ยังมีสิทธิ์ที่จะชี้แจงตอสภาแหงนี้
ได<นะครับ นี่คือป)ญหาในการแปรญัตติครั้งนี้นะครับ ที่ทานไมคิดอยางด<วยเอกสารประกอบใดๆ นะครับ หาก
ทานชี้แจงมาลักษณะที่ชัดเจนนะครับ ทานก็อาจจะได<รับการถอดถอนโครงการอันนั้นเหมือน 15 โครงการ
แรก ที่ผมได<แ ถลงไปแล<ว เชนเดี ยวกั น นะครับ ที่ นี้ครั บมาดู บางโครงการทํ าไมเราถึ ง จํา เป[น ที่ต< องมีสํ าเนา
รายละเอียดโครงการประมาณการคาใช<จายของโครงการนะครับ ทานประธานสภาครับเพื่อนสมาชิกสภา
ผู<ทรงเกียรติและอยูในลําดับตอไปก็จะปรากฏข<อเท็จจริงนะครับ กับทานสําหรับสําเนาโครงการตลอดจนถึงใบ
ประมาณการ ถ<าอยางนั้นผมเชื่อได<ครับวาทานไมสามารถที่จะวินิจฉัยได<หรอก ผมยกตัวอยางให<ข<อมูลที่ให<ไป
เมื่อสักครูยกตัวอยาง 15 โครงการแรกวาผานนะครับ ผานคณะกรรมการแปรญัตติถอดถอนให<เลยผู<แปรญัตติ
ถอดถอนให<เลย มีอีกโครงการ 1 ทําไมถึงจะต<องเอาเข<ามาในที่นี้ผมยกตัวอยางให<นะครับ เผื่อวาเดี๋ยวทานจะ
ได< พั กเที่ ย งทานจะได<ดํา เนิ นการเตรี ยมเอกสารพรุ งนี้ให< พ ร< อมนะครั บ มี โครงการอบรมครับ อบรมให< กั บ
ผู<ด<อยโอกาสนะครับ ผู<ระเหเรรอนนะครับตรงนี้นะครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับ ทานวสุพลครับ คือผมขอเพื่อการกระชับ ผมขอให<ไปในหัวข<อ ก็ขออนุญาต
อยางนี้ครับ ผมขออนุญาตซักซ<อมความเข<าใจอีกรอบแล<วกันวาผมเป7ดโอกาสให<ผู<สงวนแปรญัตติก็ได<อาน ได<
อภิปรายไปแล<วก็ในกรณีที่คณะกรรมการแปรญัตติก็ได<สงวนไว<เราก็ได<เป7ดโอกาสให<รวมจากนั้นแล<วก็จะให<
ทานนายกได<มีโอกาสได<ชี้แจงเพื่อทําความเข<าใจตอสมาชิกอีกรอบหนึ่ง แตทั้งนี้ทั้งนั้นอยากจะขอความรวมมือ
กับพวกเรา ในเรื่องของการกําชับเวลาก็ขอวาทานหนึ่งผมขอประมาณห<านาทีไมเกินสิบนาที ขอความรวมมือ
ด<วยนะครับ เราจะได<บริหารเวลาได<ถูกต<องนะครับ เพราะวามีหลายหัวข<อเหลือเกิน เชิญครับ
นายวสุพล จตุรคเชนทรเดชา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ขอบคุณครับที่ผมได<ชี้แจงได<เกริ่นเป[นการอารัมภบท ซึ่งตอไปจะได<ทําความเข<าใจในฐานะประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ถ<าเกิดบอกวาเหตุผลใดเราถึงได<ถอดถอนให< 15 โครงการนั้น ลักษณะนี้ เราต<องรอ
ฟ)งดู สุดท<ายเดี๋ยวมาลงมติอาจจะมีการถอดถอนเลื่อนมติก็ได< อยางเชนผมได<ชี้นําและชี้แจงวาถ<ามีสําเนาของ
โครงการนี้ บางโครงการที่ไมได<รับการพิจารณาอันนี้ก็ได<นําเรียนชี้แจงครับ ขอบคุณครับ
/นายสุธีระพงษ...
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-31นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับขอบคุณครับ เชิญทานปฏิบัติหน<าที่นายกครับ
นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด ปฏิบัติหน1าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรีย น ประธานสภาและสมาชิ ก ผู< ท รงเกีย รติ ทุ ก ทาน ในคํ า แนะนํ า จริง ๆ แล< ว มัน เป[ น ป) ญ หาทาง
การบริหารมากกวาเพราะวาการทําโครงการนะครับ จะเป[นลักษณะคือจะทํานะครับ แตวาหลังจากข<อบัญญัติ
นี้ดําเนินการผานสภาแล<ว มันจะมีโครงการทําแผนดําเนินงาน ซึ่งจะไปลงรายละเอียดอะไรอีกเยอะ สถานที่
เวลา คือการทํางานมีติดขัดตรงที่วาพอจะทําเงินไมมีบ<าง กลุมเปKาหมายเปลี่ยนบ<าง หรือชวงฤดูไมให<บ<าง ตรงนี้
ก็เป[นเรื่องผมต<องคุยกันมาตลอด แล<วก็คิด คิดเทาไหร เพราะโครงการมันแก<ไข ณ ตรงนั้น คือเป[นเรื่องที่เรามี
ความตั้งใจวาจะทําเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับ อันนี้ก็ต<องขออภัยเป[นป)ญหาการบริหารจริงๆ วาหลังจากนี้จะมีแผน
ดําเนินงาน ซึ่งอาจจะมีลักษณะเป[นชารจเลยวา เริ่มต<นเมื่อไหรสิ้นสุดเมื่อไหรจะเริ่มขึ้นพัสดุเมื่ออะไรนะครับ
อันนี้ก็จะเป[นหลังจากที่ข<อบัญญัติเรียบร<อยแล<วครับ ก็มันเป[นป)ญหาที่ใหญสุดคืองบประมาณ ในชวงต<นปZหน<า
พูดเลยวาก็ไมรู<วามันจะเข<า มาเมื่อไหร พร<อมที่จะดําเนินการเมื่อไหรนะครับ แล<วก็มีตัวแปรที่จะทําให<การ
ดําเนินการมันไมเป[นไปตามแผนนะครับ ผมก็เลยต<องเสนอเป[นภาพรวมวามีโครงการ คือโครงการที่เป[นไปตาม
หนังสือสั่งการนะครับ ในกรณีที่ทานวาเราไมสามารถ ที่จริงแล<วแอลพีเอคือการบริการขั้นต่ํานะครับที่สวน
ราชการที่ต<องทํา ถ<าไมทําก็จะเกิดความเสียหายกับพี่น<องประชาชนคือเป[นสวนหลักประกันวาอปท. จะต<องทํา
เรื่องเหลานั้นอยางน<อย 1 โครงการ 2 โครงการก็แล<วแต ทํามากก็ได<คะแนนมาก อันนี้ผมไมได<หวังวาจะเอา
คะแนนนะครับ ผมได<ทําแล<วก็พอจะมีการประเมินโดยหนวยงานที่เกี่ยวข<องอยางท<องถิ่นจังหวัด เป[นภาพรวม
ของการบริหารขององคกร ซึ่งผมเคยเรียนตอสภาไปแล<ววาในการประเมินแอลพีเอ นะครับ จาก 144 แหง มี
อยู 19 แหงที่ได<คะแนนเกิน 90 เปอรเซ็นตขึ้นไปนะครับ ซึ่งองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย เป[น
หนวยงานที่ใหญแตสามารถที่อยูในหนึ่งในสิบเก<าได<นะครับวาถือวาเป[นเรื่องที่ใหมกวาที่อื่นนะครับ อยางอบต.
เทศบาล เล็ก เข<าไปทําไปตามชองเขาให<ครบแตพวกเราต<องทํามากกวาเขานะครับ ถึงจะได<คะแนนขอความ
เข<าใจตรงนี้ ถ<าหลังจากนี้แล<วนะครับหากทานได<ให<ความเห็นชอบแล<ว จะมีแผนดําเนินงานทานเข<ามาดูในแผน
ดําเนินงานอีกครั้งได<นะครับ จะบอกได<วาจะทําโครงการนี้เมื่อไหร ระยะเวลาเทาไหรนะครับ แล<วก็จะมีการ
ดํา เนิ นการตรวจรับ งานอะไรเมื่อไหรตรงนี้ครั บ เป[ นระบบของอีแพลนอยูแล<ว ซึ่ง เราจะต<องมีห<วงเวลาที่
แนนอนครับ เพราะวาแผนการจัดซื้อจัดจ<างพัสดุก็ต<องมีตอเนื่องกันกับงบประมาณ ตอนนี้ถ<าเราทํากอนก็คง
ไมได< เพราะวายังไมทราบวาทานจะเห็นชอบกับรางข<อบัญญัติทั้งฉบับหรือเปลาครับก็ขอสร<างความเข<าใจแคนี้
นะครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับขอบคุณครับ มีสมาชิทานใดจะแสดงความคิดเห็นอีกครับ เชิญครับ เกี่ยวกับโครงการที่ 1 ทานมี
อะไรครับ เชิญครับ
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-32นายวสุพล จตุรคเชนทรเดชา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครั บ ทานประธานสภา เพื่ อ นสมาชิ ก สภาผู< ท รงเกี ย รติ เพื่ อ ทํ า ความเข< า ใจตรงๆ กั น วาทํ า ไม
คณะกรรมการแปรญัตติที่เห็นด<วย มองเห็นวาในสิ่งที่ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ได<แถลง
ตอสภาแหงนี้บอกวาขอไปกอน ยังไมรู<วางบประมาณได<หรือไมได< ทานครับ ณ ขณะนี้เรากําลังพิจารณานะครับ
รางข<อบัญญัติให<ทานเอาเงินกวานี้ไปทํา 100,000 บาท แตทานยังไมรู<วาจะเอาไปทําอะไรนะครับ รอให<สภา
อนุมัติกอนแล<วไปคิดกันอีกทีวาจะทําอะไร ขั้นตอนนี้ ทานครับมันขึ้นในการจัดทํา แผนแล<วนะครับ วาการ
จัดทําแผนตรงนี้ 1 แสนบาท แล<วจะทําประมาณการคาใช<จาย 1 คาอะไรบ<างครับ ทานตอบตรงนี้มา ผมก็ไมรู<
มันจะอธิบายทานผู<วาราชการจังหวัดเชียงราย ทานจะมีความเห็นด<วยกับคณะกรรมการแปรญัตติหรืออาจเป[น
แนวทางการหรือไมนะครับเพราะทานคือทานตอบมา ทางคณะกรรมการแปรญัตติเข<าใจวาเป[นขั้นตอนของ
ทานกระบวนการการจัดทําแผนนะครับ ฝLายแผนและงบประมาณและทานปลอยให<แผนตรงนี้หลุดเข<ามาอยูใน
รางข<อบัญญัติรายจายงบประมาณนี้ได<อยางไรนี่คือเหตุผลในการวินิจฉัยของเราครับทานครับ ขอบคุณครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ขอบคุณครับ มีสมาชิกทานใดจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมไหมครับ เกี่ยวกับข<อที่ทานฑราวุธ ข<อที่ 1
นะครับ ก็เรากําลังไปได<หนึ่งข<ออยูนะครับ ก็เชิญครับทานอทิตาธร เชิญครับ
นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ดิฉันนางอทิตาธร วันไชยธนวงศ ในสวนของการเป[นคณะกรรมการแปรญัตติในตลอดสองอาทิตยที่
ผานมาคณะกรรมการก็ได<ทํางานกันคอนข<างมาก เนื่องจากมีผู<สมาชิกสภายื่นแปรญัตติมาจํานวนหลากหลาย
ทั้ง นี้ ใ นโครงการ ข< อ 1.1.6 หน< า 57 โครงการเสริ ม สร< า งการปK อ งกั นและปราบปรามการทุ จ ริต ในการ
ปฏิบัติงานประจําปZ 2561 จํานวนเงิน 100,000บาท ทางคณะกรรมการได<เรียนเชิญทางผู<อํานวยการกอง
ได< เ ข< า มาชี้ แ จงเกี่ ย วกั บ โครงการที่ ยื่ น เสนอเข< า มาในรางข< อ บั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ ซึ่ ง ในวั น นั้ น ความเห็ น ของ
คณะกรรมการแปรญัตติมีดังนี้คะ เป[นการมองวาเป[นการใช<งบประมาณอยางไมคุ<มคา เนื่องจากประชาชน
ทั่วไปเปKาหมายของโครงการไมได<รับประโยชนตามงบประมาณที่ตั้งไว<นะคะ เพราะวาการจัดงานโครงการตาม
นี้มีความซ้ําซ<อนของโครงการอยูในหลายๆกองด<วยกันนะคะ ตลอดจนถึงโครงการนี้ไมได<ตอบสนองตามป)ญหา
และความต<องการของประชาชนจังหวัดเชียงรายอยางแท<จริงเป[นการใช<งบประมาณที่ไมประหยัดคะเนื่องจาก
มีความซ้ําซ<อนตลอดจนถึงไมสงผลตอการ สร<างคน สร<างงานสร<างรายได<หรือการพัฒนาอาชีพหรือการพัฒนา
คุณภาพอยางจริงจัง นี่คือเหตุผลของคณะกรรมการแปรญัตติในสวนของโครงการเสริมสร<างการปKองกันและ
การปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานคะ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับผม ขอบคุณครับ เชิญทานพงษทรครับ
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-33นายพงษทร ชยาตุลชาต สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คณะบริหารทานสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงรายทุกทานครับ
ผมพงษทร ชยาตุลชาต สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย เขต 2 เชียงของครับ ในญัตติ
วันนี้ ผมเห็นด<วยวาตั้งประเด็นแล<วก็ชี้แจง แตตอนนี้มีข<อมูลบางสวนวาโครงการบางโครงการ เราจะถอนออก
นะครับ บางโครงการก็ยืนเสนอแปรผมขอใช<สิทธิของผู<ยื่นแปร แตถ<า คณะกรรมการแปร 7 ทาน ขึ้นมาพูด
แทนผู<อื่นเสนอมันก็ไมจบ อีกสามวันก็ไมจบ เพราะฉะนั้นเนื้อหาตรงนี้ คนที่ยื่นแปร ตัวเองเป[นคนที่เสนอแปร
ยื่นแปร ต<องมีเหตุผลวาทําไมถึงเลื่อน เหตุผลวาอยางนั้นอยางนี้ ความชัดเจนอยูที่คนขอแปรมากกวา รอฟ)ง
เหตุผลวาสนับสนุนไหมหรือไมสนับสนุนยังไง ขอบคุณครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับ ขอบคุณที่แสดงความคิดเห็นนะครับ แตวาต<องนําเรียนทานสมาชิก ในกรณีของคณะกรรมการ
แปรญัตติ ทานได<ใช<สิทธิที่ในการที่เป[นผู<ขอสงวนคําแปรไว< ซึ่งตามระเบียบก็อนุญาตให<ผู<ที่สงวนคําแปรสามารถ
อภิปรายและแสดงความคิดเห็นได<นะครับผม อันนี้ระเบียบกําหนดไว<ชัดเจน เรียกอภิปรายคือผู<ที่ขอแปรญัตติ
และผู<ที่ขอสงวนคําแปรญัตติรวมทั้งทางผู<บริหาร ในฐานะที่เป[นเจ<าของงบประมาณนะครับ เพื่อที่จะได<สิทธิใน
การที่จะอภิปรายนะครับ ก็ขอบคุณทานในการข<อเสนอ ก็อยางที่ผมนําเรียนคือเราก็ชวยในการบริหารเวลา
เพื่อให<มันเกิดความกระชับขึ้นครับ เพราะนี้ผานไป 1 ข<อก็เที่ยงกวาละ ก็เอาเป[นวาเดี๋ยวผมขอพักการประชุม
ชั่วคราว โดยอาศัยข<อ 30 นะครับ ขอเชิญประชุมตอเวลา 13.00 น. ครับ ขอพักการประชุมครับ
เมื่อถึงเวลา 13.00 น. ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายได1ดําเนินการประชุมตอ
นายสมนึก ใจจักร เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
สมาชิกสภาผู<ทรงเกียรติที่อยูข<างนอกนะครับ ขอเรียนเชิญที่ห<องประชุมในเวลานี้นะครับ ถ<าเข<าห<อง
ประชุมมาแล<วขอให<ประจําที่ตั้งของทานให<เรียบร<อยนะครับ ขอเรียนเชิญนะครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับ มีสมาชิกเข<ารวมครบองคประชุมนะครับ ผมขออนุญาตดําเนินการประชุมตอนะครับตอไปเป[น
โครงการที่ 2 นะครับ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเครือขายยุติธรรมชุมชนหลักสูตรอาสาสมัครคุม
ประพฤติกระทรวงยุติธรรม เพื่อรณรงคปKองกันและแก<ไขป)ญหายาเสพติดนะครับ จํานวนเงินสองแสนห<าหมื่น
บาทนะครับ ผู<เสนอคําขอแปรญัตตินายฑราวุธ กันทะเขียวนะครับ เสนอขอแปรปรับลดบางสวน จํานวน
ห<าหมื่นบาท เหลือจํานวนงบประมาณ สองแสนบาทนะครับ ผู<แปรขอสงวนคําแปรญัตติ กรรมการก็ขอสงวน
คําแปร ก็เชิญทานฑราวุธครับ
นายฑราวุธ กันทะเขียว สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย สมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ผู<ทรงเกียรติทุกทานนะครับ
กระผมนายฑราวุ ธ กั นทะเขี ย ว สมาชิ ก องคการบริ หารสวนจัง หวั ด เชี ยงราย เขตอํ า เภอขุ น ตาล
ขอแปรลดนะครับ ของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเครือขายยุติธรรมชุมชนหลักสูตรอาสาสมัครคุม
ประพฤติกระทรวงยุติธรรมเพื่อรณรงคปKองกันและแก<ไขป)ญหายาเสพติดจํานวนสองแสนห<าขอแปรลดบางสวน
นะครับ จํานวน ห<าหมื่นบาท เนื่องจากเป[นโครงการที่ศึกษาดูงานนะครับ สองแสนบาท ก็เพียงพอนะครับ
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-34นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับ ขอเชิญทานผู<บริหารครับ
นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด ปฏิบัติหน1าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานและสมาชิกสภาผู<ทรงเกียรติ ผมนายบรรเจิด ภูสมศรี ปฏิบัติหน<าที่นายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงราย ขอมอบให<หัวหน<าสํานักปลัดครับเป[นผู<ชี้แจงครับ
นายดรุณพัฒน อินดี หัวหน1าสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
เรียน ทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผู<ทรงเกียรติที่เคารพทุกทานครับ สําหรับโครงการนี้เป[น
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนเครือขายยุติธรรมชุม ชนหลั กสูตรอาสาสมัครคุ มประพฤติของ
กระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป[นโครงการที่เกิดขึ้นภายใต<ความรวมมือขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายและ
คุมประพฤติจังหวัด กระทรวงยุติธรรมนะครับ จุดประสงคของโครงการนี้เพื่อมุงเน<นกลุมเปKาหมายก็คือกลุม
ของอาสาสมัครคุมประพฤติ ซึ่งเราได<รวมกันดําเนินการโครงการนี้อยางตอเนื่องนะครับ สําหรับในกิจกรรมนี้
จะประกอบไปด< วยเรื่องของการทบทวนซักซ< อมแนวทางในการปฏิบัติ หน<า ที่ ของอาสาสมัครคุ มประพฤติ
สวนที่ 2 ก็คือการศึกษาดูงานนอกพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อที่จะเพิ่มเติมประสบการณและที่สําคัญก็คือได<นํา
แนวทางในการศึ กษาดูงานเพื่ อมาประยุก ตใช< ในการที่ จะพั ฒนางานด<า นอาสาสมัครคุมประพฤติ ถามวา
โครงการนี้เกี่ยวข<องกับองคการบริหารสวนจังหวัดอยางไร ในแงของอํานาจหน<าที่ขององคการบริหารสวน
จังหวัด เรียนทานประธานสภาที่เคารพและก็ทานสมาชิกผู<ทรงเกียรติทุกทานครับ สําหรับหน<าที่ประการหนึ่งที่
องคการบริหารสวนจังหวัดได<กําหนดไว<นะครับ ก็คือเรื่องของการสงบรักษาความสงบเรียบร<อย รักษาการสร<าง
ชุมชนให<เข<มแข็ง ประการสําคัญอํานาจหน<าที่ในเรื่องของการจัดการดูแลสภาพสังคมโดยทั่วไป ต<องยอมรับนะ
ครับวาในสวนของการทํางานนั้น เราไมใชเป[นพนักงานฝLายปกครองที่สามารถจะดูแล และกํากับโดยใช<อํานาจ
หน<าที่ ที่มีอยูตามกฎหมายอื่นได<เชนนั้น วันนี้สิ่งที่เราจะทํางานในอํานาจหน<าที่ตรงนี้ได<ประสบผลสําเร็จแล<วก็
ตาม แนวทางที่ เ ราอยู ในสถานะขององคกรปกครองสวนท< องถิ่ น ในระดั บ จั ง หวั ด การบู ร ณาการรวมกั บ
หนวยงานที่เกี่ยวข<อง ที่มีหน<าที่โดยตรงอาสาสมัครคุมประพฤติต<องถือวาเป[นกลุมเปKาหมาย นอกจากจะเห็นวา
ดูแลคนกลุมหนึ่งที่ต<องอยูในฐานะที่ต<องถูกคุมประพฤติจากหนวยงานที่มีอํานาจ ในการดําเนินการเรื่องนี้ คนที่
ถูกคุมประพฤติเมื่อได<อยูในกํากับอยูในการควบคุมหรือวาการแนะนําจากอาสาสมัครคุมประพฤติ โอกาสครั้ง
หน<าที่เขาจะไปเป[นบุคคลในสังคมที่อาจจะมีประโยชนและประเมินคุณคาตอสังคมนะครับ สําหรับคาใช<จายก็
เป[นไปตามที่ได<นําเรียนกับทางคณะกรรมการแปรญัตตินะครับ บางสวนก็เป[นเรื่องของคาใช<จายในการอบรม
นะครับ เรื่องของคาอาหารแล<วคาศึกษาดูงาน ก็มีคาเอกสารซึ่งเป[นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยวา
ด<ว ย คาใช<จ ายในการฝ` ก อบรมครับ จึงนํา เรีย นทานประธานผานไปยั งสภาองคการบริ หารสวนจังหวัด ได<
พิจารณาในเรื่องของงบประมาณตอไปครับ กราบเรียนด<วยความเคารพ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับขอบคุณครับ เชิญทานทางคณะกรรมการสงวนคําแปรญัตติครับ
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-35นางทรงศรี คมขํา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาที่เคารพ
ดิฉันนางทรงศรี คมขํา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย อําเภอเมือง เขต 2 ในฐานะ
คณะกรรมการแปรญั ต ติ นะคะ โครงการอบรมเชิ ง ปฏิบั ติก ารขั บ เคลื่ อนเครือขายยุติ ธรรมชุ มชนหลักสู ต ร
อาสาสมัครคุ มประพฤติก ระทรวงยุ ติ ธรรมเพื่ อรณรงคปK องกั นและแก<ไขป) ญ หายาเสพติ ด ประจํา ปZ 2561
ตั้งโครงการไว<ที่ สองแสนห<าหมื่นบาท ทานผู<เสนอขอแปร ขอแปรไว< ห<าหมื่นบาท ในสวนของคณะกรรมการ
แปรญัตติเห็นชอบตามผู<แปร เหตุผลที่เห็นชอบนะคะ เนื่องจากโครงการนี้ทางสวนราชการไมได<สงเอกสาร
มาให<คะ โครงการนี้มีกิจกรรมอยู 2 กิจกรรม คือกิจกรรมที่ 1 ใช<เงิน สี่หมื่นแปดพันเก<าร<อยหกสิบห<าบาท
กิจกรรมที่ 2 ใช<เงิน สองแสนหนึ่งพันสามสิบห<าบาท แตกิจกรรมที่ 1 ไมระบุวาใช<เพื่ออะไรอยางไรที่ไหนแล<ว
จํานวนคนในกิจกรรมที่ 1 ก็แตกตางกับในข<อมูลที่อยูในโครงการมาก ในกิจกรรมที่ 1 ทานแจ<งวาผู<รวม
โครงการ 80 คน นะคะ มีการอบรม 1 วัน แตจริงๆ หลักที่ใช<มากที่สุดก็คือการไปศึกษาดูงานสําหรับคน 40
คนนะคะ ดิฉันก็คิดวาคน 40 คนที่ทานจะใช<ไปอบรมทานก็ไมจําเป[นต<องเอามาถึง 80 คน คณะกรรมการจึง
เห็นด<วยกับทานสมาชิกที่จะขอแปรลด 50,000 บาทคะ ขอบพระคุณคะ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับ เชิญทานวสุพลครับ
นายวสุพล จตุรคเชนทรเดชา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาเพื่อนสมาชิกผู<ทรงเกียรติ
ผมวสุพล จตุรคเชนทรเดชา ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ที่คณะกรรมการแปรญัตติได<
เห็นด<วยกับทางด<านผู<แปรญัตติครั้งนี้ไปนะครับ ซึ่งทั้งสอง ผู<แปร คณะกรรมการแปรนะครับ มีการสงวนคํา
แปรญัตตินะครับ แตทางด<านฝLายบริหารไมมีความเห็นใดๆ เพื่อให<ความเรียบร<อยเกิดขึ้นนะครับให<ความเป[น
ธรรมเกิดขึ้น ตอสภาแหงนี้โครงการนี้ไมได<แปรลดงบประมาณทั้งหมดนะครับ ไมได<แปรลดงบประมาณทั้งหมด
ไมได<แปรลดงบประมาณทั้งหมด แตคาใช<จายที่ทานไมสามารถชี้แจงได<เลยครับวาห<าหมื่นแล<วทานจะไปทํา
อะไร เราทางด< านคณะกรรมการแปรก็เลยเห็ นด<ว ยกั บสมาชิ กผู< แปรอยางนั้นเอาเพี ยงแคสองแสนหรื อไป
ห<าหมื่นนี้ทานไมได<ชี้แจง ทานก็อยาเอาไปเลยนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อทานไมได<ตอบตอคณะกรรมนะครับ ใน
การประชุมไว<ว า สองแสนตรงนี้นะครับ คณะกรรมการแปรเลยถามวาในการแปรญัตติโครงการนี้ สําหรับ
จํานวนคน 40 คน ดังนี้นะครับทานขอมาสองแสนห<านะครับ คณะกรรมการแปรกับผู<แปรบอกวาให<สองแสน
นะครับ ตามความจําเป[นและทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อเงิน สองแสนตรงนี้ผมถามกลับทานอีกครั้งหนึ่งวาทานเห็นดีด<วย
ไหมยินดีด<วยไหมนะครับหรือทานจะยืนยันเป[นที่สองแสนห<าขอคําตอบตรงนี้นะครับให<ชัดเจนครับ ถ<าหากวา
ทานบอกวาสองแสนโอเค เราจะได<ผานไป ที่ข<ออื่นเลยขอบคุณครับ
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-36นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
คืออยางนี้นะครับ การที่จะบอกวาโครงการ สองแสนห<าหมื่นหรือสองแสนบอกวามันต<องเป[นในเรื่อง
ของการใช<มติจากสภานะครับขั้นตอนตอนนี้ก็คือ เราคณะกรรมการแปรมีความเห็นวาอยากจะปรับลดเทานี้นะ
ทางผู<บริหารก็ได<ชี้แจงในระดับหนึ่งมาแล<วนะครับ ก็สุดท<ายมันก็จะอยูที่การลงมติของสภาวาเราจะเห็นด<วยกับ
ทางผู<บริหารในฐานะเจ<าของรางงบประมาณหรือเราจะเห็นตางโดยไมเห็นด<วยกับมติของคณะกรรมการแปร
ญัตตินะครับ ดังนั้นตรงนี้ขออนุญาตอยางนี้แล<วก็ขออนุญาตวางในเรื่องของขั้นตอนกันนะครับวาก็คงจะขอเป[น
ผู<แปรญัตติ อภิปรายกอนนะครับ แล<วก็ทางคณะกรรมการแปรญัตติที่ได<ขอสงวนไว<แล<วลําดับสุดท<ายของแต
ละข<อจะให<เป[นในสวนของผู<บริหารได<ชี้แจงนะครับ หลังจากผู<บริหารได<ชี้แจง ผมก็จะข<ามไปข<อตอๆไปเลย
เพื่อกระชับกับเวลาในการพิจารณานะครับ ตกลงข<อที่ 2 นี้ก็ผานไปนะครับผม ตอไปก็จะเป[นโครงการสร<าง
เครือขายองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย สถานพินิจสานใจหวงใยเด็กและเยาวชนเชียงรายนะครับจํานวน
สองแสนห<าหมื่นบาทนะครั บ ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติคือนายฑราวุธ กันทะเขียว เสนอขอแปรตัดลดทั้ ง
โครงการจํานวนสองแสนห<าหมื่นบาท เหลือจํานวนงบประมาณศูนย บาทนะครับ ก็ได<ขอสงวนคําแปรไว<
รวมทั้งทางคณะกรรมการแปรญัตติก็ได<ขอสงวนคําแปรไว<นะครับ ก็ขอเชิญทานฑราวุธครับ
นายฑราวุธ กันทะเขียว สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ข<อ 2.3 โครงการสร<างเครือขายอบจ. เชียงรายสถานพินิจสานใจหวงใยเด็กและเยาวชนเชียงราย ขอ
เสนอแปรลดทั้งโครงการ จํานวนสองแสนสองแสนห<าหมื่นบาทถ<วนนะครับ เนื่องจากสถานที่อบรมสถานศึกษา
8 แหงไมชัดเจนนะครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับผม เชิญคณะกรรมการแปรญัตติครับ เชิญครับ
นางทรงศรี คมขํา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ดิฉันทรงศรี คมขํา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย อํา เภอเมือง เขต 2 นะคะ
ในฐานะคณะกรรมการแปรญัตติโครงการนี้นะคะ เป[นโครงการที่คณะกรรมการแปรเห็นชอบตามสมาชิก
เนื่องจากเป[นโครงการที่ไมชัดเจนนะคะ ผู<ที่จะเข<ามาชี้แจงวาอบรมในสถานศึกษา 8 แหง แตเป[นที่ไหนบ<าง
ไมทราบ ยังจะต<องหากันทีหลังอีกทีหนึ่ง ผู<เข<ารวมอบรม 1,100 คน ไมระบุวาแตละที่ ที่ไหนเทาไหรยังไง
แต 1,100 คนนะคะ แล<วการอบรมในสถานศึกษาเป[นการอบรมให<ความรู<ด<านกฎหมายในกระบวนการ
ยุ ติ ธ รรมสํ า หรั บ เด็ ก แตเวลาจะใช< เ วลาวางหรื อ เวลาของเด็ ก ทั้ ง วั น ไมได< ร ะบุ ใ นตอนที่ ชี้ แ จงเลยนะคะ
คณะกรรมการแปรญัตติ จึงเห็นด<วยกับทานสมาชิกที่จะแปรลดหมดทั้งโครงการคะขอบพระคุณคะ
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่หนึ่ง
เชิญฝLายบริหารครับ

/นายดรุณพัฒน...
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-37นายดรุณพัฒน อินดี หัวหน1าสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
เรียน ทานประธานสภาที่เคารพทานสมาชิกผู<ทรงเกียรติทุกทานครับ สําหรับโครงการนี้ก็เชนเดียวกัน
วัตถุประสงคเดิมก็คือเราจําเป[นต<องมีเครือขายในการทํางานเรื่องยาเสพติดนะครับ สืบเนื่องมาจากยาเสพติด
ต<องถือวาเป[นวาระของชาติที่เกิดป)ญหามาอยางเรื้อรัง ถ<าในสมัยหนึ่งทานเคยทราบวารัฐบาลได<กําหนดถึงขั้น
เป[นการจัดทําสงครามกับยาเสพติด เพราะฉะนั้นวันนี้ถึงแม<วาบางเรื่องพฤติกรรมของการใช<หรือวาจําหนายยา
เสพติ ดจะเปลี่ยนไป แตรู ปแบบของป)ญหายาเสพติดก็ยั งมี อยู วันนี้องคกรปกครองสวนท< องถิ่ นถื อวาเป[ น
หนวยงานหนึ่ ง ที่ อ ยู ใกล< ชิ ด ประชาชน จะทํ า อยางไรที่ จ ะมี สวนรวมในการที่ จ ะแก< ไ ขป) ญหายาเสพติ ด กั บ
หนวยงานที่ในฐานะที่เป[นหนวยงานของรัฐ ตรงนี้องคการบริหารสวนจังหวัดได<ดํา เนินการโครงการนี้เป[น
เปKาหมายสําคัญที่สุด ก็คือเน<นไปที่เยาวชน เพราะถือวาในสวนของบุคคลทั่วไปและประชาชนมีหนวยงานที่
สามารถที่จะรองรับในการแก<ไขป)ญหา สําหรับเยาวชนที่เราได<ดําเนินการเราได<กําหนดพื้นที่เปKาหมายไว<วา
อยางน<อยในการดําเนินการไมน<อยกวา 1,100 คน โดยมีกลุมเปKาหมายครอบคลุม ในแตละพื้นที่ถึงแม<วาจะไม
ครบถ<ว นทั้ง 18 อําเภอนะครับ แตก็แยกเป[นโซนสําหรับในปZงบประมาณที่ผานมา เราก็ได<ดําเนินการใน
สถานศึกษาอยางน<อย 6 แหงนะครับ มีวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ<ง โรงเรียนสหศาสตรศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาแมสาย วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนไทย
เยอรมัน ซึ่งจะเห็นได<ว าเป[นสถานศึกษาที่เยาวชนหรือวานักเรียนนั้นอยูในชวงของการเปลี่ยนผานนะครับ
สถานศึกษาเอกชน อาจจะต<องได<รับการรวมมือนะครับ ซึ่งก็ต<องยอมรับนะครับ วาที่ผานมาก็ได<รับความ
รวมมือจากสถานศึกษานะครับถึงแม<วาเราไมสามารถที่จะประสานกันลวงหน<า ในระหวางการจัดทําโครงการ
แตวาในระหวางการดํ าเนิ นการบริหารโครงการนั้น เราได< มีการประสานงานแล<ว ก็ ได<รับการยิ นยอมจาก
สถานศึกษา ซึ่งก็อาจจะเป[นข<อจํากัดในการที่สามารถที่จะประสานกอนลวงหน<านะครับ ก็นําเรียนตอทาน
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนะครับ ในข<อจํากัดในเรื่องของการประสานงานที่จะต<องได<รับทราบ
สถานศึกษานะครับ กอนที่จะดําเนินการจัดทําโครงการนะครับ เพียงแตวาในเมื่อโครงการนี้ได<รับอนุมัติหรือ
เห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและก็เป[นข<อบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เราจะได<มีการ
บริหารโครงการโดยพิจารณาสถานศึกษาที่เข<ารวมตอไปครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับ ขอบคุณครับ เชิญทานวสุพลครับ
นายวสุพล จตุรคเชนทรเดชา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ทานประธานสภาทานสมาชิกสภาองคการบริการสวนจังหวัดเชียงรายครับ ขอชี้แจงตอสภาแหงนี้
เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการเรามีความเห็นเป[นไปในทิศทางเดียวกันผู<แปรญัตติ เรื่องที่ยังไมได<ชี้แจงตอที่สภา
แหงนี้ ก็คือเรื่องความซ้ําซ<อนของโครงการครับ ถ<าหากวาเพื่อนสมาชิกสภานะครับจะกาดอกจันไว<ที่โครงการ
ตรงนี้นะครั บ แล<ว เดี๋ ยวอี กสั กครูนะครั บ จะมี โครงการในลั กษณะเชนนี้นะครั บ การอบรมเรื่องยาเสพติด
ไปปรากฏอยูที่กองสงเสริมคุณภาพชีวิต อีกประมาณ 1 ถึง 2 โครงการ ทานตั้งข<อสังเกตด<วยนะครับแล<วจะมี
โครงการลักษณะนี้อีกนะครับ ไปตั้งไว<ที่สํานักการศึกษาครับ เดี๋ยวทานสํานักการศึกษาก็จะแถลงตรงนี้มาอีก
นะครับ เราก็เลยมองเห็นวา ทานกําลังดําเนินการเรื่องโครงการยาเสพติดนะครับ อบรมให<กับเยาวชน
/ซ้าํ ซ<อนกัน...
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-38ซ้ําซ<อนกันอยูถึง 4 โครงการ ความประสงคของเรานะครับจะตัดเป[นเพียงบางโครงการนะครับ สมมุติทานขอ
มา 4 โครงการ การอบรมการศึกษาให<กับเยาวชนเกี่ยวกับยาเสพติดเราจะคงเหลือไว<ให<เพียงแคหนึ่งเดียวนะ
ครับ เราจะไมมองที่แอลพีเอของแตละฝLายแตละกองวาหยิบเรื่องยาเสพติดมานะครับ เรามองวาให<มันเป[นองค
รวมขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายนะครับ ทานทําก็ทําหนึ่งเดียวนะครับ กลุมเปKาหมายรวมกันเป[น
หนึ่งเดียวไปเลย นี่ก็คือที่เราจะชี้แจงเพิ่มเติมนะครับวาโครงการมีลักษณะของความซ้ําซ<อนอันเกิดมาจาก
กระบวนการแอลพีเอครับ ขอบคุณครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับขอบคุณครับ โครงการตอไปเลยนะครับ โครงการอบรมกลุมพลังเยาวชนคนรุนใหมมีคุณธรรม
จริยธรรมหางไกลยาเสพติดนะครับ จํานวนงบประมาณ สองแสนห<าหมื่นบาทนะครับ ผู<ยื่นเสนอคําขอแปร
ญัตตินายฑราวุธ กันทะเขียว เสนอขอแปรตัดลดทั้งโครงการนะครับ จํานวนสองแสนห<าหมื่นบาท เหลือจํานวน
งบประมาณ ศูนยบาทนะครับ ก็มีผู<สงวนคําแปร แล<วก็คณะกรรมการแปรก็ขอสงวนคําแปรนะครับ เชิญทาน
ฑราวุธ ครับ
นายฑราวุธ กันทะเขียว สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับ ขอบคุณครับ โครงการอบรมกลุมพัฒนาเยาวชนคนรุนใหมมีคุณธรรมจริยธรรมหางไกลยาเสพ
ติดขอเสนอแปรลดทั้งโครงการนะครับ เนื่องจากโครงการซ้ําซ<อนนะครับ เมื้อกี้ข<อโครงการ โครงการฝ`กอบรม
เยาวชนโครงการเครือขายอบจ. เชียงรายสถานพินิจสานใจหวงใยเด็กและเยาวชนเชียงรายก็เป[นโครงการ
หางไกลยาเสพติด ตอนนี้ก็ยาเสพติดอีกละนะครับ เป[นโครงการที่ซ้ําซ<อนไมคุ<มคานะครับ ขอบคุณครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับ เชิญคณะกรรมการครับ
นางทรงศรี คมขํา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายที่เคารพ
ดิฉันทรงศรี คมขํา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย อําเภอเมือง เขต 2 คะ คณะกรรมการแปร
โครงการที่ทานสมาชิกได<แปร ขอแปรจํานวนเงินทั้งสิ้นคือ สองแสนห<าหมื่นบาท อยางที่ทานสมาชิกได<กลาวคะ
วาเป[นโครงการที่ซ้ําซ<อนและองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายเราทําโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด
คอนข<างจะเยอะมาก โครงการฝ`กอบรมกลุมพลังจากเยาวชนคนรุนใหมมีคุณธรรมจริยธรรมหางไกลยาเสพติด
อันที่สองแสนห<า ซึ่งก็ใกล<เคียงกับโครงการสร<างเครือขาย อบจ.เชียงราย สถานพินิจสานใจหวงใยเด็กและ
เยาวชนเชียงราย ในเนื้อหาของโครงการก็ระบุเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดคอนข<างที่จะเยอะคะทาน แล<วยังมี
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเครือขายยุติธรรมชุมชน หลักสูตรอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวง
ยุติธรรมเพื่อรณรงคปKองกันและแก<ไขป)ญหายาเสพติดอีก สองแสนห<าหมื่นบาท ที่เราก็ไมได<มีการแปรมีอยูใน
รายละเอียดรางข<อบัญญัติอยูแล<วที่เราก็ไมได<แตะต<อง เพราะฉะนั้นเราเห็นวาการที่มีหลายๆ โครงการแล<วทาน
ก็ทําซ้ําๆ อยูอยางนี้ ก็มันนาจะเสียดายเหมือนที่เราจะต<องมาทําในโครงการที่ซ้ําซ<อนคะ ขอบพระคุณคะทาน

/ นายสุธีระพงษ...
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-39นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับ เชิญครับ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
นายวสุพล จตุรคเชนทรเดชา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาทานสมาชิกสภาผู<ทรงเกียรติ
ผมวสุพล จตุรคเชนทรเดชา ประธานคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณครับ โครงการนี้นะครับ
เชนเดียวกันครับ ในฐานะของคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณนะครับ ซึ่งได<รับคําชี้แจงมาในเบื้องต<น จึง
ขอเสนอตอที่สภาแหงนี้ครับวา 1. โครงการนี้มีอยูความซ้ําซ<อนนะครับ นั้นก็คือเรื่องยาเสพติด เคยถามวาอะไร
คณะกรรมการแปรญัตติ ก็ได<รับคําตอบเบื้องต<นวายาเสพติดประเภทแอมเฟตามีน อันนี้ยาเสพติดประเภทยา
ไอซ อันนี้เป[นนิโคติน ซึ่งเราก็ถือวาเป[นโครงการที่ซ้ําซ<อน 2. คนคือกลุมเปKาหมายซ้ําซ<อนก็คือเด็กและเยาวชน
อีก แล< วนะครับ ถ<า หากวาเราจะนํ า โครงการตรงนี้ ม าเป[น โครงการนํา รองเป[น โครงการตั ว อยาง ทางด<า น
คณะกรรมการแปรญัตติ ขอกราบยืนยันตอที่ประชุมสภาแหงนี้วาคณะการแปรญัตติเรามีความเห็นดีด<วยตอ
นโยบายหลัก ของรัฐบาลในการปKองกันและปKองปรามป)ญหายาเสพติดนะครับ ตรงนั้นนี่เรามองเห็นดี เรา
มองเห็นนะครับ เป[นความสําคัญของชาติจริงๆนะครับ ถ<าหากวาในขั้นหลักการและเหตุผลวาทานพูดบอกวา
เพื่อปKองกันและปKองปรามยาเสพติดนะครับ เราเห็นดีด<วยครับแตวิธีการปฏิบัติของทานกรณีที่เราไมเห็นชอบ
ด<วยมีความซ้ําซ<อนนะครับ ของกลุมโครงการและก็กลุมเปKาหมายซ้ําซ<อนนะครับ อยางที่ผมนําเรียนนะครับ
โครงการนี้สํานักปลัดก็ดําเนินการโครงการนะครับ พูดยังไมทันขาดคําเมื่อซักครู 2 โครงการ ก็ไปละ 3 ละ
เดี๋ยวก็กองสงเสริมมีอีกครับ เดี๋ยวทานโปรดรับฟ)งตอนตอไปคัมมิ่งซูน กองการศึกษาเดี๋ยวมีคัมมิ่งซูน ในการ
อบรมเรื่องของยาเสพติดให<กับเยาวชน กราบขอบคุณครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับผม เชิญทางคณะผู<บริหารครับ
นายดรุณพัฒน อินดี หัวหน1าสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
เรียน ทานประธานสภาที่เคารพครับสมาชิกผู<ทรงเกียรติครับ โครงการนี้นะครับขออนุญาตอธิบาย
เพิ่มเติม ซึ่งได<เคยให<ข<อมูลไปชี้แจงให<กับทางคณะกรรมการแปรญัตตินะครับ ในเบื้องต<นไว<แล<วก็ต<องถือวาเป[น
อีกกิจกรรมหนึ่งสอดคล<องกับหลักการและเหตุผลที่เกิดขึ้นจากโครงการที่เกี่ยวข<องกับยาเสพติดนะครับ เรียน
ให<ทางสภาที่เคารพได<ทราบครับวาสาเหตุที่โครงการเกี่ยวข<องกับการปKองกันและแก<ไขป)ญหายาเสพติดที่อยูใน
องคการบริหารสวนจังหวัด ทําไมต<องมาอยูที่สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนะครับ ก็ต<องถือวาบางสวน
ถ<างานใดที่ผู<บริหารได<มอบหมาย หรือวานอกเหนือจากภารกิจหน<าที่รับผิดชอบของกองใดกองหนึ่งหรือวาสวน
ราชการใดสวนราชการหนึ่ง เราจําเป[นจะต<องรับอาสาและหน<าที่ที่จะต<องมาดําเนินโครงการ วันนี้ก็อาจจะมี
หนังสือสั่ งการก็จ ะมีหนังสื อในแนวทางและนโยบายจากหนวยเหนือไมวาจัดในระดับจั งหวั ดในระดั บของ
รัฐบาลนะครับ ได<มีกําหนดแนวทางมานะครับ กอนหน<านี้เราเคยมีโครงการที่อุดหนุนงบประมาณสวนหนึ่ง
ให<กับจังหวัด จังหวัดก็คือศูนยเกี่ยวข<องกับการแก<ไ ขป)ญหายาเสพติดนะครับ แตตอมานะครับก็อาจจะมี
บางสวนที่เราสามารถที่จะดําเนินการโครงการนี้ ก็เชนเดียวกันกับที่ทางทานสมาชิก ผู<ทรงเกียรติได<นําเรียน
ให<กับที่ประชุมสภาได<ทราบในเบื้องต<นวาเป[นโครงการที่เกิดขึ้นภายใต<แนวหนังสือ
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-40สั่งการและแนวทางของฝLายจังหวัดหรือวาหนวยของรัฐบาลนะครับ ซึ่งเดิมทีเป[นโครงการที่มุงเน<นในเรื่องของ
ไอซเป[นยาเสพติด ในชวงของการรุนแรงเกิดขึ้นนะครับ แล<วก็มีการพัฒนาของการจัดทําโครงการที่ตอเนื่องมา
โดยตลอดนะครับ ฉะนั้นวันนี้ถ<าถามวากลุมเปKาหมาย ก็คือโรงเรียนที่กลุมเยาวชนนักเรียนจะยอมรับนะครับ
วาก็อาจจะไมใชเป[นบุคคลที่อยูในกลุมเดียวกันกับโครงการนะครับ เพียงแตวาเราจําเป[นต<องสร<างคุณคา แล<วก็
สร<า งจิตสํานึกที่ให<กลุมเยาวชนนักเรียนเหลานี้ได<ตระหนักในเรื่องของพิษ ภัยของยาเสพติดนะครับ สําหรับ
รายละเอียดโครงการเข<าเป[นลักษณะเชนเดียวกันครับ ก็เป[นลักษณะของการจัดทําโครงการพร<อมกิจกรรมใน
เชิงปฏิบัติการที่อยากจะให<มีกิจกรรม ในการลดเวลาที่ไมเกิดประโยชนให<เด็กนั้นมีเวทีสําหรับกิจกรรมนี้เพื่อ
หางไกลเกี่ยวข<องกับอบายมุขหรือวาป)ญหายาเสพติดนะครับก็นําเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ขอบคุณครับ ตอไปเลยนะครับ โครงการยุติธรรมชุมชน องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย อบจ.
เคลื่อนที่ จํานวน สองแสนสี่หมื่นบาท นะครับ ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ นายฑราวุธ กันทะเขียว เสนอขอแปร
ตัดลดทั้งโครงการ จํานวนเงิน สองแสนสี่หมื่นบาท เหลือจํานวนงบประมาณ ศูนยบาทนะครับ ก็ขอสงวนคํา
แปรญัตติรวมทั้งคณะกรรมการก็มีความเห็นนะครับ เป[นเอกฉันทแล<วก็ขอสงวนคําแปรญัตตินะครับ ก็ขอเชิญ
ทานฑราวุธ กันทะเขียวครับ
นายฑราวุธ กันทะเขียว สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานองคการทหารสวนจังหวัดเชียงรายนะครับ
ผมนายฑราวุธ กันทะเขียว สมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย เขตอําเภอขุนตาลนะครับ
โครงการข<อ 2.5 โครงการยุติธรรมชุมชนอบจ.เคลื่อนที่ จํานวนเงินสองแสนสี่หมื่นบาท เสนอขอแปรลดทั้ง
โครงการเป[นศูนยนะครับ เนื่องจากโครงการซ้ําซ<อนเพราะวาเรามีคลีนิคเซ็นเตอรอยูแล<วนะครับ ขอบคุณครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับ เชิญคณะกรรมการครับ
นายวสุพล จตุรคเชนทรเดชา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาสมาชิกสภาผู<ทรงเกียรติ
ผมวสุพล จตุร คเชนทรเดชา ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ งบประมาณครับ สําหรับโครงการนี้
ทางคณะกรรมการได<รับการชี้แจงวา เป[นโครงการที่กลุมความรวมมือ ของทางด<านอบจเชียงรายเรานะครับ
ตามความเดิมของทางด<านกระทรวงยุติธรรมวาอบจ. เชียงรายเรามีศูนยยุติธรรมชุมชนนะครับ แตทานลืมไป
หรือไมวากระทรวงยุติธรรมเขาให<ทางด<านทุกเทศบาล ทุกอบต. ทุกท<องถิ่น แม<กระทั่งที่วาการอําเภอก็ให<มี
ศูนยยุติธรรมชุมชนนะครับ องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายเราถ<าหากวาท<องถิ่นใดเขาทําไปแล<วนะครับ
ตรงนี้เขาทําไปหมดแล<วทานก็ยังไปทําซ้ําซ<อนกับเขาอีกนะครับ เลยมองเห็นวาองคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงรายควรจะนําโครงการที่เป[นภาพรวมภาพใหญๆ ซึ่งท<องถิ่นเขาทําไมได<ทํานะครับ แตตอนนี้โครงการนี้ไป
ทําซ้ําซ<อนกับท<องถิ่น ซึ่งเขาจะต<องปฏิบัติโดยทั่วไปอยูแล<วครับ เลยเป[นโครงการที่ซ้ําซ<อนนะครับ อาจจะแทบ
จะไมถือวาอยูในภารกิจหน<าที่โดยตรงนะครับ อีกครั้งนะครับเมื่อสักครูก็ได<ขออนุมัตินะครับคาใช<จายให<กับ
ศูนยยุติธรรมชุมชนตรงนี้ไปในเบื้องต<นแล<ว จึงเห็นวามีความซ้ําซ<อนครับขอบคุณครับ
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-41นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับ เชิญผู<บริหารครับ
นายดรุณพัฒน อินดี หัวหน1าสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ครับ เรียนทานประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู<ทรงเกียรติทุกทานครับ โครงการยุติธรรมชุมชนองคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงราย ถือวาเป[นโครงการใหม เป[นโครงการริเริ่มจากองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่องนี้
สืบเนื่องมาจากองคการบริหารสวนจังหวัดได<รับนโยบายของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งถือวาเป[นหนวยงานทางด<าน
การอํา นวยความยุติธรรมนะครับ ก็ได<มีนโยบายที่จะเชิญองคกรปกครองสวนท<องถิ่นทุกแหงได<เข<ารวมเป[น
เครือขายจัดตั้งเป[นศูนยยุติธรรมชุมชนองคกรปกครองสวนท<องถิ่น หลายแหงก็มีการจัดตั้งศูนยยุติธรรมชุมชน
เรียกวาศูนยยุติธรรมชุมชนตําบล ในสวนขององคการบริหารสวนจังหวัดก็เป[นองคกรปกครองสวนท<องถิ่น
เชนเดียวกัน ก็ได<รับหนังสือการขอความรวมมือในลักษณะนี้เชนเดียวกัน ที่นี้ในสวนของการดําเนินการถ<าเรา
ได<ดําเนินการจัดตั้งศูนยยุติธรรมชุมชน เราคงจะใช<ในระดับตําบลไมได< เราก็ใช<เป[นศูนยยุติธรรมชุมชนองคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงราย ถามวาโครงการนี้จุดประสงคจริงๆ ของโครงการเราต<องการที่จะทําให<เครือขาย
ยุติธรรมชุมชนในระดับองคการบริหารสวนจังหวัด ได<เป[นจุดเชื่อมนะครับได<เป[นที่พึ่งในการดําเนินงานของ
ศูนยยุติธรรมชุมชนในระดับตําบลในเขตพื้นที่ตางๆ ซึ่ งอาจจะมีชองวางในแงของการทํางานหรืออาจจะมี
ชองวางในการที่จะมีศักยภาพในการแก<ไขป)ญหา ในระดับการทํางานของศูนยยุติธ รรมระดับตําบล สําหรับ
องคประกอบของศูนยยุติธรรมชุมชนองคการบริหารสวนจังหวัด มีคณะกรรมการอยูคณะหนึ่งนะครับ ก็ทํา
หน<าที่ในการที่จะให<ความรู<ความเข<าใจรวมทั้งจะได<ปรึกษาหารือกัน สําหรับโครงการนี้เราได<นําเสนอกับทาง
ยุติธรรมจังหวัด ซึ่งทานก็ได<ให<ความกรุณาแนะนําวาเราควรจะทําที่ให<เกิดภาพรวมในแงของการให<ความรู<หรือ
แม<กระทั่งการขยายเข<าไปในพื้นที่ชุมชนตางๆ เพื่อสอดรับกับศูนยยุติธรรมชุมชนในระดับตําบล ในการที่ให<
ความรู<แกประชาชนแล<วจึงได<ดําเนินการโครงการยุติธรรมชุมชนองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่
ซึ่งก็มีลักษณะเบื้องต<นที่วางแผนในการทํางานก็คือจะจัดเป[น 4 โซน ในการที่จะออกไปลักษณะเหมือนกับ
ให<บริการให<คําแนะนํารวมทั้งให<ความรู<มีวิทยากรผู<ทรงความรู< ทั้งในสวนขององคการบริหารสวนจังหวัด แล<วก็
ในสวนของสํานักงานยุติธรรมจังหวัด มารวมกันในการที่จะออกไป เคลื่อนที่ในพื้นที่ตางๆ นะครับ ซึ่งก็จะมีใน
รายการคาใช<จายที่เกี่ยวข<องกับการดําเนินการตามที่อยูในระบุไว<ในโครงการนะครับ ก็เรียนทานประธานผาน
ไปยังทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อชี้แจงข<อมูลเพิ่มเติมครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับ มีอะไรครับ เชิญทานวสุพลครับ
นายวสุพล จตุรคเชนทรเดชา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ทานประธานสภาเพื่อนสมาชิกสภานะครับ นี่แหละครับนี่คือเหตุผลในการแปรญัตติครั้งนี้ถือวาเป[นนิมิต
หมายใหมขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายนะครับ จริงจริงแล<วในหลักการเหตุผลถ<าฟ)งชื่อโครงการ
ตามหลักการและเหตุผล ฟ)งในเรื่องของการวาความสวยหรูของโครงการนี้มันนาให<ผานมากเลยครับยังไงแล<วก็
ต<องให<ผาน แคฟ)งเทานั้น แตทานประธานสภาครับ เพื่อนสมาชิกผู<ทรงเกียรติ ถ<าหาวาเป7ดไปดู

/รายละเอียด...
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-42รายละเอียดกับประมาณการคาใช<จายวาโครงการนี้แหละจะเบิกคาใช<จายอะไรอยางไรบ<างนะครับ ก็คอนข<างที่
จะมีความคิดเห็นเป[นไปในทิศทางเดียวกับผู<แปรญัตติและคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งได<ระบุไว<ในคาใช<จายตรง
นี้ตามนี้ครับ มีการเบิกคาตกแตงสถานที่ใชไหมครับ เฉพาะคาตกแตงสถานที่นี้แปดพันกวาบาท มีการเบิกคา
วิทยากรอีกนะครับ หมื่นกวาบาทกับ สองหมื่นบาท มีการเบิกคากระเป~าเอกสาร ห<าหมื่นบาทนะครับ คําวาใช<
จายการตกแตงสถานที่ การจัดเตรียมเครื่องเขียนแบบพิมพมันปาเข<า ไปอีกห< าหมื่นกวาบาทนะครั บ นี่คือ
คาใช<จายที่มันคอนข<างที่จะไมได<มีความประหยัดอะไรเลยนะครับ เลยบอกวาโครงการในลักษณะเชนนี้แหละ
มันจะคุ<มคากับงบประมาณที่ลงไปหรือไมนะครับ นั่นคือความเห็นของคณะกรรมการที่มีตอมีเป[นไปในทางทิศ
เดียวกับผู<แปรญัตตินะครับ เป[นการใช<จายงบประมาณแบบฟุLมเฟVอยมาก ขอบคุณครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับผม ขอทําความเข<าใจอีกรอบหนึ่ง ก็คือก็เราเป7ดโอกาสให<ผู<สงวนคําแปรนะครับ ก็ได<อภิปรายกับ
คณะแปรญัตติในฐานะที่สงวนคําแปรด<วย เราก็ขอให<ผู<บริหารได<ชี้แจง ก็จะได<ข<ามข<อตอไปเลยนะครับ ดังนั้น
ทางคณะกรรมการทานจะอภิปรายในเรื่องของรายละเอียด ดีเทลแคไหนก็เอาให<ให<ตรงในระหวางขั้นตอนนี้
ทานใช<สิทธิสงวนคําแปรญัตติไปเลยนะครับ มันจะได<เป[นไปตามสเต็ปไปนะครับ อันนี้ขออนุญาตทําความ
เข<าใจพวกเรานะครับ ตอไปเป[นโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาท<องถิ่นในจังหวัด
เชียงรายนะครับ จํานวน สองแสนสามหมื่นห<าพันบาทนะครับ ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ นายสมนึก ใจจักร
เสนอขอแปรตัดลดทั้งโครงการ จํานวน สองแสนสามหมื่นห<าพันบาท เหลืองบประมาณ ศูนยบาท ก็ผู<แปรก็ขอ
สงวนแปรญัตตินะครับ มติคณะกรรมการก็เห็นชอบเป[นเอกฉันทตามผู<เสนอคํา แปรและคณะกรรมการก็ขอ
สงวนคําแปรญัตติ ก็ขอเชิญทานสมนึก ใจจักร ครับ
นายสมนึก ใจจักร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายที่เคารพ
กระผมนายสมนึก ใจจักร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย อําเภอเมือง เขต 6 นะครับ
ผมได<ยื่นคําเสนอคําแปรญัตติเสนอโครงการ ข<อ 2.2.9 หน<า 63 นะครับ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาท<องถิ่นในจังหวัดเชียงราย ด<วยงบประมาณ สองแสนสามหมื่นห<าพันบาท แล<ว
กระผมขอแปรลดทั้งโครงการ เหลืองบประมาณศูนยบาท เนื่องจากการใช<งบประมาณไมคุ<มคาในการที่จะมา
สร<างคน สร<างรายได< เพื่อที่จะพัฒนา เหตุผลที่แปรลดโครงการนี้นะครับ ขอบคุณครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับ เชิญคณะกรรมการครับ

/นางอทิตาธร...
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-43นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ดิฉันในนามของคณะกรรมการแปรญัตติ
นะคะ ในสวนของโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาท<องถิ่นในจังหวัดเชียงราย
จํานวนเงินสองแสนสามหมื่นห<าพันบาท ทางคณะกรรมการแปรญัตติมีความเห็นชอบ ตามที่มีผู<แปรยื่นขอ
เสนอแปรตัดลดทั้งโครงการนะคะ สืบเนื่องมาจากการได<เรียนเชิญทางคณะผู<บริหารได<นํารายละเอียดมาให<
พบวาในการจัดงานนั้นใช<ระยะเวลาในการจัดงานเพียงหนึ่งวัน ในขณะเดียวกัน ในสวนของความชัดเจนความ
ตอเนื่องและความรู<สัมฤทธิ์ผลของโครงการ ไมสามารถที่จะขยายผลตอเนื่องไปให<เห็นเป[นประจักษได<ตลอด
จนถึ ง โครงการนี้ จ ะมี ค วามซ้ํ า ซ< อนกั บหนวยงานอื่น โดยเฉพาะหนวยงานที่ มี ค วามชํ า นาญการทางด< า น
การศึกษาโดยตรงนะคะ ในสวนของคณะกรรมการแปร จึงมองวาเป[นการใช<งบประมาณอยางไมคุ<มคา
ประชาชนหรือวาเปKาหมายของโครงการนั้น ไมได<รับประโยชนตามงบประมาณที่ได<ตั้งไว<ตลอดจนถึงลักษณะ
ของโครงการที่ จัดเพี ยงหนึ่งวัน และเป[นการระดมป) ญหา ที่ มามัน ไมมีที่ไปของการที่ จะไปสัม ฤทธิ์ว าความ
ต<องการของโครงการนี้จริงๆแล<วคืออะไรคะ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับ ขอบคุณครับ เชิญทางผู<บริหารชี้แจงครับ
นายเกียรติคุณ จันแกน ผู1อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน
ผู1อํานวยการสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียน ทานประธานสภานะครับ ที่ทางองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ได<ตั้งงบประมาณเพื่อเป[น
การขั บเคลื่ อนในการจั ดการศึ กษาทั้ งในระบบนอกระบบ ด< ว ยภารกิ จ ขององคการบริ หารจั งหวั ด วาตาม
รัฐธรรมนูญและ พรบ.การศึกษา การกระจายอํานาจ ซึ่งมีหน<าที่ในการสงเสริมทักษะและสนับสนุนในการจัด
การศึกษาให<มีประสิทธิภาพ วัตถุประสงคที่ดําเนินการคือการระดมความคิดเห็นในการจัดการศึกษาจังหวัด
เชียงราย ถือวาเป[นจังหวัดที่ต<องพิจารณาเป[นพิเศษ สิทธิพิเศษตรงนี้ วาจะทําอยางไรให<คนเชียงรายมีคุณภาพ
ในการดํารงชีวิตก็ดี ในการดํารงอาชีพก็ดี อันนี้เป[นวัตถุประสงค ที่คิดไว<วาถ<าหากเราได<ระดมความคิดเห็นจาก
ทุกภาคสวน ไมวาจะเป[นผู<ประกอบการ ผู<ทรงคุณวุฒิ ผู<ปกครองตัวแทนชุมชนโรงเรียน นักเรียน นักศึกษา ถ<า
หากข<อมูลวาทิศทางที่จะจัดการศึกษา เป[นการขับเคลื่อนของอบจ.แนวทางนี้และเป[นเครือขายในการจัด
การศึกษาทั้งจังหวัดด<วยนะครับ ในการขับเคลื่อนนี้ก็มีข<อจําจัดในหลายเรื่อง แตถ<าหากวาองคการบริหาร
จังหวัดเชียงรายดําเนินการ และเป[นศูนยกลางในการการขับเคลื่อนในการประสานงานโดยฟ)งความคิดเห็นของ
ภาคประชาชนหรือผู<มีสวนเกี่ยวข<องทั้งหมด วาเราจะจัดการศึกษาให<กับคนเชียงรายเป[นลักษณะทางไหนนะ
ครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ขอบคุณครับ ตอไปเลยนะครับ โครงการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตรนะครับจํานวนเงิน สามแสนบาท
ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ นายสมนึก ใจจักร เสนอขอแปรตัดลดบางสวนนะครับ จํานวน หนึ่งแสนบาท เหลือ
งบประมาณ สองแสนบาทนะครับ ผู<แปรขอสงวนคําแปรญัตตินะครับ คณะกรรมการก็ขอสงวนคําแปรญัตติ
ด<วยนะครับ เชิญทานสมนึก ใจจักรครับ
/นายสมนึก...
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-44นายสมนึก ใจจักร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ประธานสภาที่เคารพครับ ผมได<ยื่นคําแปรญัตติโครงการกิจกรรมวันวิทยาศาสตรในงบประมาณ
สามแสนบาท แล<วแปรลดบางสวนหนึ่งแสนบาท คงเหลืองบประมาณไว< สองแสนบาท ตอเนื่องจากผมได<
สังเกตวันวิทยาศาสตรที่ผานมาผมได<เข<ารวมกิจกรรมสังเกตดูแล<ววากิจกรรมตรงนั้นนาจะใช<งบประมาณไมถึง
สามแสน นาจะแปรลดลงไปนะครับ เพื่อที่จะให<ใช<คุ<มคาในการที่เราจะใช<งบประมาณในปZ 2561 เป[นเหตุผล
ที่ผมได<ยื่นเสนอขอคําแปรลดบางสวนนะครับ ขอบคุณครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับ เชิญทานคณะกรรมการแปรญัตติครับ
นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาที่เคารพคะ ดิฉันฐานะคณะกรรมการแปรญัตตินะคะ มีความเห็นชอบตาม
ความเห็ น ของคณะกรรมการทานผู<ยื่ น แปร ซึ่ ง แปรตั ดลดจากงบประมาณ สามแสนบาท เห็น ควรตั ด ลด
หนึ่งแสนบาทคงเหลือเงินจํานวน สองแสนบาท เนื่องจากวาในโครงการกิจกรรมวันวิทยาศาสตรนี้มีการจัดงาน
ตอเนื่องมาแล<วหลายปZนะคะซึ่งในแตละปZ ใช<งบประมาณไปเป[นจํานวนทั้งสิ้นอยูที่ประมาณ สองแสนสามหมื่น
บาทนะคะ ทั้งนี้ไมมีการขยายผลตอด<วยในลักษณะของกิจกรรมและที่สําคัญก็คือเป[นการจัดเฉพาะกลุมของ
นักเรียนไมมีการขยายนะคะ ไมมีการเข<ารวมกิจกรรมของทั้งในสวนของนักเรียนนักศึกษาทั้ง 18 อําเภอนะคะ
ตามเหตุผลพิจารณาครั้งนี้ลักษณะของการจัดงานก็ยังไมมีการขยายผลหรือวาในลักษณะของการพัฒนาวาจะ
สงเสริมทางวิทยาศาสตรให<กับเด็กนักเรียนจังหวัดเชียงรายคะ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับเชิญผู<บริหารครับ
นายเกียรติคุณ จันแกน ผู1อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน
ผู1อํานวยการสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียน ทานประธานสภา ในสวนรายละเอียดของการใช<จายนะครับ ดําเนินการเป[นกิจกรรมที่ให<กับ
เด็ ก เด็ ก ที่ ม ารวมกิจ กรรมมี ส ถานศึ กษาในจั ง หวั ด เชี ยงรายนะครั บ ที่ทํ า กิจ กรรมรวมกั น คาใช< จายเป[ น
คาอาหาร เครื่องดื่มและอุปกรณที่ใช<ในการดําเนินกิจกรรม เป[นบูธนิทรรศการหรือกิจกรรมที่ทํารวมกันกับ
หนวยงานตางๆ และการเสนอโครงงานกลุมเปKาหมายที่เข<า รวมเป[นทั้งเด็กในสถานศึกษาตางอําเภอ สพฐ.
สพม. ได<ให<ความรวมมือเป[นกิจกรรมที่ดําเนินการตอเนื่องโดย ใช<งบประมาณอยางคุ<มคา ที่ผานมา ใช<ทุกบาท
ทุกสตางคให<กับเด็กเป[นสวนใหญ มีการประชุมวางแผนวา แตละปZวาทําอะไร โครงงานที่รวมกิจกรรม มีการ
ปรับเปลี่ยนไปทุกครั้ง
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับ ขอบคุณครับ ข<อตอไปเลยนะครับ โครงการการแขงขัน อบจ.เชียงรายมินิมาราธอน จํานวนเงิน
300,000.- บาท ผู< ยื่ น เสนอคํ า ขอแปรญั ตติ นายสมนึ ก ใจจั ก ร เสนอขอแปรตั ด ลดบางสวน จํ า นวน
100,000 บาท เหลืองบประมาณ 200,000 .- บาท ผู<แปรขอสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการมีมติเป[น
เอกฉันท และคณะกรรมการก็สงวนคําแปรญัตติครับ ขอเชิญทานสมนึก ใจจักร
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-45นายสมนึก ใจจักร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายสมนึก ใจจักร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงราย ก็ได<ยื่นคําแปรของโครงการการแขงขัน อบจ. เชียงราย มินิมาราธอนในงบประมาณสามแสนบาท
แล<วก็แปรลดบางสวนหนึ่งแสนบาท เนื่องจากปZที่ผานมาเป[นปZแรกนะครับ ซึ่งสังเกตด<วยวากิจกรรมที่ได<จัดไป
เห็นผู<เข<ารวมกิจกรรมคอนข<างจะบางตานะครับ ก็คิดวาคงมีผลที่การใช<งบประมาณจะมากเกินไป และก็ด<วย
เหตุและผลขอแปรลดบางสวนหนึ่งแสนบาท สวนที่เหลือเอาไว<ใช<จายในกิจกรรมสองแสนบาทครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับผม เชิญคณะกรรมการครับ เชิญครับ
นายวสุพล จตุรคเชนทรเดชา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาทานสมาชิกผู<ทรงเกียรติครับ คณะกรรมการแปรญัตติขอแจ<งเหตุผลวาที่เรา
ไมได<ตัดโครงการนี้เป[นศูนยทั้งหมดนะครับ เราเห็นดีด<วยก็ให<ทําตอไปเพื่อจะได<เป[นหน<าเป[นตาของทางด<าน
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายเรา แตทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ ที่มีเหตุผลที่ต<องตัดคาใช<จายบางอยางที่ใช<จาย
อยางไมประหยัดที่ฟุLมเฟVอยเหลือเกิน โครงการนี้มีการเบิกจายคาใช<จายดังนี้ครับ
1. คาเงินรางวัล เจ็ดหมื่นห<าพันบาท 2. ถ<วยรางวัล สี่หมื่นห<าพันบาท 3. คาตอบแทนคณะกรรมการการ
ตัดสิน สามหมื่นบาท คาตอบแทนผู< ชวยคณะกรรมการตัด สินนะครับ มีกรรมการไมพอมีผู<ชวยอีกนะครั บ
สามหมื่นบาท คาจัดสถานที่ คาดอกไม<ตกแตงโพเดียมราคา สองหมื่นบาทนะครับ สองหมื่นบาทคาจ<างจัดทํา
ปKายไวนิล สามหมื่นบาทคาเชาอุปกรณเทคนิค สองหมื่นบาทนะครับคาใช<จายในการอื่นๆก็มีอะไรบ<างเราก็ไม
วาการเป[นเบ็ดเตล็ดและกันอีก สองหมื่นห<าพันบาทเรามองเห็นวาทานใช<จายอยางฟุLมเฟVอยเกินนะครับ จึง
เรียนแจ<งตอสภาแหงนี้มาครับเราจึงมีความเห็นชอบกับทางด<านผู<แปรญัตติในครั้งนี้ด<วยมติ เจ็ดตอศูนยครับ
ขอบคุณครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับ ขอบคุณครับ เชิญทานรองเข<ามาด<วยนะครับ ทานรองประธาน เชิญผู<บริหารครับผม
นายเกียรติคุณ จันแกน ผู1อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน
ผู1อํานวยการสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียน ทานประธานสภาและผู<บริหาร โครงการนี้มีความต<องการในเรื่องที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนเชียงราย เป[นโครงการที่สงเสริมการออกกําลังกาย เพื่อคุณภาพชีวิต ตลอดจนถึงการสงเสริมสูความเป[น
เลิศ ในสวนที่จะพัฒนาเยาวชนและประชาชนที่มีทักษะพื้นฐานที่จะมาเป[นนักกีฬา ด<านนักวิ่งวิ่งระยะทางสิบ
กิโลเมตรจนถึงสามสิบกิโลเมตร ที่จะมาพัฒนาตรงนี้ คาใช<จายเป[นไปตามระเบียบ ในการใช<จริงเบิกตามความ
จําเป[นที่ดําเนินการเป[นการใช<จายอยางประหยัด และเป[นไปตามระเบียบวาด<วยการเบิกจายเป[นโครงการที่
สอดคล<องกับนโยบายภาครัฐด<วย เป[นการปKองกันการเกี่ยวข<องกับอบายมุขและสิ่งเสพติดทั้งหลาย ในอํานาจ
หน<าที่ในการจัดตั้งงบประมาณเรื่องสุขภาพ พลานามัย
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-46นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
โครงการตอไปครั บ โครงการมานตั ด อากาศ จํ า นวนเงิ น หนึ่ ง แสนสองหมื่ น เก< า พั น หกร< อ ยบาท
เสนอคําขอแปรญัตติ นายสมนึก ใจจักร เสนอขอแปรตัดลดทั้งโครงการ จํานวนหนึ่งแสนสองหมื่นเก<าพัน
หกร<อยบาท เหลืองบประมาณศูนยบาท ผู<เสนอขอสงวนคําแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ มีมติเป[น
เอกฉันทและก็ขอสงวนคําแปรญัตตินะครับ ก็ขอเชิญทานสมนึก ใจจักรครับ
นายสมนึก ใจจักร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรี ย น ทานประธานสภาที่ เ คารพ โครงการมานตั ด อากาศนะครั บ ซึ่ ง อาจงบประมาณที่ ตั้ ง ไว<
หนึ่งแสนสองหมื่นเก<าพันหกร<อยบาท ผมแปรลดทั้งโครงการนะครับ เหลือศูนยบาท เนื่องจากเป[นการใช<เงินไม
ประหยัดแล<วก็ไมสงผลตอการสร<างคน สร<างงาน สร<างรายได<และการพัฒนาอยางแท<จริง นี่คือเป[นเหตุผลที่ลด
ทั้งโครงการครับ
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่หนึ่ง
เชิญทานอทิตาธรครับ
นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ในฐานะคณะกรรมการแปรญัตติในสวน
ของมานตัดอากาศจํานวนเงิน หนึ่งแสนสองหมื่นเก<าพันหกร<อยบาท คณะกรรมการแปรญัตติมีมติเป[นเอกฉันท
ที่จะขอแปรตัดลดทั้ง 7 ทานนะคะให<ให<เหลือจํานวน ศูนยบาท เนื่องจากวามานตัดอากาศนี้เป[นอุปกรณที่ใช<
สําหรับในสวนของห<างสรรพสินค<าที่จําเป[นวา มีคนเข<าออกอยูตลอดเวลา เพื่อให<เป[นการประหยัดในสวนของ
คาไฟจึงจําเป[นต<องมีในสวนของมานตัดอากาศ แตวาอาคารหอประชุมคชสาร ซึ่งจากการที่ได<สอบถามจาก
ผู<บริหารที่ได<เข<ามาชี้แจงและข<อมูลนั้นจะนําไปใช<ในอาคารหอประชุมคชสาร ดิฉันมองวาในสวนของอาคารนี้
คงจะไมได<มีผู<คนจํานวนมากมายพอที่จะได<เดินทางเข<าออกจนทําให<ไมมีเวลาที่จะป7ดประตู เพื่อไมให<แอรต<อง
ทํางานหนัก ทั้งนี้มองวามันเป[นเรื่องของไมใชความจําเป[น ไมใชความจําเป[นตลอดจนถึงไมใชป)ญหาความ
ต<องการของประชาชน ของชาวจังหวัดเชียงรายอยางแท<จริง ในการตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อมานตัดอากาศ
เป[นการใช<งบประมาณอยางไมประหยัดไมสงผลตอการสร<างงาน สร<างรายได<หรือจะมีการพัฒนาในสวนของ
อาชีพแตอยางใดนะคะ จึงมติของคณะกรรมการจึงมีมติวาตัดลดโครงการจัดซื้อมานตัดอากาศจํานวนเงิน
หนึ่งแสนสองหมื่นเก<าพันหกร<อยบาท ทั้งโครงการคะ
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่หนึ่ง
ครับขอบคุณครับ เชิญฝLายบริหารครับ
นายวสุพล จตุรคเชนทรเดชา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เดี๋ยวนะครับ ทานประธานครับ ทานประธานต<องเข<าใจนะครับวา คณะกรรมการแปรญัตติมี 7 ทาน
ครับ ทานนี่พึ่งอภิปรายไปทานเดียวครับ ทานทราบนะครับวามีคณะกรรมการแปรญัตติอีก 7 ทาน ทานต<องให<
โอกาสคณะกรรมการนะครับ
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่หนึ่ง
เชิญทานวสุพลครับ เชิญครับ
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-47นายวสุพล จตุรคเชนทรเดชา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ทานประธานในที่ประชุมนะครับ มานตัดอากาศตรงนี้หรือเรื่องที่อภิปรายมานั้น ก็เป[นโครงการที่
คอนข<างที่จะฟุLมเฟVอยไมสามรถที่จะให<โครงการนี้เป[นเยี่ยงอยางนะครับ เยี่ยงอยางตอการบริหารงานนะครับ
เรื่องการ ตั้งโครงการลักษณะนี้อีกตอไป เพราะวากรรมการแปรญัตติได<มองเห็นวานะครับ ถ<าจะทําโครงการ
โครงการนี้ให<มันผานไปนะครับ ตอไปนี้ทุกกองทุกฝLายงานในสังกัดขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ก็คงจะมาขอลักษณะโครงการนี้จากสภาอีกตอไปแล<วครับ เรากลัววาจะเป[นเยี่ยงอยางนะครับในการขอใช<จาย
งบประมาณหน<าที่ฟุLมเฟVอยขอบคุณครับ
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่หนึ่ง
ทานคณะกรรมการทานใดจะอภิปรายเชิญครับ ไมมีเชิญทานผู<บริหารครับ
นายเกียรติคุณ จันแกน ผู1อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน
ผู1อํานวยการสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียน ทานประธานนะครับ ทานกรรมการทุกทานครับ เหตุผลในการตั้งงบประมาณที่ขอจัดซื้อมาน
ตัดอากาศ ก็เนื่องจากที่ผานมาห<องประชุมคชสารจะมีคนมาใช<หรือหนวยงานตางๆ มาใช<มากมาย ไมวาการใช<
ประชุม การจัดนิทรรศการ จะมีการเป7ดเข<าเป7ดออกตลอดเวลา ฝLายผู<บริหารได<มองเห็นวาถ<าเรามีเทคโนโลยี
ในสวนที่จะชวยได<ในการที่จะไมต<องเป7ด ป7ดประตูทําให<การทํางานระบบไฟเพิ่มคาใช<จายเพิ่มขึ้นนะครับ ซึ่ง
โครงการนี้เป[นแนวทางหนึ่งที่จะชวยกันแก<ป)ญหาในเรื่องการประหยัด เรื่องความความเย็นนะครับ ในชวงที่
อากาศมันร< อน ให<มีค วามลักษณะดูแลเรื่ องความเย็นตลอดเวลา โดยที่ ขณะที่เ ป7ด ออก เป7ด เข< า ชองใหญ
นะครับ เป[นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเป[นเหตุผลประกอบในการจัดตั้งงบประมาณครับ
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่หนึ่ง
ครับขอบคุณครับ ตอไปโครงการที่ 2.10 ข<อที่ 1.1 หน<า 130 โครงการของเลนพื้นบ<านล<านนา
จากอุjยสูหลานจํานวนเงิน สองแสนบาท ผู<นําเสนอคําแปรญัตตินายสมนึก ใจจักร เสนอแปรลดทั้งโครงการ
เหลือจํานวนศูนยบาท การสงวนคําแปรญัตติผู<เสนอคําขอแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ เชิญทานสมนึกครับ
นายสมนึก ใจจักร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายครับ กระผมได<ยื่นคําแปรญัตติโครงการ
ของเลนพื้นบ<านล<านนาจากอุjยสูหลาน ผมมองนะครับวาใช<งบประมาณไมคุ<มคาแล<วก็ไมถึงพี่น<องประชาชนที่
เดือดร<อนนะครับ เพราะวาตรงนี้เป[นของเลนพื้นบ<านนะครับ แล<วซึ่งตอนนี้ผู<เฒาผู<แกหรืออุ<ยนะครับ ถ<าเราจะ
จัดกิจกรรมที่หอประชุมใด ชุมนุมที่จะมาเลาสูให<ลูกให<หลานฟ)ง แตโครงการตรงนี้อาจไมชัดเจนนะครับ ผมก็
แปรลดทั้งโครงการเหลือศูนยนะครับ เหตุผลที่ให<กับสภาแหงนี้ไปรับทราบครับ ขอบคุณครับ
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่หนึ่ง
เชิญทานคณะกรรมการแปรญัตติครับ เชิญทานอทิตาธรครับ

/นางอทิตาธร...

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

-48นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
สําหรับโครงการของเลนพื้นบ<านล<านนาจากอุjยสูหลาน จํานวนเงิน สองแสนบาทนะคะ ตามที่ได<ฟ)งคํา
ชี้แจงจากทางผู<บริหารในการจัดงานนี้จะจัดรวมอยูที่เดียวที่ในเมืองเชียงรายนะคะ ทีนี้พอมามองในสวนของวา
ผู<เข<ารวมการอบรมมีความเป[นไปไมได< ที่จะสามารถกระจายผู<สูงวัย มาจากแตละอําเภอได<นะคะตลอดจนถึงใน
สวนของผู< ที่ จ ะเข< า มารั บ การอบรม มองวาความสั ม ฤทธิ์ ผ ลของโครงการไมสอดคล< อ งกั บ ลั ก ษณะของ
วัตถุประสงคที่ทานตั้งเอาไว< ทางคณะกรรมการจึงมีเห็นวาในลักษณะของการจัดงานของเลนพื้นบ<านล<านนา
จากอุjยสูหลาน มีความเห็นวาควรจะไปแยกไปในแตละเขตพื้นที่มากกวาจากเปKาหมายของผู<เข<ารับการอบรม
นั้นจะสอดคล<องกับความเป[นจริงตามที่ทานสร<างไว<มากกวาคะ
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่หนึ่ง
ครับ ขอบคุณครับมีคณะกรรมการทานใดจะอภิปรายครับ เชิญครับ ไมมีเชิญฝLายบริหารครับ
นายเกียรติคุณ จันแกน ผู1อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน
ผู1อํานวยการสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียน ทานประธานนะครับ โครงการนี้เป[นโครงการที่สงเสริมด<านการศึกษาศาสนาและศิลปะจารีต
ประเพณีนะครับ และภูมิป)ญญาในท<องถิ่นนะครับ ซึ่งจะให<เด็กและเยาวชนในท<องถิ่นเราเป[นการสืบสานสิ่งที่ดี
งาม ไมวาจะเป[นของโบราณที่มีภูมิป)ญญาในท<องถิ่นมีการทําของเลนมากมาย ซึ่งชวงหลังมานี้รุนเทคโนโลยี
วิท ยาศาสตรและการศึก ษาเข< า มาทํา ให< เด็ กและเยาวชนจะหางไกลตรงนี้ ไ ปและเป[ นการรณรงคเกี่ย วกั บ
ภู มิป)ญ ญาในท< องถิ่ น ด<ว ย แล< ว จะเป[ นการอนุ รัก ษผู< ที่มี ประสบการณที่ ถ ายทอดถึ ง รุ นลู กรุ นหลานนะครั บ
เป[นการอนุรักษเริ่มต<นทางโครงการคิดไว<วาต<องมีจุดเริ่มต<นกอน จึงตั้งงบประมาณไว<เป[นจุดเริ่มต<นแล<วก็ขยาย
ไปในอนาคตเป[นการอนุรักษสิ่งที่ดีงามของบ<านเมืองเราให<สูลูกสูหลานตอไปในอนาคตครับ
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่หนึ่ง
ครับขอบคุณครับ ตอไปโครงการที่ 11 โครงการฝ`กอบรมให<ความรู<ด<านการปKองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในสถานศึกษาจํานวนเงิน สี่แสนบาท ผู<ยื่นเสนอคําแปรญัตตินายบัณฑิต สุรินทรเปา เสนอแปรตัดลด
ทั้งโครงการจํานวน สี่แสนบาท เหลืองบประมาณศูนยบาท การสงวนคําแปรญัตติผู<เสนอคําแปรขอแปรญัตติ
เชิญทานบัณฑิตครับ ขอเชิญทานวสุพลกอนครับ
นายวสุพล จตุรคเชนทรเดชา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ขออนุญาตทานประธานสภานะครับ ในสวนของการยื่นแปรญัตติของทานบัณฑิต สุรินเปานะครับ
จากจํานวนโครงการทั้งหมดที่ทานได<ยื่นมานะครับ โครงการที่ 2.13 ข<อ 1.1.5 หน<า 84 เป[นโครงการจัดงาน
มหกรรมรวมพลังปKองกันโรคติดตอจํานวนเงิน สองแสนบาท โครงการนี้ทานบัณฑิต สุรินเปานะครับ พร<อม
คณะกรรมการจะไมขอแถลงใดๆ ตอสภาซึ่งขอถอนนะครับการแปรญัตติ ตามระเบียบข<อที่ 55 ขอบคุณครับ
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่หนึ่ง
ข<อ 2.11 ครับข<อ 1.1 หน<า 46 การฝ`กอบรมด<านการปKองกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา
เชิญทานบัณฑิตครับ
/นายบัณฑิต...
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-49นายบัณฑิต สุรินเปา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาผู<บริหารและสมาชิกสภาทุกทานครับ ผมนายบัณฑิต สุรินเปา สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย แมสาย เขต 2 โครงการฝ`กอบรมด<านการปKองกันและสาธารณภัยใน
สถานศึกษานั้นจํานวนเงิน สี่แสนบาท ผมขอแปรลดเหลือศูนยบาท เนื่องจากเป[นรายการซ้ําซ<อนกับเทศบาล
อบต.หรือหนวยงานอื่นด<วยครับ
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่หนึ่ง
คณะกรรมการทานใดจะอภิปรายครับ เชิญครับ ไมมีนะครับ เชิญทานฝLายบริหารครับ
นางทัชชา สามัคคีนิชย ผู1อํานวยการกองปCองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เรียน ทานประธานสภาทานสมาชิกผู<ทรงเกียรตินะคะ ขออนุญาตอธิบายนะคะ วาในสวนของการ
อบรมให<ความรู<ในสถานศึกษา อํานาจหน<าที่ในสวนของการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายนอกจากจะจัดในเรื่อง
ของการศึกษาแล<วนะคะ ก็ยังจะให<ข<อมูลในเรื่องของการปKองกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษามันก็
เป[นสิ่งหนึ่งที่อยูในภารกิจของกองปKองกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะ มีเรื่องที่จะต<องให<ความรู<ในเรื่องของ
การปKองกันบรรเทาสารภัย เปKาหมายของเราก็คือในข<าราชการครู บุคลากรทางด<านการศึกษาและนักเรียนใน
สถานศึกษา ก็เราจะทําก็คือเราจะทําในโรงเรียนมัธยมประจําอําเภอ ซึ่งในที่นี้ก็คือเราจะกําหนดกลุมเปKาหมาย
ไว< ก็ คือในสวนของ 4 เขต พื้ น ที่ก ารศึ ก ษาด< ว ยกั น ก็จ ะมี ในสวนของโรงเรี ยนมั ธ ยมซึ่ง ในสวนของการ
ประสานงานก็คือ เราได<ประสานงานกับสํานักงานเขตการศึกษากอนที่จะต<องเข<าไปดําเนินการในสวนของการ
จัด กลุ มนี้ ค ะ ต< องทํ า รวมกัน กับเป[น ข< า ราชการครู บุค ลากรทางการศึ ก ษาและนั ก เรี ย นในสถานศึ ก ษาของ
โรงเรียนมัธยมประจําอําเภอคะ ขอบคุณมากคะ
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่หนึ่ง
ครับผมขอทําความเข<าใจสมาชิกที่ยื่นแปรนะครับ วากอนทานจะขึ้นยื่นอภิปรายกรุณาแจ<งชื่อสกุลแล<ว
ก็สังกัดทานใดมาจากอําเภอไหนด<วยนะครับ เผื่อจะได<มีการลงบันทึกรายงานในการประชุมตอไปนะครั บ
ขอบคุณครับตอไปนะครับ ข<อ 2.12 ข<อ 1.1.6 หน<า 93 นะครับ โครงการเสริมสร<างความรู<พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเพื่อการอยูรวมกันระหวางผู<ด<อยโอกาสคนไร<ที่พึ่งและชุมชน จํานวนเงินนะครับ หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาท
ผู< ยื่ นขอคํ า แปรญั ต ติน ายบั ณฑิต สุ ริ นเปา เสนอแปรญั ตติ เสนอแปรตั ดลดทั้ งโครงการจํ า นวน หนึ่ งแสน
เจ็ดหมื่นบาท เหลือประมาณศูนยบาท การสงวนคําแปรญัตติผู<เสนอคําขอแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ เชิญ
ทานบัณฑิตครับ
นายบัณฑิต สุรินเปา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับผมนายบัณฑิต สุรินเปาครับ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย แมสาย เขต 2
โครงการเสริมสร<างความรู<พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการอยูรวมกันระหวางผู<ด<อยโอกาสคนไร<ที่พึ่งและชุมชน
จํ า นวน หนึ่ ง แสนเจ็ ด หมื่ น บาทนั้ น กระผมขอแปรลดทั้ ง โครงการ จํ า นวนดั ง กลาวให< เ หลื อ ศู น ยบาท
เนื่องจากวาผู<ด<อยโอกาสผู<ไร<ที่พึ่งผู<ไร<ที่พักพิงตลอดจนผู<ไมมีความสามารถใด ๆ นั้น ขอยกตัวอยางวา เชน
ขอทาน ผู<วิกลจริต เรรอน ใชไหมครับ
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่หนึ่ง
มีคณะกรรมการทานใด เชิญทานอทิตาธรครับ
/นางอทิตาธร...
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-50นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ดิฉันอทิตาธร วันไชยธนวงศ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย อําเภอเทิง เขต 2 คะ
ในสวนของโครงการเสริมสร<างความรู<พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการอยูรวมกันระหวางผู<ด<อยโอกาสคนไร<ที่พึ่งและ
ชุมชนจํานวน หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทนั้น คณะกรรมการแปรญัตติได<แจ<ง ทางผู<บริหารทางผู<อํานวยการกอง
ปKองกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะ ได<มาให<ข<อมูลพบวาในงบประมาณจํานวน หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทนั้น
เป[นเรื่องของการจัดแตงดอกไม< หนึ่งหมื่นบาท กระเป~าใสเอกสารจํานวน ห<าหมื่นบาท คาตอบแทนวิทยากร
สองกลุ ม สองหมื่ น แปดพั น บาท และอุ ปกรณในการดํา เนิ นกิ จ กรรมรวมแล< ว หนึ่ง แสนเจ็ ด หมื่ น บาท
งบประมาณที่ใช<นั้นล<วนเป[นงบประมาณที่ใช<สําหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณและงานตกแตง ในขณะเดียวกันผู<ที่
เข<ารับการอบรมนั้น จะเป[นผู<ยากไร<จะเป[นผู<ที่ไร<ที่พึ่ง ที่ไปนํารายชื่อมาจากในสวนของศูนยฝLายสงเคราะห
ชวยเหลือผู<พิการผู<ด<อยโอกาส จึงมองเห็นวาความเป[นไปได<ของการดําเนินการในโครงการนั้น เป[นการยากที่จะ
สามารถทําโครงการนี้ให<ประสบความสําเร็จได<โดยเฉพาะการนําพาผู<ไร<ที่พึ่งผู<ด<อยโอกาสหรือผู<ที่มีความยากไร<
ในแตละชุ ม ชนที่ จ ะนํ า เข< า มารวมกั น ได< ทั้ ง นี้ ค ณะกรรมการแปรญั ต ติ ก็ ไ ด< มี ข< อ เสนอให< กั บ ทางผู< บ ริ ห าร
โดยเฉพาะทานผู<อํานวยการกองนะคะวาหากเป[นไปได<นั่นหมายถึงจะต<องไปอบรมในสวนของในชุมชนเพื่อการ
ยอมรับผู<ไร<ที่พึ่งผู<ด<อยโอกาสมากกวาที่จะนําพาเขาเหลานั้นได<เข<ามาอบรมในสถานที่ที่ทานจัดไว<เพียงสถานที่
เดียวแล<วก็งบประมาณสวนใหญ เรื่องของวัสดุอุปกรณนะคะ
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่หนึ่ง
มีคณะกรรมการทานใดครับ จะอภิปราย เชิญทานวสุพลครับ
นายวสุพล จตุรคเชนทรเดชา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับทานประธานสภาเพื่อนสมาชิกสภาผู<เกียรตินะครับ มีบันทึกนะครับมีบันทึกหลักฐานประกอบการ
ชี้แจงของฝLายบริหารตอคณะกรรมการแปรญัตติไว<ที่หน<า 49 ครับ ชี้ให<เห็นเลยครับหน<า 49 ตรงนี้นะครับ
ทานเป7ดไปดูครับ ก็ได<ชี้แจงมาในสวนของโครงการให<กับผู<ด<อยโอกาส ถ<า ย<อนไปในขั้นหลักการและเหตุผล
เป[นโครงการที่สวยหรูเพอรเฟกสมากเลยครับ นาทํามากนะครับ แตเป7ดดูไส<ในในขั้นตอนของการปฏิบัติและ
หมวดของประมาณการคาใช<จาย ถามวาโครงการที่จะทํา ทําอะไรทํายังไงก็คือจะเอาคนจรจัดคนระเหเรรอนที่
นอนอยูตามปKายรถเมล ใต<สะพานลอยอะไรมาอบรมนะครับ ผมเลยมานั่งคิดกับคณะกรรมการแปรญัตติวามัน
ไมนาจะเป[นโครงการที่จะปฏิบัติได<จริงนะครับ ไมนาจะเป[นโครงการที่เป[นไปได<จริง เอาคนระเหเรรอนจรจัด
อะไรตางๆ นะครับ ถึงแม<จะไปขอข<อมูลจากหนวยงานกรมกองใดมันก็ตามนะครับวาไมนาจะปฏิบัติได<จริงและ
โครงการในลักษณะนี้นะครับ หากทานประธานสภาบอกวาปฏิบัติได<จริงหรือตรงไหนต<องใช<อบรมด<วยกัน
สําหรับโครงการนี้ แล<วทีนี้ทานประธานครับ มีคาใช<จายตั้งจายมา หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาท มีคําตอบอยูในนั้น
อยางชัดเจนวาเป[นการลักษณะของแบงงานนะครับ หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาท ไปให<เจ<าหน<าที่เขาทํานะครับ โดย
ฝLายบริหารแบงไป ก็เลยต<องออกมาลักษณะเป[นโครงการเป[นแบบนะครับ เขียนแล<วออกมากอนเลยมีบันทึก
ชัดเจนในหน<า 48 ขอตั้งคาใช<จายงบประมาณ หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทครับ เอาคนจรจัดคนเรรอนมานะครับ
เอามาทําอะไร ขอตั้งจายเบิกจายคาตกแตงสถานที่ด<วยดอกไม<ครับทานประธาน หนึ่งหมื่นบาทนะครับ เอาคน
เรรอนจรจัดอยูตามถนนหนทางปKายรถเมลใต<สะพานลอยมาดูดอกไม< หนึ่งหมื่นบาท หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาท
/ซื้อกระเป~า...
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-51ซื้อกระเป~าใสเอกสารให<อีก ห<าหมื่นบาทครับทาน เป[นหกหมื่นแล<วนะครับ ทานลองคิดภาพตามนั้นเพื่อวา
ความวามันเกิดอะไรขึ้นกับการบริหารจัดการและขณะนี้ถึงเป[นที่มาของการแปรญัตติในวันนี้นะครับมีวิทยากร
คาวิ ท ยากร สองหมื่ น แปดพั น บาทครั บ ทาน นะครั บ ที่ จ ะคุ ย กั บ คนที่ ร ะเหเรรอนนะครั บ ผมก็ ไ มแนใจ
เหมือนกันวาทานจะต<องไปจ<างระดับชํานาญการขนาดไหน ที่ทานจะต<องจ<างวิทยากรมา สองหมื่นแปดพันบาท
นะครับ มีการเบิกจายคาตกแตงสถานที่นะครับ เครื่องเสียงงานอีกเป[นจํานวนเงิน บาท นะครับ หนึ่งหมื่นแปด
พันสี่ร<อยบาท ทานประธานสภาครับ ผมเคยจ<างล<านนาคอมโบ<ไปจัดคอนเสิรตงานวันเกิดให<คุณแมเลยนะครับ
ซึ่งผมวาเป[นการใช<จายงบประมาณ อยางฟุLมเฟVอยนะครับ และไมมีความจํา เป[นโครงการนี้อาจจะนําไปสู
ทิศทางในการปฏิบัติ ไมได<ด<วยซ้ําไปนะครับ วงเงินที่ทานจะขออนุมัติเบิกจายในการเตรียมการของทานคา
ดอกไม< หนึ่งหมื่นบาท คาเชาอุปกรณห<องเสียง หนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะครับ คนที่สติไมดี คนระเหเรรอนยังย
ไมได<เข<าอบรมโดยเฉพาะคาเตรีย มการ หนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะครับ อาจจะเหลือไว<ก็คือคาอาหารและ
เครื่องดื่มไว<ให<พวกเขาอยูประมาณ สี่หมื่นกวาบาท ห<าหมื่นถือวาเป[นการใช<จายที่แบบไมประหยัดครับทาน
ครับ ขอบคุณครับ
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่หนึ่ง
ครับ ขอบคุณครับ เชิญฝLายบริหารครับ
นางทัชชา สามัคคีนิชย ผู1อํานวยการกองปCองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เรียน ทานประธานสภาและทานสมาชิกผู<ทรงเกียรติคะ ขออนุญาตชี้แจงนะคะวากอนอื่นขออนุญาต
ที่ ใ ห< คํ า นิ ย ามกั บ ความหมายของคํ า วาคนไร< ที่ พึ่ ง นะคะ ตาม พรบ.ของคุ< ม ครองคนไร< ที่ พึ่ ง พ.ศ. 2557
หมายความวาบุ ค คลซึ่ ง ไร< ที่ อ ยู อาศั ย และไมมี ร ายได< เ พี ย งพอแกการยั ง ชี พ รวมถึ ง บุ ค คลที่ อยู ในสภาวะ
ยากลําบากและไมพึ่งพิงบุคคลอื่นได<คะ ซึ่งหมายความวาขาดความมั่นคงในการดํารงชีวิต ไมมีที่อยูที่เหมาะสม
หารายได< ไ มเพี ย งพอเพื่ อ การยั ง ชี พ นะคะ ในสวนของวั ต ถุ ป ระสงคก็ คื อ ในเรื่ อ งของการให< ค วามรู< กั บ
ผู<ด<อยโอกาสรวมถึงชุมชนในเรื่องของให<มีความรู<ในเรื่องของแนวทางการสงเคราะหบุตรการชวยเหลือจาก
หนวยงานที่เกี่ยวข<องของรัฐและสามารถเข<าถึงบริการของรัฐได<นะคะ ทีนี้ได<ทํางานบูรณาการรวมกับศูนย
ข<อมูลคนไร<ที่พึ่งในอําเภอแมจัน ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยคะ ซึ่งจะดํา เนินการ
อบรมเป[น 2 รุนด<วยกันนะคะ รุนละ 100 คน สองรุนด<วยกันคะ ก็คือในสวนคาใช<จายก็ตามความเหมาะสม
ซึ่งถ<าเราสามารถเบิกได<เราก็เบิกอยางประหยัดที่สุดคะ ขอบคุณคะ
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่หนึ่ง
ครับขอบคุณครับ ตอไปก็ 2.14 ข<อ 1.1.3 หน<า 92 ครับ โครงการพัฒนาศักยภาพผู<ผลิตผู<พิการ
ผู<ดูแลและอาสาสมัครดูแลผู<พิการ จํานวนเงิน สามแสนบาท ผู<ยื่นเสนอขอคําแปรญัตติ นายบัณฑิต สุรินเปา
เสนอขอแปรตั ดลดทั้ งโครงการ จํ านวนสามแสนบาท เหลืองบประมาณศู น ยบาท การสงวนคํ า แปรญั ตติ
ผู<เสนอขอสงวนคําแปรญัตติ เชิญทานบัณฑิตครับ
นายบัณฑิต สุรินเปา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ขอบคุณครับทานประธานครับ โครงการพัฒนากับสภาพผู<พิการผู<ดูแลและอาสาสมัครดูแลผู<พิการ
จํานวน สามแสนบาทนั้น กระผมขอแปรลดจํานวนเงินงบประมาณนะครับ เหลือศูนยบาทครับผม ก็สาเหตุ
วาใครหละครับที่จะมาดูแลผู<พิการ ใครจะเป[นผู<อาสาสมัครนะครับ เปKาหมายของการเป[นจิตอาสาครับผม
/นายอัมรินทร...
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-52นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่หนึ่ง
ครับ คณะกรรมการทานใดจะอภิปราย เชิญครับ เชิญทานรักษาการครับ
นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด ปฏิบัติหน1าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาทานสมาชิกสภาผู<ทรงเกียรติ ผมขอมอบกองสงเสริมครับ
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่หนึ่ง
ครับ เชิญตัวแทนจากกองสงเสริมครับ
นางนัธทยภรณ เจี่ยงเพ็ชร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนง
หัวหน1าฝFายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล1อม
เรีย น ทานประธานสภาผู< บริ หารและทานสมาชิก ผู< ท รงเกีย รติ ดิฉั น นางนั ธ ทยภรณ เจี่ ย งเพ็ ช ร
นักวิช าการสาธารณสุ ขชํา นาญการพิ เศษ รั ก ษาการในตํา แหนงหั ว หน< า ฝL า ยพั ฒนาสัง คมและสิ่ ง แวดล< อม
ขอเรียนชี้แจงที่มาของโครงการนี้ตอที่ประชุมดังนี้วาโครงการนี้จัดการตาม อํานาจหน<าที่ตาม พรบ.กําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให< อปท.และตาม พรบ.สงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ. ศ. 2550
ซึ่งกลุมเปKาหมายที่จะได<เข<ามารวมกิจกรรมจะประกอบด<วยผู<พิการ 4 ประเภทนะคะ ก็คือผู<พิการทางการ
มองเห็น ทางการได<ยิน และสื่อความหมายทางการเคลื่อนไหวและทางจิตใจและพฤติกรรมพร<อมกับผู<ดูแลที่จะ
เข<ามารวมโครงการคะ
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่หนึ่ง
ขอบคุณครับ ตอไปโครงการ 2.15 ข<อ 1.1.4 หน<า 92 โครงการคายครอบครัว จํานวนเงินหนึ่งแสน
สี่หมื่นบาทผู<ยื่นเสนอคําแปรญัตติ นายบัณฑิต สุรินเปา เสนอขอแปรตัดลดทั้งโครงการ จํานวนหนึ่งแสนสี่หมื่น
บาทเหลือประมาณ ศูนยบาท การสงวนคําแปรญัตติผู<เสนอขอสงวนคําแปรญัตติ เชิญทานบัณฑิตครับ
นายบัณฑิต สุรินเปา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ขอบคุณครับ โครงการคายครอบครัว จํานวนหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทครับผม ขอแปรลดจํานวนดังกลาว
ให<เหลือศูนยบาทครับ สาเหตุ ไมชัดเจนครับทั้งๆพื้นที่เชียงราย ทานมีเปKาหมายที่ไหนบ<างครับ ขอบคุณครับผม
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่หนึ่ง
คณะกรรมการทานใดจะอภิปราย เชิญทานทรงศรีครับ

/นางทรงศรี...
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-53นางทรงศรี คมขํา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ดิฉันทรงศรี คมขํา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ในฐานะคณะกรรมการแปร
โครงการคายครอบครัวคะทาน ชื่อโครงการคือโครงการคายครอบครัว หนึ่งแสนสี่หมื่นบาท โครงการนี้เป[น
โครงการตั้งใหมคําวาโครงการคายครอบครัว คณะกรรมการเข<าใจวาผู<ที่จะไปอบรมคงจะต<องเป[นทั้งครอบครัว
1 ครอบครัวพอแมลูกนะคะ อยางน<อยที่จะไป ผลปรากฏวาเจ<าหน<าที่ที่มาชี้แจง รับแจ<งมาวาโครงการคาย
ครอบครัวจะให<เฉพาะพอหรือแมกับลูกคนใดคนหนึ่งนะคะ แล<วโครงการนี้ก็เอกสาร ก็ยังไมชัดเจนแล<วที่สําคัญ
นะคะ องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายของเราเป[นองคการบริหารสวนจังหวัดที่ดูแลทั้งจังหวัดแตโครงการ
ที่ใช<คําวาคายครอบครัว ทานเลือกทําแคบางจุดนะคะมันไมใชเป[นโครงการที่สําหรับพี่น<องประชาชนอยาง
แท< จ ริ ง เป[ น โครงการที่ ต< องการจะทํ า เพื่ อให< มี โ ครงการเพื่ อที่ จ ะทํ า ได< เ ทานั้ น นะคะ ก็ ข ออนุ ญ าตที่ ว า
คณะกรรมการเห็นด<วยกับสมาชิกแปรตัดลดทั้งโครงการขอบคุณคะ
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่หนึ่ง
มีคณะกรรมการทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมครับ ไมมีเชิญฝLายบริหารครับ
นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด ปฏิบัติหน1าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานและสมาชิกผู<เกียรติครับ ผมขอมอบกองสงเสริมครับ
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่หนึ่ง
ครับเชิญ กองสงเสริมครับ
นางนัธทยภรณ เจี่ยงเพ็ชร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนง
หัวหน1าฝFายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล1อม
เรียน ทานประธานสภาทานผู<บริหารและสมาชิกสภาผู<ทรงเกียรติ ดิฉันนางนัธทยภรณ เจี่ยงเพ็ชร
นั ก วิ ช าการสาธารสุ ข ชํ า นาญการพิ เ ศษ รั ก ษาการในตํ า แหนงหั ว หน< า ฝL า ยพั ฒ นาสั ง คมและสิ่ ง แวดล< อม
ขออนุญาตเรียนชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้นะคะ คือโครงการนี้พื้นฐานจะพิจารณาความจําเป[นจาก ป)ญหาด<านสังคม
ในป)จจุบันมาจากสถาบันครอบครัวที่ไมเข<มแข็ง และเป[นอํานาจหน<าที่ภารกิจของ อบจ.ด<วยนะคะ โครงการนี้
ได<กําหนดเปKาหมายที่ชัดเจน เป[นโครงการใหมและความเป[นโครงการนํารองที่อําเภอแมสาย ในเขตตําบลบ<าน
ด<าย ซึ่งมันเป[นพื้นที่ที่เราลงไปทําโครงการด<านเยาวชน และเราพบป)ญหาวามีป)ญหาในเรื่องของครอบครัวคะ
สวนที่ทางทานสมาชิกได<กรุณาให<คําชี้แนะวา สมาชิกครอบครัวให<รวมพอแมลูกนั้น หากทานสมาชิกได<มีมติให<
จัดทําก็ยินดีที่จะปรับให<เหมาะสมตามที่ทานสมาชิกเห็นสมควรขอบคุณคะ
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่หนึ่ง
ขอบคุณครับ โครงการตอไปนะครับ โครงการที่ 2.16 ข<อ 1.1.5 หน<า 92 นะครับ ชื่อโครงการ
โครงการอบรมเสริมสร<างความรู<เรื่องแนวทางการชวยเหลือผู<พิการผู<ด<อยโอกาสและผู<ไร<ที่พึ่งในชุมชน ผู<ยื่น
เสนอคําแปรญัตตินายบัณฑิต สุรินเปา เสนอขอแปรลดทั้งโครงการ จํานวนเงินทั้งหมด สองแสนบาท ผู<เสนอ
คําแปรญัตติขอปรับลดทั้งโครงการ สองแสนบาท เหลืองบประมาณ ศูนยบาท ผู<เสนอคําขอแปรญัตติขอสงวน
คําแปรญัตติ เชิญทานบัณฑิตครับ
/นายบัณฑิต...
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-54นายบัณฑิต สุรินเปา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ต<องขอบคุณทานประธานอีกครั้งนะครับ โครงการอบรมเสริมสร<า งความรู<แนวทางการชวยเหลือผู<
พิการผู<ด<อยโอกาสและผู< ไร<ที่พึ่งในชุม ชน เข<าไปดูชื่ อของโครงการแล<ว ครับ มันซ้ํา ครับผม ซ้ํา กับ โครงการ
เสริมสร<างความรู<พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการอยูรวมกันระหวางผู<ด<อยโอกาสคนไร<ที่พึ่งและชุมชนดังนั้นผมจึง
ขอแปรตัดลดทั้งโครงการ ในจํานวนเงินสองแสนบาท ให<เหลือศูนยครับ
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่หนึ่ง
ขอบคุณครับ คณะกรรมการทานใดจะอภิปรายครับ เชิญทานทรงศรีครับ
นางทรงศรี คมขํา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาที่เคารพ
ดิฉั นทรงศรี คมขํา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจั งหวั ดเชียงราย ในฐานะคณะกรรมการแปร
โครงการอบรมเสริมสร<างความรู<เรื่องแนวทางการชวยเหลือผู<พิการผู<ด<อยโอกาสและผู<ไร<ที่พึ่งในชุมชนจํานวน
เงิน สองแสนบาท ผู<เสนอคํา ขอแปรญัตติได<เสนอขอตัดลดทั้งจํานวน สองแสนบาทโครงการนี้นะคะ เรามี
โครงการประเภทนี้อยูแล<วนะคะ เรามีโครงการเสริมสร<างความเข<าใจเจตนาคติเชิงสร<างสรรคตอคนพิการและ
ความพิการ สองแสนบาท เรามีโครงการจัดฝ`กอบรมสงเสริมและพัฒนาความรู<ทักษะการประกอบอาชีพให<กับ
คนพิการและผู<ด<อยโอกาสอีกแสนห<านะคะเพราะฉะนั้นต<องมีหลายโครงการนะคะเราไมควรที่จะเอามาทํา
โครงการซ้ําซ<อนในอยางนี้นะคะ ขอบพระคุณคะ
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่หนึ่ง
มีคณะกรรมการทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมครับ เมื่อไมมีเชิญฝLายบริหารครับ
นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด ปฏิบัติหน1าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาและสมาชิกผู<ทรงเกียรติครับ ผมนายบรรเจิด ภูสมศรี ปฏิบัติหน<าที่นายก
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ขอมอบกองปKองกันครับ
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่หนึ่ง
เชิญกองปKองกันครับ
นางทัชชา สามัคคีนิชย ผู1อํานวยการกองปCองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เรียน ทานประธานสภาและสมาชิกผู<ทรงเกียรติทุกทานคะ ขออนุญาตนะคะ ในสวนของชี้แจงของ
โครงการอบรมเสริ ม สร< า งความรู< แ นวทางการชวยเหลื อ ผู< พิ ก ารผู< ด< อ ยโอกาสและผู< ไ ร< ที่ พึ่ ง ในชุ ม ชนคะ
กลุมเปKาหมายในเรื่องของที่เราจะต<องอบรมนะคะคือกลุมเปKาหมายผู<นําชุมชนและประชาชนในเขตอํา เภอ
แมสาย แมฟKาหลวง แมจันและเชียงแสน 400 คนคะ เพื่อเสริมสร<างความรู<ให<กับผู<นําชุมชนและประชาชนใน
เรื่องของการชวยเหลือผู<พิการผู<ด<อยโอกาสและผู<ไร<ที่พึ่งในชุมชนคะ ขอบคุณมากคะ

/นายอัมรินทร...
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-55นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่หนึ่ง
ขอบคุณครับ ตอไปข<อ 2.17 ข<อ 2.1 หน<า 4 รายจายเพื่อให<ได<มาเพื่อให<ได<มาเพื่อบริการจํานวนเงิน
แปดล<านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันแปดร<อยบาท ผู<ยื่นเสนอขอแปรญัตตินายบัณฑิต สุรินเปา ขอเสนอแปรตัด
ลดบางสวนจํ า นวน หนึ่ ง ล< า นบาท คงเหลื อ งบประมาณเจ็ ดล< า นเจ็ ด แสนหนึ่ง หมื่ น สองพั น แปดร< อยบาท
การสงวนคําแปรญัตติผู<เสนอขอสงวนคําแปรญัตติ เชิญทานบัณฑิตครับ
นายบัณฑิต สุรินเปา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ขอบคุณมากครับ โครงการรายจายเพื่อให<ได<บริการจํานวน แปดล<านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันแปด
ร<อยบาทนั้นกระผมขอเสนอแปรตัดลดบางสวนจํานวน หนึ่งล<านบาท เหลืองบประมาณ เจ็ดล<านเจ็ดแสนหนึ่ง
หมื่นสองพันแปดร<อยบาทเนื่องจากมันไมชัดเจนในการใช<จายในการอนุมัตินั้นๆ ไมมีรายการบันทึกรายจาย
ตั้งแตปZที่ผานมาครับ ขอบคุณครับ
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่หนึ่ง
คณะกรรมการทานใดจจะอภิปรายเชิญครับ เชิญทานทรงศรีครับ
นางทรงศรี คมขํา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาที่เคารพ
ดิฉั นทรงศรี คมขํา สมาชิกสภาองคการบริ หารสวนจั งหวัด เชีย งราย อํา เภอเมื องนะคะ ในหมวด
รายจายเพื่อให<ได<มาซึ่งบริการจํานวน แปดล<านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันแปดร<อยบาทนี้ทานสมาชิกขอแปร
ตัดลดบางสวนหนึ่งล<านบาทคณะกรรมการก็เห็นด<วย สิ่งที่คณะกรรมการเห็นด<วยเนื่องจากวาเมื่อทางฝLาย
ผู<บริหารได<สงรายการรายละเอียดคาใช<จายงบประมาณมาให<คณะกรรมการแปรดูนะคะซึ่งในงบปZ 2560
มีโครงการที่แฝงอยูในเม็ดเงินตัวนี้คอนข<างหลายตัว งานมหกรรมไม<ดอกอาเซียนของเราใช<เงินงบประมาณไป
ทั้งหมด 48 ล<านแตจะไปอยูในหมวดตางๆ ในสวนเงินตางๆหลายโครงการมากในสวนรายจายเพื่อให<ได<มาซึ่ง
บริการของสํานักปลัดตรงนี้ ก็มีรายจายในสวนของงานมหกรรมไม<ดอกซึ่งเรามีความรู<สึกวาถ<างานมหกรรมไม<
ดอกเราใช<เงินทั้งหมด 48 ล<าน แตยังมีไปอยูตรงนั้นนิดตรงนั้นหนอย มันคอนข<างจะเยอะ อยางกรณีปZ 2560
นะคะ รายจายเพื่อให<ได<มาซึ่งบริการของสํา นักปลัดมีการจ<างเหมาบุคลากรบุคคลชวยประชาสัมพันธงาน
มหกรรมไม<ดอก สองหมื่นสี่ร<อยบาท จ<างเหมาพนักงานทําความสะอาดความปลอดภัย 11 เดือน 25 คน
อันนี้ ห<าล<านกวาบาท จ<างทําปKายอํานวยความสะดวกงานมหกรรมไม<ดอกอาเซียน จ<างเหมาเชา จ<างเหมา
ระบบเครื่องเสียงงานมหกรรมไม<ดอกอาเซียน จ<างพิมพแผนพับประชาสัมพันธงานมหกรรมไม<ดอกจ<างทําแผน
ปKายไวนิลเส<นทางเข<างานไม<ดอกอาเซียน ซึ่งตรงนี้เรามีความรู<สึกวาโครงการมหกรรมไม<ดอกอาเซียนคุณมี
งบประมาณอยูแล<ว 48 ล<า น คุณนาจะที่จะไปใช< ในสวนตรงนั้ นนะคะในสวนที่ไปเติมไปเสริ มอยูตรงที่
หนวยงานอื่นๆ สมควรที่จะถอยเพื่อที่จะไปอยูในหมวดงานของตรงนั้นให<ให<ชัดเจนนะคะ คณะกรรมการเราจึง
มีความเห็นตามสมาชิกวาเห็นควรตัดลดตรงนี้ไป หนึ่งล<านบาท ขอบพระคุณคะ
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่หนึ่ง
มีคณะกรรมการทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมครับ เมื่อไมมีเชิญฝLายบริหารครับ
/นายบรรเจิด...
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-56นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด ปฏิบัติหน1าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรี ย น ทานประธานสภาทานสมาชิ ก ผู< ท รงเกี ย รติ ค รั บ ผมขอมอบให< หั ว หน< า สํ า นั ก ปลั ด ครั บ
เป[นผู<ตอบครับ
นายดรุณพัฒน อินดี หัวหน1าสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
เรียน ทานประธานสภาที่เคารพสมาชิกผู<ทรงเกียรติทุกทานครับ
ผมนายดรุณพัฒน อินดี หัวหน<าสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ได<รับมอบจากปฏิบัติหน<า ที่
นายก ในการที่จะขออนุญาตชี้แจงเหตุผลในการจัดตั้งงบประมาณประเภทเพื่อให<ได<มาซึ่งบริการ ขออนุญาต
นําเรียนนะครับวาสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด เป[นสวนราชการที่มีลักษณะของการทํางานในหน<าที่
ที่ดูแลในภาพรวมการใช<จายประจํานะครับ ขององคการบริหารสวนจังหวัด ซึ่งสวนหนึ่งรายจายซึ่งได<มาซึ่ง
บริการก็อยูในสวนหนึ่งนะครับ ที่เราจะต<องดูแลในเกี่ย วกับงานลัก ษณะงานประจําของสํานั กงานนะครั บ
ประกอบไปด<วยคาใช<จายตามที่ได<เคยนําเรียนตอคณะกรรมการแปรญัตตินะครับ แล<วก็ตามที่ทาน
คณะกรรมการได<กลาวถึงนะครับ ไมวาจะเป[นเรื่องของการจ<างทําความสะอาดในภาพรวมขององคการบริหาร
สวนจั ง หวั ด การจ< า งพนั ก งานรั ก ษาความปลอดภั ย การจ< า งเหมาแรงงาน การจั ด เก็ บ ขยะมู ล ฝอย
การดําเนินการไมวาจะเป[นจ<างเหมาเครื่องถายเอกสาร การโฆษณาและเผยแพร ลักษณะกิจกรรมแบบนี้
แตละกองนะครับ ไมได<มีงานที่อยูในภารกิจนะครับก็จะใช<จายงบประมาณในด<านนี้นะครับ สําหรับคาใช<จายให<
ได<มาซึ่งบริการ แปดล<านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันแปดร<อยบาทนั้น ประกอบไปด<วยของสํานักปลัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด ที่ดูแลรับผิดชอบนะครับ ในวงเงินงบประมาณตัวเลขกลมกลมก็คือเจ็ดล<านบาทนะครับ
แล<วก็มีในสวนของคาถายเอกสารอีก หกหมื่นบาทนะครับ แล<วก็ในสวนของคาตัวโฆษณาเผยแพรอีก หนึ่งล<าน
สองแสนห<าหมื่นบาทนะครับ รวมทั้งสิ้น แปดล<านสามแสนหนึ่งหมื่นบาทสําหรับวงเงิน แปดล<านเศษนี้นะครับ
ที่ม าก็ คื อเราดูจ ากคาใช<จ ายในการใช< จ ายงบประมาณในปZ งบประมาณ 2560 ซึ่ง ไมได< มีก ารชี้ แ จงใน
รายละเอียดให<กับทางคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อทราบเบื้องต<น แตมีสวนหนึ่งครับที่จําเป[นแล<วก็ได<รับอนุมัติ
เห็นชอบจากองคการบริหารสวนจังหวัด ก็ตามที่ร ายการโครงการที่เกี่ยวข<องกั บโครงการมหกรรมไม< ดอก
อาเซียน ซึ่งจริงๆ แล<วในยอดงบประมาณของมหกรรมไม<ดอกอาเซียนเป[นกําหนดวงเงินที่ใช<จายในการจัด
ตกแตงสวนนะครับ แล<วก็ในสวนของการประชาสัมพันธเผยแพรพิธีเป7ดนะครับโครงการซึ่งก็เป[นลักษณะของ
ทํากิจกรรมหลักหลักในอยูในวงเงินนะครับ ที่นี่มีรายจายอื่นที่เกี่ยวข<องพอมีรายจายเงินอื่น งบประมาณสวนนี้
ก็จะมีการมาใช< จายซึ่งบริการตามที่ทานคณะกรรมการได<กรุ ณาได<ใ ห<ข< อมูลไว< ในเบื้องต<นนี้นะครั บ ฉะนั้ น
รายการแบบนี้ แ หละไมมี ส วนราชการที่ อื่ น ที่ ตั้ ง งบประมาณไว< จ ายโดยเฉพาะ ก็ จ ะมาใช< จ ายกั บ วงเงิ น
งบประมาณไมวาจะเป[ น เรื่ องของการประชาสั มพั นธซึ่ ง ลั ก ษณะการทํ า งานเพื่ อ อะไรอยู ในสถานที่ การ
ปฏิบัติงานสถานการณมันอาจจะมีบางรายการที่ต<องใช<จายงบประมาณก็จําเป[นต<องมาใช<จายกับรายการ
เพื่ อให< ไ ด< มาซึ่ งบริ ก ารนะครั บ ก็ ก ราบเรี ย นตอทานประธานสภาผานไปยั ง สมาชิก สภาผู< ท รงเกี ย รติ ค รั บ
ขอบคุณครับ

/นายอัมรินทร...
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-57นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่หนึ่ง
ครับ ขอบคุณครับ ตอไปนะครับข<อ 2.18 ข<อ 1.1.1 หน<า 102 นะครับ โครงการจัดมหกรรม
จําหนายผลิตภัณฑชุม ชนและท<องถิ่นสินค<า ทางการเกษตรปลอดสารพิษ ผักพื้นเมืองเจี ยงฮาย จํ านวนเงิ น
สองแสนบาท ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ นางทรงศรี คมขํา และนางสาวอมรรัตน รัตนชัย เสนอขอแปรตัดลด
ทั้งโครงการ จํานวนสองแสนบาท เหลืองบประมาณศูนยบาท การสงวนคําแปรญัตติผู<เสนอคําแปรญัตติขอ
สงวนคําแปรญัตติ เชิญทานทรงศรีและทานอมรรัตนครับ เชิญทานอมรรัตนครับ
นางสาวอมรรัตน รัตนาชัย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาทานสมาชิกสภาและผู<เข<ารวมประชุมทุกทานคะ
ดิฉันนางสาวอมรรัตน รัตนาชัย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย อําเภอแมฟKาหลวง
เขต 2 คะ วันนี้นะคะก็ขอยื่นแปรญัตติทั้งหมด 12 ข<อคะ จากการที่ได<เห็นโครงการตางๆ ที่ทางองคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงรายได<เสนอมานะคะ ก็ในเฉพาะในเรื่องของการอบรมก็เป[นโครงการที่ดีมากๆ นะคะ
แตวาภาพรวมของที่ดิฉันต<องขอแปรนะคะคือเหตุผลวาภาพรวมของพื้นที่จังหวัดเชียงรายเรายังมีป)ญหาในเรื่อง
ของโครงสร<างพื้นฐานที่จะต<องแก<ไขป)ญหาให<กับประชาชนในพื้นที่อีกเป[นจํานวนมากนะคะ โดยเฉพาะในชวง
นี้หน<าฝนก็ทําให<พี่น<องบนดอยได<รับความเดือดร<อนทําให<ดินทรุดดินถลมนะคะ ในสวนของที่ด<านข<างเราก็ได<
เห็นอยูแล<วนะคะวาสภาพพื้นที่เป[นอยางไรอันนี้แคเอามาประกอบ ให<เห็นโดยภาพรวมในที่ประชุมสภาแหงนี้
นะคะ ในสวนพื้นที่ข<างลางก็ทําให<เกิดน้ําทวมและก็สร<างความเสียหายให<กับประชาชนมากนะคะ แล<วก็ในสวน
ของหน<าแล<งก็เกิดอัคคีภัยเกิดภัยธรรมชาติน้ําแล<งน้ําขาดนะคะ อันนี้เป[นป)ญหาที่เราจะต<องแก<ไขป)ญหาอยาง
เรงดวน ฉะนั้นโครงการที่อบรมที่ดิฉันได<ขอยื่นไว<ทั้ง 12 ข<อนี้นะคะ ก็ไมได<บอกวาไมดีหรือวาไมให<ทํานะคะ
แตวาคิดวายังไมมีความจําเป[นที่จะต<องใช<งบประมาณในการอบรมเยอะขนาดนี้คะ ตามโครงการข<อที่ 2.18
ข<อ 1.1.1 นี้นะคะ โครงการจัดมหกรรมจําหนายผลิตภัณฑชุมชนและท<องถิ่นสินค<าทางการเกษตรปลอด
สารพิษผักพื้นเมืองเจียงฮาย ตรงนี้คิดวาเป[นโครงการที่ซ้ําซ<อนเพราะวาตอนนี้พวกพี่ก็มีตลาดอยูแล<วคิดวายัง
ไมมีความจําเป[นที่จะต<องจัดใน ณ ขณะนี้นะคะ เพราะวาที่ผานมามีการจัดงานนี้ ใช<งบประมาณที่เยอะ แตวา
คนที่เป[นเกษตรกรที่มาจําหนายยังไมเยอะ ยังไมเหมาะสมกับงบประมาณที่ใช<ไปคะก็เลยขออนุญาตแปรลด
ทั้งหมดนะคะสองแสนบาทให<เหลือศูนยบาทคะ
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่หนึ่ง
ทานทรงศรีวาไงครับ ของทานมีเสนอด<วย ทานจะอภิปรายไหมครับ เชิญครับ
นางทรงศรี คมขํา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาที่เคารพ
ดิฉันทรงศรี คมขํา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย อําเภอเมือง เขต 2 ก็ขออนุญาต
นะคะ โครงการจัดมหกรรมจํา หนายผลิตภัณฑชุมชนและท<องถิ่นสินค<าทางการเกษตรปลอดสารพิษ ผัก
พื้นเมืองเจียงฮาย ดิฉันขออนุญาต ทาน สจ.อมรัตนนะคะ พอดีวาโครงการประชารัฐเราใช<ด<วยกัน ขออนุญาต
เอาโครงการนี้พูดด<วยเลยนะคะ สองโครงการนี้นาจะทําด<วยกันคะทาน คือทําด<วยกันผานมาเมื่อปลายเดือน
ที่แล<วนี่เองนะคะ ซึ่งจริงๆ เทาที่ทราบไมใชสองโครงการด<วยซ้ํา แตมีเอกสารที่เห็นชัดเจนปKายประชาสัมพันธ
สองโครงการ แตอีกโครงการหนึ่งดิฉันไมทราบได<ทราบมาวามีสามโครงการแตไมเห็นรายละเอียดปKายนะคะ
ไมสามารถไปนั่งเฝKาได<ตลอดทั้งวัน โครงการทั้งสามโครงการจัดในพื้นที่เดียวกันที่
/ผานมา...
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-58ผานมา จัดที่ลานธรรมทั้งสองสามโครงการดิฉันไมมั่นใจ ดิฉันขอพูดแคสองโครงการ ทั้งสองโครงการมีคาวัสดุ
ที่จํา เป[ นตอการจั ดงาน เก< า หมื่ น บาท คาเชาหรื อคาบริ การวั ส ดุ ที่จํา เป[ นในการจัด งานของอี กโครงการก็
ห<าหมื่นบาท คาเชาสถานที่ คาใช<จายในการจัดตกแตงสถานที่ สี่หมื่นบาท คาใช<จายในการตกแตงจัดสถานที่
อีกหนึ่งหมื่นสามพันบาท ทานใช<ที่เดียวกัน ดิฉันไปรวมงานนี้และเห็นการที่ทานใช<เวทีเดียวกันคะทาน ทาน
อยากจะให<ทานสมาชิกทานได<ทราบนะคะ ใช<เวทีเดียวกันแตใช<วิธีเปลี่ยนข<างหลัง โครงการหนึ่งใช<งบสี่หมื่น
อีกโครงการใช<งบหมื่นสาม แล<วที่สําคัญคะทาน ทานดิฉันเดามาวาอีกโครงการหนึ่งนาจะเป[นโครงการสงเสริม
การบริ หารจั ด การด< า นสิ น ค< า บริ ก ารชุ ม ชนของกลุ มพั ฒ นาสตรี หรื อนวั ต กรรมทั้ ง หลายแหลที่ ท านมี ก าร
เปลี่ยนแปลงโครงการดิฉันก็ได<จดไว< โครงการทั้งหลายที่ทานทํา ทานทําในสถานที่ ที่เดียวกัน ทานทําหน<าฝน
นะคะ ดิฉั นเดิ นสํารวจในร<า นค<า ดิฉัน เป[น คณะกรรมการติดตามและประเมิ นผลได<ไปเดินพูดจากับพี่น<อง
ประชาชนทุกทานก็บนวาทําไมองคการบริหารสวนจังหวัดมาจัดงานในชวงหน<าฝนในชวงที่เขาไมสามารถขาย
สินค<าได<แล<วที่สําคัญการจัดโครงการทั้งหมดที่ทานจัดนี้มันไปหนักในสวนการตกแตงสถานที่ ซึ่งตรงนี้ลานธรรม
คือพื้นที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดใชหรือไม ทําไมทานต<องใช<งบประมาณในการใช<ตกแตงจัดตกแตง
สถานที่มากถึงขนาดนั้น ดิฉันเห็นมีการใช<เต็นทเป[นของแตละร<านค<าก็เป[นเต็นทที่สําหรับให<กับร<านค<า แตละ
ร<านค<าเขาไมอยูหรือ ฉันไมเห็นวามีความจําเป[นตรงไหนนะคะ ที่จะทําให<แตละทีมันต<องใช<เงินมากจนถึงขนาด
นั้น ดิฉันก็มีความรู<สึกวาโครงการนี้ไมมีความจําเป[นในการที่จะต<องทําและเป[นการใช<เงินโดยสิ้นเปลืองของ
องคการบริหารสวนจังหวัด และที่สําคัญเรามีโครงการเครือขายอาหารปลอดภัยอยูแล<วนะคะ อีกแปดแสนบาท
เรามีโครงการรณรงคอาหารปลอดภัยเชียงรายอีก สองแสนบาท เรามีงานวันสับปะรดนางแล ภูแล ลิ้นจี่ของดี
เชียงราย อีกแปดแสนบาท เรามีตั้งหลายโครงการคะ ทําไมทานไมเอาโครงการเหลานั้นมารวมกัน โครงการ
เหลานั้ น เราก็ไมได<แ ปรนะคะ แตเป[น โครงการที่มั นซ้ํ า ซ< อนจนเกิ น ไป ทานใช< เงิ นงบประมาณของพี่ น<อง
ประชาชนอยางมากในการใช<กับอบรมมากจนเกินไป ดิฉันในฐานะคณะกรรมการแปรจึงมีความคิดเห็นวา
สมควรที่จะแปรเป[นศูนยคะ ขอบคุณคะ
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่หนึ่ง
โครงการนี้ หลั งจากฝL ายบริ หารชี้ แจงเสร็ จ เราจะมีก ารพั กเบรก 20นาที เชิญ คณะกรรมการครั บ
ถ<าไมมีเชิญฝLายบริหารครับ
นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด ปฏิบัติหน1าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ประธานสภาและทานสมาชิกผู<ทรงเกียรติ ผมนายบรรเจิด ภูสมศรี ปฏิบัติหน<าที่นายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงรายครับ ทั้ง 2 โครงการผมมอบให<ทางกองสงเสริมครับ
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่หนึ่ง
เชิญเจ<าหน<าที่จากกองสงเสริมครับ
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-59นางเชิดทรง ฤทธิ์จิตเพียร หัวหน1าฝFายพัฒนาอาชีพและการทองเที่ยว
เรียน ทานประธานที่เคารพ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ดิฉันนางเชิดทรง ฤทธิ์จิตเพียร หัวหน<าฝLายพัฒนาอาชีพและการทองเที่ยว ขอชี้แจงโครงการมหกรรม
จําหนายผลิตภัณฑชุมชนและท<องถิ่น สินค<าทางการเกษตรปลอดสารพิษพืชผักพื้นเมืองเชียงราย ซึ่งโครงการนี้
เป[นโครงการที่จัดทําตามอํา นาจหน<าที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ตามพรบ.กํา หนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจมาตรา ๑๗ (15) ซึ่งกลุมเปKาหมายของเราจะเป[นกลุมเกษตรกรที่จะที่ปลูกผัก
ปลอดสารพิษและก็กลุมผลิตภัณฑชุมชนท<องถิ่นซึ่งผานการคัดสรรทั้ง 18 อําเภอ วัตถุประสงคของเราก็คือ
เพื่อที่จะเป7ดชองทางการจําหนายสินค<าให<กับกลุมที่เราได<สงเสริมสนับสนุนงบประมาณทั้งหมดที่เราจัดทําขึ้น
ซึ่ ง เมื่ อกี้ นี้ ที่ท างทานได< ใ ห< เ ราชี้ แ จงนะคะที่ ว า โครงการที่ ง บประมาณบางอยางที่ เราทํ า ไมถึ ง ซ้ํ า ซ< อนกั น
โครงการบางอยางที่เราจะทําพร<อมกันคือโครงการเกษตรปลอดสารพิษและมหกรรมประชารัฐนะคะ เป[น
โครงการที่ทําเป[นนโยบายของทางรัฐบาลที่กําหนดให<เราต<องดําเนินการ ซึ่งจะมีหนังสือสั่งการมาจากทาง
รัฐ บาลนะคะ และโครงการดังกลาวเราก็เบิกจายตามที่จายจริงคะ ที่ตามรายการที่กํา หนดในรายละเอียด
รายการที่เราเบิกจาย ซึ่งเราก็เฉลี่ยกันทุกโครงการไมมีการเบิกซ้ําซ<อนกัน ขอเรียนชี้แจงดังนี้คะ
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่หนึ่ง
ครับ พักเบรกกันสัก 20 นาทีครับ เชิญครับ
พักเบรกครบ 20 นาที
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับ ผมขออนุญาตประชุมตอนะครับตอไปเป[นข<อ 1.1.2 นะครับโครงการมหกรรมประชารัฐจังหวัด
เชียงรายซึ่งโครงการนี้ทานทรงศรี คมขํา กับทานอมรรัตน รัตนาชัย นะครับ โครงการตั้งแต 2.19
ข<อ
1.1.2 ไปจนถึงข<อ 2.29 ข<อ 2.1 หน<า 46 เป[นโครงการของทานทรงศรี และทานอมรรัตนนะครับ ก็ขอ
อนุญาตเพื่อให<กระชับกับเวลาในการประชุมผู<แปรก็ได<แปรมาหลายข<อติดตอกันก็ขอให<อภิปรายยาวไปเลย
นะครับ จนหมดหัวข<อของทาน แล<วเดี๋ยวก็คอยให<ทางผู<บริหารอธิบายทีเดียวจะได<กระชับกับเวลาเริ่มจาก
โครงการแรก ขอเชิญทานใดอภิปราย ให<ทานทรงศรี หรือทานอมรรัตน เชิญทานอมรรัตนครับ
นางสาวอมรรัตน รัตนาชัย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู<ทรงเกียรติทุกทาน ผู<บริหารและผู<เข<ารวมประชุม
ทุกทานคะ
ดิฉันนางสาวอมรรัตน รัตนาชัย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย อําเภอแมฟKาหลวง
เขต 2 คะ ขออนุญาตตอข<อที่ 2.20 เนื่องจากวาโครงการมหกรรมประชารัฐจังหวัดเชียงรายได<พูดไปกอนพัก
เบรกแล<ว คะ ข<อ 2.20 นะคะโครงการพัฒนาทักษะผลิตภัณฑทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑชุมชนให<ได<
มาตรฐานสูสากล ขอเสนอแปรตัดทั้งโครงการจํานวน สี่แสนบาท เนื่องจากวาไมมีไมคุ<มคาในการลงทุนนะคะ
มีผู<ที่เข<ารวมประชุมหรือเข<ารวมกิจกรรมนี้กลุมเปKา หมายไมครอบคลุมทั้งจังหวัดเชียงรายคะ ข<อที่ 2.21
โครงการสงเสริมการดําเนินการบริหารจัดการด<านสินค<าผลิตภัณฑชุมชนของกลุมพัฒนาสตรีจํานวนเงิน
/หกแสนสี่หมื่น...
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-60หกแสนสี่หมื่นบาท ขอแปรตัดลดทั้งโครงการ เนื่องจากเหตุผลวาไมเกิดการสร<างงานสร<างอาชีพ ที่แท<จริง
และก็กอให<เกิดความฟุLมเฟVอยคะ ข<อ 2.22 โครงการบริหารจัดการร<านค<าเพื่อจําหนายสินค<าและผลิตภัณฑ
ชุมชนท<องถิ่น จํานวนเงิน หนึ่งแสนบาท ขอแปรตัดลดทั้งโครงการ ซึ่งจัดเป[นโครงการที่ซ้ําซ<อนเพราะวาเรามี
โครงการร<านค<าอยูที่สนามบินเชียงรายอยูแล<วนะคะไมจําเป[นจะต<องมาสร<างร<านค<าใหมคะโครงการข<อ 2.2 3
โครงการจัดฝ`กอบรมสงเสริมและพัฒนาความรู<ทักษะประกอบอาชีพให<กับผู<สูงอายุจํานวนเงิน หนึ่งแสนห<า
หมื่นบาท ขอแปรตัดลดทั้งโครงการ หนึ่งแสนห<าหมื่นบาท เนื่ องจากกลุมเปKาหมาย มีการเดิ นทางมารวม
กิจกรรมที่ยากลําบากนะคะ เพราะวาถ<าเอากลุมเปKาหมายผู<สูงอายุมาอบรมที่เดียวกันก็จะทําให<เกิดการลําบาก
ในเรื่องของการเดินทางของกลุมเปKาหมายถ<าไปแตละอําเภอทั้ง 18 อําเภอ ก็คงไมสามารถกระทําได<เนื่องจาก
งบประมาณที่ไมเพียงพอนะคะ ข<อ 2.24 โครงการพัฒนาชุมชนต<นแบบสูการเป[นชุมชนเข<มแข็งอยางยั่งยืน
จํานวนเงิน สามแสนบาท ขอตัดลดทั้งโครงการคะจํานวน สามแสนบาท เนื่องจากวาเป[นโครงการที่คิดวายังไม
มีความจําเป[นจะต<องดําเนินการในขณะนี้คะ โครงการข<อ 2.25 โครงการฝ`กอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ศักยภาพของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อทําหน<าที่เป[นมัคคุเทศกอาสาโครงการนี้คิดวานาจะมี
ความซ้ําซ<อนและก็มีหนวยงานที่รับผิดชอบหลักอยูแล<วไมวาจะเป[นการทองเที่ยวของจังหวัด หรือทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัดเชียงรายนะคะ มีหนวยงานเจ<าภาพอยูแล<วเพราะฉะนั้น อบจ. เราที่ผานมาก็ยังไมเห็นที่จะ
ดําเนินการในเรื่องนี้เป[นที่ชัดเจนนะคะ ก็เลยขออนุญาตตัดลดทั้งโครงการไปกอนคะ ข<อ 2.26 โครงการ
พัฒนาการจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยวหรือประชาสัมพันธเทศกาลทองเที่ยวเชียงรายเพื่อเตรียมความ
พร<อมเข<าสูเขตเศรษฐกิจพิเศษของเชียงราย จํานวนเงิน สามแสนบาท ขอแปรตัดลดทั้ง สามแสนบาทคะ
เนื่องจากวาที่ผานมานี้เห็นมีปKายทองเที่ยวและก็ดิฉันได<พูดในที่ประชุมสภาแหงนี้แล<ววาเรามีปKายตางๆ แตยัง
ไมมีการดําเนินการประชาสัมพันธเรื่องของการทองเที่ยวอยางสม่ําเสมอ ก็เลยคิดวาจะไมมีความเหมาะสมที่จะ
ใช<งบประมาณตรงนี้ก็ข อให<แ ปรลดกอน เพื่อไปใช<อยางอื่นกอนนะคะ ข<อ 2.27 โครงการฝ`ก อบรมเชิ ง
ปฏิบัติก ารเพื่ อพัฒ นาศัก ยภาพการจัดการทองเที่ยวโดยชุม ชนบ< านแมจัน ใต< ตํา บลทากjอ อํา เภอแมสรวย
ขอแปรลดจากงบประมาณที่ ตั้ง ไว< สามแสนบาท ขอตั ดลดบางสวนหนึ่ง แสนบาทคงเหลื อ สองแสนบาท
เนื่องจากวาตั้งไว<ใช<สําหรับชุมชนเดียวคะ ข<อ 2.28 รายจายเพื่อให<ได<มาซึ่งบริการจํานวนเงินสิบล<านสองแสน
บาทนะคะ ก็ข อเสนอแปรลดบางสวน ขอแปรลดทั้ งหมด สองล< า นบาทเหลื อ แปดล< า นสองแสนบาทคะ
เนื่องจากวางบประมาณตั้งไว<เกินความจําเป[นแล<วปZที่แล<วก็ใช<ไมถึงคะ ข<อที่ 2.29 นะคะ รายจายเพื่อให<ได<มา
ซึ่งบริการตั้งงบประมาณไว< แปดแสนบาทขอแปรลดหกแสนบาทเหลือไว< สองแสนบาทคะ ตั้งงบประมาณไว<
เกินความจําเป[นคะขอบคุณคะ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ขอเชิญทานทรงศรี ครับ

/นางทรงศรี...
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-61นางทรงศรี คมขํา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด และสมาชิกสภาผู<ทรงเกียรติ
ดิ ฉั นนางทรงศรี คมขํ า สมาชิ ก สภาองคการบริ หารสวนจัง หวั ด เชี ยงราย ในฐานะผู< แ ปรนะคะ
ข<อ 2.20 โครงการพัฒนาทักษะผลิตภัณฑทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑชุมชนให<ได<มาตรฐานสูสากลจํานวน
เงิน สี่แสนบาท ในฐานะผู<แปร ดิฉันมองวานี่คือการไปอบรมศึกษาดูงานกลุมเกษตรกรเปKาหมายคือกลุมไหน
อยางไรเพราะวาวัตถุประสงคจัดฝ`กอบรมและศึกษาดูงานให<กับกลุมเกษตรกร และกลุมผู<ผลิตผลิตภัณฑชุมชน
ไมระบุนะคะ เพราะฉะนั้นจํานวนผู<ที่ศึกษาดูงานแค 80 คน อยางโครงการ 80 คน เราใช<เงิน สี่แสนบาทแล<ว
ก็เป[นการศึกษาดูงานคะ ก็เลยคิดวาโครงการนี้ไมเหมาะสมที่จะให<ทํานะคะ เพราะฉะนั้นขออนุญาตที่จะแปร
ตัดลดทั้งโครงการ โครงการที่ 2.21 โครงการสงเสริมการดําเนินการบริหารจัดการด<านสินค<าผลิตภัณฑชุมชน
ของกลุมพัฒนาสตรีจํานวนเงิน หกแสนสี่หมื่นบาท เรามีโครงการฝ`กอบรมพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรีอยู
แล<ว สามล<านบาทนะคะ เพราะฉะนั้นเราจะมาทําโครงการเกี่ยวกับสตรีซ้ําซ<อนทําไมหลายๆ โครงการในเมื่อ
องคการบริหารสวนจังหวัดเรา ทําเป[นโครงการใหญตั้ง สามล<านอยูแล<ว เรายังแยกยอยทําเป[นโครงการเล็กๆ
อีก หกแสนสี่หมื่นบาทหรือคะ ดิฉันจึงคิดวาเป[นโครงการที่ไมเหมาะสมแล<วที่สําคัญคือเป[นโครงการอบรมคะ
อบรม 2 รุนคะ เป[นโครงการสําหรับเพื่อไปอบรมศึกษาดูงานเทานั้นคะขอบพระคุณคะ ในข<อ 2.22 โครงการ
บริหารจัดการร<านค<าเพื่อจําหนายสินค<าและผลิตภัณฑชุมชน จํานวน หนึ่งแสนบาท ดิฉันคือคณะกรรมการ
ร<านค<าชุมชนขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ในสวนร<านค<าขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรามีเงินนอกงบประมาณการอยูแล<ว สองล<านกวาบาทนะคะ ที่สามารถบริหารจัดการหรือใช<จายของตัวเองได<
ไมจําเป[นที่ต<องจะต<องมาใช<ในเงินขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายเพราะฉะนั้นที่ตั้งไว< หนึ่งแสนบาท
ดิฉันขอแปรตัดลดทั้ง หนึ่งแสนบาทคะ ข<อ 2.23 โครงการจัดฝ`กอบรมสงเสริมและพัฒนาความรู<ทักษะการ
ประกอบอาชีพให<กับกลุมผู<สูงอายุจํานวน หนึ่งแสนห<าหมื่นบาท ในฐานะผู<แปรดิฉันเห็นวาเรามีโครงการอบรม
พัฒนาโรงเรียนผู<สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู<สูงอายุอยูแล<ว สองล<านบาทคะ เรามีอยูแล<ว สองล<านบาท
เรายังจะมาทําอีก หนึ่งแสนห<าหมื่นบาท เป[นโครงการยอยเพื่อที่จะให<มีงานทําดิฉันคิดวามันไมเหมาะสม
ดิฉันเห็นด<วยกับการที่จะต<องไปแปรลดทั้ง หนึ่งแสนห<าหมื่นบาท คะ ข<อ 2.24 โครงการพัฒนาชุมชนต<นแบบ
สูความเป[นสูการเป[นชุมชนเข<มแข็งอยางยั่งยืนจํานวนเงิน สามแสนบาท นะคะ ก็อันนี้ก็เหมือนกันเป[นโครงการ
ที่ซ้ําซ<อนไมมีประโยชนและซ้ําซ<อนหลายๆ โครงการ ก็จะทําเหมือนกันหมดนะคะ ดิฉันเห็นวาควรจะแปรลด
สามแสนนะคะ โครงการที่ 2.25 โครงการฝ`กอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย เพื่อทําหน<าที่มัคคุเทศกอาสา เราทํา โครงการมัคคุเทศกอาสามาหลายปZมาอบรมทุกปZคะ
จํานวนเงินหนึ่งล<านหกหมื่นห<าพันบาท อบรมเด็กที่มาเป[นมัคคุเทศกอาสาใช<ไป 17 วัน 155 คน แตเราใช<เงิน
ทั้งหมด หนึ่งล<านกวาบาท แตขณะนี้ขออนุญาตอ<างอิงโครงการเสริมสร<างปKองกันและปราบปรามการทุจริตใน
การปฏิบัติงานฝ`กอบรม 180 คน แล<วใช<เงิน แปดหมื่นสองพันหนึ่งร<อยห<าสิบบาท คะทาน ในปZ 60 ดิฉัน
มองวาเรากําลังใช<งบประมาณในการที่จะอบรมมัคคุเทศกอาสา สุรุยสุรายจนเกินไปหรือเปลาเด็กอบรมแค
155 คน 17 วัน ทานใช<หนึ่งล<านหกหมื่นห<าพัน ทานลอง 155 คูณ วันละ 500 คูณ 17 วันทาน จะเห็นตัว
เงินนะคะ คูณยังไงก็ไมถึงในขณะที่โครงการที่เป[นประโยชนโครงการเสริมสร<างการปKองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงานคนร<อยแปดสิบ ทานใช<เงินงบแค แปดหมื่นสองพันกวาบาทนะคะ ดิฉันคิดวามันมีความ
ไมเหมาะสมในการที่จะใช<เงินแล<วที่สําคัญนะคะในทุกๆ ปZทานก็ตั้งโครงการอยางนี้
/มาโดยตลอด...
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-62มาโดยตลอด มัคคุเทศกของทานไมมีการปรับปรุงเลยหรือคะ ถึงต<องมีการอบรมทุกครั้ง ทุกปZคะ ดิฉันจึงคิดวา
สมควรตัดลดทั้งโครงการคะ 2.26 โครงการพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยวหรือประชาสัมพันธ
เทศกาลทองเที่ยวเชียงราย เพื่อเตรียมความพร<อมเข<าสูเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดเชียงราย โครงการนี้นะคะ
ทาน สามแสนบาท เป[นโครงการที่เขียนมาวาจังหวัดเชียงรายเป[นเมืองทองเที่ยวต<องการที่จะประชาสัมพันธ
เพื่อให<นักทองเที่ยวมาทองเที่ยวเชียงราย แตเรามีโครงการพัฒนาศักยภาพให<ความรู<ทักษะด<านการทองเที่ยว
ทางวัฒนธรรม การทองเที่ยวเชิงอนุรักษการทองเที่ยวเชิงเกษตร การทองเที่ยวเชิงนิเวศ การทองเที่ยวโดย
ชุมชนพื้นที่เชียงรายอีก สามแสนบาทต<องมีโครงการนี้อยูแล<ว แตเราก็มาทําโครงการที่จะทําให<ซ้ําซ<อนนะคะ
แล<วที่สําคัญถ<าทานต<องการที่จะประชาสัมพันธการทองเที่ยวเรามีงานไม<ดอกอาเซียนอยูแล<วคะ ทานไมจําเป[น
ที่จะต<องมาทําโครงการซ้ําซ<อนซ้ําแล<วซ้ําอีกนะคะ ก็ขออนุญาตที่จะตัดแปรลดทั้งหมด สามแสนบาทคะ ตอไป
คือโครงการที่ 2.27 โครงการฝ`กอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพจากการทองเที่ยวโดยชุมชนแมจันใต<
อันนี้ขอแคแปรลดคะ หนึ่งแสนบาท คิดวาให<ผู<อยูในชุมชนไปศึกษาดูงานเพื่อจะเป[นต<นแบบในแหลงทองเที่ยว
ของตัวเองที่จังหวัดเชียงใหม หรือจะให<คิดวาผู<รวมโครงการประมาณ 30 กวาคน คิดวาเหมาะสมแกการที่จะ
ใช<เงินแค สองแสนบาท จึงขอแปรลด หนึ่งแสนบาทนะคะ โครงการที่ 2.28 รายจายเพื่อให<ได<มาซึ่งบริการ
จํานวนเงินสิบล<านสองแสนบาทเป[นของโครงการสํานักการชาง ซึ่งจากปZ 59 และ 60 ที่ผานมากองชางได<ใช<
งบประมาณในสวนนี้ทุกปZโดยประมาณ แปดล<านกวาบาท โดยทั้งสิ้นนะคะ ดิฉันจึงคิดวาการที่ตั้งเกินถึงสิบล<าน
ในครั้งนี้ ดิฉันก็ปรับลด สองล<าน เพื่อให<ใช<เทาที่ทานเคยใช<อยูแล<วนะคะ ขอบคุณคะ อันนี้เป[นโครงการของ
งานปKองกัน ซึ่งเจ<าหน<าที่ ที่มาแจ<งมาบอกวาตามปกติของกองปKองกัน โครงการรายจายเพื่อให<ได<มาซึ่งบริการ
ทุกๆ ปZ ทานจะตั้งปZละ สองแสนบาทมาโดยตลอดแตปZนี้ ทานตั้งขึ้นมาแปดแสนด<วยเหตุวาอีก หกแสนที่ทาน
ตั้งเพิ่มเป[นคารักษาความปลอดภัยในงานมหกรรมไม<ดอกอาเซียน ของคนที่ทานจะต<องจ<างงานมหกรรมไม<
ดอกอาเซียนทานมีงบอยูแล<ว 48 ล<าน ทานยังจะมาตั้งอยูตรงนี้อีกแล<วหรือในขณะที่เมื่อกี้ที่เราได<อธิบายผาน
มาแล<วก็เห็นวามีแตละโครงการที่จัดอยูตรงนั้นนิดหนึ่ง อยูตรงนั้นหนอยหนึ่ง ดิฉันก็เลยมองวาอันนี้ไมสมควรที่
ให<เพราะทานมีงบประมาณที่จะดําเนินการอยูแล<วขอบพระคุณคะทาน
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
มี ส มาชิ ก ทานใดจะมี อ ะไรเสริ ม ให< กั บ เพื่ อ นสมาชิ ก ทานทรงศรี ทานอมรรั ต น หรื อ เปลาครั บ
เชิญทานวสุพลครับ
นายวสุพล จตุรคเชนทรเดชา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ผู<ยื่นเสนอคําแปรญัตติขอถอนญัตติ ข<อ 2.38 ข<อ 2.1.3 หน<า 76 โครงการสนับสนุนคาใช<จายคา
บริหารสถานศึกษา สองแสนบาท ผู<แปรญัตติ ของดการแปรญัตติคณะกรรมการเห็นด<วยแตทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ
ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด<วยข<อบังคับการประชุมสภาท<องถิ่น ต<องนําเสนอตอประธานสภาเพื่อขอ
อนุมัติตอสภาตอไป อันนี้ก็อยูในดุลพินิจนะครับ วาทานประธานสภาจะเอาไว<พิจารณาถือวาได<ขอแถลงงดกัน
ไปแล<ว อีกข<อหนึ่งอยูหน<าที่ 15 ครับ ทานประธานสภาเพิ่มสมาชิกสภาผู<สมเกียรตินะครับข<อ 15 รายการที่
2.50 นะครับ อยูในรางข<อบัญญัติที่ 2.11 หน<า 75 เป[นโครงการสนับสนุนคาใช<จายการบริหารสถานศึกษา
จํานวนเงินเก<าล<านสี่แสนบาทนะครับ ผู<แปรญัตติของดการแปรนะครับ มาเพื่อให<สภาแหงนี้ได<รับทราบนะครับ
/วาอาจจะ...
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-63วาอาจจะไมมีการวินิจฉัย 2 โครงการของดการแปรลดก็จะขอถอนนะครับโดยใช<มติของสภา ตามดุลยพินิจ
ของทานประธานสภานะครับ เมื่อสักครูเพื่อนสมาชิกสภาเสริม หน<า 8 ได<อภิปรายไปก็คือโครงการบริหาร
จัดการร<านค<าเพื่อจําหนายสินค<าและผลิตภัณฑชุมชนท<องถิ่นนะครับ ทางด<านคณะกรรมการแปรญัตติได<รับ
การชี้ แจงจากทางด< านฝLา ยบริหารวาเป[น คาใช< จายในการคาเชาบูธ หรือคาเชาสถานที่ ร<า นค< าที่ อยู ในทา
อากาศยานแมฟKาหลวงนะครับ ซึ่งจะมีคาใช<จายคาเชาอยูเดือนหนึ่งประมาณ 50,000.- บาท ครับมีการจัด
จ<างเจ<าหน<าที่อีกประมาณ 30,000.-บาท มีเรื่องของคาไฟ มีคาใช<จายดังกลาวตามนี้นะครับ งบประมาณ
ดังกลาวเนื่องมาจากการบริหารจัดการในการบริหารมาแบบนั้นโดยตลอดนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะขอใช<เงินใน
งบประมาณตรงนี้บ<าง ก็เรียนชี้แจงนะครับวาให<เพื่อนสมาชิกได<รับทราบวาโครงการนี้และมีลักษณะตางๆ เป[น
เชนไร ลําดับที่ 2.25 โครงการฝ`กอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน พื้นที่จังหวัด
เชียงราย เพื่อทําหน<าที่มัคคุเทศกอาสา คําชี้แจงวาเป[นการอบรมให<กับเด็กนักเรียนจํานวน 155 คน โดยนํา
เด็กรักเรียนหลังเลิกเรียน ไมวาจะเป[นเด็กนักเรียน อบจ.หรือโรงเรียนเทศบาล 6 หรือโรงเรียนไหนละครับ
จํานวน 155 คนมาอบรม จํานวน 17 วันจริงๆ แล<วนอกจากจะเป[นโครงการที่ซ้ําซ<อนโครงการหรือสงเสริม
การทองเที่ ย วอื่น คณะกรรมการเห็ น วาการบริ หารจั ด การคาใช< จ ายตรงนี้ มี ความซ้ํ า ซ< อน และคาใช< จ าย
งบประมาณอยางซึ่งอีกทั้งยังมองในเรื่องของการประหยัดจะนําเด็ก 155 คน ซึ่งเป[นเด็กนักเรียนมานั่งอบรม
17 วันนะครับ โดยทานได<ใช<งบประมาณไปถึงหนึ่งล<านหกหมื่นห<าพันบาทอีกทั้งโครงการนี้อยางสุมเสี่ยงนะ
ครับ จึงมีมติเป[นเอกฉันทเห็นด<วยกับผู<แปรญัตติ ก็ได<แถลงเพิ่มเติมเพียงเทานี้ขอบคุณครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เชิญฝLายบริหารครับ
นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด ปฏิบัติหน1าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธาน สมาชิกผู<ทรงเกียรติครับ ผมคิดวาในเรื่องของการชี้แจงนะครับเราเคยมีการชี้แจง
คณะกรรมการแปรญัตติไปครั้งหนึ่งแล<วนะครับ ขอหารือครับทานครับ ขอยืนยันคําชี้แจงที่เจ<าหน<าที่ได<ชี้แจง
ตอกรรมการ แปรญัตตินะครับ ที่ได<ให<ถ<อยคําไปกอนหน<านี้แล<วนะครับ สมาชิกสภาผู<ทรงเกียรติ
นายวสุพล จตุรคเชนทรเดชา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ให< ผ มเข<า ใจนะครั บ ที่ ไ มได< ต อบมาวาทานนายกองคการบริ หาร ได< บอกวาชี้ แ จงคณะกรรมการ
แปรญัตติมาแล<ว ทานครับนี่คือกระบวนการที่ ขั้นวาระที่ 2 และ 3 นั้น ทานได<ชี้แจงตอคณะกรรมการ
แปรญั ต ติ ห รื อ ผู< แ ปรนะครั บ ในการประชุ ม การแปรญั ต ติ ต รงนั้ น เป[ น ขั้ น ตอนของคณะกรรมการ
แปรญัตติจะเห็นเป[นเชนไรละครับ คณะกรรมการแปรญัตติมีเพียงแค 7 คนครับ ทานครับถ<าหากวาเราวินิจฉัย
บอกวาอานแล<วไมเห็นชอบกับทาน ฉะนั้นจึงให<ทานมาชี้แจงตอสมาชิกสภาใหญครบทั้ง 36 คนเทานี้แหละวา
ทานอาจจะยืนยันอยางไร เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติวินิจฉัยมาแบบนี้ครับ ถ<าหากทานประสงคจะชี้แจงใดๆ
เพิ่มได<ตรงนี้เลยครับ
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-64นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เนื่ อ งจากได< ผ านการประชุ ม มานานพอสมควรแล< ว เห็ น ควรให< ท างฝL า ยบริ ห ารได< ชี้ แ จงเพื่ อ
ประกอบการลงมติครับ
นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด ปฏิบัติหน1าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ประธานสภา สมาชิกผู<ทรงเกียรติครับ การแปรญัตติของทานสมาชิก ซึ่งคณะกรรมการแปร
ญัตติก็มีมติเป[นเอกฉันทวาเห็นด<วยกับผู<แปรญัตติ โดยไมมีคําแปรไหนที่ทานไมเห็นด<วย เพราะฉะนั้นไมมีความ
จําเป[นที่ต<องสงวนคําแปรครับ ในฐานะที่เคยมีประสบการณในเรื่องของสภาครับ ยกเว<นวาทานมีความเห็นไม
ตรงกันระหวางคนแปรกับคณะกรรมการ ตรงนี้เราต<องยกเฉพาะกรณีที่มีการสงวนคําแปรญัตติเทานั้นนะครับ
ผมขอเรียนด<วยความเคารพครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับ เพื่อให<เกิดบรรยากาศการประชุมที่ราบรื่นนะครับ ผมก็เข<าใจนะครับกรณีที่มีการกําหนดไว< กรณี
ที่คณะกรรมการแปรญัตติมีความเห็นตามสมาชิกที่ยื่นแปร สมาชิกก็ไมจําเป[นต<องขอสงวนคําแปร แตคราวนี้ที่
ผมได<รับการชี้แจง มีการนําเรียนหารือเรื่องมีประเด็นนี้ขึ้นมาก็คือการที่สมาชิกผู<แปรขอสงวนการแปรญัตติไว<ก็
เพื่อที่จะขอเอกสิทธิ์ในการที่จะได<อภิปรายในสภา ก็เพื่อให<เป[นบรรยากาศที่ดีผมวาก็ไมเป[นไรครับ พอที่จะ
สอบถามกันได< รวมทั้งก็เป[นเอกสิทธิ์ของผู<บริหารเหมือนกัน ในฐานะเจ<าของงบประมาณที่จะชี้แจงหรือไม
ชี้แจงก็ได<ตอสภา เพราะถือวาได<ชี้แจงตอคณะกรรมการแปรญัตติแล<วนะครับ ซึ่งผมก็เชื่อวาเอกสารการแปร
ญัตติก็นาจะมีอยูในรายงานการประกอบของการชี้แจง แตคราวนี้ด<วยเหตุที่วาเอกสารก็มีจํานวนมากในการที่
เราจะอานให<ละเอียดถี่ถ<วนกอนที่จะตัดสินใจลงมติกัน ก็เกรงวาจะใช<เวลาพอสมควร ผมก็มองแล<ววาให<มีการ
ได<ชี้แจงนะครับ แตทั้งนี้ก็เป[นเอกสิทธิ์ของผู<บริหารนะครับวาจะชี้แจงหรือไมชี้แจง สรุปทานไมประสงคชี้แจง
นะครับ
นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด ปฏิบัติหน1าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภา และสมาชิกผู<ทรงเกียตริทุกทานครับ ก็เพื่อให<เกิดความเข<าใจครับ ผมเองก็
ไมได<มีเรื่องที่จะป7ดบังซอนเร<น การทํางานผมเองก็ได<กลั่นกรองโครงการมารอบหนึ่งแล<ว เพื่อให<เกิดความความ
เข<าใจและมีเหตุผลยิ่งขึ้น ก็ให<หัวหน<าสวนราชการชี้แจงในประเด็นเพิ่มเติม หากมีข<อมูลอันใดตกหลนจากการ
ชี้แจงคราวกอนครับ กระผมขออนุญาตให<ข<อ 2.20 ถึง 2.27 ให< กองสงเสริมพูดแทนนะครับ และ ข<อ 2.28
ให<สํานักการชางได<ชี้แจงครับ
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-65นางเชิดทรง ฤทธิ์จิตเพียร หัวหน1าฝFายพัฒนาอาชีพและการทองเที่ยว
เรียน ทานประธานสภา และสมาชิกผู<ทรงเกียรติทุกทานนะคะ กองสงเสริมคุณภาพชีวิต ขอชี้แจงข<อ
2.20 โครงการพัฒนาทักษะผลิตภัณฑทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑชุมชนให<ได<มาตรฐานสูสากลโครงการนี้
เป[นโครงการที่เราทําตามอํานาจหน<าที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดและโครงการแบงการอบรมเป[น 2 สวน
คือ การฝ`กอบรมและการศึกษาดูงานนะคะ ซึ่งทางทานสมาชิกได<สอบถามวาทําไมถึงใช<เงินจํานวนมากและ
เปKาหมายที่เข<าอบรมเป[นกลุมอะไรนะคะ จะขอชี้แจงวากลุมที่เราคัดเลือกออกมาก็คือกลุมที่ผานการคัดสรร
ขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายทั้ง 18 อําเภอ และกลุมของดีเชียงราย ซึ่งผานการคัดสรรเพื่อจะเป[น
การตอยอดผลิตภัณฑซึ่งต<องผานการฝ`กอบรมและการแปรสภาพสินค<า มาระดับหนึ่งแล<ว เราต<องการพัฒนา
สินค<าของเราเพื่อให<มีมาตรฐานสูระดับสากลเพิ่มมากขึ้นคะ สําหรับข<อ 2.21 โครงการสงเสริมการดําเนินการ
บริหารจัดการสินค<าผลิตภัณฑชุมชนของกลุมพัฒนาสตรี กลุมเปKาหมายของเราเป[นกลุมเปKาหมายที่ผานการ
คัดเลือก จากประธานพัฒนาสตรีจังหวัดและประธานพัฒนาสตรีแตละอําเภอ และในปZนี้โครงการนี้คือเป[น
โครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการไมใชโครงการตอยอดนะคะ ได<ทําการให<ความรู<ด<านผลิตภัณฑมาพอสมควร
แล<ว ในปZ 61 โครงการนี้คือโครงการที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทางด<านการจัดทําบัญชีคะ โครงการที่ 2.22
โครงการบริหารจัดการร<า นค<าเพื่อจําหนายสินค<าผลิตภัณฑชุมชนท<องถิ่น โครงการนี้เป[นโครงการที่จัดตั้ง
ร<านค<าจําหนายผลิตภัณฑชุมชนที่ร<านค<าสนามบิน ซึ่งเป[นเงินอุดหนุนจากกระทรวงมหาดไทย โครงการนี้ได<
จัดตั้งขึ้นตามกระทรวงมหาดไทยกําหนดไว<นะคะ วากรณีที่งบประมาณที่ได<รับการจัดสรรไมเพียงพอองคการ
บริหารสวนจังหวัดพิจารณาจัดหางบประมาณสมทบ ตรงนี้ก็ผานคณะกรรมการองคการบริหารสวนจังหวัดแล<ว
ตั้งงบประมาณไว< เพื่อที่จะรองรับในกรณีที่เงินทุนหมุนเวียนของเราไมเพียงพอคะ ข<อ 2.23 โครงการจัด
ฝ`กอบรมสงเสริมและพัฒนาความรู< ทักษะการประกอบอาชีพให<กับกลุมผู<สูงอายุ โครงการนี้มีเปKาหมายคือ
พัฒนาให<ความรู<ทางด<า นอาชีพให<กับผู<สูงอายุ ซึ่งจะแตกตางจากการพัฒนาศักยภาพของผู<สูง อายุ ซึ่งการ
พัฒนาศักยภาพผู<สูงอายุคือการให<ความรู<ด<านสุขภาพงานสาธารณสุขตางๆ ข<อ 2.23 นี้คือการพัฒนาอาชีพ
ให<กับผู<สูงอายุคะ ข<อ 2.25 โครงการการฝ`กอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนใน
พื้น ที่ จั งหวั ดเชี ย งราย เพื่ อทํ า หน< า ที่มั ค คุเทศกอาสานะคะ โครงการนี้ เป[ นโครงการที่ เราทํา ตอเนื่ องทุ ก ปZ
เหมือนกับ ทานสมาชิก พูดนะคะ จะเป[นการคั ดสรรกลุมมัค คุเทศกจากเด็กในพื้ นจั งหวัดเชียงราย ทั้ง 18
อํา เภอ โดยที่ เรามี ก ารประกาศทางเว็บ ไซต และเด็ กที่ ม าทํา การฝ`ก อบรมจะเป[ น เด็ก ที่สามารถให<ความรู<
เกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวระดับจังหวัด ระดับประเทศมาแล<วคะ ข<อ 2.26 โครงการพัฒนาจัดการอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวหรือประชาสัมพันธเทศกาลทองเที่ยวจังหวัดเชียงรายเพื่อเตรียมความพร<อมเข<าเขตเศรษฐกิจ
พิเ ศษของจั ง หวั ด เชียงราย โครงการนี้เ ป[ นโครงการที่ ส งเสริ ม การทองเที่ ยวระดั บ ประเทศ เพราะจัง หวัด
เชียงรายตอนนี้รายได<สวนใหญของเราตอนนี้ก็คือการทองเที่ยว โครงการนี้เป[นโครงการที่เราจะจัดเป[นโร<ดแมบ
คือให<สถานที่ทองเที่ยวตางๆ ในจังหวัดเชียงรายให<เป[นที่รู<จักของคนทั่วไปทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ
เหมือนที่ทาน สจ. พูดวาเป[นโครงการที่เราจัดทุกโครงการ ฉะนั้นเป[นโครงการที่เราจะเจาะลงเฉพาะพื้นที่ตางๆ
ในแตละอําเภอ เชนการอนุรักษธรรมชาติการทองเที่ยวทางด<านชุมชนแตโครงการนี้จะเป[นโครงการ
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-66ระดับประเทศ โครงการ 2.27 โครงการฝ`กอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการทองเที่ยวโดย
ชุมชนบ<านแมจันใต< ตําบลทากjอ อําเภอแมสรวย โครงการนี้เป[นการทองเที่ยวสงเสริมการทองเที่ยวชุมชนนะ
คะ ซึ่งเป[นโครงการที่จะสามารถพัฒนาแหลงทองเที่ยวชุมชนซึ่งเขาได<รับการพัฒนามาระดับหนึ่งแล<วตอนนี้
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายก็ได<ไปตอยอดเพื่อที่จะให<เขาประสบผลสําเร็จด<านการพัฒนาการทองเที่ยว
ตอไปคะ สําหรับข<อ 2.30 โครงการจัดงานวันสับปะรดนางแล ภูแล ลิ้นจี่ และของดีเมืองเชียงราย โครงการนี้
เป[นโครงการที่
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ขออนุ ญ าตครั บ จบลงที่ 2.29 กอนนะครั บ ครั บ ขอบคุ ณ มากครั บ ผม ครั บ ตอไปเชิ ญ ทาน
ผอ.สํานักการชาง ครับ
นายสมชาติ วัฒนากล1า ผู1อํานวยการสํานักการชาง
เรียน ทานประธานสภา และสมาชิกผู<ทรงเกียตริที่เคารพครับ ขอชี้แจงเรื่องคาใช<จายเพื่อให<ได<มา
ซึ่งบริการจํานวน สิบล<านบาทสองแสนบาทครับสวน เนื่องจากวารายจายตรงนี้เป[นรายจายตามแผนงานสวน
หนึ่งครับและก็สวนหนึ่งเป[นเรื่องเรงดวนฉุกเฉินครับ ตามแผนงานจะเป[นการจ<างเหมาบุคคลภายนอกด<า น
แรงงานครั บ ไมวาจะเป[นการลาดยาง ซอมบํ ารุง รวมถึงแรงงานเครื่องเจาะบาดาลนะครั บสวนหนึ่ง ก็จ ะ
เกี่ ย วกับการจ<า งเหมาแรงงานในการดูแ ลสวนสาธารณะครับ ตั้งแตเกาะกลางถนนวายเอ็มซี เอ จนถึ ง
มหาวิทยาลัยแมฟKาหลวงนะครับ รวมถึงสํานักงาน รวมถึงศูนยดิสคัพเวอรรี่ สนามกีฬากลาง และลานธรรม
การจ<างเหมางานคือ จ<างเหมาเก็บขยะครับ ด<วยแรงงานของมหกรรมไม<ดอกอาเซียน สํานักการชางจะมีหมวด
วัสดุกอสร<าง จะมีการจัดทําเองหรือจ<างเหมาบริการผู<มีฝZมือมาทํา ซึ่งเป[นการคาดการณเผื่ออนาคตไว<นะครับ
อีกอันหนึ่งก็คือเป[นการจ<างเหมาเครื่องจักรกล เครื่องจักร อบจ. มีภารกิจเต็มพื้นที่จะต<องทําเรงดวนฉุกเฉินไม
วาจะทําถนนที่มีซีเมนต หรือพื้นที่การเกษตรครับ จริงๆ แล<วเป[นการตั้งคาตามแผนงาน ขอเรียนชี้แจงเพียง
เทานี้ครับ ขอบคุณครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับ ขอบคุณครับ ชี้แจงเพิ่มเติมใชไหมครับ เชิญครับ
พันจาเอกทวีป เชี่ยวสุวรรณ หัวหน1าฝFายปCองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เรียน ทานประธานสภา และสมาชิกผู<ทรงเกียตริครับ กองปKองกันครับ ขอชี้แจงรายละเอียดลําดับที่
2.29 ข<อ 2.1 หน<าที่ 46 รายจายเพื่อให<ได<มาซึ่งบริการตั้งไว< แปดแสนบาท จะใช<เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
รักษาความปลอดภัยครับ และการจัดระเบียบการจราจรในมหกรรมการจัดงานและคาดวาจะมีนักทองเที่ยว
จํานวนมาก จึงได<ตั้งไว< จํานวนแปดแสนบาทครับ เพื่อใช<ในการบริหารจัดการการรักษาความปลอดภัยและการ
จัดระเบียบการจราจร ขอเรียนชี้แจง ขอบคุณครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับ ขอบคุณครับ ไปข<อตอไปเลยนะครับ ข<อ 2.30 ข<อบัญญัติงบประมาณ ข<อ 1.1.1 หน<า 182
และอีกโครงการหนึ่งนะครับ ข<อ 2.31 2 โครงการเป[นของทานอัญรัตน จอมวุฒิ และทาน ร.ต.อ.ดอน
สมควร ครับ ขอเชิญทานอัญรัตน ครับ
/นางสาวอัญรัตน...
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-67นางสาวอัญรัตน จอมวุฒิ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภา คณะผู<บริหาร สมาชิกสภาผู<ทรงเกียรติและผู<เข<ารวมประชุมทุกทานนะคะ
ดิฉันนางสาวอัญรัตน จอมวุฒิ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย อําเภอแมสรวย เขต 2
ข<อ 1.1.1 หน<า 182 โครงการจัดงานวันสับปะรดนางแล ภูแล ลิ้นจี่และของดีเมืองเชียงราย ดิฉันขอแปรลด
โครงการ ลดลงบางสวนคะ จากจํานวน แปดแสนบาท เหลือ ห<าแสนบาท คะ ตัดงบประมาณ จํานวน สาม
แสนบาท เนื่องจากเห็นวาเป[นงานที่ไมครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมดทั้งจังหวัด แล<วก็เห็นวาซ้ําซ<อนกับโครงการ
มหกรรมจําหนายผลิตภัณฑชุมชนและท<องถิ่นและสินค<าทางการเกษตรปลอดสารพิษผักพื้นเมือง เจียงฮาย
ซึ่งเราสามารถนํามาจัดพร<อมกันได< จึงขอแปรลดตามรายการที่แจ<งนะคะ
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่หนึ่ง
เชิญโครงการที่ตออีกโครงการครับทาน
นางสาวอัญรัตน จอมวุฒิ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เดี๋ยวให<ทาน ดอน คะ
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่หนึ่ง
เชิญทาน ร.ต.อ. ดอน ครับ
ร.ต.อ. ดอน สมควร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
กระผม ร.ต.อ.ดอน สมควร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย เขต 1 อําเภอเวียงแกน
รายการที่ 2.31 ข<อ 1.1.1 หน<า 184 โครงการฝ`กอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับทราบป)ญหาสิ่งแวดล<อมและหา
แนวทางแก<ไข อันนี้เห็นวาเป[นโครงการที่ฟุLมเฟVอยและซ้ําซ<อน ฉะนั้นจึงเสนอแปรญัตติ ทั้งโครงการ เหลือ
งบประมาณศูนยบาท
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่หนึ่ง
เชิญทานวสุพล เชิญครับ
นายวสุพล จตุรคเชนทรเดชา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภา และเพื่อนสมาชิกสภาผู<ทรงเกียตริที่เคารพครับ
ผมวสุพล จตุรคเชนทรเดชา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย อําเภอเชียงของ ครับ
โครงการที่เพื่อนสมาชิกสภาอภิปรายนะครับจริงๆ แล<วในนามของคณะกรรมการแปรญัตติจะไปพวงถึงอีก 2
โครงการ และสมาชิกสภาได<รวมหารือด<วยนะครับ ในรายการที่ 2.31 และ รายการที่ 2.32 ทานไปดูที่หน<า
11 รายการที่ 2.34 และรายการที่ 2.35 ตรงนี้มีลักษณะความซ้ําซ<อนของโครงการ ตามที่คณะกรรมการ
แปรญัตติได<รับฟ)งคําชี้แจงของทางคณะผู<บริหาร ข<อ 2.31 เป[นการอบรมหรือเป[นลักษณะของการศึกษาวิจัย
การให<องคความรู<กับเจ<าหน<าที่ผู<ปฏิบัติงานในสวนของฝLายสิ่งแวดล<อมที่ทานได<ตอบมานั้น แล<วอีกอันหนึ่งผม
ตั้งสังเกตไว<คือเอาวิทยากร อะไรตางๆ มาอบรมให<ความรู<ตัวเองกอน ซึ่งเราเห็นวาเจ<าหน<าที่คือข<าราชการผู<
ปฏิบัติอยูแล<วนาจะมีความรู< ความเข<าใจในเนื้อหางานในหน<าที่ความรับผิดชอบอยูแล<ว ในสวนของข<อ 2.31
และ 2.32 ก็เลยเห็นวามีความซ้ําซ<อน ซ้ําซ<อนยังไงจะอธิบายตอในข<อ 2.34 2.35 ซึ่งเจ<าของผู<อภิปรายก็
ยังไมได<อภิปรายครับ ตั้งข<อสังเกตไว<กอนวาเหตุใดการแปรในข<อ 2.31 2.32 สองโครงการยังไมพอ เดี๋ยวให<
ผู<อภิปรายในข<อ 2.34 และ 2.35 กอน เดี๋ยวผมชี้แจงอีกครั้งครับ
/นายอัมรินทร...

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

-68นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่หนึ่ง
ครับมีคณะกรรมการทานใดจะเพิ่มเติมไหมครับ ถ<าไมมี เชิญฝLายบริหารครับ
นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด ปฏิบัติหน1าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรี ย นทานประธานสภา และสมาชิ ก ผู< ท รงเกี ย ตริ ทุ ก ทานครั บ ผมขอมอบให< ผอ.กองสงเสริ ม
ได<ชี้แจงครับ
นางเชิดทรง ฤทธิ์จิตเพียร หัวหน1าฝFายพัฒนาอาชีพและการทองเที่ยว
เรี ยน ทานประธานสภา และสมาชิ กผู<ทรงเกีย รติทุกทานนะคะ ตามข<อ 2.30 โครงการจัดงาน
วันสับปะรดนางแล ภูแล ลิ้นจี่ และของดีเมืองเชียงราย ที่ทานสมาชิกให<กองสงเสริมได<ชี้แจง ขอเรียนชี้แจงวา
โครงการวันสับปะรดนางแล ภูแล ลิ้นจี่ และของดีเมืองเชียงราย เป[นโครงการที่เราจัดทําตามอํานาจหน<าที่ของ
องคการบริหารสวนจังหวั ดเชียงราย ตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให< แกองคกร
ปกครองสวนท<องถิ่น มาตรา 17 (14) งานสงเสริมการลงทุน และมีทางทานสมาชิกให<เราชี้แจงเรื่องที่เราได<จัด
งานวันสับปะรดนางแล ภูแล ลิ้นจี่ และของดีเมืองเชียงราย ทําไมเราไมเอารวมกับโครงการและงานอื่นๆ เชน
เกษตรสีเขียว ขอชี้แจงวาโครงการวันสับปะรดนางแล ภูแล ลิ้นจี่ และของดีเมืองเชียงราย เป[นโครงการที่เรา
จัดขึ้นเป[นเทศกาลของจังหวัดเชียงราย ซึ่งเราได<ดําเนินการมาเป[นเวลานานแล<วและเป[นที่รู<จักของคนทั้ง
ประเทศนะคะ ดั งนั้นการจัดงานสับปะรด ลิ้นจี่ เห็ นสมควรวาให<มี ให< เหมาะสมกับศักยภาพขององคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงรายที่จะจัดทํานะ และงานสับปะรด ลิ้นจี่ จะจัดในชวงที่ผลผลิตจะออก ในชวงเดือน
พฤษภาคมนะคะ ซึ่งเราไมสามารถจะจัดรวมกับโครงการอื่นๆ ได<ทานเสนอมาได<นะคะ เราจะต<องทําชวงที่
ผลผลิตสามารถออกจําหนายและเราสามารถชวยเหลือเกษตรกรที่มีป)ญหาผลผลิตล<นตลาดคะ
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่หนึ่ง
ครับ ขอบคุ ณครับ ตอไปเป[นโครงการที่ 2.32 ถึง โครงการ 2.35 ซึ่ง ผู<ยื่น ขอแปรคือ ทานอําพล
เวียงสิมา และทานสวัสดิ์ แสงบุญ ครับ เชิญครับ
นายกิฒฒิชัย อิ่นสุวรรณ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ขออนุญาตนะครับ เรียนคณะผู<บริหารทุกทาน ผมกิฒฒิชัย อิ่นสุวรรณ
นายวสุพล จตุรคเชนทรเดชา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ผมขออนุญาตประท<วงครับ
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่หนึ่ง
เดี๋ยวๆ ทีละคนครับ
นายวสุพล จตุรคเชนทรเดชา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ผมขออนุญาตครับทานประธานครับ คืออยางนี้ค รับ ในกระบวนการแปรญัตติ อยาหาวาผมสอน
ทานประธานนะครับ จะมีผู<สงวนคําแปรญัตติ คือ ผู<แปรญัตติและคณะกรรมการเทานั้นที่จะชี้แจงตรงนี้ได<
นะครับ สมาชิกสวนที่เหลือจะต<องยอมรับฟ)งเพื่อพิจารณาลงมติตอไปครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด<วยข<อบังคับการประชุมท<องถิ่น ข<อ 51 ครับทาน
/นายอัมรินทร...
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-69นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่หนึ่ง
ขออนุญาต เมื่อมีผู<ร<องขอยกมือขึ้น ผมจะพิจารณาวาคุยเรื่องอะไร ถ<านอกประเด็นผมจะให<นั่ง ตอน
เขาขึ้นมายืนผมยังไมรู<นะครับ
นายวสุพล จตุรคเชนทรเดชา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ก็คงต<องวินิจฉัยให<เพื่อนสภาคนอื่นยกมือครับ วุนวายครับทาน
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่หนึ่ง
ไมใชครั บ ทาน ในเมื่ อเขายกมื อผมก็ ต< องให< เ ขาขึ้ นมากอนเขาจะประท< ว งเรื่ องอะไร ผมวิ นิ จ ฉั ย
ผมรู<แล<ววาเขาพูดนอกประเด็น ผมก็จะให<เขานั่งลงกอน เชิญทานกิฒฒิชัย นั่งลงครับ
นายกิฒฒิชัย อิ่นสุวรรณ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ทานประทานครับ ขออนุญาตคุยในเรื่องของสับปะรดครับ
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่หนึ่ง
ยังๆ ครับทานตอนนี้วาระแปรญัตติครับ
นายกิฒฒิชัย อิ่นสุวรรณ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ผมขอใช<อํานาจในการประชุมรวมครับ และเสนอวาเหตุผลเป[นไงครับ
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่หนึ่ง
ทานนั่งกอนครับ
นายกิฒฒิชัย อิ่นสุวรรณ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับ
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่หนึ่ง
เชิญทาน ตอไปเป[นของทานอําพล ครับ ตั้งแตข<อ 2.32 ถึง 2.35 เชิญทานอําพล ครับ
นายอําพล เวียงสิมา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาที่เคารพ ฝLายบริหารทุกทานและเพื่อนสมาชิกผู<ทรงเกียรติในห<องอันทรง
เกียรตินี้ครับ
ผมอําพล เวียงสิมา ครับสมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย เขต 1 อําเภอพาน นะครับก็
รู<สึกดีใจครับนึกวาจะไมได<อภิปรายซะแล<วในญัตติ ในสวนผมนะครับ ข<อ 2.32 รางข<อ 1.1.3 หน<า 185
นะครับโครงการองคกรแหงการเรียนรู<ด<านสิ่งแวดล<อมนะครับ กรีนออฟฟ7ศ จํานวนเงิน สามแสนห<าหมื่นบาท
นะครับ ผมขอเสนอแปรญัตติตัดลดทั้งโครงการครับเพราะวาเห็นวาเป[นรายจายฟุLมเฟVอยนะครับ อีกโครงการ
2.33 รางข<อ 1.1.4 นะครับหน<า 185 เชนกันครับโครงการสงเสริมการมีสวนรวมด<านการอนุรักษปKองกัน
การแก<ไขไฟปLาและหมอกควันนะครับจํานวนเงิน หนึ่งแสนบาทนะครับ ก็ขอตัดลดทั้งโครงการเหมือนกันนะ
ครับเพราะวาเห็นเป[นรายจายฟุLมเฟVอยเหมือนกันนะครับข<อ 2.34 ข<อ 1.1.6 นะครับ
/หน<า 186...
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-70หน<า 186 นะครับโครงการต<นแบบการบริหารจัดการน้ําอยางยั่งยืนนะครับจํานวนเงิน สี่แสนบาท นะครับ
ก็ขอตัดลดทั้งโครงการนะครับข<อ 2.35 รางข<อ 1.1.7 หน<า 186 นะครับอบรมเชิงปฏิบัติการในการปKองกัน
และแก<ไขป)ญหาน้ําเพื่ออุปโภคอยางมีสวนรวมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับจํานวนเงิน สองล<านบาทนะครับ
ก็ขอตัดลดทั้งโครงการนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็อยากจะฟ)งการชี้แจงนะครับแล<วก็จะได<เอามาพิจารณาใหม
ขอบคุณครับ
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่หนึ่ง
ทานคณะกรรมการครับ ขอแปXบหนึ่ง ทานสวัสดิ์ ก็ยื่น ทานสวัสดิ์จะอภิปรายไหมครับ ทานสวัสดิ์
ไมอยูครับ
นายกิฒฒิชัย อิ่นสุวรรณ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับทานขอย<อนเมื่อกี้นะครับ
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่หนึ่ง
ครับ ทานนั่งกอนครับ
นายกิฒฒิชัย อิ่นสุวรรณ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
มีระเบียบข<อที่ 64 ทานประธานต<องดูระเบียบให<ชัดเจนนะครับ ไมใชวาให<ผมนั่งนะครับ ผมคุยนี่
ทานรู<หรือเปลาวาสับปะรดนางแลเป[นเศรษฐกิจของระดับประเทศแล<ว ตําบลนางแล ถ<าพูดถึงสับปะรด เมื่อปZ
นี้หลักร<อยล<านแคตําบลเดียว บ<านดูอีกตอนนี้เราปลูกทั่วจังหวัด แล<วเงินแคแปดแสนผมวาเงินมันน<อยไปไมถึง
หนึ่งเปอรเซ็นต ผมวาเงินยังน<อยไปต<องจัดเป[นมหกรรมที่ยิ่งใหญ
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่หนึ่ง
ทานเลขา อานระเบียบให<ฟ)งหนอยนะครับ
นายกิฒฒิชัย อิ่นสุวรรณ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ผมอยากฝากทานประธานวาการวินิจฉัยตางๆ มีสิ่งที่สําคัญทางทานครับกับระเบียบเพื่อวาผมต<องให<
ข<อมู ลในฐานะผมเป[ นเกษตรกรด< ว ย ผมก็ป ลูกด< ว ย และเห็ นวาสั บปะรดนางแลมี ความสํา คั ญตอชีวิต ของ
เกษตรกรฝากทานวินิจฉัยด<วย
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่หนึ่ง
เดี๋ยวครับทาน ผมขออานระเบียบให<ทานฟ)งด<วยนะครับ หมวด 5 การอภิปราย การอภิปรายในข<อ
64 เมื่อผู<เสนอหรือผู<แปรญัตติได<อภิปรายแล<วถ<ามีผู<ใดค<านให<ผู<นั้นอภิปรายเมื่อผู<คัดค<านอภิปรายแล<วถ<าผู<ใด
จะสนับสนุนผู<เสนอหรือผู<แปรญัตติให<ผู<นั้นอภิปรายและประธานสภาท<องถิ่นจะต<องให<อภิปรายสลับกันสมมติ
วาผู<เสนอแปรญัตติ แตมีผู<ยกมือขึ้นขออภิปรายคัดค<านหรือสนับสนุนนะครับตาม 64 ทางประธานก็สามารถ
ให<ทานชี้แจงได<ครับ คือในระเบียบการอภิปรายข<อ 64 เข<า ใจตามนี้นะครับ เชิ ญทานคณะกรรมการ
ทานทรงศรี เชิญครับ

/นางทรงศรี...

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
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เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ดิฉันทรงศรี คมขํา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายในฐานะคณะผู<แปรญัตตินะคะ
โครงการองคกรเรียนรู<ด<านสิ่งแวดล<อม กรีนออฟฟ7ศ จํานวนสามแสนห<าหมื่นบาท โครงการนี้เจ<าหน<าที่ผู<ที่เข<า
มาอธิบายให<คณะกรรมการฟ)งได<แจ<งวาเป[นโครงการที่เดิมทําในองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายและเห็นวา
เป[นโครงการที่ดีก็จะตอยอดไปทําที่อื่นๆ บ<าง ดิฉันจึงคิดวาการทําโครงการของทานถ<าทานทําคงที่ของทานดี
อยูแล<วทานก็นาที่จะทําของทานให<ดีตอไปนะคะเราจึงได<มีการซักถามเจ<าหน<าที่ เจ<าหน<าที่ตอบคลุมเครือใน
การที่จะไปทําในตรงที่จุดอื่นอะไรยังไงโครงการตอไปคณะกรรมการจึงขออนุญาตที่จะแปรลดตามผู<เสนอ
แปรลด สามแสนห<าหมื่นบาทนะคะ สวนโครงการที่ 2 โครงการสงเสริมการมีสวนรวมด<านการอนุรักษปKองกัน
แก<ไขไฟปLาจํานวนเงิน หนึ่งแสนบาท เราขอแปรตัดลดทั้งโครงการด<วยเหตุวามันเป[นงานของ ปภ.จังหวัดอยู
แล<วนะคะ เป[นหนวยงานหลักของจั งหวัดที่เขาทํา อยู แล<วและเราไปทํ ารวมกับ เขาแค หนึ่งแสนบาททํา ไม
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายไมคิดที่จะทําโครงการที่เป[นมหาภาคใหญๆ ทําไมทานชอบไปทําโครงการ
จิ๊บๆ จjอบๆ หนึ่งแสน สองแสน เหมือนกับไมมีงานที่จะทําก็ขอทําตรงนี้ งาน ปภ. งานปKองกันบรรเทาสา
ธารณภัย อบจ มีหน<าที่เยอะแยะมากคะที่ผานมาน้ําทวมหลายที่ทานก็เห็นนะคะ อยาไปอบรมบอยคะต<อง
ขออนุญาตที่จะแปรตัดลด หนึ่งแสนบาท ตอไปโครงการต<นแบบการบริหารจัดการน้ําอยางยั่งยืนจํานวน สี่แสน
บาท นี่ก็เป[นโครงการใหมในการที่จะลองทําในการบริหารจัดการน้ํา ซึ่งแตเดิมเจ<าของโครงการได<ทําโครงการ
ในเรื่องเกี่ยวกับขยะนะคะ ซึ่งเป[นโครงการที่ดีอยูแล<วดิฉันคิดวาเรื่องตรงนี้นาที่จะตอยอดเรื่องเดิมที่ดีอยูแล<วให<
ดียิ่งๆ ขึ้นไปนะคะ แม<รู<วาในหลายๆ โครงการขยะของทานได<รับรางวัล แตถ<าทานคิดจะทําโครงการใหมก็ควร
ชัดเจนแล<ว แตต<องขออนุญาตที่จะชื่นชมเจ<าหน<าที่ ที่มาชี้แจงโครงการบริหารต<นแบบการบริหารจัดการน้ํา
อยางยั่งยืน ทานเป[นเจ<าหน<า ที่ระดับลางที่ ตั้งใจทํา งานอยางมากนะคะ ดิฉันเห็นขลุก อยูแตในเรื่องการทํ า
โครงการของทานในสวนที่เรื่องขยะอยางมากนะคะ ดิฉันก็ขออนุญาตที่จะชื่นชมให<เป[นเกียรติประวัติของทาน
ในสภาแหงนี้แตต<องขออนุญาตวาในโครงการงานใหมๆ ทานอยาเพิ่งเลยนะคะ โครงการจําเป[นเรงดวนของเรา
ที่จะต<องทํามีอีกเยอะคะทาน เราไมต<องเป7ดประเด็นโครงการใหมดีกวา นะคะก็ขออนุญาตที่จะตัดลด สี่แสน
บาทนะคะ ในอีกโครงการหนึ่งคือโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการปKองกันและแก<ไขป)ญหาน้ําเพื่ออุปโภค
อยางมี ส วนรวมในพื้น ที่ จั งหวัดเชี ย งราย ในวั นที่คณะกรรมการแปรเราสอบถามโครงการนี้ เรางงกั น มาก
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการปKองกันและแก<ไขป)ญหาน้ําเพื่ออุปโภคอยางมีสวนรวมในพื้นที่ จํานวน
สองล<านบาทมันเป[นโครงการยังไง ปรากฏก็คือเป[นโครงการสร<างฝาย 8 แหง แตในโครงการสร<างฝาย 8 แหง
ทานคือยังไมมีจุดเปKาหมายที่ชัดเจนวาทานจะทําที่ตรงไหนคะ ทานจะทําที่ตรงไหน ทานก็ไมมีรายละเอียดแต
ทานมีเขียนไว<กอนวาเอา 8 แหง แตไมมีวาพื้นที่ไหนตรงไหนยังไงเพราะฉะนั้นก็ถ<าโครงการที่ไมชัดเจนอยางนี้
ดิฉันคิดวาคณะกรรมการเราก็มองเห็นวาถอยไปกอนดีกวา อะไรที่มันจําเป[นเรงดวนนะคะถนนหนทางที่มีความ
จําเป[นที่เห็ นตอหน<าตอตาหลายๆ ที่ เราทํา ตรงนั้นกอนดีกวานะคะก็ ขออนุญ าตที่จ ะตัด ทั้ง สองล<า นบาท
ขอบพระคุณคะ
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-72นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่หนึ่ง
มีคณะกรรมการทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมครับ ถ<าไมมีผมขอเชิญฝLายบริหารครับ
นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด ปฏิบัติหน1าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภา และสมาชิกผู<ทรงเกียรติครับ ผมขอมอบให<กองสงเสริม ได<ชี้แจงตอสภาครับ
นางนัธทยภรณ เจี่ยงเพ็ชร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนง
หัวหน1าฝFายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล1อม
เรียน ทานประธานสภาทานผู<บริหารและสมาชิกผู<ทรงเกียรติ
ดิฉันนางนัธทยภรณ เจี่ยงเพ็ชร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ รักษาราชการในตําแหนง
หัวหน<าฝLายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล<อม ขอชี้แจงเป[นรายโครงการดังนี้คะโครงการที่ 32 ข<อ 1.1.3 หน<า
185 โครงการองคกรแหงการเรียนรู<ด<านสิ่งแวดล<อม กรีนออฟฟ7ศ จํานวนสามแสนห<าหมื่นบาทโครงการนี้เป[น
การจัดทํากิจกรรมตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให<กับองคกรปกครองสวนท<องถิ่น พ.
ศ. 2542 มาตรา 17 ข<อ 12 ซึ่งกลุมเปKาหมายที่จะเข<ารวมโครงการตามโครงการได<กําหนดไว<เป[นโครงการที่
ตอยอดในองคกรของเราเองกลุมเปKาหมายที่เข<ารวมจะเป[น ผู<บริหารข<าราชการ พนักงานจ<างในองคการบริหาร
สวนจังหวัด ตอยอดจากกิจกรรมเดิมที่ได<ทําไว<แล<วคะ โครงการตอไปเป[นโครงการหน<า 11 โครงการที่ 2.33
โครงการสงเสริมการมีสวนรวมด<านการอนุรักษปKองกันและแก<ไขป)ญหาไฟปLาและหมอกควันโครงการนี้ก็จัดทํา
ตามอํานาจหน<าที่ตาม พรบ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให<แกองคกรปกครองสวนท<องถิ่น
พ. ศ. 2542 ในมาตรา 17 ข<อ 12 เปKาหมายพื้นที่ที่เราไปจัดทําเป[นที่พื้นที่อําเภอแมฟKาหลวง ทํากิจกรรม
รวมกับสวนราชการที่อยูในพื้นที่ทุกหนวยงานเป[นการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 คะ ตอไปโครงการที่ 2.34
โครงการต<นแบบการบริหารจัดการน้ําอยางยั่งยืนโครงการนี้จัดทําตามอํานาจหน<าที่ตาม พรบ. กําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให<กับองคกรปกครองสวนท<องถิ่น พ. ศ. 2542 มาตรา 17 ( 5) เปKาหมายที่
จัดทําจะทําตอยอดเป[นโครงการนํารองต<นแบบในพื้นที่อําเภอเชียงของ เป[นการบริหารจัดการน้ําตามโครงการ
พระราชดําริคะตอไปโครงการที่ 2.35 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการปKองกันและแก<ไขป)ญหาน้ําเพื่อ
อุปโภคอยางมีสวนรวมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายโครงการนี้จัดทําตามนโยบายของรัฐบาลเป[นยุทธศาสตรชาติ ปZ
พุทธศักราช 2560 - 2569 ในยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและจัดทําตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให<กับองคกรปกครองสวนท<องถิ่น พ. ศ. 2542 มาตรา 17 ( 5)
เปKาหมายจะจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดทําฝายชะลอน้ําในพื้นที่น้ําทวมซ้ําซาก หนึ่งที่อําเภอแมจัน
2 ที่ตําบลศรีถ<อย อําเภอแมสรวย 3 อําเภอแมสาย และอีกใน 5 พื้นที่ในพื้นที่น้ําทวมซ้ําซากคะ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับ ขอบคุณครับ ขออนุญาตไปข<อตอไปนะครับ เป[นของทานอทิตาธร วันไชยธนวงศ และ
ทานบุญตัน เสนคํา ข<อ 2.36 ถึง ข<อ 2.41 สองทาน เชิญครับ
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-73นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจั งหวั ดเชี ยงราย และเพื่อนสมาชิกสภาผู<ทรงเกียรติ
ทุกทาน
ดิฉันอทิตาธร วันไชยธนวงศ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย อํา เภอเทิง เขต 2
ในสวนของโครงการที่ยื่นขอแปรญัตติ 2.2.13 โครงการอบรมวิทยากรอาสาตอต<านการทุจริตจํานวนเงิน
หนึ่งแสนบาทโดยยื่นเสนอคําแปรญัตติ มีตัวดิฉันเอง และทาน สจ.บุญตัน เสนคํา ขอเสนอตัดลดทั้งโครงการ
คือจํานวนเงิน หนึ่งแสนบาท เหลือจํานวนงบประมาณ ศูนยบาท สาเหตุเนื่องมาจากวาในสวนของชื่อโครงการ
อบรมวิทยากรอาสาตอต<านทุจริต เป[นโครงการอบรมอบรมวิทยากรอาสาตอต<านการทุจริตมีวัตถุประสงคก็
เป[นลักษณะของการอบรมบุคลากรทางการศึกษาจํานวน 60 ทานโดยเปKาหมายก็คือเพื่อให<บุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู<และมีความเข<าใจ แตทั้งนี้งบประมาณที่ทานตั้งไว<ทานตั้งไว<ตั้งแตปZ หกหนึ่ง หกสอง หกสาม
หกสี่ หกหนึ่ง ทานตั้งงบประมาณไว<ที่ หนึ่งแสนบาท หกสองทานตั้งไว< หกสามตั้งไว< สองแสนบาท หกสี่ตั้ง
ประมาณเอาไว<ที่ สองแสน อีกเชนกันแตทั้งนี้ปรากฏวาผลที่คาดวาจะได<รับในสวนของโครงการที่ทางผู<บริหาร
ได<นํามาชี้แจงก็คือบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดเชียงรายมีความรู<ความเข<าใจในสิทธิหน<าที่ของตนเองตาม
รัฐธรรมนูญ ซึ่งมันไมสอดคล<องกับในชื่อของโครงการที่ทานตั้งไว<วาเป[นโครงการอบรมวิทยากรอาสาตอต<าน
การทุจริต ทําให<ดิฉันมีความสงสัยนะคะวาจริงๆแล<วในวัตถุประสงคโครงการของทาน ทานต<องการอะไรกันแน
ทานต<องการบุคลากรผู<มีความรู<ทางด<านกฎหมายหรือในการตอต<านการทุจริตหรือทานต<องการที่จะอบรมหา
วิทยากรอาสาตอต<านทุจริตทั้งนี้โครงการตั้งไว<วาเป[นโครงการอบรมวิทยากรอาสา แตคาใช<จายสวนใหญจะเป[น
คาใช<จายสําหรับพาหนะในการอบรมคาใช<จายเรื่องของคาอาหาร คาใช<จายในการจัดทําเอกสารและคาตอบ
แทนวิทยากรรวมแล<ว หนึ่งแสนบาท ใช<เวลาในการอบรมทั้งสิ้น 1 วัน สําหรับในโครงการนี้นะคะดิฉันจึงขอ
อนุญาตที่จะแปรลดโครงการนี้ด<วยเกิดความสับสนวาจริงๆ แล<วในวัตถุประสงคและการดําเนินโครงการและ
เปKาหมายของโครงการไมสอดคล<องกันนะคะ โครงการตอมาโครงการด<วย 2.2.17 โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
โครงการนี้ตั้งไว<เป[นจํานวนเงินทั้งสิ้น เจ็ดแสนห<าหมื่นบาท ผู<ยื่นเสนอคําแปรญัตติก็คือดิฉันและสจ.บุญตัน เสน
คํา ขอเสนอแปรตัดลดทั้งโครงการเหลืองบประมาณจํานวนทั้งสิ้นศูนยบาทนะคะ เนื่องมาจากวาในโครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิตนี้ทานได<ในการดําเนินงานตามข<อบัญญัติที่ทานตั้งไว<ในปZ 61-64 ปZ 61 ทานตั้งไว< เจ็ดแสน
ห<า 62 เจ็ดแสนห<า ปZ 63 เจ็ดแสนห<า ปZ 64 เจ็ดแสนห<า โดยวิธีการดําเนินงานของทานทานจะแบงออกเป[น
3 ระยะ ระยะแรกทานจะระดมความต<องการเพื่อให<เกิดหลักสูตรจํานวน ผู<เข<าอบรม 200 คน ระยะที่ 2
ทานจะมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร จํานวน 20 คน ระยะที่ 3 ทานได<
หลักสูตรขึ้นมาทานก็จะอบรมกิจกรรมตามหลักสูตรให<กับประชาชนเยาวชนนักเรียนนักศึกษา 50 คน ทั้งนี้ใน
ข<อสังเกตของตัวฉันเองก็คือวาในปZ 2561 ทานตั้งงบประมาณ เจ็ดแสนห<าแบงระยะการอบรมเป[น 3 ระยะ
ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ทานได<หลักสูตรมาเรียบร<อย ระยะที่ 3 ทานจะเหลือจํานวนนักเรียนนักศึกษาเยาวชน
จํานวนเพียง 50 คน ที่ทานจะเผยแพรและนําหลักสูตรตรงนี้ไปให<ความรู<แกบุคลากรที่ทานบอกไว<จํานวน 50
คน แตทั้งนี้เพราะปZ 62 ขั้นต่ําเหมือนเดิมอีกแสดงวาในระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ต<องเปลี่ยนหลักสูตรอีกอยางนั้น
หรือทําไมถึงไมใช<งบประมาณที่มีอยูในปZ 2561 จํานวน เจ็ดแสนห<าหมื่นบาท แบงออกเป[น 3 ระยะ ที่ 1
และ 2 ทานได<หลักสูตรเรียบร<อย ระยะที่ 3 ทานไปดําเนินการอบรม ดิฉันมีความกังวลวาในโครงการของทาน
ประมาณเอาไว<เป[นโครงการที่จะมีการดําเนินการตอเนื่องใน 4 ปZ งบประมาณในขณะเดียวกัน
/เปKาหมาย...
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-74เปKาหมายจริงๆ แล<ว ทานต<องการเยาวชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษาที่จะได<รับรู<ในหลักสูตรใหมแคเพียง
50 คนเทานั้น ดังนั้นจึงมองเห็นวาในการทําหลักสูตรของทานในการทําโครงการของทานในแตละปZทานได<
สร<างความซ้ําซ<อน ดิฉันวาทานอาจจะเกิดความสับสนในการจัดทําโครงการตรงนี้ ซึ่งโครงการตรงนี้มันจะเกิด
ประโยชนอยางมากหากในปZ 2561 ทานจะมาทําหลักสูตรในระดับของจังหวัดเนื่องจากในแตละอําเภอยอมมี
ความเป[นอยูประเพณีวัฒนธรรม ความรู<ความต<องการอาชีพที่หลายหลาก และมีความแตกตางกันงบประมาณ
ควรจะมาทํา เป[ นเรื่ องของการจั ดสรรการจัดระบบการเรียนรู<ความต<องการของประชาชน ในแตละพื้ น ที่
มากกวาแล<ว ทานจะไปสงเสริมในเรื่องใดในปZงบประมาณตอไปจึงจะเกิดความสัมฤทธิ์ผล ที่ได<หลักสูตรขึ้น
มาแล<ว นําไปอบรมและให<ความรู<แกเยาวชนบุคลากรทางการศึกษาหรือนักเรียนนักศึกษา สําหรับโครงการนี้
จึงมองเห็นวาในการจัดการตามหลักสูตรตามเปKาหมายที่ทานตั้งไว<ในโครงการไมคิดวาจะมีความสัมฤทธิ์ผลใน
โครงการนะคะจึงมีความคิดวาในเรื่องของการใช<จายงบประมาณ ที่เป[นไปอยางไมกอให<เกิดประโยชน สําหรับ
โครงการตอไปนะคะโครงการที่ 2.1.3 โครงการสนับสนุนคาใช<จายโครงการนี้ได<ขอขอถอนการแปรญัตติ
ออกไปเรียบร<อยแล<วนะคะโครงการที่ 1.1.3 โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัด
เชียงรายจํานวนเงิน ห<าแสนบาท ในสวนของโครงการนี้นะคะจะขอพูดรวมถึง 2 โครงการก็คือโครงการที่
1.1.6 โครงการคายเมล็ดพันธุสันติวิถีแหงประชาธิปไตยจํานวน สามแสนบาท ซึ่งลักษณะของสองโครงการนี้
เปKาหมายของเยาวชนเปKา หมายของผู<ที่เข<ารับการอบรมดิฉันไมแนใจวานี่คือเปKาหมายเดียวกันหรือไมนะคะ
สํา หรั บบุค คลที่ จ ะเข<า มาอบรมเนื่องจากวาลั กษณะของการอบรมและจํา นวนของผู<เข< ารับ การอบรมหรือ
แม<กระทั่งที่มาและมีโครงการเดิมในปZงบประมาณ 2560 ทานได<มีการดําเนินการไปแล<วโดยโครงการนี้เป[น
โครงการเสริมสงและพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชนจังหวัดเชียงรายโดยมีการสร<างเครือขายการทํางานเป[นกลุม
ผู<นําเด็ก แตไมสามารถที่จะบอกได<วากลุมผู<นําเด็กนั้นได<รับการคัดเลือกมาจากที่ไหนจากโรงเรียนอะไรมาโดย
วิธีอยางไรและทานมีวิธีอะไรในการที่จะคัดเด็กในกลุมนี้ออกมาเพื่อที่จะมาสงเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนซึ่งตั้งจํานวนไว<อยูที่ ขออนุญาตนะคะขั้นต่ําจํานวนบอกวาไมน<อยกวา 90 คนซึ่งในจํานวน 90 คน
ไมใชงบประมาณทั้งสิ้น ห<าแสนบาท ทั้งนี้ในปZ 2560 ในปZงบประมาณนี้ในการดําเนินการทานก็ดําเนินการ
ภายใต<งบประมาณอยูที่ ห<าแสนบาทเหมือนเดิมนะคะมาดูจํานวนเด็กและลักษณะของการอบรมตามโครงการ
นี้ทานจะเป[นคาที่พักคาอาหารคาอาหารวางคารถโดยสารปรับอากาศจํานวน หนึ่งแสนสองหมื่นบาท คาวัสดุ
ในการทําโครงการ หนึ่งหมื่นคากระเป~าเอกสาร หนึ่งหมื่นหกพันบาท คาใช<จายอื่นๆที่จําเป[น หนึ่งหมื่นบาท
คาที่พัก สองแสนสองร<อยห<าสิบบาท คาอาหาร คาอาหารวางรวมแล<วเบ็ดเสร็จทั้งหมด ห<าแสนบาท โครงการ
นี้ตั้งไว<วาเป[นเปKาหมายสําหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงรายร<อยละ 80 ได<รับความรู<และได<รับการพัฒนา
ศักยภาพเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการทํางานเพื่อตนเองชุมชนและสังคมแตปรากฏวาพอมาดูใน
รายชื่อในรายชื่อนี้ล<วนแล<ว สวนใหญจะเป[นเด็กในเขตเมืองและในเขตปริมณฑลถึงไมแนใจวาเปKาหมายของ
โครงการนี้ทานได<เด็กเหมือนวามีการคัดสรรคัดเลือกเด็กมาด<วยวิธีไหนอยางไรแตทั้งนี้โครงการนี้เป[นการอบรม
พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงรายมีหลายหลายคนที่มาจากจังหวัดสกลนครจังหวัดเชียงใหมและ
อีกหลายๆ จังหวัดจึงไมแนใจวาเปKาหมายถึงจริงๆ ของโครงการนี้เป[นลักษณะแบบใด ทั้งนี้พออีกหนึ่งโครงการ
ที่ทานบอกวาอาจจะต<องได<พูดรวมกันนั่นก็คือลักษณะของโครงการคายเมล็ดพันธุสันติวิถีแหงประชาธิปไตย
โครงการนี้ลักษณะเชนเดียวกันทานใช<งบประมาณทั้งสิ้น สามแสนบาท โครงการที่ผานมาเป[นโครงการ ห<าแสน
บาท ทั้ง 2 โครงการลักษณะก็คือเป[นการอบรมเพื่อการศึกษาดูงานแตทั้งนี้หากวานําเอาโครงการทั้ง 2
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-75โครงการนี้มา รวมกันแล<วก็ไปศึกษาดูงานทานตั้งไว<ทุกปZเหมือนกันคะปZละ สามแสนบาทนะคะ การดําเนินการ
ก็คือวันเด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงราย จํานวนไมน<อยกวา 120 คน ทั้งนี้โครงการนี้กําลังเป[นโครงการที่
เริ่มต<นโครงการเหมื อนกันนะคะ มีคาอาหาร คาเดินทาง คาที่พัก คายานพาหนะ คาเครื่องเสียงรวมและ
งบประมาณทั้งสิ้น สามแสนบาทดิฉันมองวา 2 โครงการนี้มีความซ้ําซ<อนหากวาเรามีการอบรมจัดอบรมให<กับ
เด็กจํานวน 500 คน เพื่อไปศึกษาดูงานแล<วเด็กทั้งห<าร<อยคนนี้ทําไมถึงไมมีในเรื่องของการอบรมวิถีแหง
ประชาธิปไตยโครงการที่ทานให<ความรู<ในนี้ทานไมได<ระบุเอาไว<เพียงแตเป[นการสงเสริมศักยภาพเด็กวิถีแหง
ประชาธิปไตยก็เป[นหนึ่งในศักยภาพของเด็ กและเยาวชนคนเชีย งรายเชนกัน โครงการตอมาคะเพิ่มการที่
1.1.7 โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนระดับอํา เภอเพื่อสร<างความเข<มแข็งและเชื่ อมโยง
เครือขายจํานวนเงิน สามแสนห<าหมื่นบาท ดิฉันมองวาโครงการนี้ในระดับอําเภอในระดับท<องถิ่นตางๆ ป)จจุบัน
มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนขึ้นนะคะ จึงไมแนใจวาหากเรามีการดําเนินการตามโครงการนี้ไมนาจะเกิด
ความซ้ําซ<อนกับในสวนของแตละท<องถิ่นหรือไม จึงได<ขออนุญาตที่ตัดลดโครงการนี้ทั้งโครงการนะคะโครงการ
ตอไป โครงการที่ 1.1.1 โครงการมหกรรมไม<ดอกอาเซียนจังหวัดเชียงรายจํานวนเงินทั้งสิ้น 48 ล<านบาท
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับ ขออนุญาตจบ อยูที่ข<อ 2.41 กอนนะครับ เพราะดอกไม<อาเซียนมีผู<เสนอคําแปรหลายทานนะ
ครับ คณะกรรมการมีอะไรไหมครับ เอาพอประมาณนะครับ
นายวสุพล จตุรคเชนทรเดชา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ทานประธานสภา และสมาชิกผู<ทรงเกีย รติ จริงๆ แล< วก็ เป[ นครั้งแรกของ อบจ.เชียงราย ที่มี การ
แปรญัตติงบประมาณทุกคนจะได<มีประสบการณครับทาน เมื่อสักครู ข<อ 2.36 โครงการอบรมวิทยากรอาสา
ตอต<านการทุจริตนะครับ ผมได<ตั้งข<อสังเกตวาทานได<ชวยกากบาทไว<นะครับ ทางด<านสํานักปลัดก็จัดโครงการ
ตอต<านการทุจริตหลายแสนเสนอให<กับสภาอีกแล<วนะครับ คณะกรรมการเรามองเห็นอยางนี้วา ถ<าหากวาทาน
ตอนนี้แสนหนึ่งนะครับ ตอต<านทุจริตของสํานักปลัดเมื่อสักครูนะครับใช<สี่แสน ห<าแสน หกแสน นะครับเรา
บอกวาเรามีความเห็นวามันซ้ําซ<อนนะครับ ถ<าหากวาสํานักปลัดจะทําโครงการตอต<านทุจริตทานเข<ากลุมทุก
เปKาหมาย ทานก็เอาทุกกลุมเปKาหมายมาอบรมพร<อมครั้งเดียว เสียคาวิทยากรครั้งเดียว คาเชาสถานที่อะไร
ตางๆ ครั้งเดียว อันนี้ก็เป[นความเห็นของคณะกรรมแปรญัตติ วาเกิดความซ้ําซ<อน โครงการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชนนะครับที่ซ้ําซ<อนโครงการคายเมล็ดพันธุสันติวิธีแหงประชาธิปไตย ถ<าหากวามันรวม
โครงการกันได<ครับทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ผมเข<าใจวาทานอาจมีภารกิจที่เยอะ ทําให<
ทานไมได<ดู โครงการซ้ํ าซ< อนตางๆเหลานี้ เดี๋ ยวก็จ ะมี อีก ครั บทานประธานสภาครับเดี๋ ยวมีก องหนึ่ ง ผมตั้ ง
ข<อสังเกตแล<วในเรื่องของการอบรมในเรื่องของการทุจริตตางๆ บอกให<มันอบรมพร<อมเดียวกันเลยได<หรือไมก็
ตั้งข<อสังเกตไว< 2 ข<อหนึ่งโครงการที่อบรมนะครับในเรื่องของการตอต<านการทุจริตสวนผมมา นั่งคิดวาให<มัน
เกิ ด การทุ จ ริ ตอะไรขึ้ น ใน อบจ.เชี ย งรายหรื อ ถึ ง ได<อ บรมกั นเป[ น สาม สี่ ห< า
โครงการขนาดนี้ สอง
ก็คือโครงการที่อ<างอิงในเรื่องของยาเสพติดในสถานพินิจยาเสพติดของเด็กยาเสพติดทั่วไป ยาเสพติดประเภท
ยาไอซ ยาอี แยกประเภทยาเสพติดไปเยอะแยะคณะกรรมการแตคนงงครับ อันนี้ก็นําเรียนทานประธานสภา
ขอเรียนทานตามนี้ 3 โครงการที่อ<างอิงโดยผมได<ตั้งข<อสังเกตไว<ตรงนี้นะครับ
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-76นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ขอบคุณมากครับที่กระชับให< เชิญทานผู<บริหารครับ
นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด ปฏิบัติหน1าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภา และสมาชิกผู<ทรงเกียตริครับ ผมมอบสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ครับ
นายเกียรติคุณ จันแกน ผู1อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน
ผู1อํานวยการสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียน ทานประธานสภา และสมาชิกผู<ทรงเกียรติทุกทานครับ ตามที่โรงเรียนองคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงรายได<ตั้งโครงการไว< โครงการแรกก็คือ โครงการอบรมวิทยากรซึ่งวัตถุประสงคนะครับแนวทาง
ของการตั้งโครงการนี้ก็เป[นไปตามนโยบายของภาครัฐนะครับ ที่จะสร<างความเข<มแข็งให<กับองคกรนะครับและ
สร<างความเข<มแข็งให<กับประชาชนในท<องถิ่นซึ่งในโครงการอบรมวิทยากร ตามที่ทางทานสมาชิกได<อภิปราย
และผมเองก็ได<เรียนชี้แจงให<กรรมการเบื้องต<นนะครับที่ผานมาคือวัตถุประสงคที่เราต<องการตรงนี้ก็คือต<องการ
พัฒนาครูและบุคลากรนะครับ ที่จะพัฒนาเด็กเยาวชนตอไป ในสวนที่สร<างจิตสํานึกความถนัดให<กับเด็ก โดย
เปKาที่ตั้งไว<เรื่องการทุจริตคอรัปชั่นตางๆ นะครับ ที่จะเป[นถือวาเป[นภาระหน<าที่ ทางรัฐบาลก็ได<เรงวาจะทําให<
โครงการนี้ให<เกิดประสิทธิภาพและสร<างจิตสํานึกให<กับเด็กเยาวชน จําเป[นอยางยิ่งต<องมีบุคลากรที่จะมีจิต
อาสาที่จะไปพัฒนาตรงนี้ ที่เปKาตั้งไปไว<นะครับตามจํานวนนั้นก็เพียงแตเป[นเบื้องต<นที่ให<การดําเนินการไปตาม
วัตถุประสงคไว< ต<องมีการเบิกจาย คาใช<จายด<วย ถ<าเป[นในลักษณะการอบรมก็ต<องมีคาใช<จายตามที่เรากําหนด
ไว<นะครับ วัตถุประสงคหลักก็คือต<องการให<เด็กได<มีความรู<และสามารถที่จะไปถายทอดให<กับเด็กและเยาวชน
ประชาชน ในสวนตําบลที่รับผิดชอบตอไป ในสถานศึกษาตรงนี้สวนที่เราเป[นโครงการซ้ําซ<อนกับทางสํานัก
ปลัดนั้น กลุมเปKาหมายคนละกลุมเปKากัน ในโครงการตอไปนะครับเป[นโครงการที่เกี่ยวข<องกับมหาลัยเพื่อชีวิต
นะครับก็ เป[นบนพื้ นฐานและการที่ที่เราได<คุ ยกัน ในทางของผู<บริหารในสวนที่ รับผิดชอบบอกวาเราจะทํ า
อยางไรที่จัดการศึกษา ให<กับทุกภาคสวนที่เป[นทั้งเด็กเยาวชนและประชาชนนะครับ เพราะในเรื่องการจัด
การศึกษาเหมือนกันก็คือการศึกษาตลอดชีวิตและทั้งในข<อมูลพื้นฐานตางๆ ที่วางเปKาวาจะทําอยางไรในการจะ
ลดความเหลื่อมล้ํ าทางการศึกษาและการให<โอกาสทางการศึกษากับเด็กเยาวชนและประชาชนในจังหวัด
เชียงรายในสวนนี้ทาง อบจ. เองก็ถือวาเป[นเซ็นเตอรกลางที่จะขับเคลื่อนเรื่องคุณภาพชีวิตโดยใช<การศึกษานี้
เป[นฐานก็ได<อยูบนความคิดพื้นฐานที่จะดําเนินการจัดการศึกษาตางๆ ก็ต<องดูทั้งความต<องการของผู<เรียนด<วย
นะครับวาเด็กเยาวชน ประชาชน เขาต<องการเรียนไรบ<าง ที่เพิ่มเติมตรงนี้ครับ มีระยะที่พูดถึง คือระยะที่ 1
ระยะที่ 2 ที่ 3 นะครับ ระยะแรกก็คือ 1 ความต<องการของประชาชนเมื่อมีความต<องการเสร็จแล<ว กําหนดไว<
เป[นหลักสูตร เมื่อเป[นหลักสูตรแล<วก็อาจได<หลายหลักสูตร หลายกลุมแตละกลุมนี้จะมีความแตกตางกัน กลุม
เด็กและเยาวชนต<องการที่จะเรียนรู<อะไรตางๆและก็อีกกลุมหนึ่งนะครับ ผมของผู<สูงอายุสูงวัยก็อีกหนึ่งก็จะ
เป[นลักษณะทําหลักสูตรขึ้นมานะครับ ปZแรกนํารองวิเคราะหหลักสูตรแล<วดูความต<องการแล<วนะครับถ<าเป7ด
ทําการเรียนการสอนได<โดยใช<โรงเรียนของเราได<เป[นฐาน ก็อาจจะเป[นหนึ่งห<องเรียนกอนนะครับ
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-77อาจจะมี หนึ่งเป[นหลักสูตรที่นํารองกอนสวนปZที่ 2 ที่ 3 เป[นแผนที่เราดําเนินการเมื่อมีหลักสูตรที่ 1 ในปZ
ตอไปและดําเนินการตรงนี้นาจะเป[นโครงการตอเนื่องนะครับ แบบแผนงานในสวนการเบิกจายตางๆก็เป[นไป
ตามระเบียบวาด<ว ยการเบิกจาย ในสวนโครงการที่เกี่ ยวข<องกับเด็ กเยาวชนและประชาชนเป[น ที่ส ภาเด็ก
โครงการในอํานาจหน<าที่ของ อบจ. เองนะครับเรื่องการสงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนและเป[นเรื่องหนึ่งที่
เราต<องรับผิดชอบนะครับให<เด็กเยาวชนและได<มีทักษะในการดําเนินชีวิต กิจกรรมที่เป[นผู<นําตลอดจนความ
รับผิดชอบตอสังคมครอบครัว ชุมชน รวมถึงการมีความตระหนักนะครับการรักบ<านเกิด การพัฒนาชุมชนให<
เข< ม แข็ ง โครงการที่ เ ราทํ า ขึ้ นเปK า ก็ คื อทั้ ง จั ง หวั ด นะครั บ ในภารกิ จ งานของเรา ก็ พ ยายามจะให< ก ระจาย
หลากหลายในสวนที่เป[นสถานศึกษา และนอกสถานศึกษาที่จะให<ดําเนินการไปได<นะครับก็มีการเบิกจายตาม
ระเบียบวาด<วยการฝ`กอบรม อีกโครงการหนึ่งเป[นโครงการคายเมล็ดพันธุสันติวิธีเพื่อวิถีแหงประชาธิปไตยอันนี้
เป[นกลุมที่เราต<องการให<เกิดกับเด็กและเยาวชนที่มีความเข<าใจความตระหนักในหน<าที่ของตัวเองตอระบอบ
รัฐธรรมนูญและตลอดจนถึงการเป[นเยาวชนที่มีคุณธรรมจริยธรรม ถามวากลุมเปKาหมายซ้ําซ<อนไหม ในจํานวน
แตละโครงการและกิจกรรมและกลุมเปKาหมายวาอยูในในสถานศึกษาก็มีหลายแหงแล<วไมจําเป[นวาต<องเป[น
สถานศึกษาของ อบจ.นะครับ เป[นสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ในสวนของเยาวชนเป[นเรื่องประชาธิปไตยนะ
ครับ อีกโครงการหนึ่งนะครับเป[นโครงการที่พูดถึงการสร<างเครือขายความเชื่อมโยงของของสภาเด็กนะครับทั้ง
18 อําเภอ ก็ถามวาในสวนที่แตละอําเภอมีสภาเด็กอยูแตการที่จะทํากิจกรรมรวมกันทั้ง 18 อําเภอสภาเด็ก
และมันคอนข<างที่จะยังไมทั่วถึงในสวนที่และในเครือในสวนของ อบจ. เองก็ได<ทําโครงการนี้มาตลอดวาในการ
ทํากิจกรรมเป[นโครงการที่เชื่อมความสัมพันธ มีความเข<มแข็งของเยาวชนที่อยูกระจายอยูทั้ง 18 อําเภอ ได<ทํา
กิจกรรมรวมกันเป[นโครงการที่ต<องดําเนินการนะครับผม
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่หนึ่ง
ครับ ขอบคุณครับ ตอไปเป[นโครงการที่ 2.42 มีผู<เสนอขอสงวนคําแปรญัตติทั้งหมด 6 ทานนะครับ
เรียนเชิญผู<ขอสงวนคําแปรญัตติในข<อที่ 42 ข<อที่ 1.1 หน<าที่ 139 ครับเชิญผู<อภิปรายครับ มีที่ผู<ขอเสนอคํา
แปรมี ท านอทิ ต าธร วั น ไชยธนวงศ ทานบุ ญ ตั น เสนคํ า ทานทรงศรี คมขํ า ทานอมรรั ต น รั ต นาชั ย
ทานอัญรัตน จอมวุฒิ และ ร.ต.อ.ดอน สมควร ครับ เชิญครับทาน ร.ต.อ.ดอน สมควร ครับ
ร.ต.อ. ดอน สมควร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาสมาชิก สภาองคการบริหารสวนจังหวัด เชียงรายที่ เคารพทุกทานครับผม
ร.ต.อ. ดอนสมควร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายเขต 1 อําเภอเวียงแกน เสนอขอแปรปรับ
ลดนะครับเหลือจํานวนงบประมาณ สามสิบล<านบาทครับ
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่หนึ่ง
มีผู<อภิปรายทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมครับ เชิญทานอทิตาธร ครับ
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-78นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายคะ
ดิฉันอทิตาธร วันไชยธนวงศ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย เทิง เขต 2 คะ
ในสวนของโครงการมหกรรมไม<ดอกอาเซียน ที่มีการตัดลดงบประมาณเป[นจํานวนเงินทั้งสิ้น สิบแปดล<านบาท
คงเหลืองบประมาณจํานวน สามสิบล<านบาท ตามหลักการและเหตุผลของคณะกรรมการแปรญัตติได<มองวา
ตามเหตุผลที่แจ<งไว<วาเป[นบริบทที่เป[นการสร<างรายได<ให<กับประชาชนทุกกลุมอาชีพโดยทานมีวัตถุประสงคใน
การจัดงานและการเผยแพรการผลิตการสงเสริมตลาดไม<ดอก ตลอดจนถึงเน<นการประชาสัมพันธไม<ดอกไม<
ประดับการแสดงสินค<าสงเสริมอาชีพสงเสริมรายได<พัฒนาให<จังหวัดเชียงราย เป[นแหลงผลิตไม<ดอกแตในสวน
หนึ่งก็คือวากิจกรรมงานไม<ดอกอาเซียนมีการดําเนินการมาแล<วหลายปZ ไมสามารถที่จะตอบจํานวนตัวเลขของ
นักทองเที่ยวที่มาในงานไม<ดอกอาเซียน ตั้งแตมีการจัดงานมาวามีการเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวหรือมีจํานวนที่
ลดลงในแตละปZเป[นอยางไรในวันที่ได<เชิญผู<บริหารเข<ามานั้นทางคณะกรรมการแปรญัตติไมสามารถที่จะทราบ
ตัวเลขตรงนี้จากทางคณะผู<บริหารได< ตลอดจนถึงการจัดกิจกรรมไม<ดอกอาเซียนไมสามารถบงบอกได<วามี
ตัวเลขการเพิ่มของประมาณการรายได<ของประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายแบบใดเทาใดนะคะ ตลอดจนถึงผู<
ประกอบกิจการตางๆ ที่เกี่ยวข<องกับการทองเที่ยวนั้นมีรายได<เพิ่มหรือลดอยางไรในแตละปZและที่สําคัญที่สุดไม
สามารถที่จะบอกได<วาทานมีการกระจายตัวในสวนของนักทองเที่ยว เพื่อเป[นการสร<างอาชีพสร<างรายได<ไปยัง
อําเภอตางๆ ทั้ง 18 อําเภอในจังหวัดเชียงรายได<อยางไรคะ ดิฉันมองวาในสวนที่ทานบอกวาการสงเสริม
พัฒนาให<จังหวัดเชียงรายเป[นแหลงผลิตไม<ดอกไม<ประดับที่มีคุณภาพและเป[นที่ต<องการของตลาดในอนาคตนี่
คือวัตถุประสงคหนึ่งในกิจกรรมงานไม<ดอกอาเซียนที่ระบุไว<ในปZงบประมาณที่ได<ยื่นโครงการเข<ามา เพื่อขอตั้ง
เป[นงบประมาณรายจายประจําปZ 2561 นะคะ แตวาในวันที่มีการชี้แจงของทานผู<บริหารตัวแทนทาน
ผู< บริห ารทานได< ชี้ แ จงวาในงบประมาณ สี่ สิ บแปดล<า นบาทนั้ น เป[ นการตกแตงสวนไม< ดอกไม< ง ามจํ า นวน
สี่สิบล<านบาท มีการปรับภูมิทัศนและมีการดําเนินการในการจัดซื้อดอกไม<เมืองหนาวซึ่งมีหลายโซนเป[นดอกไม<
เมืองหนาวและกล<วยไม<เป[นโซนโซนไป ทําให<เกิดความสงสัยวาแล<วในสวนที่ทานบอกวาจะเป[นแหลงผลิตไม<
ดอกที่สําคัญ พัฒนาเป[นแหลงผลิตไม<ดอกไม<ประดับ ที่มีคุณภาพเป[นที่ต<องการของตลาดในอนาคตนั่นหมายถึง
วาทานกํา ลังจะสร< างหรือสงเสริมการผลิตไม<ดอกไม< ประดับที่เป[นดอกไม<เมืองหนาวของหลายๆ ชาติ เชน
ทิวลิป ลิลลี่หรือสายพันธุใหมๆ ตางๆ นั้นให<เป[นที่การสร<างรายได<หรือเป[นที่ต<องการของตลาดแล<ว ในสวนของ
ไม< ดอกไม< ประดั บที่ เป[น พื ชพรรณของจั ง หวัด เชีย งราย ไมมี ปรากฏอยู จึ งมองวานี่ คือในสวนของความไม
สอดคล<องของ วัตถุประสงคในการจัดงานการสงเสริมอาชีพสงเสริมรายได<จัดให<กับ ประชาชนชาวจังหวัด
เชียงราย ดิฉันได<อภิปรายในทุกๆ ครั้งที่มีโอกาสได<จัดกิจกรรมการจัดงานไม<ดอกอาเซียน ที่เรามองวาตัวเลข
ของการจัดงานนั้นนอกเหนือจากการตั้งไว<อยูที่ สี่สิบแปดล<านบาทแล<ว ทานยังมีการตั้งในงบประมาณคาใช<จาย
ไปแยกอยูในกองตางๆ ในสวนของงบประมาณที่ตั้งขึ้นมาไมวาจะเป[นเรื่องของการคารักษาความปลอดภัย
เวรยาม คาดูแล คาจัดภูมิทัศนตางๆ หรือแม<กระทั่งคาไฟคาดําเนินการที่เกิดขึ้น จะแยกไปอยูตาม กองตางๆ
ทําให<การใช<จายงบประมาณในปZ 2561 ที่ทานยื่นเสนอโครงการเข<ามาแล<วมีจํานวนมากกวาสี่สิบแปดล<าน
บาท ในสวนของโครงการนี้จึงมองเห็นวามันเป[นการใช<จายโครงการและเป[นการใช<จายงบประมาณที่ฟุKงเฟKอ
และฟุLมเฟVอยเกินกวาความเป[นจริงไมได<เป[นการสร<างอาชีพสร<างรายได<ให<กับพี่น<องประชาชนชาวจังหวัด
เชียงราย ไมเป[นการสร<างรายได<ให<กับกลุมเกษตรกรหรือแม<กระทั่งกลุมผู<ผลิตพันธุดอกไม<ตางๆ ของจังหวัด
/เชียงราย...
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-79เชียงรายด<วยซ้ํา ทั้งนี้หากวาจะมองไป ดิฉันยังไมแนใจวาเนื่องจากวาทางคณะกรรมการได<ร<องขอในสวนของ
รายละเอียดของการจาย รายละเอียดของการจ<าง ของเราไมได<รายละเอียดตรงนี้จึงทําให<เราไมทราบวาจริงๆ
แล<วรายการในการจัดซื้อพันธุไม<ดอกตางๆ ที่ทานได<มีการดําเนินการจัดซื้อไปนั้นทานมีการจัดซื้อกับคนจังหวัด
เชียงรายอยูในพื้นที่ที่มีการเพาะพันธุในจังหวัดเชียงรายหรือไมอยางไร หรือทานให<การอุดหนุนสงเสริมรายได<
ให<กับผู<ประกอบการในจังหวัด อันนี้ทางคณะกรรมการเองก็ไมได<รายละเอียดข<อมูลในตรงนี้อีกเชนกันนะคะ
ทั้ ง นี้ สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ม องวาผลที่ ท านตั้ ง ไว< ว าทานจะต< อ งได< รั บ ในกิ จ กรรมงานไม< ด อกอาเซี ย นนั้ น เกษตรกร
ผู<ประกอบการเกี่ ยวกั บไม< ดอกไม< ประดั บในจัง หวั ด เชียงรายสามารถจํา หนายผลผลิ ต ทางการเกษตรหรือ
แม<กระทั่งมีเงินหมุนเวียนในจังหวัดมากขึ้นจึงขอนําเรียนวาในสวนตรงนี้เราไมมีข<อมูลและขณะเดียวกันได<เป[น
ที่ทราบกันอยูแล<วในทุกๆปZ หากกลุมโอทอป กลุมผู<ขายสินค<าที่จะเข<ามาตั้งร<านค<าในกิจการงานไม<ดอกอาเซียน
ก็ จ ะต< อ งมี ค าใช< จ ายในการมอบให< กั บ ผู< จั ด การดํ า เนิ น งานเป[ น คาเชา ราคาคาเชาในการดํ า เนิ น งานใน
ขณะเดียวกันการขยายโอกาสให<กับเกษตรกรทานได<ขยายโอกาสให<แบบใด มีการตอเนื่องหรือมีการทําเป[น
ลักษณะของแม็ทชิ่งให<กับกลุมนักทองเที่ยว หรือกลุมผู<ประกอบการหรือเกษตรกรที่เขาได<มาในงานไม<ดอก
อาเซียน ที่จะต<องมานั่งมาคุยกันตรงนี้ งานไม<ดอกอาเซียนไมสามารถที่จะดําเนินการและตอบโจทยตรงที่วา
ทานขยายโอกาสให<กับกลุมเกษตรกรได<แบบใดตลอดจนถึง อยางที่นําเรียนไปนะคะวาพันธุไม<ดอกไม<ประดับ
ของจังหวัดเชียงราย จะเป[นที่รู<จักและนิยมทั่วไปสร<างความประทับใจให<กับผู<มาเยือนในจังหวัดเชียงรายพันธุ
ไม< ด อกไม< ป ระดั บของจั งหวัด เชี ย งรายคื อพัน ธุ อะไรมี อยู ในรายการในการจัด ซื้ อจํ า นวน สี่ สิ บ ล< า นบาทนี้
หรือไม คะ ขอบคุณคะ
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่หนึ่ง
ครับ มีผู<สงวนคําแปรญัตติจะอภิปรายตอครับ เชิญทานทรงศรี ครับ
นางทรงศรี คมขํา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ดิฉันทรงศรี คมขํา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย เป[นผู<หนึ่งที่ได<แปรลดโครงการ
จัดงานมหกรรมไม<ดอกอาเซียนเชียงรายจํานวน สี่สิบแปดล<าน ปรับลด สิบแปดล<านเหลือ สามสิบล<าน ดิฉัน
เป[นคณะกรรมการแปร และก็เป[นผู<แปรตัดลดดิฉันจําได<วาเราได<พยายามที่จะร<องขอฎีกาการเบิกจายของ
โครงการมหกรรมไม<ดอกรายละเอียดของโครงการมหกรรมไม<ดอกยอดสี่สิบกวาล<านที่ทานใช<จายไป มีมากน<อย
ขนาดไหนอยางไร กวาจะได< ค ะทาน ดิ ฉั น อยากจะให< เ ป[ น ที่ เ รคคอรดของสภาไว< ต รงนี้ เ ลยนะวากวาที่
คณะกรรมการแปรญัตติจะได<รายละเอียดตรงนี้เราต<องใช<เวลาถึง 3 วันในการที่ร<องขอนะคะ ในครั้งแรกเราได<
ขอให<คณะกรรมการเจ<าของเรื่อง ได<ร<องขอก็ไมได<รับรายละเอียดมา ครั้งที่ 2 ได<ร<องขออีกก็ไมได< จนถึงครั้งที่
3 แล<วถึงได<อะไรละเอียดมาเมื่อเห็นรายละเอียดโครงการทั้งหมด สี่สิบกวาล<าน เราก็ได<มาเห็นกันวาเป[น
โครงการที่เกี่ยวกับไม<ดอก สี่สิบเอ็ดล<านเป[นโครงการปรับปรุงอื่นๆ อีก ห<า ล<านกวาบาทคาใช<จายในการจัด
กิจกรรมอื่นๆ อีก ห<าล<านกวาบาทได<มาแคนั้นรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ<างอะไรอยางอื่นเราไมมีเรามี
รายละเอี ย ดวาดอกไม< ร าคาเทาไหรซึ่ งคอนข< า งจะราคาสู ง นะคะ ที่ ที่นาสนใจ ที่นาคิ ด ก็คือเรามี โครงการ
หลายๆ โครงการที่ใ ช<ง บเอื้อที่ต อเนื่องไปจนถึงโครงการมหกรรมไม<ด อก แม< กระทั่ งงบการเงินในรายจาย
เพื่อให<ได<มาซึ่งบริการของกองชางก็มีถึง ห<า หก รายการที่อันนํามาใช<จายเกี่ยวกับการมหกรรมไม<ดอก
/กองปKองกัน...
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-80กองปKองกั น ก็ มี สวนหนึ่ งที่มี เกี่ ย วกับ การจั ดงานมหกรรมไม< ด อก สํ า นัก ปลั ด ก็ มีส วนหนึ่ งที่ เกี่ ยวกั บการจัด
กิจกรรมงานไม<ดอก แทบทุกกองนะคะที่เกี่ยวเนื่องการจัดกิจกรรมไม<ดอกแตที่โชวจริงๆ คือ สี่สิบแปดล<า น
เราเข<าใจมาแตดั้งแตเดิมวาใน สี่สิบแปดล<านนี่คือรวมอยูในนี้หมดแล<วเพื่อที่จะทํางานนี้แตในความเป[นจริงมัน
อยูตรงนู<นตรงนี้ตรงนั้นเยอะมาก เพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดวาไหนๆ เขาก็ต<องมาเที่ยวเชียงรายอยูแล<ว งาน
มหกรรมไม<ดอกก็จัดทุกๆ ปZ สถานที่เดิมๆ การใช<เงินงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ทาน
สามารถเอาไปใช<อยางอื่นได<มากกวานี้ทานก็เห็นนะคะ ทานเดินผานด<านซ<ายผานด<านขวา ดิฉันก็เอาข<อมูล
ในไลนที่ทานสมาชิกต<องเขียนคุยกันเองในไลนปริ้นมาโชว เพื่อที่จะมาคุยกันบอกวาถนนที่เราเสียหายมันมี
เยอะมีมากกวานี้ แตโครงการไม<ด อกของเรา งานมหกรรมไม<ดอกอาเซียนเราจัดทุกปZถึงแม<วาทานจะไมมี
รายละเอียดมาโชวพวกเรา วามีผู<มารวมงานมากน<อยขนาดไหนนะคะเราถามทานก็ไมมีเอามาโชวให<เราแตใน
ตรงนั้นเขาก็มาเที่ยวกันคะยังไงเขาก็มาเที่ยวกันคนตางถิ่นเขาก็มาเที่ยวอยูแล<ว เพราะฉะนั้นเราก็คิดวาเราตัด
งบตรงนี้ สิบแปดล<านของโครงการมหกรรมไม<ดอกนะคะ เพื่อที่จะให<มันกระชับให<มันทํางานให<คุ<มคา แกการ
ใช<จายนะคะ ทานเห็นไวนิลปริ้นสีรูปถนน บางทีทานอาจจะมีความรู<สึกวานอกจาก แอลพีเอ ก็ยังมีถนนหนทาง
ที่เราจะสามารถทําให<พี่น<องประชาชนได<อยูเหมือนกันคะ ดิฉันคิดวาการตัดลดงบประมาณลง สิบแปดล<านเป[น
การเหมาะสมและก็เหมาะสมในการที่จะจัดทําโครงการนี้ในจํานวนเงิน สามสิบล<านบาทขอบพระคุณคะ
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่หนึ่ง
มีผู<สงวนคําแปรทานใด จะอภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับทานคณะกรรมการครับ
นายวสุพล จตุรคเชนทรเดชา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับ ทานประธานสภา สมาชิกผู<ทรงเกียรติ
นาย วสุพล จตุรคเชนทรเดชา ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ ถนนขาดครับ ก็ยังดีที่ทานไปดู
กันแตก็ยังไมได<รับการแก<ไขครับ อาจจะใช<งบประมาณเพียงแคสองแสนกวาบาท สร<างทอลอดเหลี่ยมบรรเทา
ทุกขให<กับพี่น<องประชาชน ทั้งนี้ทั้งนั้นทานครับสงสารพี่น<องชาวเชียงรายของผมเถอะครับ ป)ญหาที่เราจะต<อง
ขอรับการชวยเหลือของทาน ทานตอบวาทานไมมีงบประมาณ แตโครงการเดียวมหกรรมไม<ดอกอาเซียน 10
กวาวัน ทานใช<งบประมาณที่ให<อาจจะก<า วลวงงานที่ได<มองสถานะการเงินการคลัง แล<วป)ญหาของพี่น<อง
ประชาชนเพื่อตอบสนองตรงนี้หรือไม เพราะทุกครั้งที่ขอรับการสนับสนุนชวยเหลือใดๆมา ทานก็มักจะตอบ
บอกวาไมมีงบประมาณ และทานลองคิดดูนะครับเฉลี่ยแล<ว ทานต<องใช<งบประมาณไปถึงประมาณ หกสิบ
ล<านบาทตอปZ 12 ปZที่ผานมา 13 ปZอีกเกือบ เจ็ดร<อยล<านบาทนะครับ เจ็ดร<อยล<านบาท ทานได<จัดงานไม<
ดอกเพียงไมกี่วันในแตละปZเพียงแคไมถึง 20 วัน และสภาพป)จจุบันทานไปดูหนอยเถอะครับ
สวนไม<งามริมน้ํากกของทานมีสภาพเป[นอยางไร เจ็ดร<อยล<าน ในตลอดระยะเวลาที่ผานมาทานก็ใช<เพียงแค
10 กวาวัน ไมถึง 20 วันนะครับ อีก 300 กวาวันทานปลอยให<รกร<างวางเปลา ทานครับในสวนของการ
บริหารจัดการที่ยั่งยืน เจ็ดร<อยล<าน ตรงนี้ทานสามารถนําไปสร<างสวนสาธารณะขนาดใหญได<หลายเลยครับ
ทานประธานสภาและเพื่อนสมาชิกสภาได<โปรดพิจารณาดูนะครับ เราก็ไมได<ตัดทั้งหมด เรายังไมตัดทั้งหมด

/ทางด<านผู<แปร...
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-81ทางด< า นผู< แ ปรญั ต ติแ ละคณะกรรมการแปรญั ต ติก็ไ มได< บอกวาตั ดทั้ งหมด แตเห็ นควรวาควรจะปรับ ลด
คาใช<จายบ<าง เพราะทํามาปZที่ 12 – 13 ปZที่ผานมา อยางโครงสร<างพื้นฐานใดๆ อยูในลานไม<ดอกตรงนั้น
ถนนหนทาง ระบบสาธารณูปโภค อะไรตางๆ ระบบประปาไฟฟKา ต<นไม<ขนาดใหญทานมีครบหมดแล<วนะ
ครับ นําเรียนตรงนี้ตรงนี้เพื่อกอให<เกิดประโยชนสูงสุดและแบงเหลือสวนหนึ่งไว<ครับ เพื่อแก<ไขป)ญหาให<กับพี่
น<องประชาชนเอาไว<ซับน้ําตาเขาบ<าง พี่น<องประชาชนคงจะไมชื่นอกชื่นใจชื่นมื่นที่ถนนหนทางก็ไมมี สะพาน
บ<านฉันก็ยังขาด ต<องลอยคอลอยน้ํามาดูไม<ดอกไม<งาม ณ สวนไม<งามริมน้ํากกนะครับ ขอปรับลดลงนิดหนึ่ง
ประสงคไมใชไมให<ทําครับ ขอปรับลดลงนิดหนึ่งนะครับและประสงคที่จะให<ทานพัฒนาสวนไม<งามตรงนี้ไป
อยางยั่งยืนนะครับ สามสิบล<านที่ทานจะเอาไป ขอเถอะครับทานกราบเท<าไว<เลยวาครั้งนี้ขอให<ใช<ได<ทั้งปZ 360
วัน ผมไมได<บอกวาใช< 3 ปZ 5 ปZ แล<วปZหน<าเดี๋ยวตอไปก็เอาไปอีก 30 ล<าน นะครับอยาให<ปลอยเป[นเชนนี้
เลย หกร<อยล<าน เจ็ดร<อยล<าน ที่ผานมาทานใช<กัน 15 วัน 20 วันหลังจากนั้น สามร<อยกวาวัน ไมสามารถจะ
ใช<อะไรได<เลย ครับอันนี้ก็ถือโอกาสแจ<งกับทางด<านการดําเนินการของทานด<วย เพราะเนื่องจากวาคณะการ
แปรญัตติทราบวาทางผู<วาราชการจังหวัดเชียงราย ทานได<มีประกาศงดการจัดซื้อจัดจ<างในกรณีพิเศษ ทั้งนี้
ทั้งนั้นก็ขอให<ทานได<นํางบประมาณตรงนี้ไปใช<อยางระมัดระวัง ปKองกันป)ญหาในเรื่องของการตรวจสอบของ
หนวยงานอื่น เพื่อภาพพจนอันดีขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายเราตอไปครับขอบคุณครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ขอบคุณครับ เชิญฝLายบริหารครับ
นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด ปฏิบัติหน1าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับกอนอื่นก็ต<องขอบคุณในความคิดเห็นของทานสมาชิก ซึ่งผมเองก็สดับรับฟ)งป)ญหาเหลานี้มาโดย
ตลอดนะครับ มีสวนหนึ่งก็คือสนับสนุน สวนหนึ่งก็เป[นฝLายที่คิดวาควรจะปรับเปลี่ยน ขอนําเรียนวาทาง
อบจ.เชียงรายเราก็ได<ลงทุนสําหรับบริเวณพื้นที่แหงนี้ไปมากพอสมควร ถ<าผมจําไมผิดนะครับเมื่อปZ 2552
ชวงนั้นงบประมาณลงเยอะมากครับ แล<วก็มีการพัฒนาด<านโครงสร<างพื้นฐาน สร<างร<านค<าที่จําหนายสินค<า
โอทอป จัดนิทรรศการ ระบบน้ํา ระบบไฟอะไรทุกอยางห<องน้ํา ห<องส<วม ทําถนนหนทาง เราลงทุนมาเยอะ
นะครับเพราะฉะนั้นข<อคิดเห็นที่แตกตางก็คงจะเป[นประโยชน ประการที่เราจะเปลี่ยนแนวความคิดในการ
จัดสวนก็คงนั่งคูกันให<เป[นกิจลักษณะ เนื่องจากตรงนี้มีสวนราชการที่มีหน<าที่รับผิดชอบหลายสวนด<วยกันนะ
ครับ ผมอยากให<สวนราชการได<ชี้แจงในประเด็นในสวนที่ทานได<มีคําถาม ขอสร<างความเข<าใจกอนนะครับ
ลําดับแรกขอเชิญสํานักปลัดองคการบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดกอนครับ ขอบคุณครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ขอเชิญหัวหน<าสํานักปลัดครับ
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-82นายดรุณพัฒน อินดี หัวหน1าสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายที่เคารพทานสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดผู<ทรงเกียรติทุกทานครับผมนายดรุณพัฒน อินดี หัวหน<าสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ได<รับมอบหมายจากทานปฏิบัติ หน<าที่น ายกองคการบริหารสวนจังหวัดได<ชี้แจงที่มาและความเป[นไปของ
โครงการมหกรรมไม<ดอกอาเซียนเชียงราย 2017 ซึ่งปรากฏอยูในรางข<อบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
ประจําปZงบประมาณ 2561 ซึ่งวันนี้ได<มีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและคณะกรรมการได<ให<
ข<อเสนอ แนะนํา รวมทั้งได<ให<แนวทางในการที่จะชวยกันทํางานในเรื่องของการจัดงานมหกรรมไม<ดอกอาเซียน
เชียงราย ซึ่งมีอยางตอเนื่องทุกปZให<เกิดประสิทธิภาพและก็คุ<มคากับการใช<จายงบประมาณ ในสวนของการได<
เข<าชี้แจงกับคณะกรรมการแปรญัตติ ผู<แปรญัตตินะครับซึ่งในฐานะที่เป[นสวนราชการที่เสนอโครงการ ขอ
อนุญาตนําเรียนวาโครงการนี้มีลักษณะของการดําเนินการโดยการจัดตั้งงบประมาณ ซึ่งมีรูปแบบของการจัดตั้ง
งบประมาณโดยอ<างอิงเอาจากงบประมาณที่เคยได<ใช<จายในปZที่ผานมาแล<ว ฉะนั้นยอดเงินหรืองบประมาณจะ
เป[นยอดใกล<เคียงกันกับในปZที่ผานมา สําหรับรายการใช<จายงบประมาณยอดนี้จะอยูในรายการของคาใช<จาย
ซึ่งประมาณการคาใช<จายอยูด<วยกัน 3 รายการ หลักๆ ก็คือรายการการปรับปรุงภูมิทัศนและการตกแตงสวน
ไม<งามริมน้ํากก ตรงนี้พูดให<เข<าใจก็คือวาจะเป[นบริเวณของสวนไม<งามทั้งหมดกวา 25 ไร ที่จะจัดตกแตงเพื่อ
ทําเป[นสวนไม<งามสําหรับจัดแสดง สวนที่ 2 จะเป[นการจัดกิจกรรมในพิธีเป7ดให<เป[นที่ประทับใจสําหรับ
นักทองเที่ยว ตรงนี้ก็จะเป[นรายการจายจากยอดงบประมาณนี้ สวนที่ 3 เป[นกิจกรรมที่เสริมในงานมหกรรม
ไม<ดอกอาเซียนที่อยูในบริเวณงาน ก็เชนการประกวดภาพถาย การประกวดวาดรูป การจัดตกแตงสถานที่ซุ<ม
ระบายตาง ๆ แล<วก็สวนที่ ๔ เป[นคาใช<จายประจําที่ต<องมีการเชาหม<อแปลง ซึ่งมียอดงบประมาณสวนหนึ่ง
ให<อยูในวงเงินประมาณ 4 แสนกวาบาท ในสวนของรายการอื่นๆ ทานสมาชิกใดกรุณาชี้แจงมีรายการปรากฏ
อยูในรายการตาง ๆ ก็นําเรียนให<ทุกทานได<รับทราบในเบื้องต<นวา ถ<าไมปรากฏอยูในรายการในงบประมาณ
ตรงนี้ถ<ามีรายการจาย ซึ่งอาจจําเป[นต<องใช<งบประมาณก็จะปรากฏอยูในยอดงบประมาณประเภทคาใช<จายซึ่ง
ได<มาซึ่งบริการ ซึ่งอาจจะมีรายการพวกนี้เกิดขึ้นนะครับ สําหรับการนําเงินขั้นตอนในการดําเนินการจัดทํา
งบประมาณหรือวาคาใช<จายในการดําเนินการซึ่งผมก็ได<นําเรียนตอคณะกรรมการแปรญัตติ วาสวนราชการ
ตาง ๆ จะเป[นผู<รับผิดชอบในแตละเรื่องนะครับอยางเชนในกรณีของการตกแตงสวนไม<งามริมน้ํากก ก็จะมี
สํานักการชางรับผิดชอบ ในสวนของพิธีเป7ดหรือวาการจัดการก็จะมีการจัดหาโดยหนวยงานของรัฐทางด<าน
พัสดุและทรัพยสิน รวมทั้งด<านการประกวดกิจกรรมภาพถายก็จะเป[นกองกิจการสภาซึ่งได<รับมอบหมาย โดย
มีกระบวนการโดยแสดงขั้นตอนขั้นตอนแรกผมก็จะนําเรียนเพื่ออยางน<อยก็จะได<ทําความเข<าใจกับทานสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดวาเราก็ได<ดําเนินการโดยมีคณะกรรมการ ตั้งแตการประมาณการคาใช<จาย
การพิจารณากลั่นกรองงบประมาณ ซึ่งก็อยูในวงเงินงบประมาณจากที่ได<ดําเนินการนะครับ ในสวนของ
ตัวเลขของผู<ที่เข<ามาเที่ยวชมต<องยอมรับวาเราต<องติดตามแบบติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณคอนข<างที่
จะเป[นข<อจํากัด ที่ไมสามารถที่จะได<รายละเอียดได<ครบถ<วน ซึ่งทางด<านกองแผนในฐานะที่เป[นหนวยงานที่
จะต<องประเมินผลติดตาม ก็มีบุคลากรที่จะไปทําหน<าที่ตรวจสอบเช็คจํานวนคนที่เข<ามาในงาน โดยเฉพาะเข<า
ในสวนไม<งามริมน้ํากก ก็ต<องถือวาในกระบวนการนั้น เราก็พยายามนะครับที่ผานมาก็พยายามทําโครงการนี้
เพื่ออยางน<อยให<เห็นวาจังหวัดเชียงรายเมื่อมีคนมาเที่ยว ซึ่งต<องถือวาในชวงของไฮซีซั่นหรือวาฤดูหนาว
คนมาเชียงรายคอนข<างมากนะครับ ฉะนั้นตรงนี้เราจะทําไงที่จะให<อยูเชียงรายได<ยาวนานขึ้น นี่คือสวนหนึ่ง
/สวนที่สอง...
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-83สวนที่สอง ก็คืออยากให<ภาพของจังหวัดเชียงรายนะครับ นอกจากจะมีภูมิทัศนในเรื่องของความสวยงามโดย
ธรรมชาติอากาศที่ เย็นสบายตลอดทั้งปZ ได<มีภาพลักษณวาจัง หวัดเชี ยงรายก็คือเมืองดอกไม< อยางแท<จริ ง
นะครับ จังหวัดเชียงรายตอนนี้ก็กําลังทําเรื่องของสวนไม<งามสวนดอกไม<ประดับมีคอนข<างมากไมวาจะไปเป[น
ทางอีสานนะครับ หรือวาทางภาคกลางก็ยังมี ฉะนั้นขออนุญาตนําเรียนเลาสูกันฟ)งนะครับวามีทานนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดแหงหนึ่งทางภาคใต< ทานถามวา อบจ.จัดเองเหรอครับซึ่งเราก็บอกวาเราจัดเอง
ด<วยความรวมมือของทุกภาคสวนในจังหวัดเชียงรายได<ให<ความรวมมือชวยกัน ซึ่งทานก็เห็นวาเชียงรายจัด
คอนข<างได<ดีเมื่อไปเทียบจากที่อื่น แตวาอยางไรก็ตาม ข<อเสนอแนะและแนวทางที่ได<ทานกรุณาให<กับองคการ
บริหารสวนจังหวัดก็คงอยูที่พวกเรานะครับ ในฐานะที่เป[นผู<ที่จะต<องบริหารงบประมาณและโครงการนี้ให<เกิด
ประสิทธิภาพที่สุด แล<วก็เห็นวาจะต<องนํามาปรับปรุงแล<วก็ทําอยางไรที่จะให<การใช<จายงบประมาณได<คุ<มคา
ที่สุด ตามแนวทางหรือวาเจตนารมณของสภาแหงนี้ได<กรุณาแนะนําไว<ขอบคุณครับ
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่หนึ่ง
ขอบคุณครับ ตอไปเป[นโครงการที่ 43 ถึง 49 ซึ่งผู<เสนอคําแปรญัตติคือ ทานสจ.อิสราง อุดม กับ
ทานประเสริฐ ชุมเมืองเย็น เชิญครับ เชิญทานสจ.ประเสริฐครับ
นายประเสริฐ ชุมเมืองเย็น สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาทานปฏิบัติหน<าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายเพื่อนสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายผู<ทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายประเสริฐ ชุมเมืองเย็น สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย อําเภอแมจัน
เขต 1 ผู<ยื่นเสนอคําแปรญัตติโครงการที่ 2.43 ข<อ 1.2 130 โครงการมวนอกมวนใจ•เลนดนตรีพื้นเมือง
ตั้งโครงการไว<ทั้งหมดสามแสนบาท ซึ่งโครงการนี้เป[นโครงการที่ดีครับผมมองแล<ววาเป[นโครงการที่เป[นการ
สงเสริมในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของเราชาวจังหวัดเชียงรายไมให<สูญหาย และจะได<สืบ
ทอดจากรุนสูรุนนะครับ แตผมยังมีข<อสงสัยวาโครงการนี้ไมทราบและไมมั่นใจ ไมแนใจวาโครงการนี้จะทําใน
กลุมเปKาหมายกลุมใด ทําแล<วครอบคลุมทั้งจังหวัดเชียงรายหรือไม ทําไปแล<วจะเกิดประโยชนสูงสุดอยางไร
เกิดความคุ<มคาและเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากน<อยแคไหน รายละเอียดตางๆ ในวันนั้นทางฝLายบริหาร
ไมได<ชี้แจงรายละเอียด และไมได<ให<รายละเอียดได<เรื่องนี้นะครับ อีกโครงการข<อ 2.44 รางข<อ 1.1.6 หน<า
132 โครงการงานพระราชพิธี งานรัฐพิธีของจังหวัดเชียงรายซึ่ง ตั้งงบประมาณไว<สามล<านบาท ผมก็ได<ตั้ง
ข<อสังเกตไว<วา เป[นโครงการที่ใช<งบประมาณคอนข<างเยอะ ซึ่งถ<ามองย<อนไปการตั้งงบประมาณจากปZกอนๆ
ตั้งไว<ไมถึงสองล<านบาท และใช<จริงก็ไมถึงสองล<านบาท ก็มองวาปรับลดลง หนึ่งล<านบาท เหลืองบประมาณ
สองล<านบาท แล<วเอางบประมาณในสวนที่เหลือไปใช<ทําประโยชน ที่มีความจําเป[นเรงดวนแล<วก็แก<ไขป)ญหา
ให<กับ พี่น<องประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายได<อยางแท<จริง อีกโครงการ โครงการที่ ๒.๔๕ รางข<อที่ 1.1.8
หน<า 132โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู< ศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม ตั้งไว<เก<าแสนบาท โครงการนี้ผมก็ไมได<
ปฏิเสธ นะครับวาเป[นโครงการที่ไมดี เป[ นโครงการที่เกี่ยวกับประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาว
จังหวัดเชียงราย แตวาผมมีข<อสงสัยแล<วก็ตั้งข<อสังเกตแปลวาโครงการนี้กลุมเปKาหมายเป[นกลุมไหนแล<วก็
วิธีดําเนินการทําลักษณะไหน ความชัดเจนวันนั้นทางฝLายบริหารก็ไมได<ชี้แจงเรื่องของรายละเอียดโครงการนี้
เชนกันครับ ก็ฝากทานประธานไปยังฝLายบริหารได<ชี้แจงและก็นําเรียนถึงรายละเอียดโครงการนี้ ถึงที่มาที่ไป
แล<วก็รายละเอียดโครงการด<วยครับขอบคุณครับ
/นายอัมรินทร...

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

-84นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่หนึ่ง
เชิญทาน สจ.อิสราง อุดม ครับเชิญครับ
นางอิสราง อุดม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาทานสมาชิกสภาทานผู<บริหาร
ดิฉันนางอิสราง อุดม สมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย อําเภอพาน เขต 4 ดิฉันขอ
อนุญาตเรียนทานประธานผานไปถึงทางสมาชิกแล<วก็ทานผู<บริหารนะคะ ถึงโครงการที่ดีฉันจะได<ยื่นแปรญัตติ
ตอไปนี้ขออนุญาตทางสภาแหงนี้ตอบรวบรัดเป[นข<อเดียวกันทีเดียวนะคะ คือ ข<อ 2.46 รางข<อ 2.31
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จํานวนหนึ่งแสนบาท โครงการข<อ 2.47 รางข<อ 2.๓.๔๕ โครงการอบรม
สงเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางาน จํานวนหนึ่งแสนบาท ข<อ 2.48 รางข<อ 2.3.15 โครงการฝ`กอบรม
หลักสูตรการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการจัดบริการ จํานวนสี่แสนบาท ข<อ 2.49 รางข<อ 2.3.17
หน<า 12 โครงการอบรมหลักสูตรเสริมสร<างสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร อบจ. จํานวนห<าแสนบาท
ซึ่งทั้ง 4 โครงการนี้ที่ต<องขออนุญาตรวบรัดตอบเป[นคราวเดียวกันเพราะวา เป[นกลุมเปKาหมายจากได<ทราบ
จากผู<ชี้แจงก็คือ ข<าราชการ เจ<าหน<าที่ สมาชิกในทางการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายทั้ง 4 โครงการ อยาก
ให<ทานสมาชิกได<ชวยดูวาชื่อทั้ง 4 โครงการนี้ มีชื่อโครงการ เนื้อหา เหตุผลการจัดการ กลุมเปKาหมายเดียวกัน
จึงควรที่ จะจั ดการอบรมในคราวเดี ย วกัน เพื่ อประหยัด เวลา ประหยั ดงบประมาณเพราะมีค วามซ้ํ า ซ< อน
สิ้นเปลือง เสียเวลาโดยใชเหตุ จึงขอแปรลดตัดเป[นศูนยบาท ทั้ง 4 โครงการ ขอบคุณคะ
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่หนึ่ง
คณะกรรมการแปรญัตติทานใดจะอภิปรายอีก ขอเชิญครับ เชิญทานสจ.ทรงศรี คมขํา
นางทรงศรี คมขํา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ดิฉันนางทรงศรี คมขํา สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงราย ในฐานะคณะกรรมการแปรญัตติ โครงการม•วนอกมวนใจ•เลนดนตรีพื้นเมือง
จํานวน สามแสนบาท เป[นโครงการใหม ยังไมเคยดําเนินการชี้แจงมาอยางนี้นะคะ ในปZงบประมาณที่ผานมา
เคยดําเนินโครงการนี้หรือไม ก็ตอบวายังไมเคยดําเนินการ เป[นโครงการที่ตั้งใหม แล<วเป[นโครงการที่ทําแค
100 คน ดําเนินการกลุมเปKาหมายแค 100 คน ที่นาสนใจคือคาวิทยากรคะทาน โครงการ สามแสนบาท
คาวิทยากร หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาท ครึ่งหนึ่งของโครงการเป[นคาวิทยากร ก็อยากจะกราบเรียนวาเรากําลัง
หาเงินให<วิทยากรหรือวาเรากําลังจะอบรมให<ความรู<กลุมเปKาหมายเรา ในขณะที่กลุมเปKาหมายแค 100 คน
ได<แตคาอาหาร อาหารวางเทานั้น แตวาวิทยากร 4 คนเองคะทาน 600 บาทตอชั่วโมง หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พัน
บาท ดิฉันคิดวาโครงการนี้เราไมได<ทําเพื่อพี่น<องประชาชนคะ เรากําลังทําเพื่อวิทยากรนะคะ เพราะฉะนั้นจึง
เห็นสมควรวาเราควรที่จะแปรลดโครงการนี้เหลือศูนยบาทคะ ในโครงการที่ 2 โครงการราชพิธีงานรัฐพิธีของ
จังหวัดจํานวนเงิน สามล<านบาท ปZ ๒๕59 โครงการนี้ตั้งไว<ที่ สองแสนบาท ปZ ๒๕60 ตั้งที่ประมาณการนี้ก็
คือ สองแสนบาท เชนกัน ในปZ ๒๕59 ตั้งโครงการ สองแสนบาท จายจริงหนึ่งแสนหกหมื่นบาท ด<วยซ้ํา แตปZ
๒๕60 ดิฉันไมทราบ แตตั้งที่ประมาณการสองแสนบาท เพราะฉะนั้นจากการสอบถามนะคะ ตอบวาเพื่อ
เตรียมในงานพิธีใหญก็เข<าใจคะ ในการเตรียมงานพิธีใหญดิฉันเชื่อมั่นวาการเตรียมงานพิธีใหญของประเทศเรา
จําเป[นจะต<องให<มีความเพียบพร<อม แตดิฉันก็เห็นจังหวัดก็ได<มีการเตรียมพร<อมแล<วในหลายๆ ด<านองคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงรายเราก็จะเตรียมพร<อม คณะกรรมการแปรญัตติก็เห็นด<วยกับสมาชิกผู<แปร
/แปรตัดลดลง...
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-85คือแปรตัดลดลง หนึ่งล<านบาท ตามที่ทานสมาชิกแปรตัดลด หนึ่งล<านบาท อันดับตอไปโครงการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู<ศ าสนาประเพณีแ ละวั ฒนธรรม จํ า นวนเงิ น เก<า แสนบาท โครงการนี้ เอาอี ก แล< ว คะทานที่บอกวา
เกี่ยวกับงานมหกรรมไม<ดอกนั้น มีอยูทุกที่อันนี้ก็มาอยู งบประมาณที่ผานมาเคยดําเนินการโครงการนี้แล<ว ณ
บริเวณงานมหกรรมไม<ดอกอาเซียนอีกแล<วคะทาน อันนี้ก็อีก เก<าแสนบาทนะคะ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู<
ศาสนาประเพณีและวัฒนธรรมซึ่งมีโครงการจัดทํา ฐานข<อมูลด<านการศาสนาวัฒนธรรมและจารีตประเพณี
ท<องถิ่นอยูแล<วอีกสามแสนบาท มีโครงการขวง มีโครงการขวงศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมล<านนาและอาเซียน ที่
จัดในโครงการมหกรรมไม<ดอกอีกสามล<านบาท ดิฉันก็มีความรู<สึกเหมือนทานสมาชิกนะคะวาโครงการนี้จะมี
ประโยชนหรือไม แล<วที่สําคัญทานเขียนในรายละเอียดวาโครงการดังกลาวที่ตั้งไว<คือ มีการโอนลดโอนเพิ่ม
งบประมาณหรือไมอยางไรทานก็ตอบได<นารักมาก โดยโอนลดไปเพิ่มเป[นรายจายเพื่อให<ได<มาซึ่งบริการของ
สํานักปลัด หมายความวา จริง ๆ ตั้งโครงการนี้แตทานก็ได<มีการโอนลดอยู ก็ขออนุญาตเห็นด<วยกับทาน
สมาชิกที่จะแปรลดลงทั้งเก<าแสนบาท ในสวนของโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จํานวนหนึ่งแสนบาท ก็
อยากจะกราบเรียนทานวาเป[นโครงการนี้เพื่อให<สังคมไทยมีวินัย โปรงใส ยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริตและ
ยุติธรรม เพื่อที่ให<เจ<าหน<าที่ขององคการบริหารจังหวัดของเรา เป[นโครงการของกองการเจ<าหน<าที่ซึ่งเจ<าหน<าที่
ผู<มาตอบก็น ารักมาก ได<บอกวาของกองการเจ<า หน<าที่จ ะไมมี บุคคลภายนอกก็ มีเฉพาะเจ< าหน<า ที่ แตเรามี
โครงการเสริมสร<างการปKองกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานประจําปZ 2561 อยูแล<วอีกจํานวน
เงินหนึ่งแสนบาท ดิฉันก็คิดวาไมสมควรที่จะต<องมาทําโครงการที่ซ้ําซ<อน ทําแล<วทําอีกๆ ที่ผานมาเมื่อสักไมถึง
2 อาทิตย ดิฉันก็จําไมคอยได<ทานมีการโฆษณาลงไลนกลุมเจ<าหน<าที่คะ บอกวาให<มานะ ๆ ให<มาอบรมกันนะ
โครงการนี้เกี่ยวกับการอยูเวรยามทานจะต<องมานะมาชวยกันดูนะคะ ซึ่งตรงนี้ดิฉันก็ไมทราบวาในโครงการที่
ดิฉันจะพูดตอไปนี้จะเป[นอันหนึ่งอันเดียวกับที่ทานไลนกันไหม เพราะฉะนั้นโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ที่ตั้งไว<หนึ่งแสนบาท และคณะกรรมการก็เห็นด<วยกับตามที่สมาชิกขอแปรลด ก็คือเห็นควรที่จะแปรลด หนึ่ง
แสนบาท โครงการตอไปคือโครงการอบรมเสริมสร<างคุณภาพชีวิตในการทํางานนะคะก็อยางที่ทาน สจ.อิสราง
อุดม ทานผู<แปรทาน สจ.ประเสริฐ ชุมเมืองเย็น ได<นําเรียนตั้งแตแรกวาไมวาโครงการนี้โครงการฝ`กอบรมการ
พัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการบริหารจัดงานสถานะขององคการบริหารจังหวัดเชียงรายโครงการอบรม
หลักสูตรเสริมสร<างสมรรถภาพสมรรถนะ การปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายทั้ง
3 โครงการ ถ<าทานทําคราวเดียวกัน หนึ่งทานไมต<องเสียเวลา ไมต<องเสียบุคลากรไปนั่งอบรมบอย ก็ทําให<
ประสิทธิภาพของการทํางานของทานได<ดีมากยิ่งขึ้น โดยจากการที่ไมต<องอบรมบอยๆ การอบรมบอย ๆ ไมได<
ทําให<คุณภาพของงานของทานดีขึ้น แตวาอบรมบอยๆ ก็ทําให<เกิดโครงการที่เราจะต<องใช<เงินขององคการ
บริหารสวนจังหวัดเรามากขึ้น ดิฉันก็เห็นด<วยกับทานคณะกรรมการ เราก็ได<เห็นด<วยกับสมาชิกในการที่จะแปร
ตัดลดทั้งโครงการทั้ง 3 โครงการเลยคะ ขอบพระคุณมากคะ
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่หนึ่ง
เชิญทานผู<บริหารครับผม

/นายบรรเจิด...
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-86นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด ปฏิบัติหน1าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ขออนุญาตมอบกองการเจ<าหน<าที่ตอบในข<อที่ 2.14 เรื่องโครงการงานและวิธีงานรัฐพิธีของจังหวัด
จํานวนสามล<านบาทนะครับ คืออยากเรียนอยางนะนะครับวาทางองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายเองก็
ได<รับมอบหมายจากจังหวัด แล<วก็มีหนังสือสั่งการจากกระทรวงมหาดไทยให<เราเตรียมงบประมาณเพื่องาน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพให<รัชกาลที่ 9 ซึ่งทางจังหวัดเองก็ได<มีการตั้งกรรมการขึ้นมาทั้งหมด
12 คณะ สวนผมเองได<เป[นกรรมการอยูทั้งหมด 8 คณะ สวนที่เป[นกรรมการ และสวนที่เป[นที่ประธาน
กรรมการก็มี อยู หลายคณะ โดยเฉพาะกรรมการถายทอดสั ญ ญาณในการจั ด งานพระราชพิ ธี แล< ว ก็ ก าร
จัดเตรียมพิ ธีการเตรีย มสถานที่นะครับ ผมก็อยากจะขอกั บทางสภาแล<วกันนะครั บวาอยากให<การจัดงาน
เป[นไปด<วยความเรียบร<อยสมพระเกียรติ ขอคงไว<นะครับ สําหรับเรื่องอื่นผมขออนุญาตให<ทางผอ. สํานัก
การศึกษา ศานาและวัฒนธรรม และทางกองการเจ<าหน<าที่ได<ชี้แจงครับ ขอบคุณครับ
นายเกียรติคุณ จันแกน ผู1อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน
ผู1อํานวยการสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียน ทานประธานสภา สมาชิกทุกทานนะครับ ในสวนโครงการมวนอกมวนใจ•เครื่องดนตรีพื้นเมือง
ก็ด<วยภารกิจหน<าที่ของสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่ต<องสงเสริมเด็กและเยาวชน ประชาชนใน
เรื่องภูมิป)ญญาในท<องถิ่น วัฒนธรรมตางๆ โดยเฉพาะในเรื่องพื้นเมืองถือวาเป[นจุดเดนที่ต<องถายทอดให<กับรุน
ใหม ได<เรียนรู< โดยเฉพาะของท<องถิ่นจังหวัดเชียงรายเรานี้มีภูมิป)ญญาท<องถิ่น วงดนตรี วัฒนธรรมตาง ๆ ที่
มากมายที่จะดําเนินการถายทอดให<กับเด็กและเยาวชนสําคัญที่สุดก็คือเด็กรุนใหม ในสถานศึกษาต<องกระจาย
ให< ทั่ ว ถึ ง ตรงนี้ น ะครั บ แตเนื่ อ งด< ว ยการเบิ ก จายงบประมาณที่ จ ะดํ า เนิ น การก็ ดี ก็ จ ะต< อ งเบิ ก จายตาม
วัตถุประสงคดําเนินการตามระเบียบถึงจะดําเนินการได< ไมใชต<องไปสนองตอใครคนใดคนหนึ่ง ตรงนี้ก็เป[นสิ่งที่
เราคํานึงถึงวาการทํายังไงให<ประหยัดที่สุด ให<คุ<มคาที่สุด แล<วขยายถึงจํานวนปริมาณเพิ่มขึ้นเพราะอาจจะเป[น
การขยายได< ใ นสวนนี้น ะครับ แล< ว ในสวนของงบประมาณที่ เกี่ ย วข< องเรื่ องเกี่ ย วกั บ โครงการแลกเปลี่ ย น
วัฒนธรรม ก็เป[นชวงจังหวะที่ถือวาเป[นชวงที่เรามีกิจกรรมของไม<ดอกอาเซียนอยูแล<ว ก็เป[นโครงการที่เรา
ทํางานตอเนื่องในสวนนี้ก็คือเป[นโครงการเปลี่ยนเกี่ยวกับศาสนาประเพณี ที่ผานมาก็มีการอัญเชิญพระบรม
สารีริกธาตุไมวาจะอยูในจังหวัดเชียงรายแล<วก็ดี หรือแลกเปลี่ยนกับประเทศภูฎานที่ในชวงเวลานั้น ก็คือใน
เป[นชวงเทศกาลไม<ดอกพอดีนะครับ ก็คือชวงเวลามันประจวบอยูตรงนี้ ถือวาเราได<ทําตรงนี้มาอยางตอเนื่อง
แล< ว ก็เ ป[ นโอกาสหนึ่ง ที่จ ะได<ใ ห< กับคนในจั งหวั ดเชีย งรายและจั งหวัดใกล< เคียงหรื อนัก ทองเที่ ยวได<มารวม
กิจกรรมตรงนี้ และจะได<มีการเข<ารวมสักการะตางๆ นะครับ ตลอดจนกิจกรรมที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาคือสวด
มนตข<ามปZก็ดีนะครับ กิจกรรมที่เป[นวัฒนธรรมท<องถิ่นของเรานั้นก็คือถึงได<ทําตรงนี้นะครับ แล<วกิจกรรมที่ปZที่
ผานมาก็เป[นลักษณะของเทิดพระเกียรติของในหลวง รัชกาลที่ 9 แล<วก็จนถึงในหลวงองคป)จจุบันรัชกาลที่ 10
นะครับวัตถุ ซึ่งเจตนาจริงๆ แล<วก็คือต<องการที่จะให<เกิดตรงนี้ คือ ให<เกิดกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งคือได<เป[น
การเรียนรู<ให<กับเด็กและเยาวชน ประชาชนได<เรียนรู<ในตรงนี้ สวนเรื่องงบประมาณการเบิกจาย ก็เบิกจาย

/ตามความเป[นจริง...
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-87ตามความเป[นจริงที่ดําเนินได< แล<วก็สวนที่เหลือ ก็คือเป[นการบริหารในสวนของอบจ.ก็มีปรับเปลี่ยนในการ
บริหารในสวนของอบจ.ให<เกิดตรงนี้ ที่แปรลด ปรับเพิ่มตางๆ สวนที่เกี่ยวข<องกับชี้แจงเพิ่มเติมตรงนี้ ในสวน
ของกองการศึกษาก็มี 2 ประเด็นครับ สวนเรื่องการใช<งานรัฐพิธี ทางทานปฏิบัติหน<าที่นายกก็ได<อธิบายวา
เหตุผลที่เราจําเป[นต<องใช<ก็คือเนื่องจากที่จะมีภารกิจหน<าที่ที่ต<องไปทําในปZ ๒๕61 นี้นะครับ ขอบคุณครับ
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่หนึ่ง
ครับขอบคุณครับ ตอไปเป[นโครงการที่ 51 ถึง 57 นะครับ ผู<ยื่นเสนอคําแปรญัตติ คือ ทาน
สจ.วัชรพงษ ป7โย กับทานสจ.ทรงศรี คมขํา เชิญทานผู<ยื่นญัตติครับ เชิญทานสจ.วัชรพงษ ป7โย ครับ
นายวัชรพงศ ปJโย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ทานปฏิบัติหน<าที่นายกองคการบริหารสวน
จังหวัด ทานสมาชิกผู<ทรงเกียรติ หัวหน<าสวนทุกทาน
กระผมนายวัชรพงษ ป7โย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย เขต 4 อําเภอเมือง
ผมได<ยื่นแปรญัตติในการขอแปรอยู 8 โครงการ โครงการแรกนะครับข<อ 2.51 รางข<อ 1.1.7 หน<า 57
โครงการอบรมเพื่อรณรงคปKองกันและแก<ไขป)ญหายาเสพติด ประจําปZงบประมาณพุทธศักราช 2561 จํานวน
เงิน หกแสนสี่หมื่นบาท กระผมมาดูแล<วในการแก<ไขป)ญหาเรื่องของยาเสพติดนั้น มันเป[นหน<าที่ของฝLายความ
มั่นคงของจังหวัดเชียงราย แล<วอีกอยางหนึ่งในการอบรมเป[นการอบรมที่ซ้ําซ<อน เหมือนเชนขออนุญาตเอย
นาม ตามที่สจ.ฑราวุฒิ กันทะเขียว ที่ได<อภิปรายไปเกี่ยวกับการอบรมแก<ไขป)ญหายาเสพติด ผมถือวาเป[นการ
ซ้ําซ<อนในการอบรม ซึ่งงบประมาณของฝLายองคการบริหารสวนจังหวัดนั้นไปใช<ซ้ําซ<อนมากเกินไปทําให<
ประชาชนราษฎรในพื้นที่ 18 อําเภอนั้นขาดในการชวยเหลือ ผมเสนอแปรตัดลด หกแสนสี่หมื่นบาท คงเหลือ
อยู ศูนยบาทนะครับ ตอไป 2.52 รางข<อ 1.1.16 หน<า 124 โครงการมหกรรมกีฬาประชาชนในจังหวัด
เชียงราย จํานวนเงิน เจ็ดแสนห<าหมื่นบาท ผมถือวาเป[นโครงการที่ซ้ําซ<อนในแตละเขตในพื้นที่ 18 อําเภอนะ
ครับ แล<วอีกอยางหนึ่งงบประมาณที่ใช<ถ<าจะแขงขันทั้ง 18 อําเภอนั้น ผมวาคงจะไมพอที่จะทําให<การแขงขัน
นั้นลุลวง สัมฤทธิ์ผลได< แล<วก็โครงการนี้ก็ไมชัดเจนของแตละปZที่ได<ศึกษา กลุมเปKาหมายคือประชาชนใน
จังหวัดเชียงราย แตวาบางครั้งข<อมูลที่ได<รับมาก็เอาเยาวชนมาแขงขันอันนี้คืองบประมาณที่ผมเห็นวาผมขอ
เสนอแปรตัดลด เจ็ดแสนห<าหมื่นบาท เหลือศูนยบาท โครงการตอไปนะครับ 2.53 รางข<อ 1.9.1 หน<า 54
อุปกรณกู<ภัยทางสูงจํานวนเงิน เจ็ดแสนบาท อุปกรณกู<ภัยทางสูงมีหนวยงาน ปภ. กู<ภัยของจังหวัด อยูแล<ว
พร<อมทั้งมูลนิธิตาง ๆ ที่อยูในจังหวัดเชียงรายถือวาเรานั้นเป[นหนวยงานที่ซ้ําซ<อน แล<วอีกอยางหนึ่งบุคลากร
ของเรานั้ นยัง ขาดผู<ชํา นาญการ ยานพาหนะและบุคลากรก็ ยังไมเพี ยงพอถือวาการใช< งบประมาณนั้ นเป[ น
งบประมาณที่ใช<โดยสิ้นเปลืองและโดยใชเหตุนะครับ ผมขอเสนอแปรตัดลดงบประมาณ เจ็ดแสนบาทถ<ว น
เหลือศูนยบาทนะครับ แล<วข<อ 2.55 ข<อ 2.57 รางข<อ 1.93 หน<า 54 รางข<อ 1.94 หน<า 54 ข<อ 1.5 ข<อ
1.1.5 หน<า 56 3 โครงการนี้ เป[นโครงการที่เกี่ยวกับเครื่องอัดอากาศแรงดันสูงสําหรับเครื่องชวยหายใจ ชุด
ดําน้ําพร<อมอุปกรณชวยหายใจโครงการฝ`กอบรมเพิ่มทักษะผู<ชวยเหลือผู<ประสบภัยทางน้ํา คือทั้ง 3 โครงการนี้
เป[นโครงการที่อยูในโครงการเดียวกัน ถือวาเป[นผลพวงชุดเดียวกันทั้งชุดดําน้ําจะเป[นชุด หนวยงานของ ปภ.
ที่จังหวัดมีอยูแล<วนะครับคือผมมองแล<ว หนึ่ง บุคลากรที่มีความสามารถในการชวยเหลือในด<านนี้นั้นเป[น
ผู<ชํานาญการยังไมมี สอง บุคลากรก็ยังไมมีแล<ว ก็ยานพาหนะทุกอยางยังไมมี เราเพิ่งจะทําการอบรมเพื่อ
อาจจะให<ได<มาซึ่งบุคลากรที่ชํานาญการ ผมเห็นวางบประมาณตางๆ นี้ทําให<สิ้นเปลืองงบประมาณวันนี้นะครับ
/พี่น<องชาวบ<าน...
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-88พี่น<องชาวบ<าน ราษฎรทั้ง 18 อําเภอนั้นยังประสบภัย ไมวาอุทกภัยหรือวาตภัยแม<แตเรื่องการสัญจร ทางที่
จะสัญจรยังไมสมบูรณผมวาความจําเป[นนั้นผมอยากจะให<มองเห็นวา ความจําเป[นที่อยากจะให<ทางผู<บริหาร
พัฒ นาเรื่ องทางเดิ นให<ดี ปลอดภั ยตอชี วิต และทรัพ ยสิ นแกประชาชน พร< อมทั้ง เรื่องของการแก< ไ ขป) ญหา
อุทกภัย เรื่องของน้ํา เหมือนเชนที่ผานมาเขตติดตอห<วยสักกับอําเภอเวียงชัย อําเภอเวียงชัย ผักตบชวาบัวลอย
ในภาษาพื้นบ<าน ได<ป7ดกั้นทางน้ําทําให<น้ําทวม ตอนนี้ข<าวของชาวนาได<รับความเสียหายและกลับทําให<เกิด
ป)ญหา อันนี้คือวิกฤตผมอยากจะให<ทางผู<บริหารได<แก<ไขป)ญหาวา จะทําอยางไรให<ได<ประโยชนให<ถึงประชาชน
ราษฎรที่เดือดร<อนได<มากที่สุดผมอยากจะฝากวาวันนี้นะครับ โครงการ 1.93 หน<า 54 งบประมาณ สองแสน
ห<าหมื่นบาท ข<อ 1.94 หน<า 54 งบประมาณห<าแสนบาท ข<อ 1.1.5 หน<า 56 งบประมาณสี่แสนบาท
ทั้ง 3 โครงการ ผมขอตัดลดเป[นศูนยบาท แล<วก็ 2.56 ข<อ 1.1.3 หน<า 56 โครงการฝ`กอบรมเรื่องอัคคีภัย
และใช<แกjสหุงต<ม เนื่องจากได<ศึกษาในเรื่องของอัคคีภัยและการใช<แกjสหุงต<ม ผมได<ศึกษาดูวาทุกปZเราก็จัด
อบรมทุกปZ ไปเป7ดแกjสแล<วก็ให<กลุมพัฒนาสตรีได<ดูวาวิธีป7ดแกjสยังไง ทํายังไงแล<วจะได<ประโยชนยังไงก็ทําทุกปZ
นะครับ อันนี้คือความพึงพอใจไหมที่จะบอกประโยชนให<กับประชาชนบอกประโยชนให<กับกลุมพัฒนาสตรี
เปKาหมายทําให<ผลประโยชนนั้นกอเกิดได<จริงไหม และผมเห็นวาในเรื่องของการใช<จายงบประมาณนั้น ผมวา
มากเกินไปในเมื่อมากเกินไปนั้นเราไมสามารถจะแก<ไขป)ญหาให<พี่น<องชาวบ<านได< ผมอยากจะให<นําเม็ดเงิน
ตรงนี้ไปพัฒนาแก<ไขป)ญหาให<พี่น<องชาวบ<านให<ถึงความเดือดร<อน ให<ได<ดีที่สุดเพราะวาเราเป[นองคกรที่ใหญ
และเป[นองคกรที่เป[นที่พึ่งของราษฎรทั้ง 18 อําเภออยากจะให<ผู<บริหารแล<วก็ให<ผู<มีสวนเกี่ยวข<องนั้น ได<ทํา
โครงการทําอะไรที่ให<มันใหญแล<เป[นการชวยแก<ป)ญหาให<พี่น<องชาวบ<านได<จริงๆเพราะเราได<นําเม็ดเงินจาก
ภาษี ของราษฎรนั้นมาใช< ผมอยากจะให<ภาษีของราษฎรนั้นได<แ ก<ไขป)ญหาให<ร าษฎรได<ได< ตรงจุดนะครั บ
ผมขอปรับลดงบประมาณเสนอแปรลด สี่แสนบาทถ<วน เหลืองบประมาณศูนยบาทครับ ขอบคุณครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับผมเชิญทานคณะกรรมการครับ เชิญทานวสุพล จตุรคเชนทรเดชา ครับ
นายวสุพล จตุรคเชนทรเดชา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ผมนายวสุ พ ล จตุ ร คเชนทรเดชา สมาชิ ก สภาองคการบริ ห ารสวนจั ง หวั ด เชี ย งราย เขต 1
อําเภอเชียงของ ขออนุญาตอภิปรายเสริมในฐานะของคณะกรรมการแปรญัตติ ที่มีความเห็นด<วยกับทางด<าน
ผู<แปรญัตติโครงการที่ 1 คือโครงการอบรมเพื่อรณรงคปKองกันและแก<ไขป)ญหายาเสพติด อยางที่ได<นําเรียน
ประธานสภาและเพื่อนสมาชิกนะครับ โครงการยาเสพติดอีกแล<วขอให<ไปสั้นๆ แคนี้นะครับ 2 ในสวนของ
โครงการการมหกรรมกีฬาประชาชนในจังหวัดเชียงราย พบวามีข<อป)ญหาในทางปฏิบัติหน<าที่ที่ผานมานั้น
นะครับ ทางด< านสมาชิ กสภาหลายๆ ทาน กอนหน<า ไมเคยได< รับทราบเลย แล<วก็มี โครงการมหกรรมกีฬ า
ประชาชนไมเคยที่จะได<เข<ารวมกิจกรรม พี่น<องจากอําเภอตางๆ 18 อําเภอ ที่อ<างอิงนั้นก็แทบจะไมได<รับทราบ
กันปรากฏข<อเท็จจริงวา ในปZงบประมาณที่ผานมาใน 2 ปZงบประมาณ 2560 นั้นนะครับ กลับกลายเป[นวา
ได<เชิญเด็กนักเรียนจากโรงเรียนตาง ๆ เข<ามาอบรม เข<ามารวมกิจกรรมผมไมแนใจวา

/จะเป[นตามที่...
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-89จะเป[นตามที่พี่น<องประชาชนได<บอกหรือไมวา อบจ.เชียงรายจัดอบรมสัมมนาบอยๆ จนเขาไมสามารถเข<ารวม
ได<จึงจะต<องอาศัยหากลุมเปKาหมายใหม เป[นเด็กนักเรียนนะครับที่มีนิยามศัพทของคําวาเด็กนักเรียนกับกีฬา
ประชาชนก็นาเป[นหวงอยูนะครับ อันดับตอไปก็คือชุดดําน้ําพร<อมเครื่องชวยหายใจ ก็มองวาทางด<านผู<เข<าชี้
แจ<ง ชี้แจงมาวาการจัดซื้อมา 10 ชุดละนะครับ เจ<าหน<าที่อบจ.เราไมได<ใช<นะครับ จัดซื้อจัดจ<างไปเพื่อให<
หนวยงานอื่นหยิบยืม แตผมก็ไมมั่นใจนะวาทานรักษาการบรรเจิดทานได<มีแนวนโยบายนี้หรือไมก็พูด ที่ตอบ
ชี้แจงนะครับได<บอกวาซื้อมาเพื่อให<หนวยงานอื่นหยิบยืมในเบื้องต<นคงจะได<อธิบายเสริมให<กับผู<ที่แปรญัตติใน
ครั้งนี้เพียงเทานี้ครับขอบคุณครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ขอเชิญฝLายบริหารครับ
นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด ปฏิบัติหน1าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
จากคําถามของทานสมาชิก ขออนุญาตมอบสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดและกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมเป[นผู<ชี้แจงครับ ขอบคุณครับ
นายดรุณพัฒน อินดี หัวหน1าสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายที่เคารพ ทานสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดผู<ทรงเกียรติทุกทานครับ
ผมนายดรุณพัฒน อินดี หัวหน<าสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ก็อยางที่ได<นําเรียนให<กับที่
ประชุม สภาได< ทราบวาลั ก ษณะของโครงการเกี่ยวกั บการปK องกันและแก< ไ ขป) ญหายาเสพติด ซึ่ งผมได<รั บ
มอบหมายจากทานปฏิบัติหน<าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดได<ชี้แจงข<อมูลเพิ่มเติมให<กับสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด ในสวนของโครงการอบรมเพื่อรณรงคปKองกันและแก<ไขป)ญหา ยาเสพติดงบประมาณปZ
2561 ซึ่งมีงบประมาณอยูในวงเงิน หกแสนสี่หมื่นบาท สําหรับโครงการนี้ก็เป[นโครงการที่สอดคล<องกับ
ยุทธศาสตรทั้งในระดับประเทศ จังหวัดรวมทั้งนโยบายขององคการบริหารสวนจังหวัดกลุมเปKาหมายตรงนี้ได<
แยกออกเป[น กลุมเปKาหมายของผู<นํา จะเป[นผู<นําฝLายปกครอง กํานัน ผู<ใหญบ<านแพทย สารวัตร ซึ่งเรื่องนี้มี
ที่มาวาลักษณะของโครงการนี้ได<รับการร<องขอซึ่งก็ได<ผานไปยังทางทานผู<บริหารขององคการบริหารสวน
จังหวัด ซึ่งก็ได<หารือกันเบื้องต<นวานาจะมีโครงการที่ในลักษณะของการทบทวนให<ความรู<พร<อมทั้งการเพิ่ม
ประสบการณของผู<นําท<องที่ ฝLายปกครอง ซึ่งก็ได<พิจารณาแล<วก็ได<จัดสรรและจัดทํา เป[นโครงการ โดย
ลักษณะของโครงการก็จะเป[นการอบรมให<ความรู<ทบทวนโดยมีวิทยากรหรือวาผู<บริหารในระดับนโยบายของ
สวนราชการที่เกี่ยวข<อง มาให<แนวทางนอกจากนั้นก็จะเป[นการศึกษาดูงานของกลุมผู<นําซึ่งในเบื้องต<นเราได<
กํ า หนดไว< ใ นพื้น ที่ ข องจั งหวั ด เชี ย งรายเชี ย งราย อยางไรถ< า เป[ น ข<อ เสนอแนะที่ เราจะจั ด โครงการนี้ เพื่ อ
ประโยชนของผู<นําที่จะได<ศึกษาดูงานแล<วก็เพิ่มประสบการณในการปฏิบัติหน<าที่ ทางด<านฝLายปกครองโดยแท<
เราก็สามารถที่จะดําเนินการโดยศึกษาดูงานในเขตพื้นที่ตางจังหวัดนะครับ ซึ่งจะดูในลักษณะที่เกี่ยวข<องกับ
การปKองกันและแก<ไขป)ญหายาเสพติดในชุมชนหมูบ<านที่จะเป[นแหลงที่เราจะพิจารณาดําเนินการตอไปครับ
นี่คือสวนของโครงการรณรงคปKองกันและแก<ไขป)ญหายาเสพติด ซึ่งเป[นกลุมเปKาหมายในสวนของผู<นําฝLาย
ปกครอง กํานัน ผู<ใหญบ<าน ผู<ชวย แพทย สารวัตร ครับผม
/นายเกียรติคุณ...
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-90นายเกียรติคุณ จันแกน ผู1อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน
ผู1อํานวยการสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายที่เคารพ ทานสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดผู<ทรงเกียรติทุกทาน
ผมดร.เกียรติคุณ จันแกน ผู<อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในสวนโครงการกีฬา
มหกรรมประชาชน ซึ่ งถื อวาเป[ นภารกิจ ขององคการบริ หารสวนจั ง หวัด เชี ยงราย ที่ ส งเสริม กิ จ กรรมของ
ประชาชนด<านกีฬา สงเสริมด<านสุขภาพ และพัฒนาด<านชุมชน ก็ทิศทาง อบจ.เชียงราย ในสวนที่ดําเนินการ
ก็ดําเนินการในสวนของประชาชน ที่ได<ดําเนินการก็จะชวยเรื่องกีฬา และในระเบียบและวิธีการดําเนินการ
ก็มีอยู ก็เรื่องด<วยเรื่องด<านกีฬา ป)ญหาเรื่องสุขภาพ มีการดําเนินการที่ต<องมีการประสานงานคอนข<างจะต<อง
อาศั ยการมี ส วนรวมมากพอสมควร บางที ก็ มีป)ญ หาและข< อจํ า กั ด อยู บ< า ง ต< องอาศัย ในเรื่ องความสามั คคี
การปรองดองตาง ๆ ก็ถือเป[นกิจกรรมที่ต<องดําเนินการ แตก็มีข<อจํากัดในหลายเรื่องนะครับที่ต<องพัฒนาและ
ปรับปรุงในเรื่องการทํางานตางๆ มากขึ้นในหลายด<าน ในสิ่งที่ทางทาน สจ.วสุพล และสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจั งหวัดผู< ทรงเกีย รติ ได<ให<ข<อเสนอแนะตาง ๆ ก็เป[นแนวทางหนึ่ง ในการที่จะดํ าเนินการทํ าให<
โครงการลักษณะนี้เป[นองคการที่มีประสิทธิภาพ แตเรื่องการเบิกจายก็ต<องพูดถึงระเบียบวาด<วยการจัดการ
แขงขันกีฬาก็มาจากมาจากตรงนี้และก็ต<องยอมรับและสวนที่เป[นข<อเสนอแนะตาง ๆ เพื่อให<พัฒนางานให<ดีขึ้น
ในสวนของสํานักการศึกษาที่ให<ดูแลเรื่องการกีฬารวมถึงหลายๆ เรื่องที่ผานมาซึ่งการศึกษาตาง ๆ คอนข<างมี
ข<อจํากัดหลายๆ เรื่องในการจัดพอสมควร เนื่องจากวาระเบียบหรือกฎเกณฑตาง ๆ ก็ต<องมีไว<ให<ดําเนินการ
อยู ก็ต<องขอบคุณทางทานสมาชิกที่ให<ข<อเสนอแนะและให<แนวทางตรงนี้นะครับ ก็ต<องขอชี้แจงเบื้องต<นเทานี้
กอนครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ขอบคุณครับ ขอเชิญ พตท.ทวีป
พันจาเอกทวีป เชี่ยวสุวรรณ หัวหน1าฝFายปCองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เรียน ประธานสภาและสมาชิกทานผู<ทรงเกียรติครับ ตามลําดับที่ 2.53 ข<อ 1.9.1 หน<า 54
อุปกรณกู<ภัยทางสูงเทากับจํานวน เจ็ดแสนบาท และลําดับที่ 2.54 ข<อที่ 1.9.3 หน<า 54 ลําดับที่
2.55 ข<อที่ 1.9.4 หน<า 54 อุปกรณทางสูงเครื่องอัดอากาศแรงดันสูงสําหรับเครื่องชวยหายใจชุดดําน้ําพร<อม
อุปกรณหายใจ ตามพระราชบัญญัติปKองกันและบรรเทาสารณภัย ปZพุทธศักราชที่ ๒๕50 มาตราที่ 18 นายก
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายเป[นรองผู<อํานวยการจังหวัด ซึ่งมีหน<าที่ในการชวยเหลือและปKองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและชวยเหลือผู<อํานวยการจังหวัด ที่ได<รับมอบหมายตามที่ทานสมาชิกได<กลาววา มีกําลัง
พลหรืออุปกรณตาง ๆ ผมขออนุญาตอธิบายอยางนี้ครับวา ทั้งหมดประเทศไทยเรามีอยู 77 จังหวัด ไมรวมถึง
กรุงเทพ 76 จังหวัด ปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตาม พรบ.ซึ่งเป[นเลขาและคณะกรรมการตาม พรบ.
๒๕50 เชียงรายหรือที่อื่นสํานักงานปKองกันและบรรเทาสารภัยจะอยูที่ชั้น 3 ที่ศาลากลาง จะไมมีอุปกรณใน
การชวยเหลือ ในสวนของที่จะชวยเหลืออยูที่ไหนครับ อยูบ<านดูก็คือสําหรับศูนยปKองกันและบรรเทาสารณภัย
เขต 25 ในประเทศไทยเราจะมีทั้งหมด 18 ศูนย ภารกิจของเขต 15 มีหน<าที่ชวยเหลือด<านยุทโธปกรณ
ตางๆ 4 จังหวัด เชียงราย พะเยา แพร นาน ในเรื่องการร<องขอตาง ๆ สวนกลางเป[นผู<อนุมัติ และกราบ
เรียนวา ที่บอกวาในสวนของกองปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีบุคลากรที่ไมมีความรู< ความสามารถ หรือ
/ยังไมถึง...
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-91ยังไมถึงนะครับ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เราได<รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ<มครองแรงงานให<
เป[นหนวยงานฝ`กอบรมการดับเพลิงและซ<อมหนีไฟ ตอนนี้กําลังจัดตั้งกรรมการและรางระเบียบออกมาในการ
จัดฝ`กอบรม ทั้งหมดที่ผานการฝ`กเรียบร<อยแล<วมีทั้งหมดสําหรับ 6 ทาน จบจากกรมปKองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยขั้นสูง ในสวนตัวของผมเองจบผู<ฝ`กปKองกันและบรรเทาสารภัย 45 วัน รุนที่ 50 ปZ ๒๕๕๑ เรียน
ด<วยความเคารพ กองปKองกันและบรรเทาสารภัย จัดตั้งเมื่อปZ 2553 ตอนนี้กําลังพลของเรารวมทั้ง 2 ฝLาย
ฝLายปKองกันและฝLายสงเคราะห มีจํานวนทั้งสิ้น 28 คน ผู<ชายมีอยู 13 คน ที่ผานการอบรมมาแล<วเดี๋ยว
ลาสุดก็คือดับเพลิงขั้นต<นที่สงไป แล<วเราจะเป[นหนวยงานที่ทําให<ความรู<ในการอบรมตาง ๆ และอุปกรณตาง ๆ
ขอนํา เรียนด<วยความเคารพ เสนอมาเพื่อได<จัด ซื้อหรือจะได<นํา ไปเป[นเตรียมความพร<อมในการชวยเหลือ
เหตุการณสําคัญตาง ๆ ในลําดับ 2.56 ข<อ 1.1.3 หน<า 56 โครงการอบรมเรื่องอัคคีภัยและการใช<แกjสหุงต<ม
จากที่ผานมาเราได<ทําการอบรมเป[น 4 โซน แล<วจะมีการประเมินแสดงความคิดเห็นตางๆ ทําให<ผู<ที่เข<ารับการ
อบรมได<มีความรู< นําไปปรับใช<ให<กับตนเอง แล<วก็ในชุมชนของตนเอง เมื่อเกิดเหตุสามารถเข<าไประงับเหตุ
ได<ทันทวงทีและก็ไมทําให<ได<รับความเสียหายซึ่งเป[นโครงการที่เราเสนอขึ้นมาเพื่อประชาชนอยูเย็นเป[นสุข
ได<รับความปลอดภัยจากเหตุการณตาง ๆ ลําดับที่ 2.57 ข<อ 1.1.5 หน<า 56 โครงการฝ`กอบรมเพิ่มทักษะผู<
ชวยเหลือผู<ประสบภัยทางน้ํา ปZที่ผานมาเราได<จัดฝ`กอบรม จํานวน ๑ รุน จํานวน 150 คน โดยจัดขึ้นที่
ศูนยปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขตที่ 15 ฝ`กทฤษฎีภาคปฏิบัติอยูที่ใต<สะพานที่ข<ามไปเวียงกือนา
ทั้ง 2 วันจนเต็ม โดยกลุมเปKาหมายก็คือมีเจ<าหน<าที่ของเราด<วย มูลนิธิจิตอาสาตาง ๆ จะเห็นวาเมื่อมีภัยตาง
ๆแล<วหนวยงานที่ชวยเหลือก็คือมูลนิธิซึ่งทานต<องมีจิตอาสา แตของเรานะครับตามกฎหมายระบุแล<ววาเป[น
ผู<ชวยเหลือและอุปกรณตาง ๆ หรือต<องสงเสริม ผมจึงได<จัดทําโครงการเสนอโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อจะได<ฝ`กเพิ่ม
ทักษะให<กับผู<ชวยเหลือการกู<ภัยทางน้ําครับ ขอบคุณครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับขอบคุณครับ ขอแจ<งให<ที่ประชุมทราบวาเดิมที่ตั้งใจนะครับวาเวลาสักประมาณหกโมงเย็น ก็
นาจะพักกัน ขออนุญาตให<จบ ๙ ข<อ หลังจากจบ ๙ ข<อ แล<วก็ต<องขอพักการประชุม แล<วก็จะนัดประชุมกันตอ
ในวันพรุงนี้นะครับ ซึ่งเหลือ ๙ ข<อ ก็ 6 ข<อก็จะเป[นของสจ.สมชาติ ขวัญชัย จํานวนทั้งหมด ๖ ข<อ เชิญ สจ.
สมชาติ ขวัญชัย ครับ
นายสมชาติ ขวัญชัย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรีย น ประธานสภาองคการบริ หารสวนจั งหวั ดเชี ย งรายที่ เคารพครั บ ทานฝL า ยบริหารทุก ทาน
สมาชิกผู<ทรงเกียรติ ผมนายสมชาติ ขวัญชัย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย เขต ๑ อําเภอ
แมลาว ในสวนของผมนะครับได<มีการแปรยาวเลยครับทานประธาน ลําดับ 2.58 ข<อ 2.3.4 หน<า 7 โครงการ
วันท<องถิ่นไทย ฝLายบริหารได<ตั้งงบประมาณไว< หนึ่งแสนสองหมื่นบาท ขอเสนอแปรปรับลดบางสวนลง
จํานวน หกหมื่นบาท ให<คงไว<ที่ หกหมื่นบาท ด<วยเหตุผลป)จจุบันท<องถิ่นรวมทั้งอบจ.เชียงราย ทั้งหมด 144
แหงสวนใหญจะไปดําเนินการเองในวันที่ 18 มีนาคม ตรงนั้นผมเลยมองวาการตั้งงบประมาณ หนึ่งแสน
สองหมื่นบาท ทุกปZในปZที่แล<วก็มีการตั้ง หนึ่งแสนสองหมื่นบาทแตไมทราบวามีผู<มารวมงานจริง ๆ เทาไหรนะ
ครับ เนื่องจากวาท<องถิ่นเองก็ทํากันเอง สวนตัวผมก็รวมกับท<องถิ่นในพื้นที่ไมได<มาที่อบจ. เพราะฉะนั้นการตั้ง
งบประมาณจํานวนนี้ผมคิดวาอยางมากสุดมีผู<มารวม 300 คนก็ถือวาเกงแล<ว เนื่องจากวาท<องถิ่นที่อยูไกล ๆ
/คงมากัน...
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-92คงมากั น ลํ า บาก แล< ว ก็ ค งจะทํ า กั น เองมากกวา ผมขอเสนอปรั บ ลดที่ หกหมื่ น บาท ให< ค งจั ด งานไว< ที่
หกหมื่นบาท ลําดับ 2.59 ข<อ 2.3.5 หน<า 7 โครงการฝ`กอบรมการให<บริการของกลุมผู<ประกอบอาชีพ
ให<บริการนั กทองเที่ ยว จํา นวน หนึ่งแสนบาท ผมเสนอแปรปรั บลดทั้งโครงการ หนึ่ง แสนบาท ให<เหลือ
งบประมาณศูนยบาท เนื่องจากเหตุผลวาผมไมรู<มากอนวาจะมีการนําไปใช<อยางไร แล<วโครงการนี้ครอบคลุม
ทั้งจังหวัดหรือไม หรือเฉพาะทานเอาแคในสวนของงานไม<ดอกแคไหน ทําให<ผมมองไมออกวา หนึ่งแสนบาท
จะเกิ ดประโยชนอะไรหรือไม ผมเลยนํ า เสนอปรั บลด หนึ่ งแสนบาท ให< เหลื อ ศูน ยบาท ลํ า ดั บที่ 2.60
ข<อ 2.3.6 หน<า 8 โครงการอบรมความรู<เยาวชนในสถานศึกษาในเขตที่ตั้งยุติธรรมชุมชนฝLา ยบริหาร
ตั้งงบประมาณไว< สองแสนสี่หมื่นบาท ผมขอเสนอแปรตัดลดทั้งโครงการ สองแสนสี่หมื่นบาท เนื่องจากการ
อบรมอยางที่ อบจ. เราเป[นองคกรใหญจะต<องทําภาพโดยรวมทั้งจังหวัด แตการที่ไปตั้งงบประมาณแล<วไปทํา
แคสถานศึกษาเพียงแคหนึ่งหรือสองแหง มันไมใชเป[นภาพโดยรวมของทั้งจังหวัด แล<วก็ขอรายละเอียดด<วยวา
ทานใช<จายอะไร ซึ่งผมเห็นทานชี้แจงแทบจะทุกโครงการทานพูดเหมือนกับวาเป[นแควัตถุประสงค ทานยัง
ไมได<บอกเลยวาตกลงงบประมาณทานใช<แตละโครงการใช<อะไร อบรมเปKาหมายกี่คน คาอาหารมีเลี้ยงไหม
อาหารวางเทาไหร คาวิทยากรเทาไหร คาตกแตงสถานที่ ผมยังไมเห็นทานชี้แจงตรงนี้ครับวา สองแสนสี่หมื่น
บาท ทานจะใช<อบรมเยาวชนในสถานศึกษาได<ที่ไหนบ<าง แล<วใช<จายอะไรบ<าง ตอไปลําดับ 2.61 ข<อ 3.54
วัสดุคอมพิวเตอร ฝLายบริหารตั้งเงินไว<จํา นวนหนึ่งล<านห<าหมื่นบาท นําเรียนทานสมาชิกอยางนี้ครับถ<าทาน
ย<อนกลับไปดูปZ 2559 ฝLายบริหารมีการตั้งงบประมาณตัวนี้ไว< คาวัสดุคอมพิวเตอร สามแสนสามหมื่นบาท
ในปZ ๒๕60 ครับมีการตั้งไว< สี่แสนห<าหมื่นบาท ครับแล<วทํา ไมปZ ๒๕๖๑ ทําไมทานต<องกระโดดมาที่
หนึ่งล<านห<าหมื่นบาท มันเป[นสิ่งที่ผมสงสัยวาทําไมถึงมีการตั้งตัวเลขกระโดดขนาดนี้ปZ ๒๕59 ตั้งเตรียม สาม
แสนสามหมื่นบาทปZ ๒๕๖๐ ตั้งไว< สี่แสนห<าหมื่นบาท ปZ ๒๕๖๑ ตั้งถึง หนึ่งล<านห<าหมื่นบาท ครับเป[นสิ่งที่ทํา
ให<ผมสงสัย ผมจึงขอเสนอแปรตัดลดบางสวน สี่แสนบาท ให<เหลือจํานวนงบประมาณเพียง หกแสนห<าหมื่น
บาท ไปลําดับที่ 2.62 ข<อ 1.1.7 หน<า 124 โครงการการแขงขันอบจ. เชียงรายฟุตบอล 7 คน ประจําปZ
2561 จํานวนเงิน สองแสนบาท โครงการนี้ขอเสนอแปรตัดลดทั้งโครงการ สองแสนบาท ด<วยเหตุผลคือ
หนึ่งไปซ้ํากับโครงการของทานสมาชิกเดิมที่ได<ขอแปรไว< โครงการกีฬาเพื่อประชาชนจังหวัดเชียงรายจํานวน
เจ็ดหมื่นห<าพันบาท สอง คือเป[นการแขงขันฟุตบอลที่ไมเป[นหลักสากล การขันฟุตบอล 7 คน ถ<าเราดูทั้ง
จังหวัดตอนนี้ก็มีสนามหญ<าเทียม 4-5 แหง ก็มีการจัดการแขงขันฟุตบอล 5 คน 7 คน แตทําไมอบจ.ถึงไมจัด
ฟุตบอล 11 คนไปเลย วันนี้ทานตั้งเป[นฟุตบอล 11 คน ผมจะไมแปรครับจะเห็นด<วยครับ แล<วก็ตั้งให<เป[น
กีฬาเยาวชนและประชาชนฟุตบอล 11 คน ผมเห็นด<วยยินดีกับศูนย เพราะอะไรครับยิ่งจัดเยาวชนยิ่งเป[นการ
ตอยอดให<เด็กให<เยาวชนไปตอยอดตอนะครับ แตฟุตบอล 7 คน เอาไปตอยอดไมได<ครับ เพราะในระดับ
ประเทศไมมีครับการแขงขันฟุตบอลชิงแชมป‚ 7 คนแหงประเทศไทย มีแตฟุตบอล 11 คน ผมก็ขออนุญาต
แปรตัดครับ เพื่อให<ทานมีโอกาสได<ไปตั้งใหมวาให<เป[นกีฬาฟุตบอล 11 คนดีกวาครับ ตอไปลําดับ 2.63
ข<อ 2.1 หน<า 68 จายเพื่อให<ได<มาเพื่อบริการ ฝLายบริหารตั้งงบประมาณไว< สองล<านสองแสนบาท ขอเสนอ
แปรตัดลดบางสวน สองแสนบาท ให<เหลืองบประมาณเพียง สองแสนบาท เป[นเหตุที่ทําให<ต<องสงสัยครับ
สงสัยจริงๆ เพราะปZ 2559 ทานตั้งงบประมาณไว< สามล<านหนึ่งแสนสองหมื่นห<าพันบาท ทานตั้งไว<สูงมาก
ครับ สามล<านหนึ่งแสนสองหมื่นห<าพันบาท ในปZ 2560 ทานก็ตั้งไว<อีก สามล<านหนึ่งแสนสองหมื่นห<าพันบาท
แตทําไมปZ ๒๕61 ทานตั้งลดลงมาเกือบล<าน เหมือนกับในปZ ๒๕59 ปZ ๒๕60 เหมือนกับ
/วาทานตั้งงบ...
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-93วาทานตั้งงบไว<เพื่ อจะตั้ง โยกไปที่ไหนสักที่หนึ่ง ทําให<เป[นเหตุต<องสงสัยทําไมถึงมีการลดลงในปZ ๒๕61
มากขนาดนี้ทําให<ผมสงสัย เพราะฉะนั้น แปรตัดลด สองแสนบาท ไมนาจะกระทบอะไร มองแล<วไมนาจะ
กระทบ ไหนๆ ทานก็ตั้งลดลงมา เก<าแสนกวาเกือบล<านแล< ว ผมแปรลดลงสองแสน นาจะทําได< แตก็ขอ
อนุญาตฟ)งคําชี้แจ<งด<วยวาเพราะอะไร สวนผมก็คงหมดการอภิปรายครับ ขอบคุณทานประธานครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับผมเชิญทานคณะกรรมการครับ เชิญครับเอาพอประมาณนะครับ
นายวสุพล จตุรคเชนทรเดชา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับทานประธานสภา สมาชิกสภาผู<ทรงเกียรติครับ ก็ใกล<มาถึงข<อท<ายๆ แล<วนะครับ ที่นี้ในสวนการ
ชี้แจงของกองการศึกษา ทางคณะกรรมการแปรญัตติเราถือวาเราตั้งข<อสังเกตเป[นกรณีพิเศษเลยนะครับทาน
ในเรื่องของการตั้งคาใช<จายประมาณการ วามีการตั้งคาใช<จายในการประมาณการรายการที่จะนําเงินไปใช<จาย
ในหมวดตางๆ คอนข<างที่จะสูง และคอนข<า งที่จ ะฟุLม เฟV อย แม<ก ระทั่งโครงการที่เราถอนให< เราไมได< เห็ น
คาใช<จายที่สงประมาณการมา ก็คือกีฬาผู<สูงวัย สองแสนบาท มีการตั้งคาวิทยากร หกหมื่นบาท คาน้ําดื่ม
ห<าหมื่นบาท อะไรตางๆ ปรากฏวาในลักษณะการปฏิบัติจริงผู<สูงวัย ซึ่งมีคณะกรรมการทานหนึ่งได<เข<าไป
รวมงานด<วยบอกวาอาหารไมพอรับประทาน อันนี้ก็ถึ งแม<นวาจะถอดถอนไปให< แตก็ไมได< หมายถึงวานํ า
คาใช<จายตรงนั้นไปใช<จายตรงนั้นจริงๆ ตรงนั้นทานสจ.พิเชษฐ สุหอม ทานเป[นหนึ่งในคณะกรรมการตรงนั้น
นี่เป[นเพียงแคตั้งข<อสังเกต ขอให<ทานใช<จายงบประมาณอยาฟุLมเฟVอยให<มาก เดี๋ยวจะนําไปสูการตรวจสอบ
ของหนวยงานอื่นแล<วจะยุงขอฝากเตือนเพียงเทานี้ครับ ขอบคุณครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับผม ขอบคุณครับ เชิญทางผู<บริหารครับ
นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด ปฏิบัติหน1าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาที่เคารพและทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดผู<ทรงเกียรติทุกทาน
ครับ ขอมอบให<หัวหน<าสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดและผู<อํานวยการสํานักการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ได<ตอบครับ
นายดรุณพัฒน อินดี หัวหน1าสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
เรียน ทานประธานสภาที่เคารพและทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดผู<ทรงเกียรติทุกทาน
ผมนายดรุณพัฒน อินดี หัวหน<าสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ได<รับมอบหมายจากทาน
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด ได<ชี้แจ<งเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการที่ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดได<มีข<อสังเกตและข<อเสนอขอแปรลดตัดงบประมาณ ซึ่งโครงการแรกที่ทานสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดได<ให<ข<อแนะนําแล<วก็เสนอข<อสังเกต แล<วก็ปรับลดก็คือโครงการวันท<องถิ่นไทยประจําปZ 2560
สํา หรับโครงการวันท< องถิ่นไทยก็ เป[นที่ทราบกัน ดี นะครับวา โครงการนี้ เกิดจากนโยบายของรัฐ บาลโดย
คณะรัฐมนตรีได<มีมติเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 กําหนดให<วันที่ 18 มีนาคมของทุกปZ เป[นวันท<องถิ่นไทย
/ทําไมต<อง...

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

-94ทําไมต<องเป[นวันท<องถิ่นไทยครับ ก็เรื่องนี้สืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล<าเจ<าอยูหัวรัชกาล
ที่ 5 ได<ทรงกรุณาโปรดเกล<าโปรดกระหมอมให<จัดตั้งสุขาภิบาล ทาฉลอม ซึ่งเป[นแนวทางหรือวิธีการลักษณะ
ขององคกรปกครองสวนท<องถิ่น นั่นคือจุดเริ่มแรกของการปกครองท<องถิ่น แล<วก็ในสวนนี้คณะรัฐมนตรีได<
กําหนดให<วันที่ 18 มีนาคมของทุกปZ เป[นวันท<องถิ่นไทย โดยกําหนดให<ท<องถิ่นแตละแหงได<จัดงานเพื่อน<อม
รําลึกในการที่จะได<ทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล<าเจ<าอยูหัว ที่ได<มีพระมหา
กรุณาธิคุณจัดตั้งแล<วก็ริเริ่มการปกครองท<องถิ่นไทยสําหรับจังหวัดเชียงราย โดยองคการบริหารสวนจังหวัด
เราได<เริ่มจัดโครงการนี้ โดยได<รับความรวมมือจากจังหวัดเชียงรายซึ่งเห็นวาบทบาทขององคการบริหารสวน
จังหวัดนาจะเป[นสวนสําคัญที่ จะทําให<การรวมกันขององคกรปกครองสวนท<องถิ่นได<เข<ามารวมในการถวาย
ราชสักการะน<อมรําลึกในชวงของวันท<องถิ่นไทย สําหรับ 2 ปZแรกก็เป[นที่ทราบกันดี อยางที่ทานสมาชิกได<
ชี้แจงข<อมูลซึ่งก็มาอยูประมาณ 70-80 แหง หลังจากนั้นเป[นที่เข<าใจวาจังหวัดเองก็เป[นผู<ที่จะเชิญชวนทํา
อยางไรที่แสดงให<เห็นถึงความพร<อมของท<องถิ่น ก็มีท<องถิ่นเข<ามารวมอยางปZที่แล<วต<องถือวาประมาณร<อย
กวาแหง จํานวนเรากําหนดไว<เบื้องต<นก็คือผู<บริหารไมน<อยกวาประมาณ 5 ทาน บางแหงก็มา 3 ทาน บาง
แหงก็มา 2 ทาน บางแหงก็เป[นผู<แทน แตในสวนของอําเภอก็มีการจัดควบคูกันไป บางแหงก็ไมใชวันเดียวกับ
ที่องคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด บางแหงก็จัดวันเดียวกัน แล<วก็แยกสวนมาซึ่งก็ได<รับการรวมมือแล<วก็
เห็นวาโครงการนี้ในฐานะที่เราเป[นองคกรปกครองสวนท<องถิ่นและก็เป[นองคกรปกครองสวนท<องถิ่นรูปแบบ
ขององคการบริหารสวนจังหวัด ซึ่งมีท<องถิ่นแตละแหงอยูกระจัดกระจายอยู ก็นาจะเป[นสวนหนึ่งที่จะทําให<
เห็ นภาพของความเป[ นองคการบริหารสวนจังหวัดในแงของมิติข องการรวมกลุมขององคกรปกครองสวน
ท<องถิ่นได< ก็จัดโครงการมาอยางตอเนื่อง สําหรับคาใช<จายมีคาใช<จายในลักษณะของการจัดงาน จัดสถานที่
คาอาหาร คาอาหารวางรวมทั้งการตกแตงในสวนที่จะทําให<เป[นสาระและเป[นการเผยแพรพระเกียรติคุณ
ซึ่งที่ผานมาก็มีการรวมกันจัดนิทรรศการโดยความรวมมือของจังหวัดเชียงราย เพียงแตปZที่แล<วต<องยอมรับวา
แตละแหงก็ไมอยากจะจัดงานอะไรที่เอิกเกริก ก็งดเว<นที่จะจัดกิจกรรมเหลานี้ก็เพียงแตวามาถวายเครื่องราช
สัก การะ โครงการที่ 2 โครง การฝ`ก อบรมการให<บ ริ การกลุมผู< ประกอบอาชี พ บริก าร สามล< อบริ ก าร
นักทองเที่ยว กลุมเปKาหมายเป[นกลุมสามล<อกับกลุมรถสองแถว กลุมนี้จุดประสงคหลักได<มีการทําตอเนื่อง
เพราะวานอกจากงานมหกรรมไม<ดอกอาเซียนที่เราต<องจัดแล<ว คนกลุมนี้จะให<บริการนักทองเที่ยวอีกสวน
หนึ่ง ก็คือเราก็เห็นวากลุมนี้นาจะได<รับการดูแลหรือวาให<โอกาสเหมือนกับกลุมอื่นๆ ฉะนั้น จึงมีโครงการ
เหลานี้เกิดขึ้น โครงการนี้นอกจากจะมีลักษณะที่การเพิ่มเติมให<ความรู<ทบทวน แล<วก็ให<รู<จักการบริการ
นักทองเที่ยวอยางประทับใจแล<ว รถสามล<อจะต<องมีการให<ยืม ตามที่ อบจ.ได<กําหนดไว<ก็จะมีการตอสัญญา
การยืม การดูแล สามล<อ ตรงไหนที่จะเป[นข<อที่ต<องปรับปรุง ดูแลให<เกิดประโยชน ก็เป[นกลุมอาชีพที่เรา
เห็นวาควรที่จะดูแล และวิธีการให<ความรู<เพิ่มเติมหรือวาลักษณะของการไมให<เกิดความน<อยเนื้อต่ําใจ ใน
ลักษณะของคนที่ประกอบอาชีพนี้ สวนโครงการอบรมให<ความรู<กับเยาวชนในสถานศึกษาในเขตที่ตั้งศูนย
ชุมชน ตรงนี้ก็เป[นโครงการริเริ่มใหม สืบเนื่องมาจากเหมือนกับโครงการแรกที่เราตั้งศูนยผู<นําชุมชนองคการ
บริหารสวนจั งหวัดเชียงราย เราก็เ ห็นวาเรานาจะมีผลงานในด<า นของคณะกรรมการศูนยยุ ติธรรมชุมชน
องคการบริ หารสวนจัง หวั ด มี แ นวทางโดยการปรึ ก ษาหารื อ กับ จั ง หวั ด วาเราควรจะจั ด ทํ า โครงการใน
ลั ก ษณะนี้ ขออนุ ญ าตเป[ น เหตุ ผ ลเดี ย วกั น กั บ โครงการศู น ยดิ จิ ทั ล ชุ ม ชนอบจ.เชี ย งรายเคลื่ อ นที่
ซึ่งเป[นที่มาของโครงการนี้ครับ
/ นายเกียรติคุณ...
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-95นายเกียรติคุณ จันแกน ผู1อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน
ผู1อํานวยการสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียน ทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายทุกทาน จะชี้แจง
เพิ่มเติมในสวนของเจ<าของโครงการ ในเรื่องงบประมาณที่ปZที่ผานมา ที่ทานสมาชิกได<อภิปรายวาทําไมปรับ
ลดลงมา จากสามล<า นเหลือสองล<าน แปรปรับลดลงอีกสองแสน ในสวนนี้ขอชี้แจงวาในภารกิจของสํานัก
การศึกษาที่ดูแลอาคารสถานที่ และแหลงเรียนรู<ของอบจ.เชียงราย มีจํานวน 4 แหงด<วยกัน ก็คือหมายความ
วาที่ ต<องไปดูแ ลบํ า รุงตางๆ ในสนามกี ฬ าเองที่ มีภ ารกิ จหน< า ที่ ต<องให< บริการประชาชนตลอดเวลาในสวน
หอประวัติ ซึ่งงบประมาณที่ตั้งไว<เพื่อรองรับในการจ<างเหมาบริการเกี่ยวกับทําความสะอาด จ<างบุคลากรหรือ
บุ ค คลที่ ทํ า กิ จ กรรมเรื่ อ งภารกิ จ งานที่ เ ฉพาะ เรื่ อ งคนงานตางๆ กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วกั บ การเก็ บ สิ่ ง ปฏิ กู ล
การดูดส<วม การเก็บขยะ ซึ่งจ<างเหมาบริการเป[นรายเดือน รวมถึงงานอื่นๆ ที่มีความจําเป[นเรงดวนที่ต<องแก<ไข
ต<องมีลักษณะการจ<าง ซึ่งต<องเป[นไปตามระเบียบการเงินและพัสดุในสวนนี้ แล<วสวนหนึ่งที่วาหายไป ในเรื่อง
ความปลอดภัยตางๆ การดูแลอาคารสถานที่ตางๆ ของภาครัฐ จะต<องมีความปลอดภัยที่ต<องมีบุคลากรที่มา
ดูแล ก็คือ รปภ. ซึ่งปZที่ผานมาทางอบจ.เชียงราย จ<างเป[นภาพรวมของอบจ.ตั้งงบประมาณไว<ที่สํานักปลัด
องคการบริหารสวนจั ง หวั ด ยอดงบประมาณตรงนี้ คื ออยูที่ สํา นั ก ปลั ด ไมได< ไ ปรวมตรงนั้ นของเราจ< า งใน
ภาพรวมของอบจ.ที่มีรปภ. ทั้งสนามกีฬ า สวนไม<งาม รวมถึงหอประวัติ สํานักงาน ตลอดจนถึงจนถึงศูนย
เทคโนโลยี่ อันนี้คืองบประมาณที่ใช<ตรงนี้และสวนหนึ่งก็คือโครงการที่เกี่ยวกับด<านกีฬาก็ต<องยอมรับวา เข<ามา
ในสํานักการศึกษาเป[นเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาคน เป[นข<อจํากัดเรื่องต<องดําเนินการตาง ๆ บางครั้งจะให<ตรง
ตามความต< องการและทั่ว ถึงหมดก็ คอนข< า งที่ จ ะลํ าบาก ในสวนของกลุมเปK า หมายตางๆ เพราะแตลกลุม
เปKาหมายก็มีความต<องการที่หลากหลาย บางครั้งก็มีข<อจํากัดในเรื่องการเบิกจายตาง ๆ เรื่องระเบียบวาด<วย
การเบิกจายก็ต<องมีกระบวนการ เหมือนในสวนของด<านกีฬาเราเน<นในเรื่องกลุมของการที่ได<ให<ประชาชนแต
ละกลุมได<มาออกกําลังกาย ซึ่งจะมีสถานที่ของเราอยูแล<วในสวนของอบจ.ก็คือที่สนามกีฬาและจากการที่ได<
รับคําเรียกร<อง ของหลายกลุมที่เลนออกกําลังกาย ไมวาจะเป[นกลุมฟุตบอล ที่เป[นกลุมของเด็กเยาวชน
ประชาชนตลอดจนผู<สูงวัยตาง ๆ บอกวาจะมีกิจกรรมในลักษณะนี้ ที่เป[นการสงเสริมให<มีการรวมตัวกันด<วย
จํานวนมาก ประมาณ 7-9-10 คน ได<มาออกกําลังกายกันตรงนี้ แล<วก็การเป[นสอดคล<องกับภารกิจของเราที่
ต<องทําตรงนี้ จึงได<จัดทําโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อรองรับในสวนที่เป[นความต<องการของเยาวชนประชาชน ในการ
เบิกจายตาง ๆ ก็ต<องอ<างถึงระเบียบวาด<วยการเบิกจายเหมือนกัน การที่จะอนุมัติโครงการตางๆ ของอบจ.เรา
กระผมเองในสวนของกองการศึกษา ก็จะต<องทําโครงการ ผานการเบิกจาย ก็ต<องผานกระบวนการตั้งแตพัสดุ
จนถึงกองคลัง ต<องให<ดูรายละเอียดตางๆ วาเป[นไปได<ไหม เบิกจายได<ไหม ก็ต<องยอมรับวาบางสิ่งบางอยางที่
ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ได<ให<ข<อเสนอแนะตางๆ ก็เป[นแนวทางที่จะพัฒนางานดีขึ้น แตก็
ยังอยางที่ทานสมาชิกผู<ทรงเกียรติได<อภิปรายบอกวา ทําไมกองการศึกษาถึงมีภารกิจและมีกิจกรรมอะไร
มากมาย ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจึงได<ยื่นแปรญัตติ ก็ยอมรับวาเป[นกิจกรรมที่เกี่ยวข<องกับ
คนการพัฒนาคน เรื่องการศึกษาก็ดี ด<านศาสนาประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงทุกสิ่งทุกอยาง การกีฬาตาง ๆ
รวมถึงคุ ณภาพชีวิ ต ของคน ก็ต<องมี กิจ กรรมที่ออกมาลั ก ษณะในการจัด อบรม การจั ด การแขงขัน การ
สงเสริมทุกเรื่องแตโครงการและกิจกรรมตาง ๆ นี้ ก็โยงไปถึงเรื่องระเบียบวาด<วยการเบิกจาย การดําเนินการ
ตาง ๆ ก็มีข<อจํากัดในเรื่องนี้ ก็ยอมรับในสวนนี้แล<วก็ขอชี้แจงในประเด็นที่ทางทานคณะกรรมการแปรญัตติได<
สอบถาม ให<เข<าใจในสวนคณะกรรมการในบางสวนแล<ว ก็คงจะนําเสนอเทานี้กอนครับ ขอบคุณครับ
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-96นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับผม เหลืออีก ๓ ข<อนะครับ ผมขออนุญาตที่ไปพร<อมกันเลยนะครับ เพราะเกี่ยวข<องไปในสวนของ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ก็จะมีข<อ 2.64 ข<อ 2.65 ป7ดท<ายที่ 2.66 นะครับ 3 ข<อก็ขอให<ไป
ตามลําดับพร<อมกันเลยนะครับ แล<วเดี๋ยวคอยชี้แจงพร<อมกันทีเดียวเลยนะครับ ก็ขอเชิญทางทานสมาชิกที่ขอ
สงวนคําแปรไว<ครับ เชิญครับ
นายวสุพล จตุรคเชนทรเดชา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ทานประธานสภาเพื่อนสมาชิกสภาผู<ทรงเกียรติ
กระผมนายวสุ พ ล จตุ ร คเชนทรเดชา สมาชิ ก สภาองคการบริ หารสวนจั งหวั ดเชี ย งราย เขต 1
อํา เภอเชียงของ ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัต ติ รางรายจายงบประมาณประจํา ปZพุ ทธศั กราช
2551 และผู<รวมแปรโครงการในครั้งนี้เหลืออีก 3 โครงการสุดท<ายข<อ 2.64 ผู<รวมแปรได<แถลงของดรายการ
ไว<จึงจะไมนําข<อ 2.64 นี้เข<าสูสภา ก็จะเหลือข<อ 2.65 และ 2.66 โครงการแรกกอนครับ โครงการกอสร<าง
ธรรมสถานซึ่งเป[นลักษณะของอาคารให<เด็กนักเรียนและปฏิบัติธรรมหรือวาเรียนเรียนรู<เรื่องธรรมะเกี่ยวกับ
พุทธศาสนาในโรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ได<รับคําชี้แจงในเบื้องต<นวาได<ตั้งประมาณการ
คราวๆ ขอใช<คําวาคราวๆ ไว<ที่ หกล<านห<าแสนบาท ก็ยังไมมีแบบแปลน ก็เลยหารือกันวารายจายตรงนี้ละ
หกล<านห<าแสนบาท ตรงนี้พอที่จะสร<างอาคารขนาด 8 คูณ 12 เมตร หรือ 16 เมตร ตรงนี้ได<ไหมครับ ก็
เป[นข<อยุติในชั้นคณะกรรมการแปรญัตติที่มีการแปรญัตติจาก หกล<านห<าแสนบาท แปรลดลง หนึ่งล<านห<าแสน
บาท คงเหลือไว< ห<าล<านบาท โครงการสุดท<ายโครงการกอสร<างอุทยานการเรียนรู<มีชีวิตอบจ.เชียงราย จํานวน
เงิน ยี่สิบห<าล<านบาท ตอไปนี้จะเรียกสั้นๆ งายๆ วา ทีเคปารค ได<รับการชี้แจงวาจะเป[นศูนย เซนเตอร ศูนย
คอมพิวเตอรเกี่ยวกับการเรียนรู<ของพี่น<องชาวจังหวัดเชียงราย จะกอสร<างในพื้นที่ประมาณ 1 งานเศษ ใกล<
หรือเชื่อมตอกับศูนยดิสคัฟเวอรรี่ โดยทั้งนี้ทั้งนั้นจะต<องมีดําเนินการ ๑ ทุบรื้อรั้วออกทั้งหมด 2 จะต<องทุบ
อาคารขนาดเล็กหรืออาคารอํานวยการตรงนั้นทิ้ง 3 จะต<องทุบรื้อทิ้งสนามเด็กเลน 4 ทุบรื้อลานจอดรถ
ตัวหนอนอะไรตาง ๆ ในพื้นที่เดิม ซึ่งอาจเป[นเงินงบประมาณหลายล<านบาทนาดูเชียว โครงการนี้นอกจาก
จะต<องทุบรื้อทิ้งสิ่งกอสร<างเดิมซึ่งอาจเป[นงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายที่ได<ลงทุนสร<าง
ไปแล<วนั้นอยางนาเสียดาย ข<อ 2 โครงการทีเคปารค ไมเป[นโครงการขนาดใหญที่ยังไมมีความชัดเจนในการ
ตอบโจทยตาง ๆ ได<อยางดีพอ การดําเนินโครงการ การชี้แจงในเรื่องของการดําเนินการทางด<านฝLายบริหาร
ยังไมทราบเลยวา จะเอาอะไรมาบรรจุไว<ในอาคาร เนื่องจากวาในปZงบประมาณ 2561 นี้ได<ตั้งงบประมาณ
ตามแผน 4 ปZ ฉบับเพิ่มเติมด<วยนะครับ ที่เป[นข<อกังขากันตรงนั้น แผนเพิ่มเติมฉบับสี่ปZไว<จํานวนเงินยี่สิบห<า
ล<านบาท ๒๕๖๒ อีกประมาณ ยี่สิบห<า ถึง สามสิบล<านบาท ปZ ๒๕๖3 อีกประมาณ สามสิบถึงสี่สิบล<านบาท
และปZ ๒๕๖๔ จะต<องได<ใช<อีกรวมไว<เป[นเงินงบประมาณกวาร<อยล<าน จึงเห็นวาสถานะการเงินการคลังของเรา
เมื่อเทียบกับความจําเป[นเรงดวนในการใช<จายงบประมาณ ยังอาจจะไมเหมาะสมในการใช<จายงบประมาณตรง
นี้แตอยางใด เพราะเป[นการตั้งงบประมาณรายจาย ไว<แบบตอเนื่องและผูกพันหลายปZงบประมาณ เป[นที่ทราบ
กันดีอยูวา นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ขณะนี้อยูในสถานภาพรักษาการ การดําเนินโครงการที่
จะต<องมีใช<งบประมาณที่ตอเนื่องผูก พันกันเป[นภาระหลาย ๆ ปZ เราเห็นวายังไมควรดํา เนินการ ณ ขณะ
ป)จจุบันนี้ซึ่งการดําเนินการตาง ๆ ในการใช<งบประมาณตอเนื่องหลายๆ ปZ อาจจะยังไมสัมพันธกันกับ
/แผนพัฒนา...
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-97แผนพัฒนา 4 ปZ ที่มีความผูกพันตอคาใช<จายอันยาวนาน ๓ สถานที่ไมเหมาะสม เป[นพื้นที่ๆ คับแคบ มีพื้นที่
ประมาณงานเศษๆ แถมยัง ไมพอจะต<องไปทุ บรื้ อทิ้ งทรั พยสิน เดิมอี กเยอะแยะ เพื่ อกอสร< างอาคารตรงนี้
วิเคราะหถึงในเรื่องของเปรียบเทียบการตอบตอคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณในที่ประชุมแหงนั้นวา
ทานได<ศึ ก ษาหรื อ วิ เ คราะหมาจากโครงการของยะลาโมเดลซึ่ ง อบจ.ยะลา เป[ น คนดํ า เนิ นการกอสร< า ง
คณะกรรมการแปรญัตติเรียนให<ทราบอยางนี้ครับ ทีเคปารค ที่เมืองยะลานั้นมิได<ใช<งบประมาณของ อบจ.
ยะลา แม<แตบาทเดียว เงินลงทุนสวนใหญเป[นของศูนยอํานวยการบริหารจัดการชายแดนภาคใต< หรือ ศ.อบต
การกอสร<างทั้งหมดงบประมาณมีที่มา มาจากตรงนั้นแล<วมีเทศบาลนครยะลาเป[นผู<ลงทุนรวม เทศบาลนคร
ยะลาลงทุนรวมๆ อะไรครับ เป[นที่ดินวางเปลาให< ศ.อบต หรือศูนยอํานวยการบริหารจัดการชายแดนภาคใต<
นํางบประมาณไปกอสร<าง เพราะทางด<านยะลามีความจําเป[นที่จะถายข<อมูลตาง ๆ ไปให<พี่น<องประชาชนใน
พื้น ที่ เพราะเป[ นวิ ก ฤติป) ญ หาสํา คั ญ ของพี่ น< องจั งหวั ด ชายแดนภาคใต< ต รงนั้ น อั นนี้ก็ ไ ด< เป[ นเหตุผ ลหนึ่ง ที่
คณะกรรมการแปรญัตติไมได<บอกวาจะไมให<ทําตลอดไปเลย ขอให<ทานชะลอโครงการไว<กอนในปZหน<ารวมกัน
ศึกษาใหม ทําความเข<าใจใหมคอยวากันอีกที ในขณะนี้คณะกรรมการแปรญัตติและผู<แปรญัตติรวมขอปรับ
ลดงบประมาณจากการดําเนินการโครงการนี้ จํานวน ยี่สิบห<าล<านบาทเป[นศูนยบาท มีอีกหนึ่งเหตุผลสําหรับ
การพิจารณาแปรญัตติในครั้งนี้ครับ ทานกําลังจะดําเนินการกอสร<างหรือสิ่งกอสร<างใหม แตทานกําลังลืมหรือ
ทอดทิ้งทรัพยสินเกา หนึ่ง ท<องฟKาจําลอง สัปดาหวันวิทยาศาสตรที่ผานมาเด็กมาเป[นหลายร<อยหลายพันคน
เข<าไปดูท<องฟKาจําลอง ปรากฏวา แอรเสียเด็กอยูไมได< ทานเอางบประมาณ ยี่สิบห<าล<านบาทตรงนี้ไปซอม
แอร ไปซอม ห<องน้ํา ซอมทรัพยสินที่ชํารุดตรงนี้ครับ เรามีความเห็นวาอยางนั้น สอง ลานวัฒนธรรมหรือ
อาคารแสดงวัฒนธรรมที่ อบจ. เกา ทานได<เคยไปเหลียวแลไหมครับฝKาเพดานหลุดรวง เจ<าหน<าที่ที่เฝKาอยู ณ
ตรงนั้น ได<รายงานเหตุ รายงานป)ญหาอะไรให<ทานทราบบ<าง เอางบประมาณ ยี่สิบห<าล<านตรงนี้ ไปซอมตรง
นั้นกอน สาม ผมได<อภิปรายมาสามสี่ครั้งแล<วสําหรับอาคารเอนกประสงค ซึ่งเป[นทรัพยสินขององคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงราย มูลคารวมกวา lสี่สิบถึงห<าสิบล<านบาท ตั้งอยู ณ บริเวณบ<านหัวเวียง อําเภอเชียง
ของ จังหวัดเชียงราย ทานปลอยให<รกร<างวางเปลา ชํารุดทรุดโทรม ทานเอางบประมาณตรงนั้น ยี่สิบห<าล<าน
บาท ไปตั้งเลยครับ ไปทําเป[นศูนยผลิตภัณฑร<านค<าชุมชนทานเอาไปทําเลยครับ ในสวนของทรัพยสินเดิมทาน
ยังขาดการดูแลใสใจ ตรงนั้นมีนักทองเที่ยวทั้งไทย ลาว จีนและตางประเทศ หมุนสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน
มา หลายๆ พันคนตอวัน มีศักยภาพพอที่เราไมจําเป[นต<องไปเชาอาคาร บูธ ที่สนามบินแมฟKาหลวง แตกลับ
กลายปลอยทรัพยสินที่มีคาของทานไมใช<ประโยชนใด ๆ อันนี้ก็ถือวาเป[นคําแนะนําประกอบสุดท<ายในการแปร
ญัตติ ทีเคปารค ในครั้งนี้ ยิ่งโดยเฉพาะทราบมาวาทานจะโอนทรัพยสินที่ทานไมได<บริหารจัดการใด ๆ เลย
ลานอเนกประสงคทาเรือบั๊คไมไปยังหนวยงานอื่นตรงนี้ไมควรเป[นอยางยิ่ง ลองดูครับกองสงเสริมทานอบรม
เยอะแยะมากมาย อบรมพี่น<องประชาชนเยอะแยะมากมาย สับปะรดราคาตกต่ํา เอาไปตั้งบูธที่นั่นมีพี่น<องทั้ง
คนไทย คนลาว แมค<ามาลงทุนมาติดตอซื้อขาย ทานไปอบรมผู<ผลิตกล<วยฉาบ กล<วยทอด อบรมตางๆ ทานได<
หาตลาดให<หรือยัง ที่นั้นพร<อม ผมขออนุญาตนําเสนอการแปรญัตติตรงนี้นะครับ ขอบคุณครับ
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่หนึ่ง
มีคณะกรรมการทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกไหมครับ ถ<าไมมีเชิญทางฝLายบริหารครับ
/นายบรรเจิด…
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-98นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด ปฏิบัติหน1าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จั งหวั ด เชี ย งรายผู< ทรงเกี ยรติ ทุก ทานครั บ ผมขออนุ ญาตมอบสํา นั ก การศึ ก ษา ศาสนา และวัฒ นธรรม
ผู<อํานวยการโรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายได<ชี้แจงครับ
ดร.ศราวุธ สุตะวงค ผู1อํานวยการสถานศึกษา
เรียน ทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาผู<ทรงเกียรติ ทานหัวหน<าสวนราชการและผู<ทรงคุณวุฒิใน
ห<องประชุมแหงนี้ทุกทานนะครับ กระผม ดร.ศราวุธ สุตะวงค ผู<อํานวยการโรงเรียน อบจ.เชียงราย ต<อง
ขอขอบคุณทานปฏิบัติหน<าที่นายกนะครับที่ให<ผมได<มีโอกาสได<ชี้แจง สิ่งที่ผมจะชี้แจงทานๆ อาจจะไมเห็น
ด<วยหรือไมคล<อยตามก็ได<แตในฐานะที่เราทํางานด<านการศึกษา วันนี้นั่งประชุมตั้งแตเช<า 10 โมงจนถึง
ป)จจุบันบรรยากาศดูเหมือนเครียดแตผมกลับมีความสุข ทําไมผมมีความสุ ขครับไมใชวาทานถอนผม 3
โครงการ ไมใชแตที่ผมมีความสุขเพราะวาสิ่งที่สจ.ทุกทานหรือสมาชิกในสภาแหงนี้ได<พูดถึงก็คือพูดถึงเรื่องของ
ป)ญหาพี่น<องประชาชน เปKาหมายเราตรงกันคือพี่น<องประชาชนและสิ่งที่คณะกรรมการแปรญัตติเขียนมาผมรัก
และผมชอบมากทานเขียนบอกวาการแปรญัตติงบประมาณในครั้งนี้ทานอยากให<เกิดเห็นความคุ<มคาประหยัด
สร<างคนสร<างงานสร<างอาชีพและก็เป[นการพัฒนาที่ยั่งยืน แตวันนี้ทานอยูข<างลางกับพวกราชการที่นั่งอยูตรงนี้
พวกเรานั่งอยูตรงนี้เหมือนกับอยูคนละมุม แตเราคิดวาเราอยูมุมเดียวกันคือมุมข<างประชาชนทุกทานครับ
ผมทําไมต<องขออนุญาตทานประธานพูดสุดท<ายเพราะวาการศึกษามันเป[นเมืองใหญจริงๆ และที่เกี่ยวข<องกับ
ผมมี 6 - 7 โครงการด<วยกัน แตตอนนี้ได<รับความอนุเคราะหจากสภาอันทรงเกียรติแหงนี้ได<ถอนอยู 3
โครงการด<วยกันสิ่งที่ผมอยากจะนําเรียนข<อมูลให<ทานทราบทําไมป)ญหาของทุกทานที่พูดประมาณที่นี้ก็คือมันมี
ทั้งการศึกษาสังคมเศรษฐกิจแล<วก็ป)จจัยและโครงสร<างพื้นฐานแตป)ญหาที่ทานสะท<อนมาตรงนี้ ผมเข<าใจทาน
ครับเพราะวาทานนั่งทับป)ญหาอยูพวกเราก็นั่งทับป)ญหาเหมือนกันผมเกลิ่นย<อนหลังไปเมื่อปZ 18 ครับตอนนั้น
ครูทั่วประเทศประท<วงเพราะพรบ.กระจายอํานาจจะโอนการศึกษาไปให<ท<องถิ่น 100% ปZ 48 ครูใสชุดดํา
ประท<วงทั่วประเทศผมต<องขออนุญาตเอยนามนะครับทานนายกรัตนา จงสุธามณี ขนาดนั้นทานตัดสินใจไมรับ
โอนโรงเรียน 40 โรงที่ขอโอนเข<ามาคือโรงเรียนมัธยมทั้งหมดทานบอกวาทานจะสร<างโรงเรียนให<ดูเป[น
ตัวอยางกอนให<ประชาชนเชียงรายได<โอกาสคุณภาพและมั่นใจถึงจะประกาศรับโอนภายหลัง พอดีสร<า ง
โรงเรียนกอนจะสร<างเรียนครับกระทรวงศึกษาธิการไมมั่นใจวาท<องถิ่นจะจัดได< กระทรวงศึกษาธิการและตั้ง
กรรมการขึ้นมาประเมิน 3 ฝLายวาอบจ. มีความพร<อมแคไหนอบจ. เราได<ความพร<อมระดับ 3 ครับ สูงสุดของ
ระดับ 4 ระดับ 3 คือจัดการศึกษาระดับอนุบาลจนถึงมัธยมปลายยกเว<นอาชีวศึกษาเพราะถ<าทานจากอาชีวะ
ต<องใช<เงินมากกวานี้หลายเทาทุกทานครับพอสร<างโรงเรียนปZ 49 จัดการศึกษามาได<ระดับหนึ่งปZ 55 ปZ 56
เรามีการเปลี่ยนแปลงผู<บริหารผมต<องขออนุญาตหรือนามทานด<วยทานนายกสลักจิตติยะไพรัช เข<ามาด<วยการ
เลือกตั้งปZ 2555 ผมในฐานะที่เป[นนักการศึกษาและเราอยูในวงการศึกษาผมไมมั่นใจครับผมไมมั่นใจวาเพราะ
มันเคยมีประวัติศาสตรครับนักการเมืองท<องถิ่นก็ดี นักการเมืองระดับประเทศก็ดี พอมาทํางานแล<วไมสานงาน

/ตอกันพอ...
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-99ตอกันพอทานนายกสลักจฤดิ์ ติยะไพรัช เข<ามาพบผมไปปรึกษาทานเราไปคุยกับทานผมนึกถึงเมื่อไร ผมขนลุก
มาทันที ทานบอกเป[นภาษาเมืองบอกวาผมหวังวาทานจะไมสนใจโรงเรียนสนามกีฬาและศูนยการเรียนรู<เพราะ
นายกทานกอนทํ าไมแตที่ผมขนลุ กทานนายกสลัก จิตบอกวาอาจารยอันใดที่มันดี อยูแล<วเกิดประโยชนกั บ
ละออนเกิดประโยชนกับลูกชาวบ<านเกิดประโยชนกับประชาชนจากนี้ไปเลยเต็มที่มีอะไรบอกพี่แล<วอะไรที่จะดี
ขึ้นอีกสําหรับคนเชียงรายอาจารยชวยกันคิดชวยกันทําชวยกันหาแตนาเสียดายครับทานอยูกับเราไมนานทานก็
เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองกอน ตลอดระยะที่ผานมาไมวาจะเป[นศูนย ดิสคัพเวอรี่ เซนเตอร ก็ดีโรงเรียนก็ดี
สนามกีฬาก็ดีก็อาจจะล<มลุกคลุกคลานเพราะวาผู<บริหารเรามีการเปลี่ยนผานนะครับทุกทานครับเมื่อกี้ผมนํา
เรียนบอกวาป)ญหาที่เรานั่งอยูตรงนี้มันไมใชเป[นป)ญหาเฉพาะอบจ.เชียงรายแล<วก็จังหวัดเชียงรายมันเป[น
ป)ญหาของประเทศ ผมเอาข<อมูลเป[นอีกเมื่อกี้ให<ทานดูครับประเทศไทยมีคนติดคุกมากเป[นอันดับ 6 ของโลก
อันดับ 1 คืออเมริกาครับอันดับ 2 จีนอันดับ 3 รัสเซียอันดับ 4 บาซิลอันดับ 5 อินเดียอันดับ 6 ไทย มาดู
อาเซียนครับวาคนติดคุกเขา ใครอยูที่สุด เมื่อปZ 58 นะครับตอนนี้ปZ 58 พวกเขาตํารวจลาสุดปZ 58 ไทยติด
อันดับ 1 ครับ 308,111 คน อินโด 160,000 ครับ พมา มีคนติดคุกแค 60,000 ลาว 4,020 คนครับ
บรูไนมีคนติดคุกน<อยที่สุด 594 คนครับผมตามไปดูครับทานครับ คุกในประเทศไทยมีกี่แหงผลปรากฏวา
ตอนนี้คุกในประเทศไทยมี 139 แหงเชียงรายกําลังจะสร<างแหงที่ 3 เพิ่มเชียงใหมกําลังจะสร<างแหงที่ 4 เพิ่ม
เพราะอะไรครับเพราะเชียงรายกับเชียงใหมมีคนติดคุกอันดับ 1 อันดับ 2 ของประเทศครับแล<วเด็กสตรี
เยาวชนติดคุกมากเป[นอันดับหนึ่งของประเทศจังหวัดเชียงรายกับเชียงใหมครับทานครับผมเอาตัวเลขติดตาม
ให<ดูอีกตัวหนึ่งครับรายได< จีดีพี ปZ 2558 ลาสุดเขาเก็บ 3 ปZ จีดีพี 58 ของสํานักงานสถิติแหงชาติเชียงรายอยู
อันดับ 26 ของประเทศอันนี้ไมคอยซีเรียสเทาไหรครับผมซีเรียส ตอนนี้ก็คือจังหวัดที่มีรายได<ตอครัวเรือนตอ
ครอบครัวตอเดือนน<อยที่สุดของประเทศ 5 จังหวัดครับอันดับ 1 ของประเทศคือเชียงรายครับอันดับ 2
เชียงใหมครับใครจะนึกวาเป[นเมืองทองเที่ยวครับมีรายได<อันดับ 2 ของประเทศอันดับ 3 แมฮองสอนกับ 4
กาฬสินธุระดับ 5 ยะลา ที่ผมพยายามเชื่อมโยงให<ทานเห็นเพราะอะไรครับทานดร.พนมพงษ ไพบูลย อดีต
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการทานบอกวาการศึกษาคือยาหม<อใหญการศึกษาเป[นสิ่งเดียวเทานั้นที่จะทําให<คนไมรู<
แล<วรู<การศึกษาเป[นสิ่งเดียวเทานั้นที่จะทําให<คนไมเข<าใจแล<วจะเข<าใจการศึกษาเป[นสิ่งเดียวเทานั้นที่จะทําให<
คนไมมีตังแล<วสามารถหาเลี้ยงชีพด<วยตัวเองได<ประเทศญี่ปุLนครับ เป[นประเทศที่มีภัยพิบัติมากที่สุดครับ น้ํา
ทวมแผนดินไหวสึนามิภูเขาไฟระเบิดแตญี่ปุLนไมเคยโทษภัยพิบัติเขาสามารถเอาการศึกษามาจัดคนเขาให<อยู
กับธรรมชาติได<แล<วนะวันนี้หลายทานในห<องนี้ทานคงเคยไปญี่ปุLนบอยครั้งหรือหลายครั้งมากกวาผมแตทานคง
เห็นวาญี่ปุLนเป[นประเทศเล็กๆญี่ปุLนและสิงคโปรทํา ไมเขาเป[นมหาอํานาจทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง
เพราะเขาใช<การศึกษานําครับ ดังนั้นที่นโยบายที่ทานพูดถึงหรือวางบประมาณที่ทานพูดถึงเรื่องของทีเคปาร
คก็ดีเรื่องของธรรมสถานก็ดีหรือแม<กระทั่งเรื่องของการจัดเครือขายจังหวัดเชียงรายปฏิรูปการศึกษาเพื่อตนเอง
ก็ดีสิ่งเหลานี้ เป[นสิ่งที่เราจะทํายั งไงขั บเคลื่ อนการศึกษาเชียงรายเพื่ อให<ค นเชียงรายได<มีโอกาสเทากับคน
กรุงเทพผมย<อนไปนิดหนึ่งครับทีเคพารครับเกิดขึ้นในสมัยทานนายกทักษิณ ชินวัตรทานนายกทักษิณชินวัตร
เห็นวาเด็กกรุงเทพเกงครับแตยังมีเด็กอีกประมาณ 80 เปอรเซ็นตในกรุงเทพยังสู<เด็ก 20 เปอรเซ็นตใน
กรุงเทพไมได<ก็เลยเป7ดศูนยเรียนรู<ติดแอรคือ ทีเคปารค ให<กับทุกคนในกรุงเทพโดยตั้งเป[นองคกรอิสระให<
งบอุดหนุนปZละ สองพันล<าน รัฐบาลหลังเข<ามาพบอยากจะยุบหนวยงานนี้ครับแตพอไปดูเนื้อในไปดูสาระไปดู
แกนแล<วยุบไมลงยุคไมลงเพราะมันเป[นการเอาโอกาสทางการศึกษายื่นใสมือให<กับเด็กที่ด<อยโอกาสครับที่นี่
/ในสวนของ...
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-100ในสวนของเชียงรายครับ ยี่สิบห<าล<านหรือแผนระยะ 2 ระยะ 3 ระยะ 4 อาจจะไมเป[นไปตามนั้นก็ได<ผมคิด
วา ยี่สิบห<าล<านดูแพงแตถ<าเด็กเชียงรายสักคนหนึ่งเป[นการจุดประกายและได<โอกาสทางการศึกษาและคงมีที่
ยื นเทากั บ เด็ กเชี ย งใหมมี ที่ยื น เทากับ เด็ ก กรุ งเทพ ผมคิ ดวานาจะเป[ น ประโยชนมหาศาลกั บคนเชี ย งราย
เศรษฐกิจการเงินคิดได<เดินทางอีกนิดหนึ่งครับ เมื่อ 5 วันที่ผานมา 5 จังหวัดภาคกลางมาดูงานฝ)งตัวที่เรียน
อบจ.เชียงรายแล<วขอถามถึงนักร<องคนหนึ่งแตผมไมรู<จักครับไมรู<ทานรู<จักเหมือนผมไหมเขาถามวาคนเชียงราย
นี่เกงๆเยอะนะทาน ว วชิรเมธี อาจารยเฉลิมชัยและอีกหลายคนและที่ทานอีกคนหนึ่งทานผู<ถามถึงบอกวา ปูL
จ•านลองไมคเมื่อเช<าผมถามสจ.หนุมครับพระเจ<าหนุมรู<จักไหมปูLจ•านลองไมคเพราะผมหน<าแตกเขาถามผม ผม
ไมรู<จักครับเขาบอกวาปูLจ•านลองไมคเป[นเด็กดอยหลวง บ<านผมก็อยูดอยหลวงแตผมไมรู<จักครับ ปูLจ•านลองไมค
ออกรายการคนค<นฅนเมื่อวันที่ 15 ที่ผานมาเป[นเด็กยากจนและด<อยโอกาสเดินเฉียดเข<าที่วิทยาลัยเทคนิคแต
ไมมีตังคเรียนได<ความรู<ได<ความชอบและอิเล็กทรอนิกสมออกมารับจ<างทํางานติดกล<องวงจรป7ดอะไรตางจนมี
สตางคระดับหนึ่งชอบแตงเพลง ตอนนี้เอาเพลงชาวเหนือแนวคิดของปูLจ•านพูดที่วาแตคําไปร<องเพลงนักแตง
เพลงจนดังจนทั่วประเทศร<องตาม ผมถามเด็กหน<าเสาธงที่โรงเรียนอบจ.เชียงรายวามีใครไมรู<จักปูLจ•านลองไมค
มั้งผลปรากฏวาเด็กรู<จักหมดเลยผมคิดวาคงมีคนอยางนี้ไมกี่คนที่โอกาสหลุดออกจากหลุม ที่ไมมีโอกาสทาง
การศึกษาและประสบความสําเร็จในประเทศผมต<องขอบคุณสภานี้นะครับที่หลายโครงการและกิจกรรมทาน
ทานเข< าใจแล<วก็เห็ นใจผมคิดวาป)ญหาเชียงรายยังมีเยอะครับ ถ<า เราชวยกันเราคลีนไปทีละสวนผมคิดวา
เชียงรายเราจะนาจะดี และเจริญหรื อพัฒนามากกวานี้ครับผมก็คงขอนําเรียนข<อมูลแล<วก็ให<หลักการและ
เหตุผลเพื่อรองรับในสิ่งที่พวกเราในฐานะที่เป[นฝLายประจํานําเสนอเพียงเทานี้ครับขอบคุณครับ
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่หนึ่ง
ผมขอสั่งพักการประชุมนะครับแล<วนัดประชุมตอในวันพรุงนี้นะครับเวลา 13.00 น. ขอแจ<งทาน
สมาชิกนะครับขอพรุงนี้นะครับขอให<เอาเอกสารในการประชุมวันนี้ให<นํามาด<วยนะครับ
พักประชุมเวลา 19.30 น.
เมื่ อถึง เวลา 14.00 น. วันที่ 13 กันยายน 2560 ประธานสภาองคการบริห ารสวนจัง หวั ด
เชียงราย ได1ดําเนินการประชุมตอ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับผมก็ต<องขอกราบเรียนทานปฏิบัติหน<าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ทานสมาชิก
ทุกทานนะครับรวมทั้งทาง คณะผู<บริหารทุกทานนะครับ ผมขออนุญาตดําเนินการประชุมตอนะครับจากที่พัก
การประชุมเมื่อวานนะครับ เราจะดําเนินการตอในการพิจารณารางข<อบัญญัติงบประมาณ ในวาระที่ 2 ตอ
นะครับเชิญทานจิรายุเชิญครับ
นายจิรายุ เผากา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ผมนายจิรายุ เผากา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายเขต 3 อําเภอพาน ผมขอนุญาต
ปรึกษาในที่ประชุมโดยอ<างระเบียบข<อที่ 28 ให<ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระเว<นแตที่ประชุมท<องถิ่น
จะได<ตกลงอยางอื่นในคราวประชุมนั้น คือผมขออนุญาตเลื่อนวาระที่ 2 โดยนําวาระที่ 3 มาพิจารณาหารือ
กันกอนขอเลื่อนวาระที่ 2 ออกไปและนําวาระที่ 3 มาพิจารณากันกอนขอบคุณครับ
/นายสุธีระพงษ...
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-101นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
มีทานสมาชิกเสนอขอเลื่อนระเบียบวาระที่ 3 ขึ้นมาพิจารณากอนนะครับ ก็ได<ทราบอาจจะในเรื่อง
ของเอกสารของวาระที่ 2 ยังไมสมบูรณ ซึ่งตามระเบียบข<อ 28 ให<มีการเสนอแล<วก็ขอมติที่ประชุมเป[นการ
เห็นชอบนะครับ แตผมขอหารือนะครับ จากทานจิรายุจะให<เอาระเบียบวาระที่ 3 ขึ้นมาพิจารณาแทนวาระที่
2 ผมหารือนะครับหรือเราจะเอาระเบียบวาระที่ 2 ไปไว<ท<ายสุดตอจากวาระที่ 5 คือเรื่องอื่นๆ เลยนะครับ
เผื่อพิจารณาวาระที่ 3 เสร็จเอกสารยังไมเรียบร<อยเราก็จะต<องมาทําการเลื่อนหลายๆ ครั้ง อันนี้หารือมีทานใด
จะเสนอความคิดเห็นอยางไรบ<างครับ เชิญครับ
นายวสุพล จตุรคเชนทรเดชา
ครับทานประธานสภา สมาชิกสภาผู<ทรงเกียรติ ถ<าเอกสารไมพร<อมก็ยินดีที่จะเลื่อนการประชุมตรงนี้
ไปไว<กอนวาระอื่นๆ เพราะตามระเบียบของสภานั้น วาระอื่นๆ ต<องอยูท<ายสุดครับทาน ขอบคุณครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ที่ประชุมเสนอเลื่อนระเบียบวาระที่ 2 เกี่ยวกับเรื่องพิจารณารางข<อบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
ในวาระที่ 2, 3 ออกไปไว<กอนวาระอื่นๆ
ขอผู<รับรองด<วยครับ มีผู<รับรองคือ
1. นายประเสริฐ ชุมเมืองเย็น สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
2. นายบุญตัน เสนคํา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
มีผู<รับรองถูกต<อง ผมขอมตินะครับ ทานใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ ทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือ
ขึ้นครับ เป[นอันวาสภาแหงนี้เห็นชอบให<เลื่อนระเบียบวาระที่ 2 การพิจารณารางข<อบัญญัติองคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงราย ประจําปZ 2561 วาระที่ 2 และวาระที่ 3 ออกไป ไว<กอนวาระอื่น
ด<วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 28 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง
ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติการอนุมัติโอนงบประมาณรายจายตามข1อบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงราย ไปตั้งเปMนรายการใหม
ขอเชิญทานปฏิบัติหน<าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายครับ
นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด ปฏิบัติหน1าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรี ย น ทานประธานสภา และสมาชิ ก ผู< ท รงเกี ย รติ ทุ ก ทานครั บ กระผมนายบรรเจิ ด ภู ส มศรี
รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติหน<าที่นายก
องคการบริหารสวนจั งหวัดเชี ยงราย ตามที่องคการบริหารสวนจั งหวัดเชียงราย ได<ประกาศใช<ข< อบั ญญัติ
งบประมาณ รายจาย ประจําปZงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 โดยมีผลบังคับใช<
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป[นต<นไป นั้น
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-102องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย มีโครงการที่จะขอโอนงบประมาณรายจาย ประจําปZงบประมาณ
พ.ศ. 2560 เพื่อไปตั้งจายเป[นรายการใหมในหมวดที่ดินและสิ่งกอสร<าง จํานวน 3 รายการ เพื่อแก<ไขป)ญหา
ความเดือดร<อนด<านการคมนาคมของประชาชนในพื้นที่และเพื่อพัฒนาสงเสริมแหลงทองเที่ยวที่สํา คัญของ
จังหวัดเชียงราย อีกทั้งเพื่อเป[นการประชาสัมพันธผลการดําเนินงาน และกิจกรรมตางๆขององคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงราย จึงมีความจําเป[นต<องโอนงบประมาณ เพื่อไปตั้งจายเป[นรายการใหม รายละเอียดตาม
เอกสารที่ทุกทานได<รับแล<ว นั้น
การโอนงบประมาณเพื่อไปตั้งจายเป[นรายการใหมดังกลาว เป[นอํานาจอนุมัติของสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดเชี ยงราย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด<วยวิธีก ารงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท<องถิ่น พุทธศักราช 2541 แก<ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 หมวด 4 การโอนและแก<ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ซึ่งกํ า หนดวา ข< อ 27 การโอนเงิ นงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณ ฑ ที่ดิ นและสิ่งกอสร<า ง ที่ทํ า ให<
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเป[นรายการใหม ให<เป[นอํานาจอนุมัติของสภาท<องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อให<สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ได<โปรดพิจารณาตอไป
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ตามที่ทานปฏิบัติหน<าที่นายก ได<แถลงตอสภา มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การโอนงบประมาณรายจายตามข<อบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ไปตั้งจายเป[นรายการใหม
ขอเชิญครับ เชิญทานทรงศรี ครับ
นางทรงศรี คมขํา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ดิฉันทรงศรี คมขํา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเขต 2 การขออนุมัติ
โอนงบประมาณรายจายตามข<อบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ไปตั้งเป[นรายการใหม ทานมีอยู
3 รายการ รายการแรกกอสร<างถนนลาดยางพาราแคปซีลเชื่อมระหวางหมูที่ 6 ตําบลแมสาย หมูที่ 8 ตําบล
ศรีเมืองชุม อําเภอแมสาย ห<าล<านบาท รายการที่ 2 ติดตั้งปKายประชาสัมพันธแอลอีดี บริเวณหน<าอาคาร
สํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย สามล<านบาท รายการที่ 3 กอสร<างทางวงเวียนกลับรถพร<อม
ลานจอดรถผิวทางลาดยางแอสฟ)ลทติกคอนกรีต บริเวณหน<าวัดพระธาตุดอยตุง ตําบลห<วยไคร< อําเภอแมสาย
จังหวัดเชียงราย สองล<านบาท ทานประธานคะ 2 รายการที่ฝLายบริหารได<นําเสนอมาเป[นความเดือดร<อนเป[น
ความนาจะเป[นความต<องการของพี่น<องชาวบ<าน ในการทําถนนหนทางซึ่งก็เหมาะสมแกการที่จะต<องให< แต
ดิฉันอยากจะรบกวนถามทานคะ วาปKายประชาสัมพันธแอลอีดีบริเวณหน<าอาคารสํานักงานองคการบริหาร
สวนจังหวัด มีความสําคัญเชนไรคะ ทานถึงต<องซื้อเพิ่มใหมอีกตัวหนึ่งทั้งๆ ที่ทานมีอยูแล<วทานเพิ่งซื้อมาเมื่อ
วันที่ 9 ธันวาคม 2556 สัญญาจ<าง สัญญาประกันพึ่งหมดเมื่อปลายปZ 57 เหมือนกันแตวาเทาที่เราทํางาน
อบจ. มากัน ผานตรงนี้ผานเข<า ผานออกตรงนี้ ไมเคยเห็นเป7ดใช<ไมเคยเห็นแม<กระทั่งที่บอกวาจะซื้อมาเพื่อใช<
การประชาสัมพันธงานขององคการบริหารสวนจังหวัด แม<ว าตอนนั้นทานเอามาติดตั้ งในห<วงเวลาที่มีงาน
มหกรรมไม< ด อกอาเซี ย นก็ เ ห็ น เป7 ด อยู แวj บ ๆ แปX บ เดี ย วไมนาน หลั ง จากนั้ น ก็ มื ด สนิ ท เงี ย บมาโดยตลอด
ทานเห็นปKายไวนิลข<างๆ ไหมคะ ดิฉันทํามาเองคะ ทานเห็นไหมวาทําไมสมาชิกสภา ถึงต<องคุยกันในห<องไลน
ทําไมต<องมานั่งคุยกันวาของน<องถนนเป[นอยางนี้ ของพี่ถนนเป[นอยางนี้ อันนั้นคือแคของ สจ.
/2 ทานนะคะ...
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-1032 ทานนะคะ ที่คุยกันคือทาน สจ. สิทธิการ หวันแก<ว เขตอําเภอเมือง อีกทาน ของทาน สจ.อมรรัต น
รัตนาชัย เขตอําเภอแมฟKาหลวง และ มีอีก 2 ทานที่บอกวาพอดีสงเอกสารให<ดิฉันไมทัน เขตอําเภอเทิง บ<าน
ขุนต<า ตําบลตับเตา ถนน อบจ. สายปLาจี้ ตําบลเวียง อําเภอเทิง อีก 2 สาย ของทาน สจ.แมสาย เมื่อวานก็
บอกวาของผมก็หนักยิ่งกวาของน<องอีกหรือแม<กระทั่งทาน สจ.จีรศักดิ์ ของผมก็หนัก ทาน สจ. ฑราวุฒิ ทาน
สจ. บัณฑิต นั่งอยูข<างๆ ของผมก็หนักก็ไมเข<าใจคะ ทาน ทําไมทานไมคิด วาทานจะเอาเงินเหลือจายที่ทานเอา
ไปจอซื้อจอแอลซีดีนี้ ไปเก็บไว<กอนรอให< ทาน สจ. ของทานแตละคน ที่เขามีถนนหนทางที่เขามีป)ญหาให<เข<า
มาทําของบเพื่อที่จะได<จัดทําถนนให<พี่น<องประชาชน ทานเห็นไหมคะ วานั่นมันใชถนนมันควรจะอยูในเขต
พื้นที่อําเภอเมืองด<วยไหม แม<กระทั่งวาไมต<องวาอําเภอเมือง หรืออําเภออื่นๆ เราจําเป[นต<องมานั่งคุยกันในไลน
เหรอคะ เราจํ า เป[ น ต<องมานั่ งปรั บทุ ก ขกัน ในไลนเหรอคะ เราหมายความวาศั ก ดิ์ ศ รี ของทานสมาชิ ก สภา
องคการบริหารสวนจังหวัด ในการที่จะทําเรื่องเพื่อพี่น<องประชาชนไมได< ไมมีหนทางเพราะผู<บริหารเอาไปทํา
แอลพีเอกันหมด ดิฉันสํานึกสําเหนียกในวันนี้คะทาน หลายสิ่งหลายอยาง ที่ดิฉันได<รับทราบวาการที่ผู<บริหาร
มาจากการเลือกตั้ง ดิฉันดูข<อบัญญัติย<อนหลังเมื่อปZ 54 , 55 ผู<บริหารชุดเกาๆ ก็แทบจะไมมีการอบรม ปZ 56,
57, 58 การอบรมก็แทบจะไมมี ผู<บริหารที่มาจากการเลือกตั้งคะทาน ใสใจกับความต<องการของพี่น<อง
ประชาชนมาก อะไรที่เป[นประโยชนของพี่น<องประชาชนเขาก็จะรีบทํา พึ่งมาสํานึกสําเหนียกตอนนี้เองวา
ผู<บริหารที่มาจากข<าราชการประจํา ทานมองเห็นแอลพีเอสําคัญมากกวาถนนหนทางที่พี่น<องประชาชนต<อง
ได<รับ ทานชวยจําไว< และทานชวยดู ทานชวยทําหนอยได<ไหมคะ ดิฉันอยากทราบเหตุผลคะทาน วาทําไมทาน
ถึงไมยอมที่จะคิดจะทําถนนตอ ทําไมถึงต<องมาคิดที่จะซื้อจอแอลอีดีคะตั้ง สามล<านบาท แล<วที่สําคัญทานซื้อ
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 56, 57, 58, 59, 60 เกือบจะ 4 ปZ ปZแรกก็เหมือนแทบจะไมได<ใช<อยูละตลอด 4 ปZ
จอแอลอีดีตัวเกานะคะใช<เงินไปทั้งหมด สามล<านบาท ขออนุญาตคะ 3,193,554 บาท ในครั้งนี้ทานกําลังจะ
เสียอีกสามล<านบาท อบจ. เราคงรวยมากนะคะทาน 3 - 4 ปZทานก็ใช<แล<วเปลี่ยน 3 - 4 ปZทานก็ใช<แล<ว
เปลี่ยน ดิฉันไปสอบถามเจ<าหน<าที่แล<ววาทําไมคุณไมซอมเขาบอกมาวาขวบปZแรกที่ยังไมพ<นการประกันก็ซอม
ไมได<แล<วละครับ ทานไปซื้อของมือสองมาเหรอคะ ทานซื้อของใหมนะคะ แตก็ซอมไมได< วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยัง
ไมมีการทําอะไร สุดท<ายทานมาขอซื้อใหมดิฉันขอทราบเหตุผลของทานคะ ขอบพระคุณคะ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ขอบคุณครับ เชิญทานปฏิบัติหน<าที่นายกครับ
นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด ปฏิบัติหน1าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภา ผู<ทรงเกียรติทุกทานครับ ก็ต<องขอขอบคุณในความหวงใยที่ทานสมาชิก
มี ตอพี่ น< องประชาชน ผมก็ อยากจะยืน ยั น เรีย นกั บทานอยางนี้ น ะครั บ ผมเองก็ เ ชนเดี ย วกั บ ทานนะครั บ
การเห็นความเดือดร<อนของพี่น<องประชาชน ผมเองก็ไมได<นิ่งนอนใจนะครับ ผมเองก็เป[นคนบ<านนอกนะครับ
แล< ว ก็เ คยทํา งานในด<า นของงานอาสาพั ฒนาชนบทมากอน เคยเป[ น ประธานชมรมรมอาสาและบํ า เพ็ญ
ประโยชนมากอน ผมทราบดีครับวาความเดือนร<อนของพี่น<องชาวบ<านมีมากมาย แล<วก็โดยเฉพาะเรื่องถนน
หนทาง ทานสมาชิกที่ได<สัมผัสกับผม ทานก็จะทราบวาผมเองที่ไหนที่มีป)ญหาเรื่องของเส<นทางคมนาคมผม
/ไมได<นิ่งนอนใจ...
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-104ไมได<นิ่งนอนใจนะครับ ผมจะชวยเทาที่ผมมีความพร<อมมีศักยภาพ แล<วโครงการทุกแหงที่ผมดําเนินการไป
ผมได<ประจักษแล<ววาเป[นความเดือดร<อน ภารกิจที่ผมต<องรับผิดชอบในฐานะผู<บริหาร ผมไมได<มองเฉพาะกับ
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ผมต<องมองในภาพรวมของการบริหารทั้งหมด ข<ออ<างเรื่องแอลพีเอ ทานได<อยูในจุดที่ฝLาย
บริหารต<องได<รับผลกระทบครับ อาจจะรู<สึกไมเทากัน แตต<องขอเรียนวาภารกิจทุกภารกิจ เราให<ความสําคัญ
ไมน<อยกวากันนะครับ เพียงแตวาทานจะเอาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเข<ามาโจมตีก็จะเป[นความความบกพรองทันที
อันนี้ผมขอเรียนวาในการทํางานนะครับ ผมต<องมองภาพรวมทั้งหมด ในเรื่องของโครงสร<างพื้นฐานนะครับ
ผมคงทําให<ทาง ผอ. สํานักการชาง ได<ชี้แจงเพิ่มเติมวาเราไมมีโครงการอะไรบ<างที่เราได<ทําไปเพราะวาเราไมได<
มุงหวังเฉพาะด<านงบประมาณอยางเดียว เรามีเครื่องเครื่องไม<เครื่องมือเครื่องจักรที่เราไปทํางานทุกวันแล<ว
โดยเฉพาะในปZ 2561 ผมกับ ผอ. สํานักการชาง ได<ไปของบประมาณจากจังหวัดครับ ไมได<พึ่งงบของ อบจ.
ตามลํา พังนะครั บ ผมก็ดิ้นรนที่จ ะของบประมาณที่เป[ นก<อนใหญทั้งในปZ 2561 ผมได< รับการสนั บสนุ น
งบประมาณจากจังหวัด การเสนอโครงงานประเภทภัยพิบัติมา หนึ่งร<อยสิบห<าล<านบาท เป[นถนนเข<าสูเส<นทาง
แหลงทองเที่ยวสายหลักๆ 4 เส<นทางด<วยกัน รายละเอียดคงต<องให< ผอ.สํานักการชางได<อธิบายให<ฟ)งครับ
แล<วก็ในเรื่องของจอแอลอีดีนะครับ ผมจะเรียนอยางนี้วา เป[นหน<าตาของ อบจ.เชียงราย สถานที่ตั้งก็เป[น
สถานที่พี่น<องประชาชนเห็นทั่วทุกมุมครับ เพราะเป[นจุดที่สูง แล<วเรื่องการประชาสัมพันธเราก็ถูกตําหนิมา
ตลอดวาออนประชาสัมพันธไมมีการเผยแพรขาวสารครับ ที่ผานมาผมเองก็ได<กําชับหัวหน<าสวนราชการที่
รับผิดชอบเรื่องจอแอลอีดี ได<ดําเนินการแก<ไขอยางใดอยางหนึ่ง ไมวาด<วยเรื่องของการซอม ถ<าซอมไมได<ก็
ซื้อใหม ผมก็ตัดสินใจอยางนี้นะครับเพราะวาหลายแหงนะครับได<ขอความรวมมือจาก อบจ.เชียงราย ได<ชวย
โฆษณาเผยแพรประชาสัมพันธงานตรงนี้ ผมก็ถือวาเป[นหน<าที่ที่ผมต<องรับผิดชอบอยูในจุดนี้จ ะต<องทําให<
ภารกิจทุกอยางเกิดความเรียบร<อย แล<วก็ไมให<เกิดเสียงติฉินจากสวนราชการที่เกี่ยวข<องได< ผมไปประชุมที่
จังหวัดก็หลายครั้งก็ถูกผู<หลักผู<ใหญพูดในทํานองวาทําไมปลอยให<จอแอลอีดีไมมีเคลื่อนไหว ผมก็ถือวาเป[น
ความรับผิดชอบในฐานะที่ผมอยูในจุดนี้ครับ ผมคิดวาในการใช<สอยงบประมาณในการทํางบประมาณตางๆ
ผมได< พิจ ารณาอยางดีที่สุ ดแล<ว เรื่ องของงานในสวนที่ทานตํา หนิใ นเรื่ องถนนหนทางทํา ไมไมดู แลให<หมด
ผมขอนุญาตให< ผอ.สํานักการชาง ได<อธิบายตอครับ
นายสมชาติ วัฒนากล1า ผู1อํานวยการสํานักการชาง
เรียน ทานประธานสภา ทานสมาชิกผู<ทรงเกียรติครับ
ผมสมชาติ วั ฒนากล< า ผอ.สํ า นั ก การชางองคการบริ หารสวนจั ง หวั ด เชีย งราย เรื่ องของระบบ
สาธารณูปโภคของจังหวัดเรานะครับ บอกตรงๆ วาพื้นที่ อบจ.เชียงราย คือครอบคลุมทั้งจังหวัด ทั้งจังหวัด
11,000 ตารางกิโลเมตรเศษ ครับก็ถนนในรับผิดชอบอะไรประมาณ 800 กวากิโลเมตร แล<วก็ถนนในที่เรา
ต<องไปดูแลคือท<องถิ่นเชื่อมตําบลอีกที่สํารวจลาสุดนาจะประมาณ 2,000 กวา ก็เป[นถนนพื้นที่การเกษตร
สวนใหญนะครับก็บอกตรงๆ วาความสัมพันธกับงบประมาณกับพื้นที่ คือใช<งบประมาณมากครับแตเราก็เรง
ดําเนินการในสวนที่เรามีงบประมาณ โดยเฉพาะถนนของเราเอง พยายามทําให<เป[นถนนถาวร คือเรารับการ
ถายโอนมาแตละเส<น ถนนสภาพหมดอายุครับเราก็พยายามทําถนนให<เป[นบูรณะสร<างใหมและการซอมแซม
ของเราก็เพิ่มประสิทธิภาพวันหนึ่งได<ถึง 700 ถึง 800 ตารางเมตรตอวันครับ ก็โดยจะมีรถลาดยางมาเพิ่ม
แล<วตอนนี้ในเรื่องของการทํางานของเราก็ทําเต็มประสิทธิภาพ แล<วก็ได<เรื่องของเครื่องจักรกลเองก็ทําในพื้นที่
/ไมมีคําวา...
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-105ไมมีคําวาพักเลย แตตอนนี้พื้นที่ตางๆ ที่มีป)ญหาสวนใหญเป[นพื้นที่ภูเขา พื้นที่การเกษตรซึ่งมันเต็มทั้งพื้นที่เลย
ครับ แล<วก็ตรงนี้แหละในเรื่องความสัมพันธงบประมาณยอมรับวาไมเพียงพอ ถ<าพูดถึงวาจะทําทีเดียวเลย
มั น ไมเพี ย งพอเราจํ า เป[ นจะต< อ งไลเป[ น โซนๆ และลํ า ดั บ ความสํา คั ญ ที่ จํ า เป[ น จริ ง ๆ นะครั บ อยางพื้ น ที่
การเกษตรพื้นที่ภูเขาก็เป[นพื้นที่มากเลยไมวาจะเป[นวาวีหรือวาแมฟKาหลวง หรือวาจะเป[นเวียงแกน หรือวาจะ
เป[นพื้นที่ตางๆ ผมวาเป[นแบบนี้มากมายมหาศาล ซึ่งต<องใช<งบประมาณในการดําเนินการเยอะ ถนนถ<าเป[น
ลูกรังและถ<าเราไปใช<เครื่องจักรไปทํา ปZเดียวก็ไมคงอยู อยางนี้จําเป[นต<องเป[นถนนคอนกรีตเทานั้นครับ แล<วก็
อีกอันหนึ่งก็จะมีป)ญหาวาบางพื้นที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่ปLาครับ ความเข<มข<นของการขออนุญาตตอนนี้ไมวาจะเป[น
ชลประทานหรือเจ<าทาหรือปLาไม< กรมอุทยานสัตวปLาและพันธุพืช ก็ขออนุญาตตามขั้นตอนหมดทุกทุกอยาง
ต<องขออนุญาตแบบเข<มข<นนะครับ แม<แตปZที่แล<วที่เราไปทําของอุทยานแมน้ํากกดอยฮาง ก็ไมสามารถทําได<
นะครับในพื้นที่อุทยานซึ่งการขออนุญาตใช<เวลาเป[นปZ 2 ปZ อันนี้ต<องยอมรับวาถ<าเป[นพื้นที่ปLาแม<แตเครื่องจักร
เข<าไปก็ลําบาก ต<องขออนุญาต ต<องไปขออนุญาตตามขั้นตอน ไมเชนนั้นจะถูกจะถูกแจ<งความจับ ซึ่งอันนี้มัน
เป[นประเด็นที่สําคัญในพื้นที่อยางนี้ครับ บอกตรงๆ วาถ<าเป[นจอแอลอีดี สําคัญกวากันไหมก็ถ<าเปรียบเทียบมัน
เปรียบกันไมได< อันนี้มันเป[นอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะวาการประชาสัมพันธองคกรก็จําเป[น เพราะหน<าตาของ
เราก็อยูตรงนี้แหละครับแอลอีดีตรงนี้จริงๆ แล<วให<ซอมหลายครั้งแล<วนะครับ บอกตรงๆ วาเราตั้งงบประมาณ
ห<าล<านห<าแสนบาท ผู<รับจ<างตัดราคาหรือ สามล<านหนึ่งแสนบาท ใช<สัก 3 ปZก็เริ่มเสีย ไมวาจะเป[นงานไม<ดอก
เรา เราใช<หลายครั้ง และงานห<องประชุมตางๆ เอาขึ้นไปติดตรงนี้สมัยทานนายกคนเดิมคนเกาครับ ก็เริ่มชํารุด
เสียหายแล<วก็ให<บริษัทมาซอมซึ่งมันหมดค้ําประกันไปแล<ว หลังจากนั้นให<บริษัทกรุงเทพมาซอมก็ซอมไมได<มี
อยางเดียวคือยุบรวมอะไหลมารวมกัน 50 เซลล ต<องรวมมาเป[น 30 เซลล ยุบรวมมาเป[น 20 เซลล เพราะ
จากนี้ก็ซอมไมได<แล<วเพราะมันเป[นของรุนเกา ป)จจุบัน เป[น led รุนใหมเพราะเทคโนโลยีเร็วมากถึงเดี๋ยวนี้
มันไวมากมันเปลี่ยนไปไวมากใน 4 ปZเหมือนทีวีที่มันมีความหนาแล<วมันแบนลงๆ อะไหลก็ไมมีแล<ว เพราะไมใช<
รุนใหมก็ไมสามารถซอมได< ก็คือซอมก็คือยุบรวมเล็กๆ ลง และขณะที่เราซื้อ 50 ตารางเมตรก็นาจะยุบรวมได<
อีกประมาณสัก 20 ตารางเมตรเทานั้นครับ ก็จริงๆ ก็ถามวามีความจําเป[นเปรียบเทียบกันได<ไหม มันก็อยูที่เรา
จะคิดครับ ไมวาถนนหนทางผมก็ทําเต็มที่อยูแล<ว ไมวาจะเป[นทําเอง เครื่องจักรกล ไมวาจะจ<างเหมา ไมวาจะ
อะไรทุ ก อยางเราก็ ทํ า เต็ ม พื้ น ที่ เ ราครั บ แตสวนนี้ ก็ มี ค วามสํ า คั ญ ในการประชาสั ม พั น ธองคกรเรา
ประชาสัมพันธงานของจังหวัดเราทั้ง 18 อําเภอครับ ซึ่งถ<าถามวาจําเป[นไหม ผมวามันจําเป[น แตทั้งนี้ก็ขึ้นอยู
กับทานสมาชิกครับ ขอบคุณครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับ ขอบคุณครับ เชิญทานจิรายุ ครับ

/นายจิรายุ...

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

-106นายจิรายุ เผากา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียนทานประธานที่เคารพ
กระผมจิรายุ เผากา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายเขต 3 อําเภอพาน ต<องขอ
อนุญาตนําเรียนอยางนี้ครับวาในเรื่องของการจัดซื้อไมวาจะเป[นจอแอลอีดี หรือการสร<างถนน ถ<าเราเอามาวัด
น้ําหนัก ตัวชี้วัดมันมองยาก ฉะนั้นผมมองวาอยางนี้หน<าที่ของ อบจ. มีหลายด<านมันกว<าง แล<วถนนหนทางเรา
ก็ทําทุกปZ โดยที่ข<อบัญญัติปZ 61 ครับครึ่งฉบับทําถนนหมด และวันนี้ผมก็มองวาเมื่อเราทํางานกันเยอะแยะ
มากมายไมประชาสัมพันธ มันก็ทําให<ชาวบ<านแทบไมรู< ผมอยากให<มองวา งบบางสวน ถ<าเอางบ อบจ. ไปทํา
ถนนทั้งหมดมันก็ไมใช เพราะงานมีหลายด<าน งานประชาสัมพันธก็คือด<านหนึ่ง และวันนี้จอแอลอีดีมันเป[นสื่อ
ที่เห็นชัดและเห็นแล<วมันมันขยายผลชัดเจนกวา ดีกวาไปทําวารสารเอาไปแจกบ<าง ไมแจกบ<างครับ มันยังไม
เข<าถึงการประชาสัมพันธ ผมก็มองตางมุมวาผมเห็นด<วยที่ผู<บริหารจัดซื้อจอแอลอีดีครับ เพราะวาเราจะได<มี
ชองทางการประชาสัมพันธโครงการงานของเราและผมเชื่อวา จอแอลอีดีมันนาจะมาจากการประชุมครั้งกอนๆ
ที่ผมนั่งฟ)งวาสมาชิกสภาเรานะไปบอกวาจอมันเสียทําไมไมสร<าง ทําไมไมทํา ก็มันเสียครับก็ซื้อใหมเอา เสีย
แล<วครับ เสียแล<วก็ไปวาการค้ําประกัน การค้ําประกันก็คงไมมีแล<ว 3 ปZ ก็คงไมมีแล<ว มันปZเดียว ผมไมรู<นะผม
วามันนาจะมาจากการประชุมครั้งกอนที่สมาชิกเราวาจอมันเสีย ทําไมไมสร<าง ไมซอม ไมเปลี่ยนใหม ไมรู<นะ
ครับเดาเอานาจะมาจากการประชุมครั้งนั้นหรือเปลาเดาเองวานาจะมาจากการกระทํานั้นหรือเปลาถึงมีการตั้ง
เพราะสมาชิกเราเป[นคนร<องขอเอง ผมมองอยางนี้ครับ พี่น<องหลายคนคุยกันหลายวันแล<ววาจอแอลอีดีมันมี
ประโยชนถ<าเราเอามาใช<และบํารุงรักษาดีๆ มีคนดูแลดีๆ มันคงไมพังเร็ว ผมก็ฝากถึงผู<บริหารวาถ<าได<มาแล<ว
ดูแลให<ดีๆ ไมใชวามีค้ําประกัน 1 ปZดูแลให< 1 ปZ 2 ปZปลอย เพราะวาจอแอลอีดีมันตากแดด ตากฝน มันอยู
กลางแดด กลางฝน กลางลม มันความทนทานคงจะมีตามอายุขัยมันของมัน เพราะฉะนั้นในความเห็นสวนตัว
ผมสนับสนุนครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับ เชิญทีละทานครับ เชิญทีละทาน เชิญทานสิทธิการ กอนครับ
นายสิทธิการ หวันแก1ว สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาที่เคารพ คณะผู<บริหารและสมาชิกผู<ทรงเกียรติ ตลอดจนถึงผู<สังเกตการณ
ทุกทานนะครับ
ผมสิทธิการ หวันแก<ว สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายเขต 5 อําเภอเมือง ก็เมื่อกี้
มีผู<อธิบายพูดถึงเขตผมครับ ผมก็ต<องขอชี้แจงข<อความเข<า ใจนะครับที่จริงๆ สภาพถนนที่เห็นด<านข<างห<อง
ประชุมนี้จริงๆนะครับ แตตอนนี้ผมก็ได<เข<ามาประสานกับทางฝLายบริหาร ทางกองชางครับก็อยูในระหวาง
ดําเนินการ คงจะเข<าไปสํารวจอยูครับทางฝLายผู<บริหารก็ไมได<นิ่งนอนใจนะครับตรงไหนที่ไมดีตรงไหนที่มีการ
รายงานมา ทานก็ให<ชางประจํ าโซนนะครับติ ดตอมาทางผมละครับไงก็ข อฝากทางทานผู<บริหารด< วยครั บ
ขอบคุณครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เชิญทานวสุพล ครับ
/นายวสุพล...

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

-107นายวสุพล จตุรคเชนทรเดชา สมาชิกสภาองคกาบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ทานประธานสภา ทานสมาชิกผู<ทรงเกียรติ
ผมวสุพล จตุรคเชนทรเดชา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย เขต 1 อําเภอเชียงของ
หารือครับทานประธานสภาครับ ในเรื่องนี้เรื่องญัตติเพื่อพิจารณานี้ ได<นํารวมโครงการจํานวน 3 โครงการนี้มา
ไว<ด<วยกัน หารือวาขอแยกพิจารณาได<ไหมครับ ขอแยกผู<พิจารณานาทางด<านโครงการ โครงการที่ 1 เป[นถนน
ขึ้นสูดอยตุง โครงการที่ 2 เป[นถนนที่อําเภอแมสาย โครงการที่ 3 จอแอลอีดี ตรงนี้นะครับ เราจะได<
พิจารณาเป[นข<อๆ ไปครับ เผื่อวาจะมีสมาชิกสภาฯ ทานใดทานหนึ่ง ไมเห็นด<วยกับโครงการใดโครงการหนึ่ง
ก็ไมสามารถที่จะตัด สิน ใจได< ขอให<ทานได<ใ ช<ดุ ลยพินิจถ< าหากวาเป[นตามที่ผมได<เสนอนี้ ทานก็ไ ด<ขอชวย
สมาชิก ที่อยู ในที่ป ระชุม สภา ที่ ประชุ มอยู ตรงนี้ ขอรั บรองวาเราจะขอแยก โครงการเพื่ อพิ จ ารณากั น 3
โครงการ พิจารณากัน 3 ครั้ง ขอบคุณครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เชิญทานทรงศรี ครับ
นางทรงศรี คมขํา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ที่เคารพ
ดิฉันทรงศรี คมขํา สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายอําเภอเมืองเขต 2 จากที่ทานได<นําเรียน
การชี้แจงจากฝLายบริหารนําเรียน ชี้แจงวาจอแอลอีดีนะคะ ทานไมใช แอลซีดีนะคะ ก็เป[นโครงการหนึ่งที่ทาน
ก็ได<เห็นวามันมีความจําเป[นที่จะต<องซื้อเพราะวาด<วยเหตุวาทางจังหวัดก็ได<ร<องถามมาทาง อบจ. เราหลายครั้ง
วาทําไมไมชวยประชาสัมพันธ ดิฉัน ก็เทาที่ทราบมานะคะหนวยงานทุกหนวยงานของจังหวัดหรือแม<แตทานที่
ไหนๆ เขาก็มีหนวยงานประชาสัมพันธของตัวเองกันทั้งสิ้นแล<วที่สําคัญจอแอลอีดีที่ตั้งอยูกับที่ กับในเฟสบุjค
ขององคการบริหารสวนจังหวัดเราหรือแม<กระทั่งกลุมไลนอะไรตางๆ สื่อโซเชียลตางๆ ที่ทานสามารถเอาไป
นํามาประกอบการประชาสัมพันธ มีอีกเยอะแยะถ<าทานใช<สื่อตรงนี้ให<ถูกนะมันนาจะเป[นชองทางที่ดียิ่งกวาจอ
แอลอีดีที่ตั้งอยูกับที่นะคะ ดิฉั นต<องไปสงลูกที่ร าชภั ฎทุ กวันทํา การ ดิฉัน จะต< องทั้งผานไป ผานกลับ ดิฉั น
จะเห็นจอแอลอีดีของบนหลังคาตึกแถวตรงแยก ห<าแยกนะคะ ดิฉันเห็นตรงนั้นมาโดยตลอดดิฉันไปสงลูกมา
ตลอด ห<า หก ปZที่ผานมา ดิชั้นไมเคยเห็นเขารื้อลงมาเพื่อที่จะเปลี่ยนหรือแก<ไข สวางมากชัดเจนมากไมเคยเห็น
เขาแก<ไขเลยคะทํามาโดยตลอดแตสิ่งหนึ่งที่อยากจะกราบเรียนทานนะคะวาเมื่อกี้ทานผู<อํานวยการสํานักการ
ชางได<บอกวาโครงการจอแอลอีดีข<างหน<าของเรา ทานตั้งงบประมาณไว< ห<าล<านห<าแสน แตโดนฟ)นจนเหลือ
สามล<านหนึ่งแสน ครั้งนี้เราตั้ง สามล<านบาท เราจะโดนฟ)นไปเหลือเทาไหรคะแล<วเราจะได<ของดีเหรอคะ
ขนาด ห<าล<านห<าแสน ทานยังโดนฟ)นไปเหลือ สามล<านบาท แล<วคุณภาพยังถดถอยได<ขนาดนี้ในวันนี้ทานตั้ง
สามล<านบาท เดาไมถูกเหมือนกันวาจะมีผู<ฟ)นไหม ทําให<งานของเราตัวนี้จะเหลือเทาไหรจอแอลอีดีของเรา
คุณภาพจะเหลือเทาไหรคะ ดิฉันก็ไมวาทานละคะทาน ก็นําเสนอมา ในฝ)Wงสภานะคะก็อยากจะเรียนเพื่อน
สมาชิกสภาหลายๆ ทานนะคะวาในวันนี้วิจารณญาณในการในการตัดสินใจอยูที่เรา ในการคิดที่จะเห็นชอบใน
โครงการหรือไมเห็นชอบในโครงการของฝLายบริหารที่เหมาะสมหรือไมเหมาะสมอยูที่เราก็ฝากเพื่อนสมาชิก
ด<วยคะ กราบขอบพระคุณคะ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เชิญทานอําพล กอนครับ เดี๋ยวทานอมรรัตน ถัดไปนะครับ
/นายอําพล...
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-108นายอําพล เวียงสิมา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรี ยน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจั ง หวั ด เชี ยงราย ทานรั ก ษาการนายก ผอ. ทุก กอง
เพื่อนสมาชิกผู<ทรงเกียรติทุกทานครับ
ผมอําพล เวียงสิมา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายเขต 1 อําเภอพานครับ ต<องขอ
กราบเรียนอยางนี้นะครับ เมื่อสักครูนะครับก็ได<ยินมาก็คอนข<างงงแล<วก็สงสัยนะครับคือจอแอลอีดีนะครับ ก็
เห็นทานผอ. สํานักกองชางมาบอกวามันอยูที่เทคโนโลยีของแตละปZใชไหมทาน มันกว<างบ<าง อ<วนบ<าง ผอม
บ<าง แบนบ<าง หนาบ<างนะครับ สําหรับสําหรับงบประมาณที่ทานขอนะครับถ<า สามล<าน ผมวาผมไมสนับสนุน
นะเพราะวาเดี๋ยวมันก็จะออกมาได< 2 ปZ 3 ปZนะครับ แตถ<าตั้งให<มันมากกวานี้ไปเลยซื้อก็ให<ซื้อให<มันดีๆ ไปเลย
ใช<มา 5 ปZ 10 ปZ อยางนี้ผมวาดีกวาครับ เพราะวาการประชาสัมพันธของของของ อบจ.ก็คอนข<างจะสําคัญ
สวนถนนหนทางก็คอนข<างจะสําคัญเพราะฉะนั้นนะครับผมวา สามล<าน ตรงนี้มันใช<ประโยชนอะไรไมได<เลยนะ
ครับขนาด ห<าล<าน ยังโดนมาซะเหลือ สามล<าน กวามันใช<ได<แค 3 ปZแล<วก็พังนะครับขอให<ทานกลับไป
พิจารณาใหมนะเราเห็นเราเห็นดีด<วยครับในการในการประชาสัมพันธของ อบจ. แตวาขอให<ตั้งสูงๆ เลยครับ
เอาที่มันดีๆ ขอบคุณครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับ เชิญทานอมรรัตน ครับ
นางอมรรัตน รัตนาชัย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผู<ทรงเกียรติและคณะผู<บริหารผู<รวมประชุมทุกทานคะ
ก็เมื่อกี้มีสมาชิกหรือผู<อภิปรายได<อ<างถึงพื้นที่ถนนบนดอยนะคะ กอนอื่นก็ต<องขอขอบคุณทางคณะผู<บริหารที่
ให<ความสําคัญก็คือในชวงหลังมานี้ก็ได<ทําให<คุณภาพของถนนบนดอยได<ดีขึ้นนะคะ จากที่จอแอลอีดีนี่ก็ใช<ได< 4
ปZนะคะถนน ที่บนดอยใช<ได<แค 2 ปZเองคะ ก็พังหมดแล<วนะคะ แตชวงลาสุดมานี้ก็ทําให<ได<รับการแก<ไขที่ดีต<อง
ขอบคุณนะคะ แตวาวันนี้ที่ฉันจะพูดก็คือ ในสวนของคุณภาพของงานนะคะไมวาจะเป[นเรื่องของวัตถุ วัสดุหรือ
เรื่องของถนนเพราะวาตอนนี้เราเห็นวาอบจ. ก็ซื้อวัสดุที่บอยและก็เยอะนะคะ เพราะวาเสียก็ซื้อใหมเสียก็ซื้อ
ใหม เพราะฉะนั้นก็เลยคิดวาตอนนี้เราไปทําถนนหนทางที่ลําบากกวาดีไหม เพราะวาถนนที่ชาวบ<านไปไมได<ก็
ยังมีอีกเยอะเมื่อเช<านี้ลาสุดทางอําเภอแมฟKาหลวง ได<แจ<งมาวาถนน ที่อบจ. ได<ไปสร<างในสวนของห<วยหม<อ
ถึงทุงหมออาเนนก็พังลงไปแล<ว อันนี้ก็อยากให<ไปดูที่แก<ป)ญหาเฉพาะหน<าที่เรงดวนกอนนะคะ ในสวนของจอ
แอลอีดีก็เห็นด<วยที่จะให<จัดซื้อแตวายังไมมีความจําเป[นเพราะวาหลายครั้งที่ดิฉันได<พูดไปวาการประชาสัมพันธ
ของ อบจ. ที่บนดอยแมสลอง 1, 2 ปZคอยเปลี่ยน คิดวาที่นี่ก็เหมือนกันเอาข<อความที่อยูใน จอ บางทีผานมา
1 เดือน 2 เดือนก็ยังไมเห็นเปลี่ยนข<อความอะไร เลยนะคะก็เห็นแตวารูปของคนใดคนหนึ่งขึ้นหรือวารูปงาน
ดอกไม<ชวงหนึ่งเอง เพราะฉะนั้นพวกเราไมรู<วาทําข<อมูลที่ใช<ในจอแอลอีดีเป[นหรือเปลา มีบุคลากรที่พร<อมไหม
แล<วก็มีความรู<ด<านนี้หรือเปลาอันนี้ก็ต<องกลับไปทบทวนนะคะ แล<วก็เห็นที่หน<าศาลากลาง เขาก็เป7ดทุกวันนี้
เช<าไปก็เห็นตอนเย็นก็เห็นของเขาไมเสียเลย แล<วจอไมใหญเหมือนเราด<วยแล<วก็คิดวาราคาก็ไมแพง แตวาใช<ได<
ดี แ ละก็ ใ ช< ไ ด< ต ลอดนะคะในสวนของคุณ ภาพงานตรงนี้ ก็ อยากให< ท บทวน ไมวาจะเป[ นเรื่ องตางๆ นะคะ
โดยเฉพาะเรื่องถนนให<เป[นถนนก็อยากให<เป[นถนนที่ดีๆหนอยคะเพราะวาที่ผานมานี้ไมดีเลยคะ เป[น สจ.มา 4
ปZนี้ถนนทั้ งซอม และทํา ใหมเหมือนเหมื อนจอแอลอีดี ก็ต< องทํ าไปสองรอบแล<ว คะ ฝากนะคะในเรื่องของ
คุ ณภาพและก็ ส นั บสนุ น กั บทางสมาชิ ก วาตอนนี้ เรายั ง ไมมี ความจํ า เป[น ที่ จ ะต<องซื้ อ จอแอลอี ดี ไ ปทํา ถนน
แก<ป)ญหาเฉพาะหน<ากอนคะ ขอบคุณคะ
/นายสุธีระพงษ...
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-109นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับ เชิญทานอทิตาธร
นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรี ย น ทานประธานสภาองคการบริ ห ารสวนจั ง หวั ด เชี ย งราย ทานปฏิ บั ติ ห น< า ที่ น ายกนะคะ
ทานผู<อํานวยการสํานัก ทานผู<อํานวยการกองตลอดจนถึงเจ<าหน<าที่ และผู<สังเกตการณทุกทานนะคะ
ดิฉันอทิตาธร วันไชยธนวงศ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย อําเภอเทิง เขต 2 คะ
ต<องขอกราบขอบพระคุณนะคะสําหรับทานสมาชิกสภา ทานทรงศรี คมขํา ที่ได<พูดถึงพื้นที่ในเขตอําเภอเทิง
นะคะ ที่มีป)ญหาซึ่งในสวนของถนนทั้งสองสาย เป[นเพียงสองในถนนหลายๆ สาย ที่มีป)ญหาในขณะเดียวกัน
กอนอื่นดิฉันขออนุญาตพูดถึงเรื่องที่เรากําลังจะพิจารณาคือเรื่องของจอแอลอีดี นี้กอนนะคะซึ่งในความเห็นคือ
วาสิ่งที่ดีที่สุดอาจจะไมใชสิ่งที่ราคาที่ถูกที่สุดก็ได< อยากจะให<ทานพิจารณาภายใต<วาองคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงรายของเราถือวาเป[นท<องถิ่นที่เป[นพี่ใหญเป[นท<องถิ่นที่มีงบประมาณสูงที่สุดในจังหวัดเชียงราย ดังนั้นใน
เรื่องของการประชาสัมพันธการที่จะแนะนําแหลงทองเที่ยวหรือกิจกรรมตางๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงราย ก็มีความจําเป[นคะ ดิฉันยอมรับวาสิ่งนี้คือการประชาสัมพันธและเป[นหน<าเป[นตาของอบจ.เชียงราย
เรา แตทั้งนี้ได<การที่เราจะดํา เนินการมาจัดซื้อเพื่อใช<ในการประชาสัมพันธแนะนําแหลงตางๆตามที่ทานมี
วัตถุประสงคที่ตั้งไว<เราก็ควรจะดูในเรื่องของงบประมาณที่มันเหมาะสมกับสิ่งที่เราจะได<มานะคะ ซึ่งก็เป[น
ประสบการณในสิ่งที่ผานมาแล<ววาเรามีการจัดซื้อโดยที่มีการเสนอราคาและสวนที่ต่ําที่สุดปรากฏวาใช<ไมคุ<มคา
ใช<เวลาเพียง 3 ถึง 4 ปZเทานั้น สิ่งนี้ก็ใช<ไมได<แล<วไมสามารถซอมได<ด<วยนะคะดังนั้นจึงมีความเห็นวาเราอาจจะ
ถอนในสวนของวาระตรงนี้ออกไปกอนหรือเฉพาะโครงการนี้ออกไปกอนนะคะเพื่อที่จะทานได<มีการไปสืบราคา
นะคะ ในการหาในสิ่งที่ดีที่สุด แล<วก็เหมาะสมอันนี้ก็เป[นข<อเสนออยางหนึ่งนะคะวาเรานาจะขอถอนตรงนี้เอา
ไปกอนเพื่อไปดําเนินการในการหาราคาที่ดีที่สุดแล<วก็เหมาะสมคุณคาที่ดีที่สุดได<มาแล<ว จะใช<ในระยะเวลาที่
ยาวนานมากขึ้นนะคะในขณะเดียวกัน การพัฒนาในสวนที่ติดตั้งจอ แอลซีดีหรือแอลอีดีตรงนี้นะคะวาเรานาจะ
มีการพิจารณาติดตั้งในจุดที่อาจจะไมใชที่ตรงหน<าอบจ.เชียงรายก็ได<แตเป[นจุดที่มีการสัญจรผานไปผานมามาก
ที่สุดเชนบริเวณสนามบินหรือวาทางแยกที่ชุมชนคับคั่ง ซึ่งหมายถึงวาเป[นการประชาสัมพันธงานและกิจกรรม
ของอบจ.เชียงรายได<อยางทั่วถึงนะคะ มากกวาที่จะอยูบริเวณที่อยูด<านหน<าของ อบจ. หรือไมอาจจะต<องไป
สํารวจคะวาพื้นที่ใดบริเวณที่ใดที่มันเหมาะสม เมื่อนําไปติดตั้งแล<วจะเป[นการประชาสัมพันธที่ดีที่สุดนะคะอัน
นี้ดิฉันก็ขออนุญาตแนะนําในสวนของถนน 2 สายที่ ทาน สจ.ทรงศรี คมขํา ทานได<ให<ให<คําชี้แนะเอาไว<นะคะ
นั่นก็คือวาสายแรกเป[นสายบ<านปLาจี้ ตําบลหงาว เชื่อมกับ บ<านรองแช หมูที่ 10 ตําบลเวียง อําเภอเทิง มีการ
เชื่อมตอทั้งหมดอยู 2 ตําบล ถนนสายนี้เป[นถนนที่ขึ้นปKายของ อบจ.เชียงราย ได<มีการไปปรับพื้นทําถนนหิน
คลุกเอาไว<นะคะ ระยะทางอยูประมาณเกือบ 10 กิโลเมตร แล<วทั้งนี้ในชวงนั้นงบประมาณไมเพียงพอที่จะไป
ดําเนินการในการลาดยาง จึงได<ของบประมาณจากทางหลวงชนบทมาทําลาดยางเอาไว<แตเนื่องจากระยะเวลา
ที่ผานมาเนิ่นนานแล<วนะคะ ก็ทําให<ถนนสายนี้มีความชํารุดประกอบกับถนนสายนี้ทั้งสองข<างทางเป[นพื้นที่ทํา
การเกษตร ไมวาจะเป[นเรื่องของไรข<าวโพด ข<าวหรือแม<กระทั่งยางพาราจึงทําให<มีการสัญจรที่คอนข<างจะ
คับคั่ง แตป)จจุบันนี้ถนนเรียบเหมือนกับหลุมนะคะหลุมพระจันทรตลอดสายทางและจะเป[นหลุมเป[นบอที่
ติดกันไปตลอด ประชาชนชาวบ<านเกิดความเดือดร<อนขึ้นไปอยูในสื่อของโซเชียลมากมายนะคะที่มีความ
/เดือดร<อน...
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-110เดือดร<อนในจุดนี้ ซึ่งดิฉันเองก็ได<นําเรียนมายังทานปฏิบัติหน<าที่นายกแล<วนะคะวาขณะนี้ถนนสายนี้กําลังสร<าง
ป)ญหาแล<วมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น กับพี่น<องประชาชนทั้งในเขตพื้นที่อําเภอเทิงและพื้นที่ใกล<เคียงที่จําเป[นต<องใช<
ถนนสายนี้อยางมากมายนะคะในขณะเดียวกันอีกเส<นนึงคะ ถนนบ<านขุนต<า ตําบลตับเตา อําเภอเทิง ถนนสาย
นี้คะเดิมทีเป[นเป[นถนนที่เป[นพื้นที่เพื่อความมั่นคงภายในขณะเดียวกัน ณ ป)จจุบันนี้ทางองคการบริหารสวน
ตําบลตับเตา ได<เข<ามาขอเข<ามาดูแลในถนนสายนี้แตปรากฏวาไมมีงบประมาณเพียงพอคะที่จะมาดําเนินการ
ในการซอมแซมแก<ไขป)ญหานาจะหนักกวา ในสวนของที่ได<มีการนํามาฉายให<ทานดูนะคะเนื่องจากวาเดิมทีเส<น
นี้อะไรหลายทานให<ความสําคัญ ทางด<าน ส.ส. สมบูรณ วันไชยธนวงศ เคยได<ให<งบประมาณในการกอสร<าง
ถนนสายนี้ปรากฏวาถนนสายนี้ถนนที่ยาวมากนะคะระยะทางประมาณ 10 กวากิโลเมตรแล<วก็เป[นถนนที่ขึ้น
เขา งบประมาณที่ได<มามันมีจํานวนเพียงน<อยนิด นะคะอยูประมาณที่ 2 ล<านบาท ดังนั้นไมสามารถที่จะทํา
ถนนได<ตลอดทั้งสายชาวบ<านก็นาสงสารคะ ก็เลยทําเป[นถนนสายอกแตกนะคะเขาเรียกกันถนนสายอกแตก
ก็จะเป[นถนนคอนกรีตแคเฉพาะล<อเทานั้นนะคะ นาสงสารมาก แตปรากฏวาเพราะชาวบ<านมาทําเป[นลักษณะ
แบบนี้ก็ทําให<สามารถรถสัญจรได<แตได<เพียงระยะเวลาหนึ่งในขณะเดียวกันเวลาเกิดเหตุอะไรที่เรงดวน กลับ
กลายเป[นเรื่องที่ทําให<เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นบอยครั้ง เชนใครที่มีความเจ็บปLวยเรงดวนกะทันหันลงมากลางคืนไม
สามารถที่มองเห็นเส<นทางของล<อทั้ง 2 ข<างได<ก็ตกลงไปเกิดอุบัติเหตุทําให<เสียชีวิตมาแล<วหลายคนนะคะ ถนน
สายนี้ ดิ ฉั น ก็ ข ออนุ ญาตนํา เรี ย นนะคะวาหากวาองคการบริ หารสวนจัง หวั ด ของเรา สามารถที่จ ะเข< า ไป
ดําเนินการโดยใช<เครื่องจักรเข<าไปซอมแซมแก<ไขป)ญหาให<ได<ก็จะกอให<เกิดประโยชนกับพี่น<องประชาชน ใน
เรื่องของการดูแลเรื่องชีวิตและทรัพยสินของพี่น<องประชาชนในจังหวัดเชียงราย ซึ่งตรงนี้เองนะคะประชาชนที่
อยูข<างบนนั้นมีจํานวนมากคะทานดี ฉันในฐานะของคณะกรรมการแปรญัตติและเป[นสมาชิกสภา ดิฉันมองเห็น
ป)ญหาในประมาณ 2 อาทิตยที่ผานมา ในเรื่องของการทํางานคะได<มีโอกาสมาดูในสวนของรางงบประมาณ
ข<อบัญญัติเรื่องเข<าใจนะคะวาสวนหนึ่ง ทานผู<ที่มีการทํางานเราอาจจะมีความแตกตางกันอยู 2 ด<าน ด<านหนึ่ง
ของทานเป[นผู<ปฏิบัติหน<าที่ตามหน<าที่ในระบบราชการ มองวาสิ่งที่ทานต<องทําแบบนั้นจะต<องมีคามีตัวชี้วัดที่
ชัดเจนในการทํางานที่ชัดเจนในขณะเดียวกันพวกเราซึ่งมาจากพี่น<องประชาชน และอยูในพื้นที่ก็จะมองเห็น
ป)ญหาความต< องการ ตรงนี้ มัน จึง เกิ ดความแตกตางกั นของทานก็ คือต< องการไปพั ฒ นาแตบ< า นเรายั งเป[ น
ประเทศที่กําลังพัฒนาอยู เรายังไมได<เป[นประเทศที่พัฒนาแล<วสิ่งที่เป[นความสําคัญและความจําเป[นและความ
เดือดร<อนของพี่น<องประชาชนสวนใหญ ก็ยังมาจากในเรื่องของโครงสร<างพื้นฐานอีกอยูดี ดังนั้นสิ่งนี้จึงอยากจะ
ได<ถายทอดข<อมูลได<นําเรียนยังทานวา แม<กระทั่งวาการที่ในสวนของข<าราชการในสวนของเจ<าหน<าที่ใช ที่เรา
จําเป[นจะต<องทํางานตามระบบในกรอบสี่เหลี่ยมทางกรมทางกระทรวงที่ได<วางเอาไว< ในขณะเดียวกันสิ่งที่เป[น
ความจําเป[นอีกอยางหนึ่งก็คือวาชีวิตทรัพยสินและความเดือดร<อนป)ญหาที่เกิดขึ้นของพี่น<องประชาชนการ
อบรมมีได<คะสงเสริมความรู<มีได< แตมันต<องมาภายหลังหลังจากที่ประชาชนกินดีอยูดีและมีความสุขสามารถใช<
ชีวิตอยูในพื้นที่ในสังคมได< หมายถึงวาสิ่งตางๆเหลานี้คือทานต<องได<สงเสริมเข<ามา ดิฉันในฐานะที่เป[นสมาชิก
สภาที่มาจากการเลือกตั้ง ที่มาจากความไว<วางใจของพี่น<องประชาชนและพวกเราทั้งหมดอีก 35 คนก็มี
ความหวัง นะคะถือป)ญ หาหรือความเดือดร<อนของพี่น< องประชาชนมาให<ยัง ทานนะคะเพื่ อนํ า เรียนในการ
พิจารณา กราบขอบพระคุณคะ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เชิญทานวสุพลครับ
/ นายวสุพล...
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-111นายวสุพล จตุรคเชนทรเดชา สมาชิกสภาองคกาบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผู<ทรงเกียรติครับ ผมนั่งฟ)งอยูก็สําหรับโครงการตรงนี้ที่ขอ
พิจารณาตอสภาแหงนี้มานะครับ แตละฝLายไมวาจะเป[นฝLายสนับสนุนนะครับ หรือฝLายที่ต<องการที่จะสอบถาม
รายละเอียดอื่นๆ ใดเพิ่มเติมก็ถือวาทานได<อภิปรายกันมาพอสมควรแล<วนะครับทาน ผมเห็นควรแกเวลาจะได<
ของมติตอไปครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับมีทานขออภิปรายเชิญทานกิตติชัยครับ
นายกิฒฒิชัย อิ่นสุวรรณ สมาชิกาสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภา สมาชิกผู<ทรงเกียรติคณะผู<บริหารครับ ประเด็นนี้ผมอยากจะพิจารณาเป[น
เป[ นเหรี ยญสองด<า นอี กด< านหนึ่ ง เราต< องทํา อยู แล<ว นะในเรื่ องของโครงสร< า งพื้ นฐานก็หลายสิ่ง หลายอยาง
งบประมาณถ<าจะให<ทําทั้งหมดเชียงรายพันล<านยังไมเสร็จ แปลวาโครงสร<างการประชาสัมพันธเป[นสิ่งที่จําเป[น
ถ<าเราทําอยางเดียวแล<วชาวบ<านไมรู<ผมวาโครงสร<างระเบียบหรือตางๆ องคการบริหารสวนจังหวัดทําที่ไหน
อยางไรตอไปเขาจะไมทราบวา อบจ. เราทําอะไรอยู คือทุกวันนี้มีองคกรปกครองสวนท<องถิ่นอยู 3 อยาง
องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลหรือ อบต. ซึ่งในแตละสวนอบต.หรือเทศบาล บางสวนเขาก็ดูแลจัดการ
บางสวนแตวาทําได<หรือไมได<เขาต<องมาร<องขอให<เราชวยที่เป[นสิ่งที่องคการบริหารสวนจังหวัด จะดําเนินการ
อมเป[นวาโครงการของการประชาสัมพันธโดยเฉพาะของ อบจ. ประชาสัมพันธไมดีแตวาวิธีการทํางานดีแตวา
ด<อยในเรื่องประชาสัมพันธ ตลอดมาในเรื่องงานดอกไม<เรื่องสวนตางๆ นี่คือสิ่งสําคัญผมวาตรงไฟแดงบางทีก็
ชะเง<อดู หลายเดือนไมเห็นมีวาเป[นจอออก แตวาจะเห็นวาเมื่อกอนจะมีวาตอนนี้ อบจ. จะทําอะไรทําอยางนี้
เราจะได<รู< คนที่ผานไฟแดงจะเห็นจะอานดูวา อบจ. เราจะทําอะไรอยูตอนนี้อยูในยุคที่การประชาสัมพันธใน
ยุคที่ได<หลายสิ่งหลายอยางที่เราจะต<องออกแบบ หรือแจ<งขาวสารให<ชัดเจนนี้เป[นสวนสําคัญเราอยากจะให<
สมาชิก ผู<ทรงเกียรติทั้งหลายพิจารณาวาเหรียญ 2 ด<าน เรามีอยูแล<วด<านหนึ่งเรามาดูอีกด<านหนึ่งจะต<องมีสิ่ง
ที่จําเป[นหมด ผมขอฝากไว<สมาชิกพิจารณาวาเรามีเหรียญ 2 ด<านที่ต<องดูคอปเวอรด<วยกันนะครับ ครับวันนี้
ผมขอเรียนทานสมาชิกผู<ทรงเกียรติได<รับทราบครับขอบคุณครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เชิญครับทานอําพลครับ
นายอําพล เวียงสิมา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับขอบคุณครับทานประธานครับ ผมอําพล เวียงสิมา เขต 1 อําเภอพานครับ ทานครับก็คงยัง
ยืนยันนะครับ วาเห็นด<วยกับการที่จะมีการประชาสัมพันธนะครับแล<วก็โครงการแอลอีดี ก็การจัดซื้อแอลอีดี
ผมเห็นด<วยครับแตวาทานครับมันงบประมาณมันน<อยไปหนอยครับทานครับ แล<วที่ทาน สจ.กิฒฒิชัย นะครับ
ต<องขออนุญาตเอยชื่อนะครับก็เห็นด<วยครับในการประชาสัมพันธครับอยางเชนทานวาเหรียญ 2 ด<าน 3 ด<าน
นะครับเป[นไปได<ก็เอาเหรียญเข<ากรอบซะนะครับ เพราะวาถ<าใช<เหรียญบอยมันก็ถูไปถูมามันสึกครับทาน ผมก็
เป[นอีกเป[นอีกคนหนึ่งนะครับ ก็เป[น สจ. อีกคนหนึ่งนะที่เห็นความสัมพันธของเห็นความสําคัญของการ
ประชาสัมพันธนะครับก็อยากจะมีโอกาสในการประชุมอยากมีโอกาสสักครั้งหนึ่งนะครับที่วาจะเอาบรรยากาศ
ดี ๆ อยางนี้นะออกสื่อให<กับพี่น<องประชาชนคนเชียงรายเขาได<เห็นกันบ<างนะครับ เพราะวาตั้งแตเป[น สจ. มา
/ผมยังไมได<...
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-112ผมยังไมเคยออกสื่อจอแอลอีดีอยางที่ทานกลาวขอกันมาเลยนะครับ ซึ่งผมจําได<วาเมื่อคราวที่แล<ว กอนที่จะ
ของบประมาณที่จะซื้อตัวแอลอีดีตัวนี้ทานบอกวาอยากจะเอาบรรยากาศแบบนี้ให<กับพี่น<องประชาชนได<เห็น
ทานครับ ผมเรียนอยางนี้ครับ ขอถอนตัวนี้ออกไปกอนนะครับแล<วก็ ทานไปจัดตั้งมาเลยนะ ห<าล<าน สิบล<าน
นะครับเอาที่มันสเปคสูงสูงเอาที่มันใช<ได<นาน เรายินดีสนับสนุนขอบคุณครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับขอบคุณครับ เชิญทานปฏิบัติหน<าที่นายกครับ
นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด ปฏิบัติหน1าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาและสมาชิกผู<ทรงเกียรติทุกทาน ก็ต<องขอขอบคุณนะครับในการสนับสนุน
และฝLายที่ยังให<ข<อสังเกตอะไรหลายอยางนะครับ ผมอยากให<บรรยากาศของสภาแหงนี้นะครับเป[นไปด<วย
ความปรองดองสมานฉันทนะครับ ผมเองก็รับฟ)งครั บทุกเหตุผลนะครับ ก็คิดวายังคงมีอะไรที่จะต< องคอย
ทบทวนแล<วก็ไปดูแลในข<อสังเกตของทานอยูนะครับ ผมขอให<เป[นอยางนี้นะครับต<องขอบคุณทานที่สนับสนุน
และขอขอบคุณสวนที่ทานท<วงติง ผมคิดวาผมจะได<นํางบประมาณสวนของการซื้อจอแอลอีดีไปทําอยางอื่น
ผมขอถอนครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับขอบคุณครับสรุปโครงการจัดซื้อแอลอีดีทานนายกเจ<าของญัตติขอถอนก็เลยทําให<ในวาระการ
พิจารณาการโอนงบประมาณรายจายประจําปZงบประมาณ 2560 ก็เหลือเพียง 2 โครงการก็คือโครงการ
กอสร<างถนนลาดยางพาราแคปซิล นะครับที่อําเภอแมสาย ห<าล<านบาทแล<วก็โครงการกอสร<างทางวงเวียน
กลับขับรถพร<อมลานจอดรถผิวทางนะครับลาดยางแอสฟ)ลทติกคอนกรีตนะครับที่บริเวณหน<าวัดพระธาตุดอย
ตุงตําบลห<วยไคร<อําเภอแมสายนะครับจังหวัดเชียงรายจํานวน สองล<านบาทรวม 2 โครงการ เจ็ดล<านบาท
นะครับ เชิญครับ ทานพงษทรครับ
นายพงศธร ชยาตุลชาต สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผู<ทรงเกียรติ ฝLายบริหารคณะเจ<าหน<าที่ทุกทานครับพอดี
ทางรักษาการนายกได<กลาวถึงเรื่องของจอแอลอีดีที่ขอถอนนะครับ ก็สมควรอยูนะครับ สมควรยังไงก็คือวามัน
งบประมาณนั้นมีน<อย มีน<อยไงคือวาเราทําได<ระดับมาตรฐานสเปค ผมเห็นวาเป[นโครงการที่ดีถ<าถอนไปก็ต<อง
ตั้งงบใหมขึ้นมาที่มันมีสเปคที่ดีแล<วก็ซื้อแล<วก็คุ<มนะครับ สามล<านมันยังไมพอผมวามันต<อง ห<าล<าน หกล<าน
หรือสิบล<าน ให<มันเทียบเทากับเอกชนที่เขาทําตามสี่แยกตางๆและจุดที่ไปวาง ถ<าเราวางด<านข<างในรถชนตูด
กันเพราะมันมัวแตมองด<านข<างใชไหมครับมีป)ญหาจะตามมา ผมเห็นวาการประชาสัมพันธนะครับที่สําคัญที่สุด
ผมไมเห็น อบจ. ที่ไหน มีเลยมีแต อบจ.เชียงราย ยังไงรู<ไหมครับการประชาสัมพันธเราน<อยมาก คือผู<สื่อขาว
ของเราไมวาจะเป[นสื่อหนังสือพิมพท<องถิ่นสื่อวิทยุสวนกลาง สื่อวิทยุชุมชน คือเราตัดขาดเขาไปเลยซึ่งตอนนี้
สําคัญมากเป[นกระบอกเสียงให<เราเลยนะงบตัวนี้ สามล<าน เอามาขยับมาชวยสนับสนุนสื่อตรงนี้บ<างเขาก็จะได<
เป[นกระบอกเสียงให<กับทาง อบจ. วาเราทําอะไรบ<างซึ่งตรงนี้สําคัญนะครับเพราะวาการประชาสัมพันธไมได<
มองตัวเดียวเรามองหลายด<านสื่อวิทยุ สื่อหนังสือพิมพ ผมขอฝากของในด<วยเพราะงบไมมากหรอกครับให<เรา
จะไปสนับสนุนให<เขา ไมกี่ตังหรอกแตวาแคลองไปวางดูวาจะสนับสนุนอยางไรขอบคุณครับ
/นายสุธีระพงษ...
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-113นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ขอบคุณครับ มีผู<ใดอภิปรายอีกไหมครับ เมื่อไมมีผู<อภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมนะครับผม
ขอมติ มีสมาชิกทานใดเห็นชอบการอนุมัติโอนงบประมาณรายจายตามข<อบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงรายไปตั้งจายเป[นรายการใหมจํานวน 2 โครงการโปรดยกมือขึ้นครับ ขอบคุณครับมีสมาชิกทานใด ไม
เห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ ไมมีนะครับเป[นอันวาที่สภาแหงนี้เห็นชอบอนุมัติการอนุมัติโอนงบประมาณ
รายจายตามข<อบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายไปตั้งจายเป[นรายการใหมจํานวน 2 โครงการใน
วงเงินเจ็ดล<านบาท
ด<วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 26 เสียง งดออกเสียง 2 เสียงครับ
ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ การให1เห็นการให1ความเห็นชอบกอนทําความตกลงกับผู1วาราชการจังหวัด
ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบ
ขอเชิญทานปฏิบัติหน<าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด ปฏิบัติหน1าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาและสมาชิกสภาผู<ทรงเกียรติทุกทานครับ
กระผมนายบรรเจิด ภูสมศรี ปฏิบัติหน<าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย เนื่องจากองคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงรายเนื่องจากองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายมีโครงการตามข<อบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปZพุทธศักราช 2554 ปZพุทธศักราช 2557 ปZพุทธศักราช 2558 นะครับซึ่งเป[นโครงการที่
ยังไมได<กอหนี้ผูกพันและกอหนี้ผูกพันไปแล<ว ซึ่งองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายไมสามารถดําเนินการให<
เสร็จสิ้นและเบิกจายเงินได<ทันภายในวันที่ 30 กันยายน พุทธศักราช 2560 จึงขอความเห็นชอบจากสภา
องคการบริหารจังหวัดเชียงรายกอนทําความตกลงกับผู<วาการจังหวัดในกรณีไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด<ว ยการรับเงินการเบิกจายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องคกรปกครองท<องถิ่นพุทธศักราช 2557 และแก<ไขเพิ่มเติมออกไปอีก 1 ปZงบประมาณรายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารที่ทานสมาชิกสภาองคการบริหารจังหวัดเชียงรายรับไปแล<วนั้นจึงได<เสนอผานองคการบริหาร
สวนตัวเชียงรายได<โปรดเห็นชอบตอไปครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ตามที่ ท านนายกได< แ ถลงตอสภามี ส มาชิ ก ทานใดจะอภิ ป รายหรื อ ให< ค วามคิ ด เห็ น ครั บ เชิ ญ
ทานทรงศรี ครับ
นางทรงศรี คมขํา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายที่เคารพ
ดิ ฉั น นางทรงศรี คมขํ า สมาชิ ก สภาองคการบริ หารสวนจั ง หวั ด เชี ย งราย อํ า เภอเมื อง เขต 2
ทานประธาน ครั้งนี้ฝLายบริหารขอมติในการสรุปตารางขอทําความตกลงกรณีไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด<วยการรับเงินการเบิกจายเงินประจําปZงบประมาณ 2560 มีทั้งหมด 4 รายการ
หน< า ที่ 1
โครงการกอสร< า งขั้ น บั น ไดนะคะ
โครงการที่ 2
ปรั บ ปรุ ง หอวั ฒ นธรรม
โครงการที่ 3 กอสร<างอาคารสินค<า โครงการที่ 4 กอสร<างอาคารเรียน 2 หลัง โครงการที่ 3
/โครงการที่...
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-114โครงการที่ 4 ทานใช<เงินงบประมาณปZห<าแปด สองอันนี้ทานยังไมเคยขอทําความตกลงกับผู<วาราชการจังหวัด
ดิฉันก็ไมได<ติดใจ 2 รายการนี้คะ เพราะมันเป[นเงินงบประมาณปZ 58 59 60 ทานอาจจะทําช<าได< แตดิฉันติด
ใจในโครงการแรกและโครงการที่ 2 คะ โครงการกอสร<างขั้นบันไดปKองกันดินสไลดวัดพระธาตุดอยจอมทองอยู
ในเขตอําเภอเมือง เงินงบประมาณเป[นเงินงบประมาณปZ 57 คะ ทานตอนนี้คือปZ 60 กําลังจะมาใช< 61 ทําไม
ทานใช<ช<าจังนะคะ ทําไมมีป)ญหามากมายถึงขนาดนั้น แล<วโครงการที่ 2 โครงการปรับปรุงหอวัฒนธรรมและ
พิพิธภัณฑเมืองเชียงราย เพื่อใช<เป[นแหลงเรียนรู<และทองเที่ยวทางประวัติศาสตรเงินงบประมาณปZ 2554 นะ
คะ ทานสมาชิกคะอันนี้เราคงยังไงคงต<องให<คะแตอยากให<ทานได<รับทราบวาเราเอาเวลาไปอบรมกันมากนัก
หรือเปลานะคะ โครงการปรับปรุงหอวัฒนธรรมมาคะเงิน 4 ล<านกวา ปZ 54 คะทานทานขอตกลงกับผู<วา 3
ครั้งมาแล<ว ครั้งที่หนึ่ง 30 กันยายน 58 ครั้งที่สอง 30 กันยายน 59 ครั้งที่สาม 30 กันยา 60 นั้น
หมายความวาตอนนี้มีแนวโน<มวาจะยังไมเสร็จอีกแล<วหรือไมคะ คําถามที่ 2 คะทานดิฉันขออนุญาตอานให<
ทานฟ)งนะคะ ผู<รับจ<า งอยูระหวางดําเนินการตามสัญญาจ<างโดยองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายได<
พิจารณาอนุมัติให<ขยายระยะเวลาสัญญาจ<างเริ่มตั้งแตวันที่ฟ)งดีๆ นะคะ เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2560
สิ้นสุดสัญญาจ<างในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 ถ<าย<อนเวลาได<เหรอคะดิฉันขอทราบคะขอชวยชี้แจงตรงนี้
ด<วยสัญญาจ<างของทานเริ่มเมื่อไหรถึงเมื่อไหรกันแนในนี้เขียนวาเริ่มเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 60 สิ้นสุดสัญญา
27 พฤศจิกายน 2559 ขอชวยตอบให<เข<าใจด<วยคะขอบพระคุณคะ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เชิญทานปฏิบัติหน<าที่นายกครับ
นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด ปฏิบัติหน1าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภา สมาชิกสภาผู<ทรงเกียรติ
ผมนายบรรเจิด ภูสมศรี ปฏิบัติหน<าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ผมขอมอบให<ทาง
ผอ. สํานักการชางได<ชี้แจงข<อเท็จจริงตอสภาครับ
นายสมชาติ วัฒนากล1า ผู1อํานวยการสํานักการชาง
เรียน ทานประธานสภาทานสมาชิกผู<ทรงเกียรติครับ โครงการแรกนะครับกอสร<างบันไดปKองกันดิน
สไลดวัดพระธาตุจอมทองนะครับ โครงการนี้เป[นเงินโอนตั้งแตปZ 57 แตมีการประมูลหลายครั้งนะครับแล<วก็
สุดท<ายได<ผู<รับจ<างทิ้งงานก็เรงรัดนะครับไมวาจะเป[นสวนที่ทําการกอสร<างและก็ทําหนังสือเรงรัดหลายครั้ง จน
สุดท<ายทิ้งงานแล<วก็ตอนนี้ทางกองพัสดุได<ดําเนินการแจ<งเวียนทิ้งงานแล<วนะครับตอนี้ก็อยูในขั้นตอนการ
ประมูลอิเล็กทรอนิกสอิเล็กขึ้นใหมตอนนี้นะครับ วงเงินอยูจากเดิมสามล<านห<าแสน ก็เป[น สองล<านแปดแสน
นะครับ โครงการที่ 2 เป[นเงินโอนตั้งแตปZ 2554 เนื่องจากวาเงินตรงนี้เป[นเป[นงบประมาณที่เราตั้งไว<สร<างหอ
ศิลป‚ถิ่นล<านนานะครับ เป[นอาคารพาณิชยเกานะครับ อาคารหลังนี้ผู<อยูเดิมเป[นตึกธนารักษให<ประกันภัยเชา
ตอนะครับเราไปขอใช<อาคารไมได<จําเป[นต<องโอนเงินมาทําตั้งแตลานธรรมนะครับ ปรับปรุงสะดือเมืองนะครับ
เงินตัวนั้น ยี่สิบห<าล<านบาทโอนมาหลายสวนโอนตั้งรายการใหมเป[นลานธรรม เฟส 1 เฟส
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-1152 แล<วก็ สะดือเมือง แล<ว ห<าล<าน ของปรับปรุงหอพิพิธภัณฑเมืองเชียงรายนะครับ สี่สิบเก<าล<านนะครับ ซึ่ง
ตรงนี้ที่มันช<าเพราะวามันติดเงื่อนไขเดิมก็คือเราเอางบอันหนึ่งไปปรับปรุงศาลากลางหลังแรก ซึ่งปรับปรุง
รวมกับกรมศิลป‚นะครับ ปรับปรุงเสร็จ ปรากฏวาการปรับปรุงเชื่อมตอกับสัญญานี้นะครับ สัญญานี้มีการขอ
อนุญาตกรมศิลป‚ 2 ครั้ง ครั้งแรกคือปรับปรุงอาคารเดิม แปดล<านนะครับ อาคารเดิมที่เราปรับปรุงเป[น
รูปลักษณแบบนี้เมื่อกอนเปลี่ยนทั้งหมดแล<วหลังคาเปลี่ยนสีเปลี่ยนแล<วก็ตัวนี้เข<ามาปรับปรุงภายในก็เป[น
ลักษณะจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตชนเผาก็เรื่องสวนใหญจะเป[นเรื่องเลา ภาพเกาเลาเรื่อง ซึ่งตรงนี้ขอ
อนุญาตกรมศิลป‚อีกระหวางขออนุญาตกรมศิลป‚นับเวลาเป[นปZถึงลงสัญญาได< เราหาผู<รับจ<างเรียบร<อยแล<วรอ
ไว< รอจนได<รับใบอนุญาตกลับมา ทําให<โครงการนี้เป[นอยางนี้คือเริ่มดําเนินการลาช<า แล<วก็ที่ใช<อันหนึ่งก็คือ
ผู<รับจ<างมีคําประกันสัญญาแรกแล<วก็ผู<รับจ<างรายใหมจะเข<ามาก็ต<องให<รายแรกซอมกอน มีการเสียหายเรื่อง
พื้นครับต<องให<รับซอมให<เสร็จกอน ถึงรายที่ 2 จะเข<า เรื่องรายระเบียบของระเบียบพัสดุครับบางขั้นตอนใน
เรื่องหนังสือจึงล<าช<านะครับ แตตอนนี้ผู<รับจ<างดําเนินการเบิกจายงวดที่ 1 แล<วนะครับ คาดวาจะเสร็จตาม
สัญญาจ<างนะครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับเชิญทานทรงศรี
นางทรงศรี คมขํา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานขออนุญาตสัญญาคะ กลัววาการขออนุมัติผานสภาในครั้งนี้เราต<องยกมือเพื่อที่จะ
รับรองทางฝLายบริหาร แตถ<าทานเขียนเอกสารผิดเดี๋ยวมันจะมีป)ญหากับทาน สัญญาตกลงสิ้นสุดวันที่เทาไหร
กันแนคะ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เชิญทางกองการพัสดุ
นางศศิธร ดวงใจประเสริฐ ผู1อํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน
เรีย น ทานประธานสภาที่ เคารพและทานสมาชิ ก ผู< ท รงเกี ย รติ ทุก ทานคะ สํ า หรั บเรื่ องขอขยาย
ระยะเวลาเบิกจายเงินของในวาระนี้นะคะ ของพัสดุขอชี้แจงในเรื่องของปรับปรุงหอวัฒนธรรมนิทัศนนะคะ
สิ้นสุดสัญญาจ<างอยูที่ 27 พฤศจิกายน 2560 คะ ขอบคุณคะ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เชิญทานอัมรินทรครับ

/นายอัมรินทร…

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

-116นายอัมรินทร มณีรัตน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาที่เคารพทานฝLายบริหารและสมาชิกผู<ทรงเกียรติ
ผม สจ. อัมรินทร มณีรัตน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย อําเภอเมือง เขต 1 ครับ
ขอชี้แจงเรื่องกันตลิ่งพังนะครับ ซึ่งเป[นในพื้นที่ของผมขอเอยชื่อนะครับ วาตอนทานนายกบุศรินทรเป[นนายก
ครับทานใดไปที่พระธาตุดอยตอง ทานได<เห็นดินตรงนั้นนะครับวาฤดูฝนดินจะสไลด ทานก็ได<จัดทํางบนี้ขึ้นมา
กับผม ก็ได<ประสานกับทาน ผอ.กองพัสดุตลอด ตอนนี้ผู<รับเหมาได<ทิ้งงานหมายถึงวาทําเสาตั้ง 20 ต<นนะครับ
แล<วมีการปรับพื้นที่บางสวน ซึ่งครั้งแรกเราได<ขอกันงบไปเมื่อประชุมวิสามัญ เมื่อเดือนกันยายนปZที่แล<วนะครับ
ทีนี้ผู<รับเหมาทิ้งงานผมก็มาคุยกับทางทาน ผอ.กองพัสดุวาเราจะทํายังไงทาน ผอ.กองพัสดุก็บอกวาเราต<องทํา
เอกสาร หรือขอกันงบประมาณตรงนี้วาเป[นการละทิ้งงาน เพื่อจะทําการให<มีการจัดจ<างซื้อใหมก็ต<องขอแจ<งให<
สมาชิกได<ทราบวา งบตรงนี้นะเป[นทานนายกบุศรินทร ทานได<เห็นความสําคัญของพระธาตุดอยตอง ซึ่งเป[น
พื้นที่ของผมอยูด<วย ผมติดตามตลอดแล<วก็ได<ประสานทาน ผอ.กองพัสดุตลอดวาเราจะทํายังไงดี จะให<
โครงการนี้เสร็จสิ้นเพราะเป[นพื้นที่มีป)ญหามาก ฤดูฝนถ<าฝนตกเยอะๆ ดินจะสลายลงทางด<านของคายทหาร
ตรงด<านซ<ายถ<าใครไปจะเห็น มีแตเสาก็ประมาณสัก 20 ต<น แล<วก็มีตรงนั้นนิดเดียวชี้แจงสมาชิกวาตรงนี้ก็ต<อง
ขอขอบคุณทางทานผอ. สํานักการชางนะครับ ทานผอ. กองพัสดุที่ได<ติดตามได<เห็นความสําคัญเกี่ยวกับการ
รักษาโบราณสถานซึ่งพอขุนเม็งรายเราได<มาสร<างเมืองจุดแรกที่มามองตรงนั้นครับขอบคุณ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับขอบคุณครับ เชิญทาน ผอ.กองพัสดุครับ
นางศศิธร ดวงใจประเสริฐ ผู1อํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน
เรียน ทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู<ทรงเกียรติ ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมในแผนดินสไลด
ดอยจอมทอง ซึ่งวันนี้ฉันได<ทําหนังสือที่แจ<งไปขอขยายระยะเบิกจายไปที่ทานผู<วา แล<วก็ได<นําโครงการนี้เข<าที่
ประชุมสภาเพื่อให<ไปสภาพิจารณาให<ความเห็นชอบในการที่จะขอทําความตกลงกับทานผู<วานะคะ สําหรับ
โครงการนี้ได<ให<เหตุผลในการขอกันเงินขอขยายระยะเวลากันเงินไปนะคะ ด<วยเหตุผลที่วาพระธาตุดอย
จอมทองนะคะ เป[นสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรของจังหวัดเชียงรายด<วยนะคะ แล<วก็เป[นพื้นที่ที่อยูในเขต
อําเภอเมืองในเขตใจกลางเมืองเชียงราย ในสวนของด<านทิศตะวันตกนั้นมีภูเขาที่สูงชัน แล<วก็ในฤดูฝนบ<านเรา
จะเป[นฝนตกชุก ก็เกรงวาจะเกิดอันตรายแกประชาชนผู<สัญจรไปมานะคะ โครงการนี้ทางองคการบริหารสวน
จังหวัดและทานรักษาการนายกก็ได<เห็นวาเป[นพื้นที่ควรที่เราจะปรับปรุงเพื่อเป[นสถานที่ทองเที่ยวและก็เป[น
หน<าตาของจังหวัดเชียงรายด<วยก็เลยไปได<นําโครงการนี้เข<าได<รับความเห็นชอบจากสภาแหงนี้นะคะ เพื่อที่จะ
ขอทําความตกลงกับทานผู<วาในอีกในวาระตอไปขอบคุณคะ

/นายสุธีระพงษ...
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-117นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ผมขอบคุณครับ มีผู<อภิปรายเพิ่มเติมไหมครับเมื่อไมมีผู<ใดอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นผมขอมตินะ
ครับทานใดเห็นชอบกอนทําความตกลงกับผู<วาราชการจังหวัดในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบโปรดยก
มือขึ้นครับ ขอบคุณครับ ทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ ไมมีนะครับเป[นอันวาที่สภาแหงนี้เห็นชอบ
กอนทําความตกลงกับผู<วาราชการจังหวัดในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบ
ด<วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 31 เสียงงดออกเสียง 2 เสียงนะครับ
ระเบียบวาระที่ 2 ญัตติรางข1อบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย เรื่องงบประมาณ รายจาย
ประจําป"งบประมาณพุทธศักราช 2561 ขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
วาระที่ 2 และวาระที่ 3
ผมจะพิจารณาตอจากที่ค<างไว<เมื่อคราวการประชุมเมื่อวานนี้ ก็ขอเชิญทางคณะกรรมการแปรญัตติ
เชิญครับ
นายวสุพล จตุรคเชนทรเดชา สมาชิกสภาองคกาบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย สมาชิกสภาผู<ทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายวสุพลจตุร จตุรคเชนทรเดชา ในนามประธานคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณราง
ข<อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปZพุทธศักราช 2561 แถลงตอสภานะครับ ดังนี้ครับ หนึ่ง จากคําแถลง
คําชี้แจงรายละเอียดของทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายและฝLายบริหารในเมื่อวานนี้ทางด<าน
สมาชิกผู<แปรญัตติตลอดจนถึงคณะกรรมการการแปรญัตติ ได<รับทราบข<อมูลเบื้องต<นนะครับ บางโครงการก็
เข<าใจโดยถองแท<นะครับ ทานใดอธิบายให<เข<าใจเป[นถองแท<ที่ทําให<เราเข<าใจได<ชัดเจน 100% นะครับ บาง
โครงการก็ 50 เปอรเซ็นตนะครับ และต<องยอมรับจริงๆ วาบางโครงการทานชี้แจงได<เพียงแค 10 เปอรเซ็นต
นะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็หวังวานะครับ ทานจะได<นําสิ่งที่คณะกรรมการแปรญัตติและผู<แปรญัตตินะครับได<ไป
ปรับปรุงแก<ไขในสวนของโครงการตางๆ ถึงแม<วานะครับ อาจจะไมได<ยินยอมเต็มใจอยางไรก็ตามแตในครั้งนี้
ขอแถลงตอสภาแหงนี้นะครับ วามีผู<ขอถอนนะครับขอถอนการแปรญัตตินะครับ ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติ
จะพิจารณาในชั้นของคณะกรรมการแปรญัตติมิได<แล<วนะครับ จะต<องให<สภาแหงนี้นะครับเป[นผู<วินิจฉัยตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยนะครับ วาด<วยข<อบังคับการประชุมสภาท<องถิ่นและระเบียบข<อที่ 55 การถอด
ถอนหรือคําแปลญัตติใดๆ ที่จะขอถอน การขอถอนชื่อจากการผู<รับรองหรือจากการเป[นผู<รวมกันเสนอญัตติ
จะการทําเมื่อใดก็ได<เว<นแตญัตตินั้นได<จัดเข<าระเบียบวาระแล<วต<องได<รับความยินยอมจากที่ประชุมสภาท<องถิ่น
ตอไปทานประธานสภาและเพื่อนสมาชิกสภาผู<ทรงเกียรติ มีจํานวนโครงการ ที่ขอถอนในครั้งนี้ ดังตอไปนี้ซึ่ง
ผมตัวผมเองนั้นนะครับก็จะขออนุญาตให<ทาน สจ. อทิตาธร วันไชยธนวงศนะครับ เป[นผู<แถลงชื่อโครงการ
และจํานวนโครงการโดยละเอียดตอไปกราบขอบคุณครับ
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่หนึ่ง
เชิญทานอทิตาธรครับ

/นางอทิตาธร...

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

-118นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ทานปฏิบัติหน<าที่นายกทานผู<อํานวยการ
สํานักทานผู<อํานวยการกองทุกทานทานสมาชิกสภาผู<ทรงเกียรติ
ดิฉัน สจ.อทิตาธร วันไชยธนวงศ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย อําเภอเทิงเขต 2
คะ ขออนุญาตได<สรุปโครงการที่มีผู<เสนอแปรญัตติและคณะกรรมการแปรญัตติ รางงบประมาณรายจาย
ประจําปZ 2561 โดยถอนคําเสนอแปรญัตติจํานวนรวมทั้งสิ้น 54 โครงการ
1. โครงการที่ 2.2 ข<อ 1.1.14 หน<า 106 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเครือขายยุติธรรมชุมชน
หลั ก สู ต รอาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ ก ระทรวงยุ ติ ธ รรมเพื่ อ รณรงคปK อ งกั น และแก< ไ ขป) ญ หายาเสพติ ด
จํานวนเงิน 250,000.- บาท
2. โครงการที่ 2.3 ข<อ 1.1.15 หน<า 107 โครงการสร<างเครือขายองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายสถาน
พินิจสานใจหวงใยเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย จํานวนเงิน 250,000.- บาท
3. โครงการที่ 2.4 ข<อ 1.1.16 หน<า 107 โครงการฝ`กอบรมกลุมพลังเยาวชนคนรุนใหมมีคุณธรรมจริยธรรม
หางไกลยาเสพติด จํานวนเงิน 250,000.- บาท
4. โครงการที่ 2.5 ข<อ 1.1 1.17 หน<า 107 โครงการยุติธรรมชุมชนองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เคลื่อนที่ จํานวนเงิน 240,000.- บาท
5. โครงการที่ 2.6 ข<อ 2.2.9 หน<า 63 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
จํานวนเงิน 235,000.- บาท
6. โครงการที่ 2.7 ข<อ 2.2.1 1 หน<า 63 โครงการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร จํา นวนเงินทั้งสิ้น
300,000.- บาท
7. โครงการที่ 2.8 ข<อ 1.1.1 ก<า วหน<า 125 โครงการแขงขันองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
มินิมาราธอน จํานวนเงิน 300,000.- บาท
8. โครงการที่ 2.9 ข<อ 1.1.2 หน<า 126 โครงการมานปรับอากาศ จํานวนเงิน 129,600.- บาท
9. โครงการที่ 2.10 ข<อ 1.1.15 หน<า 130 โครงการของเลนพื้นบ<านล<านนาจะไปสูหลาน จํานวนเงิน
200,000.- บาท
10. โครงการที่ 2.11 ข<อ 1.1.4 หน<า 56 โครงการฝ`กอบรมให<ความรู<ด<านการปKองกันและบรรเทา
สาธารณภัยในสถานศึกษา จํานวนเงิน 400,000.- บาท
11. โครงการที่ 2.13 ข<อ 1.1.5 หน<า 84 โครงการจัดงานมหกรรมรวมพลังปKองกันโรคติดตอจังหวัด
เชียงราย จํานวนเงิน 200,000.- บาท
12. โครงการที่ 2.14 ข<อ 1.1.3 หน<า 92 โครงการพัฒนาศักยภาพผู<พิการผู<ดูแลและอาสาสมัครผู<ดูแล
ผู<พิการ จํานวนเงิน 300,000.- บาท
13. โครงการที่ 2.15 ข<อ 1.1.4 หน<า 92nโครงการคายครอบครัว จํานวนเงิน 140,000.- บาท
14. โครงการที่ 2.16 ข<อ 1.1.5 หน<า 92 โครงการอบรมเสริมสร<างความรู<แนวทางชวยเหลือผู<พิการ
ผู<ด<อยโอกาสและผู<ไร<ที่พึ่งในชุมชน จํานวนเงิน 200,000.- บาท
15. โครงการที่ 2.17 ข<อ 2.1 หน<า 4 รายจายเพื่อให<ได<มาเพื่อบริการ จํานวนเงิน 8,712,800.- บาท
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-11916. โครงการที่ 2.18 ข<อ 1.1.1 หน<า 102 โครงการมหกรรมจําหนายผลิตภัณฑชุมชนและท<องถิ่นสินค<า
ทางการเกษตรปลอดสารพิษผักพื้นเมืองเจียงฮาย จํานวนเงิน 200,000.- บาท
17. . โครงการที่ 2.19
ข< อ 1.1.2
หน< า 102 โครงการมหกรรมประชารั ฐ จั ง หวั ด เชี ย งราย
จํานวนเงิน 100,000.- บาท
18. โครงการที่ 2.21 ข<อ 1.1 4 หน<า 103 โครงการสงเสริมการดําเนินการบริหารจัดการด<านสินค<า
ผลิตภัณฑชุมชนของกลุมพัฒนาสตรี จํานวนเงิน 640,000.- บาท
19. โครงการที่ 2.22 ข<อ 1.1.6 หน<า 104 โครงการบริหารจัดการร<านค<าเพื่อจําหนายสินค<าและผลิตภัณฑ
ชุมชนท<องถิ่น จํานวนเงิน 100,000.- บาท
20. โครงการที่ 2.24 ข<อ 1.1.12 หน<า 106 กรมการพัฒนาชุมชนต<นแบบสูการเป[นชุมชนเข<มแข็งอยาง
ยั่งยืน จํานวนเงิน 300,000.- บาท
21. โครงการที่ 2.25 ข<อ 1.1.2 หน<า 139 โครงการฝ`กอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพ และ
เยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อทําหน<าที่มัคคุเทศกอาสา จํานวนเงิน 1,065,000.- บาท
22. โครงการที่ 2.27 ข<อ 1.1.5 หน<า 141 โครงการฝ`กอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการ
การทองเที่ยวโดยชุมชนบ<านแมจันใต< ตําบลทากjอ อําเภอแมสรวย จํานวนเงิน 300,000.- บาท
23. โครงการที่ 2.28 ข<อ 2.1 หน<า 149 รายจายเพื่อให<ได<มาซึ่งบริการ จํานวนเงิน 10,200,000.- บาท
24. โครงการที่ 2.30 ข<อ 1.1.1 หน<า 182 โครงการจัดงานวันสับปะรดนางแลภูแลลิ้นจี่ของดีเมืองเชียงราย
จํานวนเงิน 800,000.-บาท
25. โครงการที่ 2.31 ข<อ 1.1.1 หน<า 184 โครงการฝ`กอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับทราบป)ญหาสิ่งแวดล<อม
และหาแนวทางแก<ไข จํานวนเงิน 100,000.- บาท
26. โครงการที่ 2.32 ข<อ 1.1.3 หน<า 185 โครงการองคกรแหงการเรียนรู<ด<านสิ่งแวดล<อมกรีนออฟฟ7ศ
จํานวนเงิน 350,000.- บาท
27. โครงการที่ 2.33 ข<อ 1.1.4 หน<า 185 โครงการสงเสริมการมีสวนรวมด<านการอนุรักษปKองกันแก<ไข
ป)ญหาไฟปLาและหมอกควัน จํานวนเงิน 100,000 บาท
28. โครงการที่ 2.3 4 ข<อ 1.1.6 หน<า 186 โครงการต<นแบบการบริหารจัดการน้ําอยางยั่งยืน จํานวนเงิน
400,000 บาท
29. โครงการที่ 2.35 ข<อ 1.1.7 หน<า 186 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการปKองกันและแก<ไขป)ญหาน้ํา
เพื่อการอุปโภคอยากมีสวนรวมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จํานวนเงิน 2,000,000.-บาท
30. โครงการที่ 2.36 ข<อ 2.2.1 3 หน<า 64 โครงการอบรมวิทยากรอาสาตอต<านการทุจริต จํานวนเงิน
100,000.- บาท
31. โครงการที่ 2.37 ข<อ 2.2.17 หน<า 65 โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต จํานวนเงิน 750,000.- บาท
32. โครงการที่ 2.38 ข<อ 2.1.3 หน<า 76 โครงการสนับสนุนคาใช<จายการบริหารสถานศึกษา จํานวนเงิน
200,000.- บาท
33. โครงการ 2 ที่ 2.39 ข<อ 1.1.3 หน<า 119 โครงการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัด
เชียงราย จํานวนเงิน 500,000.- บาท
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-12034. โครงการที่ 2.40 ข<อ 1.1.6 หน<า 120 โครงการคายเมล็ดพันธุสันติเพื่อวิถีแหงประชาธิปไตย
จํานวนเงิน 300,000.-บาท
35. โครงการที่ 2.41 ข<อ 1.1.7 หน<า 120 โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนระดับอําเภอเพื่อ
สร<างความเข<มแข็งและเชื่อมโยงเครือขาย จํานวนเงิน 350,000.- บาท
36. โครงการที่ 2.43 ข<อ 1.1.2 หน<า 130 โครงการมวนอกมวนใจเลนดนตรีพื้นเมือง จํานวนเงิน
300,000.- บาท
37. โครงการที่ 2.44 ข<อ 1.1.6 หน<า 132 โครงการงานราชพิธีงานรัฐ พิธีของจัง หวัด จํ านวนเงิ น
3,000,000.-บาท
38. โครงการที่ 2.45 ข<อ 1.1.8 หน<า 132 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู<ศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม
จํานวนเงิน 900,000.- บาท
39. โครงการที่ 2.46
ข< อ 2.3.1
หน< า 10 โครงการอบรมคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม
จํานวนเงิน 100,000.- บาท
40. โครงการที่ 2.47 ข<อ 2.3.1 หน<า 11 โครงการอบรมสงเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางาน จํานวนเงิน
100,000.- บาท
41. โครงการด<วย 2.48 ข<อ 2.3.1 5 หน<า 11 โครงการฝ`กอบรมหลักสูตรการพัฒนาและเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการจัดการบริการสาธารณะองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย จํานวนเงิน 400,000.-บาท
42. โครงการที่ 2.49 จุด 3.17 หน<า 12 โครงการอบรมหลักสูตรเสริมสร<างสมรรถนะการปฏิบัติงานของ
บุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย จํานวนเงิน 500,000.- บาท
43. โครงการที่ 2.50 ข<อ 2.1.1 หน<า 75 โครงการสนั บสนุ นคาใช< จ ายการบริหารสถานศึ ก ษา
จํานวนเงิน 9,400,00.- บาท
44. โครงการที่ 2.5 1 ข<อ 1.1.7 หน<า 57 โครงการอบรมเพื่อรณรงคปKองกันและแก<ไขป)ญหายาเสพติด
ประจําปZงบประมาณ 2561 จํานวนเงิน 640,000.-บาท
45. โครงการที่ 2.5 2 ข<อ 1.1.16 หน<า 124 โครงการมหกรรมกีฬาประชาชนในจังหวัดเชียงราย
จํานวนเงิน 750,000.- บาท
46. โครงการที่ 2.53 ข<อ 1.9.1 หน<า 54 โครงการจัดซื้ออุปกรณกู<ภัยทางสูงจํานวนเงิน 700,000.- บาท
47. โครงการที่ 2.56 ข< อ 1.1.3 หน< า 56 โครงการฝ`ก อบรมเรื่องอั คคีภัย และการใช<แกjส หุง ต<ม
จํานวนเงิน 400,000.- บาท
48. โครงการที่ 2.57 ข<อ 1.1.5 หน<า 56 โครงการฝ`กอบรมเพิ่มทักษะผู<ชวยเหลือผู<ประสบภัยทางน้ํา
จํานวนเงิน 400,000.-บาท
49. โครงการที่ 2.59 ข<อ 2.3.5 หน<า 7 โครงการฝ`กอบรมการให<บริการของกลุมผู<ประกอบอาชีพให<บริการ
นักทองเที่ยวจํานวนเงิน 100,000.- บาท
50. โครงการที่ 2.60 ข<อ 2.3.6 หน<า 8 โครงการอบรมความรู<เยาวชนในสถานศึกษาในเขตที่ตั้งยุติธรรม
ชุมชนองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย จํานวนเงิน 240,000.-บาท
51. โครงการที่ 2.61 ข<อ 3.5 หน<า 14 การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวนเงิน 1,050,000.-บาท
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-12152. โครงการที่ 2.62 ข<อ 1.1.7 หน<า 124 โครงการแขงขันองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายฟุตบอล
7 คน ประจําปZพุทธศักราช จํานวนเงิน 200,000.- บาท
53. โครงการที่ 2.63 ข<อ 2.1 หน<า 68 จายเพื่อให<ได<มาเพื่อบริการ จํานวนเงิน 2,200,000.- บาท
54. โครงการที่ 2.64 ข<อ 2.2.2 หน<า 60 โครงการจัดแสดงผลงานทางวิชาการมหกรรมการศึกษาการจัด
การศึกษาท<องถิ่น จํานวนเงิน 1,000,000.-บาท
สรุปจํานวนโครงการที่มีการถอนการเสนอคําแปรญัตติจํานวน 54 โครงการคงเหลือโครงการอีก
จํานวน 12 โครงการ จึงนําเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาขอขอบคุณคะ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ตามข<อบังคับ ที่ 55 การขอถอนญัตติหรือการแปรญัตติหรือการแก<ไขข<อความในญัตติรางข<อบัญญัติ
ซึ่งเป[นเหตุให<เปลี่ยนหลักการของรางข<อบัญญัติการขอถอนชื่อจาก อยากเป[นผู<รับรองหรือ จากการเป[นผู<รวม
เสนอญัตติจะกระทําเมื่อใดก็ได<เว<นแตญัตตินั้นได<จัดเข<ารอบระเบียบวาระแล<วต<องได<รับความยินยอมจากที่
ประชุ ม สภาท< องถิ่ น หรื อ คํ า แปรญั ต ติ ใ นชั้ น คณะกรรมการแปรญั ต ติ ต< องได< รั บ การยิ น ยอมจากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการแปรญัตติ ตามข<อนี้นะครับผมก็จะขอมติครับจากสภาเพื่อเป[นการรับรองการถอนการแปรญัตติ
ครั บมีส มาชิ ก ทานใดให<การรั บรองการขอถอนแปรญั ตติแ หงรางข< อบั ญญัติ งบประมาณรายจายประจํา ปZ
พุทธศักราช 2561 จํานวนทั้งสิ้น 54 โครงการขอยกมือด<วยครับ ขอบคุณครับ มีผู<ใดไมเห็นชอบในการขอ
ถอนญัตติขอยกมือด<วยครับไมมีนะครับเป[นอันวาที่ประชุมแหงนี้ได<มีคะแนนเสียงเห็นชอบให<การรับรองในการ
ถอนการแปรญัตติจํานวน 54 โครงการ
ด<วยคะแนนเสียง 25 เสียง งดออกเสียง 7 เสียง
ตอไปเป[นการลงมติแขงรางข<อบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดเรื่องงบประมาณรายจายประจําปZ
พุทธศักราช 2561 ขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ครับผมจะขอ
ดําเนินการในวาระที่ 2 กอนที่จะมีการขอมติผมก็จะขอหารือกับทางทานสมาชิกครับวาในการตาม ข<อที่ 51
ในการพิจารณารางข<อบัญญัติวาระที่ 2 ให<ปรึกษาเรียงตามลําดับข<อเฉพาะที่มีการปฏิบัติหรือที่คณะกรรมการ
แปรญัต ติแก<ไ ขเทานั้ นเว<นแตการที่ประชุมสภาท<องถิ่ นจะได<ลงมติ เป[นอยางอื่น ดังนั้น ขอหารื อกับทางทาน
สมาชิกสภาครับวาเราจะมีการลงมติ ไปทีละรายการกับจํานวนที่ไปญัตติ 12 รายการหรือจะลงมติเป[น
ครั้งเดียว ขอเชิญทานสมาชิกเสนอด<วยครับ
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่หนึ่ง
เชิญครับทานวสุพลครับ
นายวสุพล จตุรคเชนทรเดชา สมาชิกสภาองคกาบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครั บ ทานประธานสภาองคการบริ ห ารสวนจั ง หวั ด เชี ย งรายเพื่ อ นสมาชิ ก สภาผู< ท รงเกี ย รติ
กอนที่จะได<แสดงความคิดเห็นขออนุญาตที่จะสรุปโครงการกอนทั้ง 12 เพราะเมื่อกี้ยังไมได<สรุปเสนอแล<วก็
เราลงมติต อนนี้ใ นผมต< องขออนุ ญาตในนามของคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณองคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงราย ขออนุญาตสรุปโครงการที่คงเหลือพิจารณาวาระที่ 2 ในสวนที่มีการแปรญัตติเราจะต<องขอ
ความเห็นชอบ 2 ครั้ง ครั้งหนึ่งเห็นวากับการแปรญัตติครั้งนี้หรือไมครั้งตอไปก็คือวารับรองรางข<อบัญญัติ
สําหรับโครงการที่คงเหลือพิจารณาในขั้นตอนแปรญัตตินี้สรุปมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 12 โครงการ โครงการที่ 1
คือโครงการเสริมสร<างการปKองกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานประจําปZ 2561 จํานวนเงิน
/หนึ่งแสน...
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-122หนึ่งแสนบาท ในรางข<อบัญญัติที่ 1.1.6 หน<า 57 ลําดับที่ 2 อยูในรางข<อบัญญัติที่ 1.1.6 หน<า 93
โครงการเสริมสร<างความรู<พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการอยูรวมกันอยูระหวางผู<ด<อยโอกาสคนไร<ที่พึ่งและชุมชน
ตั้งรายจายงบประมาณไว<จํานวนเงิน หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาท ผู<เสนอคํา แปรญัตติคณะกรรมการแปรลดทั้ง
โครงการทั้ง หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาท ตอไปลําดับที่ 3 อยูในรางข<อบัญญัติที่ 1.1 1.3 ข<อ 103 โครงการพัฒนา
ทักษะผลิ ตภัณฑทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑชุมชนให<ได< มาตรฐานสูสากลตั้งงบประมาณรายจายไว< เป[ น
จํานวนเงิน สี่แสนบาท มีการขอแปรญัตติลดทั้งโครงการ ลําดับตอไปอยูในลําดับรางข<อลําดับที่ 1.1.9 หน<า
105 โครงการจัดฝ`กอบรมสงเสริมและพัฒนาความรู<ทักษะการประกอบอาชีพให<กลุมผู<สูงอายุจํานวนเงิน
หนึ่งแสนห<าหมื่นบาท ตัดลดทั้งโครงการ ลําดับตอไปอยูในรางข<อบัญญัติที่ 1.1.3 หน<า 140 โครงการ
พัฒนาการจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยวหรือประชาสัมพันธเทศกาลทองเที่ยวเชียงราย เพื่อเตรียมความ
พร<อมเข<าสูเศรษฐกิจพิเศษของเชียงราย จํานวนเงิน สามแสนบาทครับ ตัดลดทั้งโครงการ ลําดับตอไปอยูในราง
ข<อบัญญัติที่ 2.1 หน<า 46 รายจายเพื่อให<ได<มาซึ่งบริการจํานวนเงิน แปดแสนบาท ขอแปรตัดลด หกแสนบาท
เหลือจํานวน สองแสนบาท ลําดับตอไปอยูในรางข<อบัญญัติที่ 1.1.1 หน<า 139 โครงการจัดงานมหกรรมไม<
ดอกอาเซียนเชียงรายจํานวนเงิน สี่สิบแปดล<านบาท ขอแปรลด เป[นจํานวนเงิน สิบแปดล<านบาท คงเหลือไว<
สําหรับโครงการนี้จํานวนเงิน สามสิบล<านบาท ลําดับตอไปเป[นโครงการที่อยูในรางข<อบัญญัติที่ 1.9.3 หน<า
54 โครงการเครื่องอัดอากาศแรงดันสูงสําหรับเครื่องชวยหายใจ จํานวนเงิน สองแสนห<าหมื่นบาท แปรตัดลด
ทั้งโครงการ ลําดับตอไปอยูในที่ 1.9.4 หน<า 54 ชุดดําน้ําพร<อมอุปกรณชวยหายใจตั้งคาใช<จายไว<จํานวน
ห<าแสนบาท แปรตัดลดทั้งโครงการ ลําดับตอไปอยูในรางข<อบัญญัติที่ 2.57 โครงการวันท<องถิ่นไทย จํานวน
เงิน หนึ่งแสนสองหมื่นบาท แปรตัดลดงบประมาณบางสวน หกหมื่นบาท คงเหลือไว<สําหรับโครงการ หกหมื่น
บาท ลําดับตอไปอยูในรางข<อบัญญัติที่ 2.1.1 หน<า 69 โครงการกอสร<างอุทยานการเรียนรู<มีชีวิตองคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงรายจํานวนเงิน ยี่สิบห<าล<านบาทถ<วน แปรตัดลดทั้งโครงการ ลําดับสุดท<ายอยูในราง
ข<อบัญญัติที่ 2.1.1 หน<า 81 โครงการกอสร<างสถานธรรมจํานวนเงิน หกล<านแสนห<าบาท และตัดลดบางสวน
หนึ่งล<านห<าแสนบาท คงเหลือไว<สําหรับโครงการเป[นจํานวนเงิน ห<าล<านบาท รวมมีการแปรญัตติทั้งนี้ทั้งสิ้น
จํานวน 12 โครงการ วงเงินที่ถูกตัดลดงบประมาณหรือแปรญัตติครั้งนี้รวม สี่สิบเจ็ดล<านสามหมื่นบาท
จึงรายงานตอทานประธานสภาและสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายเพื่อดําเนินการตอไปขอบคุณครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับขอบคุณครับ มีสมาชิกทานใดจะเห็นควร ตามที่ทานได<หารือ เชิญครับทานจิรายุ
นายจิรายุ เผากา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานที่เคารพ
ผมนายจิรายุ เผากา สมาชิกสภาองคการบริหารจังหวัดเชียงรายเขต 3 อําเภอพาน ขออนุญาต
ศึกษาทานประธานในระเบียบข<อที่ 51 บัญญัติไว<วาในการพิจารณารางข<อบัญญัติในวาระที่ 2 ให<ปรึกษาเรียง
ตามลําดับข<อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก<ไขเทานั้นวรรคเว<นแตที่ประชุมสภา
ท<องถิ่นจะมีมติเป[นอยางอื่นตรงนี้ถ<ามีนิติกรในนี้อยากจะให<ชี้แจงวาเราจะพิจารณารวดเดียวได<ไหมเพราะวา
มันเป[นป)ญหาจะยาวถ<าพลาดมาเพราะฉะนั้นขอให<นิติกรได<ชี้แจงครับ
/นายวสุพล...
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-123นายวสุพล จตุรคเชนทรเดชา สมาชิกสภาองคกาบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ขออนุญาตครับทานประธานสภา จริงๆ แล<ว ผมนายวสุพล จตุรคเชนเดชา เพื่อให<เกิดความเรียบร<อย
โครงการที่ได<แปรญัตติทั้งนี้มีไมกี่โครงการ 12 โครงการไมจําเป[นที่จะต<องหารือข<อกฎหมายใดๆ แล<วมันแน<ม
ไปหนอย ทานเรียงละทีโครงการ 12 โครงการเราจะยกมือให<ทีละโครงการขอบคุณครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ขอเชิญทานจิรายุครับ
นายจิรายุ เผากา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ทานประธานครับ คือผมได<ยินการเสียดสีตั้งแตเมื่อวาน ผมอยูข<างนอก ผมยังไมให<ถอนตั้งแตเมื่อวาน
สิทธิผม ไมมีกฎหมายวาผมต<องอยูในห<องประชุม 24 ชั่วโมง อยูข<างนอกฟ)งก็ได<ขอแคลงมติผมอยูเทานั้นจบ
ไมใชวาไมมาครับผมอยู อยางนั้นอยางนี้ผมขออนุญาตคือผมก็วาพิจารณาไปแล<วมันจะเป[นป)ญหาแคนิติกรมา
ยืนยันวาถูกต<องแปรรวมไปเลยก็ได<ไมมีป)ญหาแคไมอยากให<มันผิดพลาด เพราะมันยังไมเคยเกิดขึ้นใน อบจ.
แหงนี้ครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ก็ขอกันนะครับ ไหนจะเหน็ดเหนื่อยมาหลายวันหลายคืนละก็นิดหนอยก็ยอมยอมกันหนอย ผมบางที
ถามประธานไมแข็ง ไมแข็งต<องให<ถอน ถ<าไมแข็งผมก็ให<ถอน เชิญนิติกรศึกษากฎระเบียบครับ
นายประสิทธิ์ เดนศิริโยธา นิติกรปฏิบัติการ
เรียนทานประธานสภาทานสมาชิกผู<ทรงเกียรติและผู<บริหารและผู<เข<ารวมการประชุมทุกทาน
กระผม นายประสิ ท ธิ์ ตํ า แหนงนิ ติ ก รปฏิ บั ติ ก าร กองกิ จ การสภาองคการบริ ห ารสวนจั ง หวั ด
เชียงราย ตามระเบียบข<อ 51 วรรคหนึ่งได<กําหนดวาในการพิจารณารางข<อบัญญัติวาระที่ 2 ให<ปรึกษาเรียง
ตามลําดับข<อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือคณะกรรมการแปรญัตติแก<ไขเทานั้นเว<นแตที่ประชุมสภาท<องถิ่นจะ
ได<ลงมติเป[นอยางอื่นทั้งนี้กรณีที่ระเบียบกําหนดวาการประชุมปรึกษาจะต<องปรึกษาเรียงตามระดับข<อเฉพาะที่
มีการแปรญัตติที่คณะกรรมการไปติดแก<ไขเทานั้นแตมีข<อยกเว<นก็คือวาเว<นแตที่สภาท<องถิ่นจะได<ลงมิติเป[น
อยางอื่นก็คือเราอาจจะไมเรียนก็ได<เราเห็นวาข<อไหนที่สําคัญกวาเราก็อาจจะมาพิจารณากอนก็ได<ก็ไปอํานาจ
ของ แตการในเรื่องของการลงมติมันจะไปอยูข<อที่ ในการลงมติจะอยูในหมวดที่ 6 ข<อที่ 78 วรรค 1 บอกวา
ลํ า ดั บ การลงมติ นั้ น ให< ล งมติ ใ นญั ต ติ สุ ด ท< า ยกอนแล< ว ย< อนเป[ น ลํ า ดั บ ไปตามญั ตติ แตความผิ ด พลาดการ
เรียงลําดับดังกลาวมานี้ไมเป[นเหตุให<ญัตตินี้ไมเป[นการลงให<คะแนนและนับคะแนนแล<วนั้นเสียไปก็คือโดยหลัก
แล<วการลงมติก็จะให<ลงย<อนตอนแรกเราพิจารณาเรียงลําดับข<อลงมาลงมติตามระเบียบก็จะให<เราลงมติย<อน
ข<างลางขึ้นไปข<างบนครับ แตในเรื่องความผิดพลาดการเรียงลําดับไมเป[นเหตุให<การมติที่เราลงไปแล<วการนับ
คะแนนที่โดนกันไปแล<วเสียไปครับผมครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ทานวาไงผมจะขอวินิจฉัยเลยดีกวานะครับจริงจริงไหนๆก็เสียเวลามาหลายวันละนะครับก็จะเสียเวลา
เพิ่ มขึ้ นอี กนิ ด หนอยก็นาจะไมเป[ นอะไรนะอยากจะทํ าอะไรให< มันถูก ต<องเรี ยบร<อยนะครั บให< มัน ชอบด< ว ย
กฎหมายเพราะมันเป[นเรื่องสําคัญเป[นเรื่องของงบประมาณนะครับซึ่งถือวาเป[นข<อบัญญัติที่สําคัญที่สุดนะครับ
ของการพิจารณาในสภาท<องถิ่นของเราก็เป[นวาผมวินิจฉัยก็จะขอให<มีการพิจารณาเป[นรายข<อ นะครับ เราก็จะ
มีการพิจารณาทั้งหมด 12 ข<อนะครับ 12 โครงการนะครับผมก็จะขอไปทีละโครงการนะครับ
/โครงการ...
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-124โครงการแรก โครงการเสริมสร<างการปKองกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติราชการประจําปZ
61 จํานวนเงิน 100,000.- บาทนะครับ มีสมาชิกทานใดนะครับเห็นชอบตามคณะกรรมการแปรญัตติ
โปรดยกมือขึ้นครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติโปรดยกมือ
ขึ้นครับ ไมมีนะครับเป[นอันวาข<อที่ 1 นะครับโครงการเสริมสร<างการปKองกันและปราบปรามการทุจริตในการ
ปฏิบัติงานประจําปZ 61 จํานวนเงิน 100,000.- บาท นะครับ มีสมาชิกเห็นชอบตามคณะกรรมการแปรญัตติ
ด<วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 25 เสียงนะครับ งดออกเสียง 4 เสียงนะครับ
โครงการที่ 2 นะครับโครงการเสริมสร<างความรู<พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการอยูรวมกันระหวาง
ผู<ด< อยโอกาสคนไร<ที่ พึ่งและชุมชน จํ านวนเงิ น 170,000.- บาท มีส มาชิก ทานใดเห็ นชอบตามมติข อง
คณะกรรมการแปรญัตติโปรดยกมือขึ้นครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ
เป[นอันวาโครงการเสริมสร<างความรู<พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการอยูรวมกันระหวางผู<ด<อยโอกาสคนไร<ที่พึ่งและ
ชุ ม ชนมี ส มาชิ ก จํ า นวนเงิ น 170,000.บาท เห็ น ชอบตามมติ ข องคณะกรรมการแปรญั ต ติ
ด<วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 22 เสียงนะครับ งดออกเสียง 8 เสียงนะครับ
โครงการที่ 3 นะครับโครงการพัฒนาทักษะผลิตภัณฑทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑชุมชนให<ได<
มาตรฐานสูสากล จํานวนเงิน 400,000.- บาท มีสมาชิกทานใดเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติ
โปรดยกมือขึ้นครับขอบคุณครับ มีทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ ไมมีนะครับเป[นอันวาโครงการพัฒนา
ทักษะผลิตภัณฑทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑชุมชนให<ได<มาตรฐานสูสากล จํานวนเงิน 400,000.- บาท
มีสมาชิกเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติ
ด<วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 22 เสียงนะครับ งดออกเสียง 8 เสียงนะครับ
โครงการที่ 4 โครงการจัดฝ`กอบรมสงเสริมและพัฒนาความรู<ทักษะการประกอบอาชีพให<กับกลุม
ผู<สูงอายุ จํานวนเงิน 150,000.- บาท มีสมาชิกทานใดเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติโปรด
ยกมือขึ้นครับ มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ โครงการจัดฝ`กอบรมสงเสริมและพัฒนาความรู<
ทักษะการประกอบอาชีพ ให< กับกลุ มผู< สูงอายุ จํา นวนเงิ น 150,000.- บาท มี สมาชิ ก เห็ น ชอบตามมติ
คณะกรรมการแปรญัตติ
ด<วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 22 เสียงนะครับ งดออกเสียง 7 เสียงนะครับ
โครงการที่ 5 โครงการพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยวหรือประชาสัมพันธเทศกาล
ทองเที่ยวเชียงรายเพื่อเตรียมความพร<อมเข<าสูเขตเศรษฐกิจพิเศษของเชียงราย จํานวนเงิน 300,000.- บาท
มีสมาชิกทานใดเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติโปรดยกมือขึ้นครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกทานใด
ไมเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ ไมมีนะครับ เป[นอันวาโครงการพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
หรือประชาสัมพันธเทศกาลทองเที่ยวเชียงรายเพื่อ เตรียมความพร<อมเข<าสูเขตเศรษฐกิจพิเศษของเชียงราย
จํานวนเงิน 300,000.- บาท มีสมาชิกให<ความเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติ
ด<วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 19 เสียงนะครับ งดออกเสียง 8 เสียงนะครับ
โครงการที่ 6 รายจายเพื่อให<ได<มาซึ่งบริการ จํานวน 800,000.- บาท มีสมาชิกทานใดเห็นชอบตาม
มติของคณะกรรมการแปรญัตติโปรดยกมือขึ้นครับ ครับมีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ ไมมี
นะครั บ เป[ นอั น วารายจายเพื่ อให< ได< ม าซึ่ง การบริก ารนะครับ จํ า นวนเงิ น 800,000.- บาท คงเหลื อ
200,000.-บาท มีสมาชิกให<ความเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติ
ด<วยคะแนนเสียงเห็นชอบจํานวน 25 เสียง งดออกเสียง 6 เสียงนะครับ
/โครงการที่...

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

-125โครงการที่ 7 โครงการจัดงานมหกรรมดอกไม<อาเซียนเชียงรายจํานวนเงิน 48 ล<านบาท กรรมการ
แปรญัตติมีความเห็นแปรเหลือจํานวนทั้งสิ้น 30 ล<านบาทนะครับ มีสมาชิกทานใดเห็นชอบตามมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติโปรดยกมือขึ้นครับ ขอบคุณครับมีทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ ไมมีนะครับ
เป[ น วาโครงการจั ด งานมหกรรมดอกไม< อ าเซี ย นนะครั บ เชี ย งรายมี ส มาชิ กให< ค วามเห็ นชอบตามมติ ข อง
คณะกรรมการแปรญัตติ
ด<วยจํานวนคะแนนเสียงเห็นชอบ 21 เสียงนะครับ งดออกเสียง 8 เสียงนะครับ
โครงการที่ 8 เครื่องอัดอากาศแรงดันสูงสําหรับเครื่องชวยหายใจ จํานวนเงิน 250,000.-บาท มี
สมาชิกทานใดเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติ โปรดยกมือขึ้นครับ ขอบคุณครับมีสมาชิกทานใด
ไมเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ ไมมีนะครับเป[นอันวาที่สภาทั้งนี้ได<ให<ความเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการ
แปรญัตตินะครับ ในโครงการเครื่องอัดอากาศแรงดันสูงสําหรับเครื่องชวยหายใจ
ด<วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 23 เสียงงดออกเสียง 8 เสียงนะครับ
โครงการที่ 9 ชุดดําน้ําพร<อมอุปกรณชวยหายใจนะครับจํานวนเงิน 500,000.- บาท มีสมาชิกทาน
ใดเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติโปรดยกมือขึ้นครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบ
โปรดยกมือขึ้นครับ ไมมีนะครับเป[นอันวาที่ประชุมแหงนี้ได<ให<ความเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการแปร
ญัตตินะครับ ชุดดําน้ําพร<อมอุปกรณชวยหายใจนะครับ
ด<วยคะแนนเสียงเห็นชอบทั้งสิ้น 23 เสียงนะครับงดออกเสียง 8 เสียงนะครับ
โครงการที่ 10 โครงการวันท<องถิ่นไทย จํานวนเงิน 120,000.-บาท กรรมการแปรญัตติมีความเห็น
แปรลดเหลือ 60,000.-บาท นะครับมีสมาชิกทานใดเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติโปรดยกมือ
ขึ้นครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ ไมมีนะครับ เป[นอันวาที่ประชุมแหงนี้
นะครับได<มีมติเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการแปรญัตตินะครับ โครงการวันท<องถิ่นไทย เหลือ 60,000.บาท นะครับ
ด<วยคะแนนเสียงเห็นชอบทั้งสิ้น 23 เสียงนะครับงดออกเสียง 9 เสียงนะครับ
โครงการที่ 11 โครงการอุทยานการเรียนรู<มีชีวิตอบจ.เชียงรายนะครับจํา นวนเงิน 25 ล<านบาท
นะครับมีสมาชิกทานใดเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติโปรดยกมือขึ้นครับ ขอบคุณครับ มีทาน
ใดไมเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ ไมมีนะครับ เป[นอันวาที่ประชุมแหงนี้นะครับได<มีมติให<ความเห็นชอบ
นะครับ ตามมติของคณะกรรมการแปรญัตตินะครับเรื่องโครงการกอสร<างอุทยานการเรียนรู<มีชีวิต อบจ.
เชียงรายนะครับ
ด<วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 18 เสียงนะครับงดออกเสียง 14 เสียงนะครับ
โครงการที่ 12 เป[ น โครงการกอสร< า งสถานธรรมนะครั บ จํ า นวนเงิ น 6,500,000.- บาท
สมาชิกคณะกรรมการแปรญัตตินะครับมีมติแปรลดเหลือ 5 ล<านบาทนะครับ มีสมาชิกทานใดเห็นชอบตามมติ
ของคณะกรรมการแปรญัตติโปรดยกมือขึ้นครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ
เป[นอันวาที่ประชุม สภาแหงนี้น ะครับ ได< ให< ความเห็ นชอบตามคณะกรรมการแปรญัตติตั ดลดคงเหลือ
5,000,000.- บาท นะครับ โครงการกอสร<างสถานธรรมนะครับ
ด<วยคะแนนเสียง 23 เสียงนะครับงดออกเสียง 9 เสียงนะครับ
วาระที่ 3 นะครับ ตราเป[นข<อบัญญัติขอเชิญเลขานุการสภาอานระเบียบครับ
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-126นายสมนึก ใจจักร เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด<วยข<อบังคับการประชุมสภาท<องถิ่นพุทธศักราช 2547 และ
แก<ไขเพิ่มเติมข<อ 52 การพิจารณารางข<อบัญญัติในวาระที่ 3 ไมมีการอภิปรายเว<นแตในที่ประชุมสภาท<องถิ่น
จะมีจะได<ลงมติในการอภิปรายถ<ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาวาระนี้ให<ที่ประชุมสภาท<องถิ่นลงมติวาจะให<
ตราเป[นข<อบัญญัติหรือไม
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่หนึ่ง
ขอบคุณครับสมาชิกทานใดเห็นชอบให<รางข<อบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดเรื่องงบประมาณ
รายจายประจําปZพุทธศักราช 2561 ขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย และตามมติที่ประชุมสภาได<ลง
มติเห็นชอบให<แก<ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อตราเป[นข<อบัญญัติโปรดยกมือขึ้นครับ มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบที่ให<
ตราเป[นข<อบัญญัติงบประมาณรายจายขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายประจําปZงบประมาณ 2561
โปรดยกมือขึ้นครับ เป[นอันวาที่สภาแหงนี้มีมติเห็นชอบให<ตราเป[นข<อบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดเรื่อง
งบประมาณรายจายประจําปZงบประมาณพุทธศักราช 2561 ขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายและตาม
มติที่ประชุมสภาลงมติเห็นชอบให<แก<ไขเปลี่ยนแปลง
ด<วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 27 เสียง งดออกเสียง 5 เสียงครับ
ระเบียบที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
ขอเชิญทานสมาชิกทานใดมีเรื่องที่จะอภิปรายหรือชี้แจงใน
นายอําพล เวียงสิมา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ขอบคุณครับทานประธาน อําพล เวียงสิมา เขต 1 อําเภอพานครับก็สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่
แล<ว ได<มีการกลาวถึงถนนครับที่วามันพัง ถนนที่เชื่อมตอระหวางจังหวัดเชียงรายกับจังหวัดลําปาง ตอนนี้ครับ
พี่น<องชาวบ<านก็ได<กลาวได<กลาวขอบคุณนะครับ มายังกองชางสํานักชางนะครับแล<วก็ขอบคุณมายังหัวหน<า
อุดมนะครับ ที่ทํางานได<อยางรวดเร็วๆ นะครับก็ประสานไปเมื่อวันที่ 7 นะครับวันที่ 8 เข<าพื้นที่นะครับตอนนี้
เป[นหลุมเป[นบอก็เรียบร<อยแล<วครับถนนเรียบดีครับต<องขอขอบคุณครับทานครับและอีกเรื่องหนึ่งครับก็เมื่อกี้
ก็เสียดายครับเรื่องการประชาสัมพันธในของเรายังมีน<อยครับทานครับก็อยากจะอยากจะให<เห็นวาจังหวัด
เชียงรายเรานั้น มันมีแหลงทองเที่ยวเยอะครับโดยเฉพาะอีกไมกี่เดือนที่จะเข<าหน<าหนาวมันเป[นไฮซีซั่นครับ
ไมวาจะเป[นงานไม<ดอกไมวาจะเป[นเรื่องดอกไม<อะไรเยอะแยะมากมายในจังหวัดเราแหลงทองเที่ยวเยอะครับ
แตวาที่นี้ครับทานครับมันอยากจะให<อยากจะให<คนที่มาเที่ยวจังหวัดเชียงรายแล<วเข<านอนที่เชียงรายครับทาน
ครับไมใชวามาเที่ยวเชียงรายแล<วไปนอนเชียงใหม ผมมีโอกาสได<ไปคลุกคลีกับกับมัคคุเทศกหรือไกดใน
เชียงรายเราเขาบอกวาตางประเทศครับมาเที่ยวภาคเหนือมาเชียงราย แตนอนเชียงใหมครับมันคอนข<างจะ
หดหูครับแล<วก็โดยเฉพาะเชียงรายแหลงทองเที่ยวเยอะมากนะครับผมยกตัวอยาง อยางเชนอําเภอพาน แหลง
ทองเที่ยวก็มีไมน<อยครับดังคําขวัญของอําเภอพานของเราก็มีนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระธาตุจอมแว ก็อยูที่อําเภอ
พาน ไมวาจะเป[นเรื่องลําไย ก็อยูเขตของทานสจจิรายุ ถ้ําผาโขงก็อยูที่ตําบลปLาหุง น้ําตกปูแกงก็อยูของทาน
สจ.อิสราง การปลูกข<าว ได<ผลผลิตดีข<าวดี ก็อยูเขตของทานสวัสดิ์ ซึ่งเป[นแหลงที่มีน้ําพุร<อน ผมจึงเล็งเห็นวา
จากเชียงราย ไปถึงกลางทางก็คือ วัดรองขุน ซึ่งเป[นวัดที่ติดอันดับ 1 ในประเทศแล<วก็ลงกินเนสบุjคนะครับ
คนทั่วโลกรู<จัก ฝรั่ง ชัดทุกชนชาติก็มาที่วัดรองขุนกันนะครับหางจากวัดรองขุนไปแค 20 กวาโล
/ทานครับ...
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-127ทานครับถึงอําเภอพานแหลงทองเที่ยวก็เยอะครับ แตวาก็อยางที่ทราบนะครับวา อบจ. เราในงบประมาณน<อย
ครับต<องไปคอยซอมถนนต<องคอยทํานั่นทํานี่งบประมาณมีน<อยมากแตวาอยากจะอยากจะขอเรียนเชิญ ทาง
ทานประธาน แล<วก็ทางทานกับฝLายบริหารนะครับ ทุกทานนะครับเพื่อนสมาชิกผู<ทรงเกียรตินะครับได<มี
โอกาสไปเที่ยวถ้ําผาโขงนะครับเพราะวาถ้ําผาโขง เป[นถ้ําที่สวยมากนะครับเป[นถ้ําน้ําลอดเราอยูฝ)Wงนี้นะครับ
รอดไปอีกฝ)Wงหนึ่งเหมือนอยูคนละโลกเลยครับทาน สวยมากเลยครับแล<วอีกอยางหนึ่งหน<าผาครับหน<าผา ถ<า
บูรณะดีๆ นะครับ หรือวาถ<าเราทําดีๆ นี้สวยกวาจังหวัดกานหนอยครับ ทานครับก็อยากจะอยากจะเรียนเชิญ
อยากจะเรียนเชิญให<ไปดูนะครับ เผื่อวาจะมีแนวทางหรือวาจะมีการแบงงบประมาณสักเล็กๆ น<อยๆ ไปลง
พื้นที่มั่งนะครับและอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือพระธาตุสามดวงครับ แตกอนสวยงามมากครับเป[นแหลงทองเที่ยว
ของอําเภอพานอันดับต<นๆ รองจากพระธาตุจอมแว ก็เป[นแหลงทองเที่ยวอีกอีกที่หนึ่งนะครับ ที่อยากจะ
เรียนเชิญนะครับเพราะวาตรงนั้นก็นานแล<วนะครับ ที่ไมมีการไปบูรณะนะครับ แตวาทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ได<กลับ
เรียนทางทานรักษาการนายกนะครับ ไปครั้งหนึ่งนะครับ จําไมได<วานาน หรือยังนะครับทานก็รับปากวาจะไป
ชมนะครับแตผมก็ยังไมมีโอกาสได<เรียนเชิญทานเป[นครั้งที่ 2 นะครับถ<าเป[นไปได<ครับก็อยากจะกราบเรียน
เชิญครับ ไปเที่ยวที่วัดพระธาตุสามดวงสักครั้งหนึ่งนะครับ เผื่อทานจะมีไอเดียนะครับอาจจะมีคําแนะนําจะ
ตกแตงตรงนั้นตรงนี้บ<างก็อยากจะเรียนเชิญนะครับในสวนในสวนอื่นก็คงจะยังไมมีแตวาทางน้ําตกปูแกงทาน
สจ.อิสราง ก็คงจะมีอะไรอธิบายเล็กๆ น<อยขอบคุณครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เตรียมกุ<งไว<ต<อนรับด<วยนะครับเดี๋ยวจะไป เชิญทานฑราวุฒิครับ
นายฑราวุฒิ กันทะเขียว สมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ทานประธานที่เคารพ ผมฑราวุฒิ กันทะเขียว สมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายเขตอําเภอ
ขุนตาลนะครับ ไหนก็มติก็ผานไปแล<วนะครับขอฝากคณะบริหารนะครับตอนนี้ดอกกุหลาบอําเภอขุนตาล
ก็ งามสวยนะครับชวยเอามาไว<ที่ดอกมหกรรมดอกไม<งามที่เราจะจัดด<วยนะครับขอบคุณครับ
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่หนึ่ง
เชิญทาน บัณฑิตครับ
นายบัณฑิต สุรินเปา สมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ไหนๆ ก็ไหนครับเรียนทานประธานทานสมาชิกผู<ทรงเกียรติ ตลอดจนผู<เข<าห<องประชุมก็ในฐานะเป[น
ตัวแทนของพอแมพี่น<องอําเภอแมสาย เขต 2 ครับต<องขอบคุณครับทางสํานักงานการชางตลอดจน
ผู<อํานวยสวนวิศวกรรมกอสร<างครับแล<วก็ทานอุดม คณะผู<บริหารทุกทานนะครับ ซึ่งทําการซอมถนนนะครับ
ซึ่งเสร็จภายในวันนี้ เพราะมีสายโทรมาบอกวากลาวขอบคุณเป[นอยางยิ่งที่ได<ใสใจให<กับพอแมพี่น<องในเขต
พื้นที่ของผมครับและทานอยาลืมนะครับ มันมีอีกเส<นหนึ่ง ได<สงหนังสือและรายการอื่นให<เรียบร<อยแล<วครับ
ฝากชวยพิจารณาด<วยครับขอบคุณครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ขอบคุณครับ เชิญทานอธิตาทรครับ ใครกอนครับ เชิญทาน อัญรัตน ถูกแล<วเชิญครับ
/นางอัญรัตน...
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-128นางอัญรัตน จอมวุฒิ สมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานทานผู<บริหารและสมาชิกผู<ทรงเกียรติทุกทาน
ดิฉันอัญรัตน จอมวุฒิ สจ.อําเภอแมสรวย เขต 2 เพิ่งไปรวมประชุม 2 วันอันหนักหนวงของพวกเรา
ต<องขอขอบคุณผู<บริหารแล<วก็สมาชิกทุกทานที่เรา สิ่งที่เราทําไปก็เพื่อประโยชนสูงสุดของเขตที่เราดูแลกันอยู
นะคะของเพื่อทั้งจังหวัดเชียงราย ฉันมีเรื่องจะเสนอแนะ เรื่องอยางกับที่เราถกกันเรื่องการอบรมให<ความรู<
ตางๆ นะคะของทุกกองทุกสํา นัก ซึ่งเห็นวาเป[นเรื่องที่ดีแตวาเราอยากจะจัดการอบรมให<ความรู<แบบเป[ น
หลักสูตรตอเนื่องและให<ไปใช<ในการประกอบอาชีพได<จริงอยางกับการอบรมเกี่ยวกับชางไฟฟKานะคะ การติดตั้ง
หรืออะไรก็ดีแล<วก็เราก็มีใบประกาศให<เขา ซึ่งสามารถนําไปใช<และรับรองมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเขา
ได<จริง ถือวาการประกอบอาชีพ อื่นๆ หรือแม<กระทั่งอยางมัคคุเทศกก็จัดเป[นหลักสูตรให<มันตอเนื่องไปเลย
ขอเสนอแนะนําเสนอนะคะ แล<วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเชียงรายเราที่เราได<เปรียบทางด<านภูมิประเทศ เรื่องความ
สวยงามและการจั ด งานมหกรรมดอกไม< ข องเราก็ ไ ด< รั บ การตอบรั บ ด< ว ยดี ม าตลอดทั้ ง ชาวไทยและชาว
ตางประเทศ ตอนนี้มันก็อยูในปฏิทินการทองเที่ยวไปแล<ว ซึ่งเราก็ควรจะทําตอไปนะคะ ก็ทําได<ในงบประมาณ
ที่เรากําหนดให<แล<วก็ให<ได<คุณภาพสูงสุด ดิฉันอยากจะนําเสนออีกอยางหนึ่ง ด<วยเห็นวาประชากรของจังหวัด
เชียงราย เราสวนมากก็คือเกษตรกร มีทั้งสับปะรดของทานกิฒฒิชัยและมีทั้งลําไยของดิฉันและเพื่อน สจ. อีก
หลายคน ทั้งนาข<าวและอื่นๆ อยากจะให< อบจ.ของเราเป[นต<นคิดเริ่มงาน เหมือนงานเกษตรแฟรนะคะหรือ
มหกรรมเกี่ยวกับการเกษตรและเราก็ทําให<มันยิ่งใหญไปเลยนะคะมีการแสดงเครื่องจักร เครื่องไม< เครื่องมือ
ที่เกษตรกรจะสามารถนํามาชวยจะประยุกตในการประกอบอาชีพของเราแล<วก็เป[นการกระตุ<นเศรษฐกิจนะคะ
ให<ทุกทานได<ให<ชาวบ<านของเราได<มีสวนรวม คือเห็นวาเป[นเรื่องสําคัญ ซึ่งคาดวาจะได<รับการตอบรับ ไมใช
เฉพาะของจังหวัดเชียงรายเรานะคะ ก็คือทั้งภาคอื่นๆ ก็คงจะมารวมด<วยคะ เพราะวาอยางานดอกไม<ตอนนี้เรา
จัดมีหลายที่นะคะมีทั้ง เขตภาคอีสานหรือ จังหวัดอื่นๆ ที่เขาก็เริ่มทํางานดอกไม<กัน เราก็จะเริ่มแบบวา ทํา
แนวอื่นๆ ซึ่งจะเห็นวามันได<ผลด<วยคะ ขอเสนอแนะตรงนี้คะขอบคุณมากคะ
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่หนึ่ง
เชิญทานอทิตาธรครับ
นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ สมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาและสมาชิกสภาผู<ทรงเกียรติทุกทาน
ดิฉันอทิตาธร วันไชยธนวงศ อําเภอเทิง เขต 2 คะ กอนอื่นให<ฉันขออนุญาตในสวนของคณะกรรมการ
แปรญัตติที่ผานมา 2 อาทิตยในการทํางานต<องขอบคุณคณะผู<บริหารและเจ<าหน<าที่ทุกทานนะคะ ที่ทานได<ให<
ความรวมมือมากบ<างน<อยบ<างในการให<ข<อมูลในการพิจารณาเรื่องของการแปรญัตตินะคะ วันนี้การแปรญัตติ
ของเราก็เสร็จสิ้นสมบูรณและก็สามารถที่จะตั้งออกมาเป[นข<อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปZพุทธศักราช
2561 ตอไปนั้น ใน 2 อาทิตยที่ผานมาอาจจะมีความกระทบกระทั่งกันบ<างในการสอบถามข<อมูลก็ต<องกราบ
ขออภัยอยางทุกๆ ทานด<วยนะคะ แตด<วยเหตุของคณะกรรมการของเราซึ่งประกอบไปด<วยสมาชิกสภาทั้ง 7
ทาน เป[นตัวแทนของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ณ ที่นี้เราพยายามจะทําหน<าที่ของ
เราอยางดีที่สุด วันนี้เราถือวาการทําหน<าที่ในการแปรญัตติตรงนี้ทําได<เต็มที่เต็มความภาคภูมิ เป[นไปตาม
หน<าที่และความสงาผาเผยของความเป[นสมาชิกสภา ที่ได<รับการเลือกตั้งมาจากพี่น<องประชาชนในแตละเขต
/ทั้ง 18 อําเภอ...
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-129ทั้ง 18 อําเภอ ภาคภูมิใจแทนเพื่อนๆ สมาชิกแทนสมาชิกทุกทาน ที่ได<ยื่นการแปรญัตติเข<ามานั่นมันหมายถึง
มิติใหมที่ทานมองเห็นวาหลายๆ อยาง หลายประเด็นตอการที่ทานได<เข<ามาทํางานเป[นสมาชิกสภาทานได<
มองเห็นป)ญหา ทานได<มีการวิเคราะหป)ญหา ทานได<มีการนําเสนอป)ญหาแล<วนําสูกระบวนการในการแก<ไขหรื
อนําข<อมูลตรงนี้มาวิเคราะหรวมกันนําเสนอให<ฝLายบริหารได<ตระหนัก นําเสนอให<ฝLายเจ<าหน<าที่ได<ระมัดระวัง
ได<เตรียมการและได<ดําเนินการภายใต<ข<อบัญญัติงบประมาณที่ถูกต<องคุ<มคามีประโยชนตอพี่น<องประชาชนคน
จังหวัดเชียงรายภาคภูมิใจในการทํางานของพวกเราทุกๆ คนและทั้งนี้ก็อยางที่ได<นําเรียนไปวา หากวาดิฉันมี
โอกาสไปในชุมชนในทุกพื้นที่ดิฉันจะนําเรียนบรรยากาศ นําเรียนข<อมูลตางๆที่ผานจากสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงรายแหงนี้ ได<ไปเลาขานให<กับพี่น<องประชาชนในแตละพื้นที่ได<ฟ)งไมแม<แตในพื้นที่ของตนเอง
นะคะ ในขณะเดียวกันนี่ดิฉันก็ มีข<อนําเสนอหลังจากที่เรามีการผานรางข<อบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปZไปแล<วนะคะ โดยเฉพาะในสวนของงานกิจกรรมงานไม<ดอกอาเซียน ก็อยางที่นําเรียนนะคะ วาใน 18
อํา เภอ ทั้ งจังหวั ด เชีย งรายเรามี แหลงทองเที่ยวที่สํา คัญ สํา คัญ มากมาย มี ข<อคิ ดวาเราจะทํา อยางไรให<
นักทองเที่ยวที่มาจากตางประเทศ นักทองเที่ยวที่อยูในประเทศ นักทองเที่ยวที่อยูตางจังหวัดหรือแม<กระทั่ง
นักทองเที่ยวในจังหวัดเชียงราย ของเราเองแหละที่ได<เข<ามาในงานไม<ดอกอาเซียน ทานได<ทราบวามีแหลง
ทองเที่ยวที่สําคัญสําคัญที่สวยงามที่ทรงคุณคาที่สามารถประกาศตอสาธารณชนได<ทั่วไป และทานสามารถเข<า
ไปทองเที่ยวเข<าไปดูไปสร<างรายได<ไปสร<างความสุขแล<วไปสร<างสิ่งที่พวกเราทุกคนต<องการนั่นก็คือความยั่งยืน
ในสวนของการทองเที่ยวในแตละแหงนั้นฝากตรงนี้ไว<เป[นโจทยสําหรับทานผู<บริหารนะคะ หลายพื้นที่จังหวัด
เชียงรายอากาศในชวงที่ทานจัดงานไม<ดอกก็เป[นการตอบสนองตอการผลิบานของดอกไม<ตอความสวยงามใน
พื้นที่ ไมวาจะเป[นโซนของดอกกุหลาบพันปZ ที่ทาน สจ.ฑราวุฒิ ทานได<บอกไปแล<วนะคะ ดอกกุหลาบพันปZที่
ภูหลงถังมี ความสวยงามมากคะ หรือแม<กระทั่งดอกเสี้ยวบานที่ ภูชี้ฟK า อํ าเภอเทิง หรือแม<กระทั่ งที่อํา เภอ
เวียงแกน หรือชิมชาที่ดอยแมสลองหรืออีกหลายๆ พื้นที่ ในจังหวัดเชียงรายเราทั้ง 18 อําเภอ มีความพร<อมที่
จะต<อนรับนักทองเที่ยว แตเราจะทําอยางไรในฐานะที่ทานเป[นผู<บริหาร เป[นผู<ดูแลงบประมาณที่ทานจะจัดงาน
ไม< ดอกนั้ นจะทํา อยางไรให< งานไม< ด อก ได< กระจายนัก ทองเที่ ย วกระจายรายได< ไ ปสู พื้ นที่ ตางๆ ในจั งหวัด
เชียงรายหรือแม<กระทั่งงบประมาณในงานไม<ดอกอาเซียนนี้เป[นไปได<หรือไมที่จะแบงสรรไปยังโซนพื้นที่ตางๆ
ในการจัดงานนะคะ ในการพัฒนาหรือในการสงเสริมในการจัดการทองเที่ยวในแตละแหงแตละอําเภอนั้นนั้น
นะคะ เพื่อหนึ่งเป[นการรองรับหรือแม<กระทั่งในสวนของกิจกรรมงานไม<ดอกอาเซียนของทานเองก็ดีทานมี
แหลงทองเที่ยวจําลองของทั้ง 18 อําเภอ บรรจุอยูในงานไม<ดอกอาเซียนหรือไม เพื่อให<นักทองเที่ยวที่เขาเข<า
มาในงานไม<ดอกอาเซียนเขาก็รู<วา อ<อนี่นะนี่คือที่จะไปอําเภอเทิง อําเภอเวียงแกน อําเภอเชียงของ ขุนตาล
พญาเม็งรายหรือแม<กระทั่งในสวนของเวียงปLาเปKา แมสรวย แมสาย แมจันและอีกหลายๆ อําเภอ ดิฉันไม
แนใจวาจะมีความเป[นไปได<ไหม มองไปทางทานหัวหน<าบุญสม ทานอาจจะทําหน<าเบื่อหนายในสิ่งที่ดิฉันพูดวา
มันจะเกิดขึ้นได<หรือไม แตดิฉันคิดวาคนเราสมองมีไว<คิดคะ หากวาเราใช<หนึ่งสมองสองมือสองเท<าในการ
ทํางานใช<งบประมาณที่มีอยูที่เป[นงบประมาณของราชการบาของทานมีบั้งอยูเสื้อของทานหมายถึงดินทานเป[น
ข<าราชการ ทานเป[นข<าแหงแผนดิน ทานทํางานให<กับในหลวงนะคะ ทานใช<เงินเดือนทุกบาททุกสตางคที่มา
จากรัฐนะคะ ดังนั้นที่ฉันอยากจะให<ทานตระหนัก ทานอาจจะมีแนวคิดที่แตกตางกับ

/ผู<ที่มาจาก…
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-130ผู<ที่มาจากประชาชน พวกเราทั้ง 35 ทาน เรามองเห็นป)ญหามองเห็นความเดือดร<อน เรามองเห็นการที่
ต<องการที่จะพัฒนาในจังหวัดเชียงรายของเรา ดังนั้นวันนี้เรานําเสนอให<กับทาน ฝากทานไปพิจารณาสิ่งใดที่
ทานเห็นวาสมควรทํา สิ่งใดคิดวาข<าราชการคนหนึ่งภายใต<พระบรมโพธิสมภารงานขององคพระบาทสมเด็จ
พระเจ<าอยูหัว สมควรทําให<คุ<มคากับคําวาข<าราชการและคุ<มกับเสื้อชุดที่ทานใสอยู ในวันนี้ขอทานได<โปรดได<
ตระหนักและใช<หนึ่งสมองของทานที่มีอยูได<ทํางานตรงกับในสิ่งที่ทานเคยปฏิญาณตนเอาไว<สําหรับในสวนของ
กองชางสํานักชางนะคะ ขออนุญาตนะคะ ทานผู<อํานวยการทานผู<อํานวยการสํานักชาง นะคะ ดิฉันคิดวา
ป)ญหาความเดือดร<อนของพี่น<องประชาชนโดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวข<องในการแก<ไขที่เขามีความเดือดร<อนและ
มีป)ญหาในการที่ต<องการให<องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป[นองคกรที่เป[นที่ใหญสุดของจังหวัด
เชียงราย ลงไปชวยในการแก<ไขป)ญหาโครงการเล็กๆ ไมต<องทํานะคะ นิดหนอยที่เห็นวามันเกิดประโยชนถึงแม<
จะเป[นโครงการที่ดี แตหากวาพิจารณาแล<วโครงการนั้นสามารถรวบรวมแล<วไปแก<ไขป)ญหาปากท<อง แก<ไข
ป)ญหาเรื่องของชีวิตและทรั พยสิ นให<กับพี่น<องประชาชนได< ขอทานได<ดํา เนินการแก<ไขป)ญหาโดยเรงดวน
สําหรับในสวนของกองปKองกัน ขอฝากแนวทางในการทํางาน ทานต<องมีแนวทางในการทํางานที่ป)ญหาหรือภัย
พิบัติที่จะเกิดขึ้น ไมใชรอให<ภัยพิบัติตางๆ มันเกิดขึ้นแล<วป)ญหาตางๆ มันเกิดขึ้นแล<วทานคอยหาทางในการที่
จะดําเนินการในจังหวัดเชียงรายเรา มีประวัติอะไรหลายอยางเกิดขึ้นเราทราบ เราสามารถพยากรณได<ในแตละ
ปZวาป)ญหาของเราเกิดอะไรไหนภัยแล<ง ไหนภัยป)ญหาหมอกควัน สิ่งตางๆ เหลานี้เราสามารถพยากรณได<
เพราะเกิดขึ้นซ้ําซากเป[นประจําทุกปZ เรามีนโยบายอะไร เรามีวิธีการทํางานอยางไร ที่จะรองรับเหตุการณตางๆ
นั้นเกิดขึ้นไมใชเพราะเกิดเหตุการณแล<ว เราโทรถามทาน ทานบอกวายังไมได<มีการดําเนินการอะไรเลย ต<องรอ
หรือไมก็จะต<องมีการทําเอกสารออกมาเป[นขั้นตอนผานอําเภอ อําเภอเข<าจังหวัดจังหวัดคอยเอามาเข<าที่อบจ.
เรียบร<อยคะหายหมดที่หายทานทราบดีนี่คือสิ่งที่ดิฉันได<นําเสนอแล<วก็ถายทอดให<กับทานได<รับทราบวาวันนี้ใน
พื้น ที่ ต างๆ เขายั งมี ป)ญ หาและเขายัง ต< องการต< องการการแก< ไขต< องการที่จ ะให< ทานใช< งบประมาณลงไป
ดําเนินการชวยเหลือในพื้นที่
นายจิรายุ เผากา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ทานประธานครับ ผมขออนุญาตประท<วงครับพี่ครับคือ ตอนนี้เราอยูวาระอื่นๆ ในการพูดในสภาใน
ข<อที่ 68 นะครับ การใช<คําเสียดสีนะครับ ที่ทําให<คนอื่นเกิดเสียหาย ผมวาถ<าไมเอยแล<วไมพูดมันจะดีกวามัน
จะราบรื่นเพราะวาตอนนี้เรายังไงก็ทํางานรวมกันอยูถึงขนาดวาใช<สมองได<มันบอกวามันหนักไปนะครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ผมฟ)งดูคือการใช<สมองสองมือ มันก็เป[นคําที่เขาก็ไปในทีวีก็ไมมีไรผมวาบางอยางเรามองข<ามกันอยา
ไปซีเรียสมากครับเชิญตอครับ

/นางอทิตาธร...

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

-131นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ สมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ขอบพระคุณทานประธานคะขอบพระคุณ ทานสจ.จิรายุนะคะ ดิฉันยังคงจะใช<สมองตอไปนะคะ แล<ว
ก็หวังวาพวกเราทุกคนก็มีสมองที่จะใช<เหมือนกันนะคะ ในสวนของดิฉันเองก็คงจะต<องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง
สําหรับทานผู<บริหาร ทานผู<อํานวยการสํานัก ทานผู<อํานวยการกองตลอดจนถึงน<องๆ เจ<าหน<าที่ ขอบคุณทาน
สมาชิกสภาทุกทานนะคะ ที่ทานได<อานยกมือให<กับคณะกรรมการแปรญัตติของเราในการเห็นชอบในการเสนอ
คํา แปรญั ตติ ม าในสวนของการทํ า งาน ถึ งได<บอกวาวันนี้ ในสวนของเราที่ เราได< รั บการเลื อกตั้ งจากพี่น< อง
ประชาชนมาเราได<ลั่นวาจาออกไปวาจะทํางานภายใต<การเป[น สจ.อยางดีที่สุดจะนําพาป)ญหาความเดือดร<อน
พี่น<องประชาชนได<เข<ามานําเสนอตอทานผู<บริหาร วันนี้พวกเราทําหน<าที่ได<อยางสมศักดิ์ศรีและสงาผาเผยแล<ว
นะคะกราบขอบพระคุณทุกทานคะ
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่หนึ่ง
เชิญทานอมรรัตนครับ
นางอมรรัตน รัตนาชัย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาสมาชิกสภาและผู<เข<ารวมทุกทานนะคะ
อมรรัตน รัตนาชัยคะ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย อํา เภอแมฟKาหลวง เขต 2
นะคะก็มีข<อที่อยากจะเสนอได<เปลี่ยนซัก 2 ข<อนะคะข<อแรกนะคะในสวนของดิฉันก็ไมใชมีเฉพาะเรื่องป)ญหา
เรื่องถนนอยางเดียวคะก็ที่นี้จะจัดเสนอในเรื่องของไกดมัคคุเทศกน<อยที่นี่กอนอื่นก็ต<องขอบคุณทาง ผอ. สํานัก
การชางคะ ก็ที่ได<มีโครงการไปอบรมมัคคุเทศกน<อยให<กับพื้นที่อําเภอแมฟKาหลวง ในชวงเวลาที่ผานมานะคะ
แตวาอยากจะเสนอที่ประชุมแหงนี้ ตอการอบรมมัคคุเทศกน<อยในเป[นเรื่องที่สําคัญนะคะและก็อยากจะให<ทาง
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายได<รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวข<อง ในการจัดทําหลักสูตรอบรมมัคคุเทศก
ให<กับพื้นที่พี่น<องชนเผาโดยเฉพาะภาษาจีน ซึ่งตอนนี้คนพื้นที่อําเภอแมฟKาหลวง สวนใหญก็ไปเป[นไกดอยูที่
จังหวัดภูเก็ตหรือที่กรุงเทพอยูที่ตางจังหวัดจํานวนมาก ในชวงเดือนหน<าชวงไหว<พระจันทรจะมีไกดที่มารวมตัว
กลับมาในพื้นที่อําเภอแมฟKาหลวงแล<วก็เห็นวาในสวนนักเรียนที่เรียนภาษาจีนในพื้นที่ ถ<าจบ ม. 6 แล<วเขา
จะต<องไปฝ`กอบรมไกดอีก 6 เดือนเขาถึงจะไปเป[นไกดได< เพราะฉะนั้นในพื้นที่ก็เคยมีคนเสนอให< สจ. วา อบจ.
นาจะจัดอบรมให<มีใบไกดสมมุติวาเด็กเรียนอยู ม.6 ใชไหมคะ มีกิจกรรมวางในชวงอาทิตยละ 1 ครั้ง ให<มีเรื่อง
ของการอบรมมัคคุเทศกพอจบ ม. 6 ปุXบก็ได<รับใบจบ ม.6 ด<วยได<รับใบอนุญาตให<เป[นมัคคุเทศกด<วยอยางนี้คะ
ก็ ขอเสนอไว<ให<กับผู<บริหารได<นําไปหาแนวทางในการแก<ไขป)ญหาตอไปก็ถ<าตอนนี้ให<เอยชื่อก็มีชุมชนดอย
แมสลอง เทอดไท ห<วยไรสามัคคี ซึ่งมีนักเรียนที่เป[นชาติพันธุโดยเฉพาะจีนยูนานอยูจํานวนมากเชื่อวาในพื้นที่
จังหวัดเชียงรายก็จะมีนักทองเที่ยวมาเที่ยวเยอะในชวงตอไปยังไงฝากไว< สวนข<อความที่ 2 ที่จะก็ฝากไว<สํานัก
ชางหรือสํานักการศึกษาในสวนของขวงวัฒนธรรมที่เราจัดงานมหกรรมไม<ดอกปZที่แล<วเราบอกวาปรับปรุงบ<าน
ไมทันแตปZ นี้ ผอ. บอกวาได<ตั้ งงบประมาณได<ประสานทางจั งหวัด วาจะมี ก ารปรั บปรุ งบ< า นเพราะฉะนั้ นก็
อยากจะให<ได<มีการปรับปรุงและวางแผนในการจัดกิจกรรมตั้งแตเนิ่นๆ แล<วก็อยากให<มีการปรับปรุงในเรื่อง
ของการอํานวยความสะดวกในเรื่องของการเบิกจายงบประมาณทํากิจกรรมให<มีความสะดวกรวดเร็วขึ้นฝากไว<
2 หัวข<อนะคะได<ในสวนของคนอื่นคิดวาสจ. ในฐานะเป[นพี่น<องชาติพันธุที่จะให<ชวยประสานหรือวาติดตอ
ตรงไหนก็ยินดีคะขอบคุณคะ
/นายอัมรินทร...
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-132นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่หนึ่ง
มีทานใดที่จะ อภิปราย เชิญทานวสุพลครับ
นายวสุพล จตุรคเชนทรเดชา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
กับทานประธานสภาเพื่อนสมาชิกสภาผู<ทรงเกียรติผมสจ.เอ เขตเชียงของตอนนี้ก็ถือวากระบวนการ
แปรญัตติมันผานไปแล<วตัวเองในฐานะของประธานคณะกรรมการแปรญัตติในครั้งนี้เรียกสั้นๆ วาประธานวิป
เนื่องด<วยวาได<รับมอบหมายภารกิจหน<าที่จากสภาและเพื่อนสมาชิกสภาให<ปฏิบัติหน<าที่ วิป ตรงนี้โดยเป[น
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายเพียงคนเดียวที่เคยอยูในสถานะการแปรญัตติงบประมาณมาก
วา 10 ครั้ง ครั้งดํารงตําแหนงอยูสภากรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ทั้งนั้นในการแปรญัตติครั้งนี้ ไมมีการแปรญัตติก็
คือการสร<างหรือการทําความเข<าใจในเรื่องของความขัดแย<งในเรื่องการใช<จายงบประมาณก็อาจจะมีบ<าง ที่เห็น
ไมตรงกันทางด<านทานสวนราชการอาจจะได<พบตัวเอง และคณะกรรมการแปรญัตติมาหลายตอหลายรอบทาน
ผอ. สํานักศึกษา ทานผอ.กองปKองกัน พี่แจ•ว พี่เจิด พี่ชาติ พี่บุญสม พี่นง พี่ธร วันนี้ผมขออนุญาตเรียกพี่
เพราะหมดภารกิจหน<า ที่วันนี้ขึ้นมา ก็ยิ้มได<กันทุกคนทางด<านพี่ชา รวมถึงทั้งผอ.สมศักดิ์ ทั้งผู<รับหน<า ที่
หนั ก หนาสาหั ส ในเรื่ องของการที่ เตรี ย มเอกสารและก็ ปKอนข< อมู ล ตางๆ อํ า นวยการให< กับ คณะกรรมการ
แปรญัตติในครั้งนี้แม<วาในการปฏิบัติหน<าที่ในฐานะของสมาชิกสภา คณะกรรมการแปรญัตติได<ลวงล้ําก้ําเกิน
ทานผู<บริหาร ทานประธานสภา ทานรองประธานสภา เพื่อนสมาชิกสภาทุกทาน ก็ถือโอกาสนี้ได<กลาวขอโทษ
ขออภัย วันนี้หน<าที่ในบทบาทของเราจบสิ้นลงแล<ว พรุงนี้เรายังต<องจับมือกันก<าวเดินตอเพื่อทํางานให<กับพี่
น<องประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายได<รับรวมประสานประโยชนรวมงานกันอีกเยอะแยะมากมาย จึงได<ขอขมา
ลาโทษกับทางด<านด<านผู<บริหาร ทานประธานสภา รองประธานสภาและเพื่อนสมาชิกสภาไว<ด<วยในกรณี
ข<อเห็นตางหรือขัดแย<งตางๆ จริงๆ แล<วก็อยูในจุดหมายเดียวกันเพื่อการปฏิบัติหน<าที่เกิดประโยชนสูงสุด
นะครับการแปรญัตติครั้งนี้ ผมได<ฝากข<อคิดไว<ในฐานะของประธานวิป เหตุหรือที่มาแรงในเรื่องที่มาทําไมถึงมัน
ต<องมีการแปรญัตติในครั้งนี้ ผมประเมินสรุปสถานการณคุยแบบพี่กับน<องกับทานนะครับ ตอนนี้หนึ่งก็คือมัน
เริ่มต<นด<วยคําวาเราคุยกันน<อยเกินไปนะครับ เราคุยกันน<อยเกินไปคุยกันทําความเข<าใจกันน<อยเกินไปตั้งแตชั้น
กระบวนการในการจัดทําแผน ผมเข<าใจครับในสวนของ อบจ.เชียงราย ฝLายบริหารไมจําเป[นที่จะต<องเอาแผน
ไปนําเสนอหรือให<สมาชิกสภาดูนะครับ หรือพิจารณาแต อบต. เขาก็มีกฎหมายตรงนี้คงเข<าใจแตทานก็อาจจะ
หลงลืมไปนิดหนึ่ง เพื่อยังไงแล<วโอกาสหน<าหวังวาทางด<านสภาจะได<รับจากการอานรวมหารืองานในเรื่องของ
การจัดทําแผนนั้นดีอันนั้นถูกแตมันนาจะเป[นยังงั้นไหมรวมกันตั้งแตชั้นแผนรุนกอนเสร็จแล<วไมวากระบวนการ
จัดทําอะไรตางๆ จะมีการประชาคมระดับท<องถิ่นจังหวัดอะไรกันตางๆ นะครับ เราต<องการที่จะรวมมือใน
การบูรณาการทํางานกันแบบชัดเจนเดินไปด<วยกันหนอยครับพูดคุยกันกอนนะครับ พูดคุยกันกอนอยางน<อย
3 วัน 5 วันสร<าง เข<าใจกันก็ไมนาจะมีป)ญหาวันนี้ที่เกิดขึ้นนะครับ ตลอดจนถึงการนําแผนอะไรตางๆเข<าราง
ข<อบัญญัติ เผื่อเราได<พูดคุยกับนิดหนึ่งนะครับ ถือวาหารือแตไมได<วาไปก<าวกายอํานาจหน<าที่ของทานนายก
องคการบริ หารสวนจัง หวัด เชีย งรายและเพื่อวาได<ส งยิ้ม ให<กั นกอนตรงนั้ นนาจะเป[ นเหตุก ารณที่ ดีจะไมมี
เหตุการณการแปรญัตติเกิดขึ้นนะครับ ตลอดจนถึงนะครับรายละเอียดปลีกยอย ซึ่งก็ขอฝากฝLายบริหารตรงนี้
เลยนะครับในเรื่องของการประสานงานนะครับสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายแตละเขตพื้นที่
นะครับคอนข<างที่จะประสานงานกันไมเข<าใจกันไมวาจะเป[นการการเข<าพื้นที่ของฝLายบริหารข<อดีของชางก็ดี
/ของฝLาย...
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-133ของฝLายไหนก็ดีนะครับ อาจทุกฝLายการเข<าไปไมวา กองแผน กองนั้นเข<า ไปในพื้นที่และบางทีเราอาจรวม
บูรณาการกันนะทานแจ<งเข<าไปกอนอยางน<อยครับ สจ.เขาตั้งโตjะอาหารไว<ต<อนรับทานแนแตจูๆเข<าไปนะครับ
เข<าไปทําอะไรยังไง กํานัน ผู<ใหญบ<านครับถามนะครับเข<าไปสจ.ไมรู<เรื่องเหรอ อบจ.มาในวันนี้มันเลยเกิดเหตุ
ตรงนี้ ซ้ําเข<า ทานจัดอบรมในพื้นที่เขาก็ยังไมรู<เลยนะครับ การประสานงานตรงนี้ผมจึงขอเสนอทาน ในการตั้ง
กลุมไลนในสวนของหัวหน<าสวนของเรานะครับกับทางด<านประธานสภาหรือเลขานุการสภาแล<วนะครับ เพื่อ
เพิ่มแจ<งครับแจ<งขาวนะครับทานเราใช<เทคโนโลยีตรงนี้แล<วนะครับตั้งกลุมไลนให<ก็พี่ทุกคนนะ ผอ.ทุกกอง
หัวหน<าฝLายทุกฝLายนะครับ ทานตั้งกลุมไลนกับทานประธานสภาและแล<วก็ทานเลขานุการสภาอาจจะไม
จําเป[นเพื่อต<องเป[นสมาชิกสภาทุกคนก็ได<นะครับ เพราะบางทีผมก็ต<องยอมรับวามีการการทวงถามเรื่องอะไร
ของสมาชิกสภาก็ไมได<อยูในระเบียบข<อกฎหมายนะครับ เอาไว<เป[นการนัดหมายวากองนั้นกองนี้จะเข<าพื้นที่
แจ<งดําเนินการตรงนี้จําเป[นแล<วนะครับ ทานต<องมีการปฏิบัติอยางจริงจังเลยนะครับเพราะวาป)ญหาเริ่มมาจาก
จุดเล็กๆ น<อยๆ ตรงนี้มันถึงมีการแปรญัตติในวันนี้เกิดขึ้นนะครับ ท<ายสุดขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกสภาทุกทาน
นะครับขอบคุณฝLายบริหารโดยเฉพาะอยางยิ่งนะครับครั้งนี้ ต<องขอบคุณทานประธานสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ
นะครับ ผมอยูมา 3 ประธานละนะครับ ก็พึ่งได<มีโอกาสได<ปฏิบัติหน<าที่ในฐานะของคณะกรรมการแปรญัตติ
ในฐานะประธานวิปในครั้งนี้นะครับ เพื่อได<มีนะครับโอกาสแล<วก็มิติใหมนะครับ การแปรญัตติไมใชวาสภาเรา
เกลียดชังทานนะครับ แตเราสงสัญญาณเตือนไปให<ทานวาครับปรับนิดหนึ่งครับ บางทีพี่อาจจะไมทันได<ดู
ผู<ใต<บังคับบัญชาอาจจะยื่นเรื่องสงเรื่องมาและก็ขอให<ทานทํางบประมาณได<ครับ ที่ผานรางข<อบัญญัติของปZ
61 ตรงนี้นะครับสูข<อบัญญัติฉบับถาวรไปใช<กอเกิดประโยชนสูงสุดตอพี่น<องประชาชนตอไปกราบขอบพระคุณ
มากครับ
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่หนึ่ง
ครับเชิญผมวานาจะพอแล<วนะครับ ขอทานอําพลสุดท<ายครับ
นายอําพล เวียงสิมา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ขอบคุณครับทานประธานครับจํา ไมได<อภิปราย ก็ขอบคุณเป[นอยางสูงครับทานประธานนะแล<วก็
สวัสดีอีกครั้งนะครับกับเพื่อนสมาชิกก็ผมก็เป[นอีกทานหนึ่งนะครับที่ได<มีโอกาสนะครับเป[นผู<แปรญัตตินะครับ
แล<วก็ได<ทําเรื่องถอนนะครับถอนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนะครับอบรมเชิงปฏิบัติการในการปKองกันและ
แก<ไขป)ญหาน้ําเพื่ออุปโภคนะครับ เพื่ออุปโภคอยางมีสวนรวมในในพื้นที่เชียงรายเป[นจํานวนเงินสองล<านบาท
ครับ ก็ดีใจครับที่ยังจะได<นําเงินตรงนี้นะครับ ไปใช<ให<กอเกิดประโยชนกับพี่น<องประชาชนในเชียงรายนะครับ
ก็ฝากฝLายบริหารแล<วก็ทานผู<เกี่ยวข<องนะครับ จะได<นํางบประมาณตรงนี้ไปใช<ให<เกิดประโยชนอยางจริงจัง
นะครับ สืบเนื่องวาเมื่อวานนะครับ ได<รับการแจ<งนะครับวางบตรงนี้จะเอาไปใช<แบบนี้ก็เห็นชอบ ก็แล<วก็ทํา
การถอนให<ทานครับ ก็ในเขตผมครับตอนนี้กันเรื่องน้ําทวมครับ มันก็นาจะเกี่ยวข<องกับตรงนี้นะครับ คือเดิมที
น้ําแมส<านนะครับไหลมาจากถ้ําผาโขงนะครับสวนหนึ่ง แล<วก็น้ําจากผาแดงนะครับ ซึ่งอยูเขตต<องขออนุญาต
เอยนามอยูในเขตของทานสจ.สวัสดิ์นะครับ น้ําสองเส<นครับทานครับ เวลาบรรจบกัน 100% แล<วน้ําทวม
อยางที่เราได<ยินกันนะครับ เมื่อเป[นสจ.ใหมๆ นะครับ เขาบอกวาดีใจที่น้ําทวมเพราะวาได<มามาได<อันนั้นอันนี้
นะครับ เรื่องน้ําเรื่องนี้ตอนนี้กองปKองกันก็ไมมีแจกแล<วละครับ ไมมีเอาไปให<กับชาวบ<านเพราะวาเราก็เป[น
หลายๆ ประเด็นนะครับในการที่จะแก<ไขป)ญหาอยางอยางยั่งยืนนะครับ แล<วก็ถาวรเป[นไปได<ไหมครับทาน
/งบประมาณ...
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-134งบประมาณตรงนี้นะครับ ผมอยากจะเอาไปสร<างฝายเพื่อชะลอน้ําครับอยางน<อยๆ น้ําแมส<าน ถ<ามันมาช<าครับ
เราทําสาย สองสาย สามสายให<มาช<าแล<วก็ผาแดงไปกอนนะ ผาแดงไปกอนแล<วน้ําแมส<านตามมาโดยที่วาเขา
จะไมบรรจบกันร<อยเปอรเซ็นตมันจะทําให<การทวมของตําบลปLาหุง แล<วก็ของเทศบาลเมืองพาน จะเกิดผลดี
มาก ถ<าน้ําไมมาพร<อมกันนะครับ น้ําจะได<ไมทวมแล<วก็เราก็จะไมต<องได<ใช<งบประมาณอะไรเยอะแยะมากมาย
เพียงแตวาฝายหนึ่งก็ สองแสน ถึง สามแสน ครับ ถ<าเป[นไปได<นะครับ ก็ขอความกรุณาดูงบประมาณตรงนี้ให<
หนอยครับ ก็อยากจะได<สัก 2 - 3 ฝLาย ครับขอบคุณครับ
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่หนึ่ง
เชิญทานปฏิบัติหน<าที่นายกครับ
นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด ปฏิบัติหน1าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาและ สมาชิกสภาองคการองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายผู<เกียรติทุกทาน
ผมนายบรรเจิด ภูสมศรี ปฏิบัติหน<าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ก็ต<องขอบคุณนะครับ ด<วย
ความจริงใจเพราะวาในการจัดทําข<อบัญญัติในปZนี้นะครับ ถือวาเป[นปZที่เรามาชวยกันจริงๆ นะครับชวยในการ
ที่จะพิจารณากลั่นกรองโครงการทุกโครงการเพื่อให<การใช<จายงบประมาณเกิดความคุ<มคา แม<วาในสวนของ
ฝLายบริหารนะครั บ จะได< มีก ารพิ จารณามารอบหนึ่ง แล< วนะครับ แตก็ยั งมีมุมมองจากทานครับ ที่ชวยกั น
เสนอแนะนะครับและเสนอป)ญหาตางๆ ให<เราได<พิจารณานะครับ ผมก็ต<องขอขอบคุณด<วยความจริงใจนะครับ
แล<วก็คําแนะนําตางๆ นะครับ และข<อทักท<วงตางๆ แล<วก็หาเรื่องของบรรยากาศทํางาน ที่ทานไปเลาให<ฟ)ง
อาจจะมีการกระทบกระทั่งหรือการมีการใช<อารมณผมเองก็ เสียดายไมได<มีโอกาสได< มานั่งฟ)งหัวหน<าสวน
ราชการมาชี้แจงนะครับ เพราะวาภารกิจผมก็เยอะนะครับ ก็ต<องขอขอบคุณนะครับที่ทานได<ทุมเทนะครับ
โดยเฉพาะคณะกรรมการแปรญัตตินะครับที่ทราบขาววาทํางานกันจน 2 - 3 ทุม 4 ทุม เราก็ถือวาเป[นความ
เสียสละนะครับ ที่เรามาชวยกันทํางานนะครับ ซึ่งหลังจากนี้ไปนะครับผมเองก็ต<องมีภาระในการที่จะต<องนํา
รางข<อบัญญัตินําข<อบัญญัตินะครับ ซึ่งได<ตรามาแล<วมาขับเคลื่อนนะครับ ซึ่งก็คงจะต<องมาดูนะครับวาข<อ
ทักท<วงของทานในแตละโครงการนะครับวาได<มีการปรับปรุงดีขึ้นหรือไมนะครับ เพราะวามีหลายทานได<กรุณา
ที่จะถอนครับ เพราะหลังจากที่เราได<ชี้แจงไปแล<วทานก็รับฟ)งได<นะครับไมเต็มร<อยเปอรเซ็นตนะครับ แตตรงนี้
เราก็รับฟ)งแล<วก็ไมสวนงบประมาณที่ทานได<แปรไปนะครับ แล<วก็คงจะเป[นการบ<านสําหรับพวกเรานะครับ
ที่จะต<องพิจารณารวมกันวาอาจจะนําไปใช<ประโยชนนะครับ ก็คงจะเป[นชวงปฏิบัติการก็คาดวาคงมีประมาณ
การคงมีจายเพิ่มเติมคอนข<างจะแนนอนนะครับก็คงต<องชวยแตคงต<องขอให<ทานทั้งสภานะครับ ได<มาชวยกัน
ทํางานในลักษณะเชนนี้ เพราะวาที่ผานมาเราอาจไมเคยมีบรรยากาศที่ทํางานกันลักษณะที่ทางฝLายสภากับฝLาย
บริหารนะครับ ได<มาชวยกันสกรีนนะครับโครงการ ทุกโครงการอยางเข<มแข็งแคนี้นะครับ ผมก็คิดวาในอนาคต
ข<างหน<าแล<วทางผมนะครับ ถ<าอยูในฝLายบริหารอยูก็คงจะมีโอกาสได<ทํางานกับทานอีกครั้งครับขอบมากครับ

/นายอัมรินทร...

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

-135นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่หนึ่ง
ครับขอบคุณครับผมได<ดําเนินการระเบียบวาระครบถ<วนแล<วนะครับผมก็ขอขอบคุณทานปฏิบัติหน<าที่
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายทานรองประธานสภาทานสมาชิกทานหัวหน<าสวนราชการและผู<ที่
เข<ารวมประชุมทุกทานที่ได<ให<ความรวมมือในการประชุมสภาในครั้งนี้ผมขอเลิกประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงรายขอบคุณครับ
เลิกประชุมเวลา 17.10 น.

