สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจําปพุทธศักราช 2560
วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 13.00 นาฬิกา
ณ ห.องประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
******************************************
ผู.มาประชุม
1. นายสุธีระพงษ
2. นายอัมรินทร
3. นายสมนึก
4. นางทรงศรี
5. นายสะอาด
6. นายวัชรพงศ
7. นายสิทธิการ
8. นายกิฒฒิชัย
9. นายอําพล
10. นายสวัสดิ์
11. นายชัยยนต
๑2. นายบัณฑิต
13. นายอนุภาส
๑4. นายประเสริฐ
15. นายวสุพล
16. นายพงษทร
17. นางสาวอัญรัตน
18. นายฉัตรชัย
19. นางอมรรัตน
20. นายพิเชษฐ
21. นางอทิตาธร
22. นายสมชาติ
23. นายฑราวุธ
24. ร.ต.อ.ดอน
25. นายประสิทธิ์

วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
มณีรัตน
รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คนที่ 1
ใจจักร
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
คมขํา
ส.อบจ.ชร.
อําเภอเมือง
เขตเลือกตั้งที่ ๒
ป3ญญาดี
ส.อบจ.ชร.
อําเภอเมือง
เขตเลือกตั้งที่ 3
ป6โย
ส.อบจ.ชร.
อําเภอเมือง
เขตเลือกตั้งที่ ๔
หวันแก;ว
ส.อบจ.ชร.
อําเภอเมือง
เขตเลือกตั้งที่ ๕
อิ่นสุวรรณ
ส.อบจ.ชร.
อําเภอเมือง
เขตเลือกตั้งที่ 7
เวียงสิมา
ส.อบจ.ชร.
อําเภอพาน
เขตเลือกตั้งที่ ๑
แสงบุญ
ส.อบจ.ชร.
อําเภอพาน
เขตเลือกตั้งที่ ๒
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
จอมวุฒิ
ส .อบจ.ชร.
อําเภอแมสรวย
เขตเลือกตั้งที่ 2
อภิสุนทรกุล ส.อบจ.ชร.
อําเภอแมฟIาหลวง
เขตเลือกตั้งที่ 1
รัตนาชัย
ส.อบจ.ชร.
อําเภอแมฟIาหลวง
เขตเลือกตั้งที่ 2
สุหอม
ส.อบจ.ชร.
อําเภอเวียงปJาเปIา
เขตเลือกตั้งที่ ๒
วันไชยธนวงศ ส.อบจ.ชร.
อําเภอเทิง
เขตเลือกตั้งที่ ๒
ขวัญชัย
ส.อบจ.ชร.
อําเภอแมลาว
เขตเลือกตั้งที่ ๑
กันทะเขียว
ส.อบจ.ชร.
อําเภอขุนตาล
เขตเลือกตั้งที่ ๑
สมควร
ส.อบจ.ชร.
อําเภอเวียงแกน
เขตเลือกตั้งที่ 1
ท;าวชัยมูล
ส.อบจ.ชร.
อําเภอปJาแดด
เขตเลือกตั้งที่ 1

ผู.ลาประชุม
1. นายเสนห
2. นายจิรายุ
3. นางอิสราง
4. ส.ต.ต.ชมชาติ

ป3ญญาดี
เผากา
อุดม
กัปปะหะ

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

อําเภอแมจัน
อําเภอพาน
อําเภอพาน
อําเภอแมจัน

เขตเลือกตั้งที่ 2
เขตเลือกตั้งที่ 3
เขตเลือกตั้งที่ ๔
เขตเลือกตั้งที่ 3
/5. วาที่ ร.ต.จีรศักดิ์...
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-25. วาที่ ร.ต.จีรศักดิ์
6. นายสมเพชร
7. นายบุญตัน
8. นายปภาน
9. นายคณิสร
10. นายสุวัฒน

จูเปาะ
วงษา
เสนคํา
นัยติ๊บ
จันทราพูน
ตระกูลโรจน

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

อําเภอแมสรวย
อําเภอเวียงปJาเปIา
อําเภอเทิง
อําเภอเวียงเชียงรุ;ง
อําเภอดอยหลวง
อําเภอเชียงแสน

เขตเลือกตั้งที่ ๑
เขตเลือกตั้งที่ ๑
เขตเลือกตั้งที่ ๑
เขตเลือกตั้งที่ 1
เขตเลือกตั้งที่ 1
เขตเลือกตั้งที่ 1

ผู.เข.ารวมประชุม
1. นายบรรเจิด

ภูสมศรี

2. นางนุชนารถ

วดีศิริศักดิ์

3. นายสมศักดิ์
4. นายสมชาติ
5. นางสาวไพวรรณ

ไชยชมภู
วัฒนากล;า
อารีย

6. นางนภาภัณฑ
7. นางสาวอนงค
8. นายวีระยุทธ
9. นางศศิธร
10. นายดรุณพัฒน
11. นางสาวสุพิน
12. นายอดิศร
13. นางรัชนี
14. นายทรงวุฒิ
15. นางจิตรา
16. พันจาเอกทวีป
17. นางนัธทยภรณ

ตวนชะเอม
เยาวธานี
คีลาวงค
ดวงใจประเสริฐ
อินดี
สมบูรณชัย
กาจินา
ชูบุบผา
พุฒิสกุลชัย
กาวี
เชี่ยวสุวรรณ
เจี่ยงเพ็ชร

18. นายปรีชา
19. นายณรงคศักดิ์
20. นางสาวจุฬาลักษณ
21. นางอุไร
22. นายประสิทธิ์
23. นางสุกัลยา
24. นางสาวรัชนีกร

พัวนุกุลนนท
ขันทะ
ณ เชียงตุง
สุภาวรรณ
เดนศิริโยธา
โพธิวฒ
ั น
ชัยสนิท

รองปลัด อบจ.รักษาราชการแทนปลัด อบจ.ปฏิบัติหน;าที่
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ผู;อํานวยการกองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ผู;อํานวยการสํานักการชาง
หัวหน;าฝJายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง รักษาราชการแทน
ผู;อํานวยการกองการเจ;าหน;าที่
ผู;อํานวยการกองแผนและงบประมาณ
ผู;อํานวยการกองคลัง
รองผู;อํานวยการสถานศึกษา
ผู;อํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน
หัวหน;าสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
หัวหน;าฝJายการเงิน
หัวหน;าฝJายทะเบียนพัสดุ
หัวหน;าฝJายสงเสริมและพัฒนาบุคลากร
หัวหน;าฝJายวินัยและสงเสริมคุณธรรม
หัวหน;าประชุมสภา อบจ.
หัวหน;าฝJายการปIองกันและบรรเทาสาธารณภัย
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน หัวหน;าฝJายพัฒนาสังคม
ผู;เชี่ยวชาญองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
เจ;าพนักงานธุรการชํานาญงาน
นิติกรปฏิบัติงาน
เจ;าพนักงานธุรการชํานาญงาน
ผู;ชวยเจ;าพนักงานธุรการ
/25.นางสาวจุฑาทิพย...
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-325. นางสาวจุฑาทิพย
26. นายศุภโชติ
27. นางคริสมาส
28. นายนู
29. นางป3ทมา
30. นางสาวเรณู
31. นางบุษบาพร
32. นายเอกสิทธิ์
33. นายสุรเชษฐ
34. นายพิสฐิ พงษ
35. นายณัฐพล
36. นางสาวธัญญพัทธ
37. นางอารีย
39. นางประภาพรรณ
40. นางปุณยาพร
41. นางแจมศรี
42. นายสิทธินนท

ชัยศรีสวัสดิ์
หอมนาน
ธรรมชื่น
สมวรรณ
สมประสงค
เหมมั่น
โคแพร
สวัสดิ์นที
อาโน
ป3ญญาอินทร
เสรียศ
ศิจิตต
ทาแกง
อนุฤทธิ์
บําเหน็จ
โกแสนตอ
กันจินะ

ผู;ชวยเจ;าหน;าที่บันทึกข;อมูล
ผู;ชวยนายชางอิเล็กทรอนิกส
ประชาชน
ประชาชน
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
นักวิชาการศึกษา
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ประชาชน
หัวหน;าฝJายเครื่องจักรกล
ผู;ชวยนักวิชาการประชาสัมพันธ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักวิชาการการเงินและบัญชีชาํ นาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
ประชาชน
นักพัฒนาชุมชน
ประชาชน

เริ่มประชุมเวลา 13.00 นาฬิกา
นายสมนึก ใจจักร เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน เชิ ญทานสมาชิกสภาผู;ทรงเกียรติทุกทานนะครับที่อยูข;า งนอกให;ประจําที่ของทานนะครั บ
แล;วก็แขกผู;มีเกียรติเข;าห;องประชุมครับ ขอเรียนเชิญทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนะครับ เรียนเชิญครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานปฏิบัติหน;าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ทานรองประธานสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงราย ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายผู;ทรงเกียรติ และผู;เข;ารวม
ประชุมทุกทาน ผมได;นับองคประชุม ครบองคประชุม กอนจะดําเนินการตามวาระ ขอเชิญเลขานุการสภา
ได;อานประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
นายสมนึก ใจจักร เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย เรื่อง นัดประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงราย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจําปTพุทธศักราช 2560
ตามประกาศสภาองคการบริหารสวนจัง หวั ดเชี ยงราย ลงวัน ที่ 15 กั น ยายน 2560 เรื่ องเรีย ก
ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจําปTพุทธศักราช 2560
ตั้งแตวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560 เปUนต;นไป มีกําหนด 45 วัน
/อาศัยอํานาจ...
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-4อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พุทธศักราช
2540 และแก;ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่สี่ พุทธศักราช 2552 จึงนัดประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงราย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจําปTพุทธศักราช 2560 ในวันอังคารที่ 26 กันยายน
2560 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห;องประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย จึงประกาศให;ทราบ
โดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน กันยายน พุทธศักราช 2560 ลงชื่อ นายสุธีระพงษ วันไชย
ธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ.งให.ที่ประชุมทราบ
แจ;งประชาสัมพันธนะครับ วันที่ 28 กันยายน 2560 ทางองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
มีการจัดงานมุทิตาจิต มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรตินะครับให;กับข;าราชการและผู;เกษียณอายุราชการ เรียน
เชิญทานสมาชิกทุกทานเข;ารวมงาน ในวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 14.30น. ณ ห;องประชุมธรรมป3ญญา
ชั้น 2 และเวลา 18.00 น. จัดเลี้ยงแสดงมุทิตาจิต โรงแรมลักษวรรณรีสอรท ขอเรียนเชิญทานสมาชิกทุกทาน
โปรดเข;ารวมด;วยนะครับ
ระเบียบวาระที่ 2 ญัตติ การอนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินตามข.อบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงราย
ขอเชิญทานปฏิบัติหน;าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายครับ
นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด ปฏิบัติหน.าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายผู;ทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาด;วยการแทนปลัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติหน;าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย เนื่องจากมีงบประมาณรายจาย
ตามข;อบัญญัติงบประมาณรายจายจายประจําปTพุทธศักราช 2560 และโครงการที่ขออนุมัติกันเงินของ
ปTงบประมาณ พุทธศักราช 2559 มีความจํา เปUนต;องกันเงินและขยายเวลาการเบิกจายเงินตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด;วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนท;องถิ่น พุทธศักราช 2547 ข;อ 57 และข;อ 59 ทั้งนี้เพื่อให;เกิดประโยชนสูงสุดตอ
ประชาชนโดยรวมตามอํานาจหน;าที่ขององคการบริหารจังหวัดเชียงราย
ดังนั้นเพื่อให;การใช;จายงบประมาณรายจายดั งกลาว ปฏิบัติ ถูกต; องตามระเบียบของทางราชการ
จึ ง ขออนุ มั ติ ต อสภาองคการบริ หารสวนจั ง หวั ด เชี ย งราย ในการกั น เงิ น เพื่ อ ขยายเวลาการเบิ ก จายเงิ น
งบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยข;างต;น ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามเอกสารที่ทานสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายได;รับไปแล;วนั้น
จึงเรียนเสนอตอสภาองคการบริหารสวนเชียงรายได;โปรดพิจารณาอนุมัติตอไปครับ

/นายสุธีระพงษ...

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

-5นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับ ตามทานปฏิบัติหน;าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายได;แถลงตอสภา มีสมาชิกทานใด
จะอภิปรายหรือให;ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินตามข;อบัญญัติองคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงราย ขอเชิญครับ เชิญทานวสุพลครับ
นายวสุพล จตุรคเชนทรเดชา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ทานผู;บริหารองคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงรายทุกทาน เพื่อนสมาชิกสภาผู;ทรงเกียรติ
กระผมนายวสุพล จตุรคเชนทรเดชา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย เขต 1 อําเภอ
เชียงของ ตามที่ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายได;เสนอขออนุมัติตอสภา เพื่อกันเงินกรณีมิได;
กอหนี้ผูกพันตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายนั้น ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสําหรับรายการโครงการตางๆ
จํานวนมากพอสมควรนะครับ ผมใครขอเสนอตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายตรงนี้นะครับ ในการ
พิจารณาขอให;ทานประธานสภาได;โปรดวินิจฉัย ให;เพื่อนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายหรือ
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายตรงนี้ได;พิจารณา อาจเปUนโครงการ โครงการไปกราบขอบคุณครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เชิญครับ เชิญทานทรงศรีครับ
นางทรงศรี คมขํา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ดิฉันทรงศรี คมขํา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายอําเภอเมือง เขต 2 ตามที่ทาน
สมาชิกได;ขอแยกเปUนรายการ รายการ ไมทราบวาทานประธาน จะพิจารณาตรงนี้กอน หรือวาให;อภิปราย
กอนคะทาน
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ผมขอให; อภิ ป รายแสดงความคิ ด เห็ น กอนนะครั บ และจะพิ จ ารณาลงมติ เปU น รายการนะครั บ
ขออภิปรายกอนนะครับ
นางทรงศรี คมขํา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ขอบพระคุณคะ ในระเบียบวาระที่ 2 คือการอนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินตามข;อบัญญัติ
มีอยูหลายรายการอยางที่ทานสมาชิกวสุพลได;พูดนะคะ อยากเรียนสอบถามฝJายบริหารในสวนของครุภัณฑคะ
เรามีรายการที่อยูในหมวดคาครุภัณฑคาที่ดินและสิ่งกอสร;างมีการกันเงินปT 59 ปT 60 จะมีคาครุภัณฑอยู
หลายรายการ ซึ่งดิฉันอยากสอบถามฝJายบริหารวา ทําไมไมซื้อครุภัณฑไมมีการดําเนินการอะไรใดๆ ทั้งสิ้นมี
เงินตั้งจายตามวัตถุประสงคที่ทานได;ชี้แจงสภาตามข;อบัญญัติในปTนั้นๆ แตดิฉันไมเข;าใจวาทําไมในหมวดคา
ครุภัณฑ ทานไมซื้อเลยหลายๆ รายการ อยากจะขอให;ทานชวยชี้แจง คือปT 59 เครื่องออกกําลังกายฟ6ตเนส
600,000.- บาท ดิฉันจําได;วาในต;นปT 59 ดิฉันได;รับการร;องเรียนจากพี่น;องประชาชนในเขตเทศบาล

/ถ;าจําไมผิด..

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

-6ถ;าจําไมผิดเปUนเครื่องออกกําลังกายฟ6ตเนส จะใช;ที่อาคารข;างอาคารคชสาร ดิฉันก็ดีใจวาสภาเราได;มีการอนุมัติ
ซื้อเครื่องออกกําลังกาย แตผลปรากฏวาปT 59 ทานก็ไมได;ซื้อปT 60 ทานก็ยังไมได;ซื้อและทานกําลังจะมากัน
เงินไปเปUนปT 61 อีก ดิฉันเสียดายที่พี่น;องที่คิดจะมาออกกําลังกายที่สนามกีฬาต;องใช;เวลาถึงสอง สามปT ใน
การที่จะได;ใช;อุปกรณตางๆ ในสวนของงบประมาณปT 60 คาครุภัณฑกล;องวงจรป6ด รถกู;ภัย เครื่องดับเพลิง
ชุดกล;องวงจรป6ด ต;องขอโทษคะครั้งแรกคือระบบกล;อง cctv นะคะ แล;วก็รายการที่ 4 คือชุดกล;องวงจรป6ด
จัดซื้อรถบรรทุกดีเซลและกล;องที่ใช;ในสํานักการชาง ไม;สต\าฟโดรน โปรแกรม ของพวกนี้ทานสามารถซื้อได;
โดยไมต;องใช;ระยะเวลาในการดําเนินการ แตก็ไมมีการซื้อ ดิฉันก็ขออนุญาตขอทราบเหตุผล ทางฝJายบริหารวา
ทําไม งบปT 59 ปT 60 ทานถึงไมได;ดําเนินการคะ ขอบคุณคะ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับ ขอบคุณครับ มีทานใดจะสอบถามเพิ่มเติมครับ เชิญทานอทิตาธร
นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรีย น ทานประธานสภาองคการบริ หารสวนจั ง หวั ด เชี ยงรายคะ ทานผู; บ ริหารทานสมาชิ ก สภา
ผู;ทรงเกียรติทุกทานคะ
ดิฉันอทิตาธร วันไชยธนวงศ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย อําเภอเทิง เขต 2 คะ
เนื่องจากเมื่อได;เข;ามาดูในรายละเอียดกรณีที่ได;มีการขออนุมัติกันเงินกรณีมิได;กอหนี้ผูกพัน ดิฉันตกใจนะคะ
วาพอมาดูแล;วมีสวนหนึ่งที่เปUนของกองปIองกัน กองปIองกันก็คือเปUนชื่อก็บอกอยูแล;ววาเปUนกองปIองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย มีอยู 2 โครงการคะ ที่เปUนโครงการที่เกี่ยวข;องกับรถอุปกรณกู;ภัยและอีกหนึ่งโครงการ
เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหามพร;อมอุปกรณ ทั้ง 2 รายการนี้ได;ผานข;อบัญญัติมาเรียบร;อยแล;วนะคะ ผานมา 1
ปT ที่ ฝJ า ยบริ หารได;นํ า เสนอตอสภาแหงนี้เ ปU นโครงการที่ นําเสนอเพื่ อเปU นการปI องกั นในสวนของชี วิ ต และ
ทรัพยสิน ของพี่น;องประชาชน ในกรณีที่เตรียมความพร;อมหากเกิดภัยหรือเตรียมความพร;อมหากมีภัยพิบัติ
เกิดขึ้น แตบัดนี้ทานได;นําเสนอตอสภาแหงนี้ผานเปUนข;อบัญญัติ เพื่อจะทําเปUนงบประมาณรายจายประจําปT
60 ไป เหตุใดหนึ่งปTที่ผานมา ทานจึงไมนําไปดําเนินการก็ขอทราบเหตุผลตรงนี้ด;วย ถ;าหากวามันมีเหตุภัย
อะไรตางๆ ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในจังหวัดเชียงราย มีภัยที่เกิดขึ้นเปUนประจําทุกปTมากมาย ไมวาจะเปUนภัยน้ํา
ทวมหรือวา ภัยแล;ง หรือแม;กระทั่งภัยพิบัติตางๆ ที่เกิดขึ้นโดยที่ไมได;คาดหมาย ทั้งนี้ อบจ.เชียงราย สภา
องคการบริ หารสวนจัง หวัด เชีย งรายเห็นความสํา คัญ ในชี วิต และทรั พยสินของพี่น;องประชาชนทั้ ง จัง หวัด
เชียงราย งบประมาณมีไว;ตั้งไว;เปUนที่เรียบร;อยแล;ว แตเหตุใดฝJายบริหารหรือฝJายที่เกี่ยวข;องโดยเฉพาะกอง
ปIองกันและบรรเทาสาธารณภัยเหตุใดทานจึงไมมีการดําเนินการ อันนี้เปUนสวนหนึ่งที่ฉันบอกวาตกใจมากกวา
การจัดซื้ออุปกรณครุภัณฑ ที่ดินสิ่งกอสร;าง เพื่อการพัฒนา ดิฉันยังไมนาตกใจเทากับเหตุที่เกี่ยวข;องโดยเฉพาะ
กองที่จะต;องดูแลชีวิตและทรัพยสินขอบพระคุณคะ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับ มีสมาชิกทานใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ เชิญทานสมชาติครับ

/นายสมชาติ...
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-7นายสมชาติ ขวัญชัย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนตัวเชียงราย ฝJายบริหาร สมาชิกผู;ทรงเกียรติทุกทานครับ
ขออนุญาตทานประธานครับ ขอสอบถามในสวนของการกันงบประมาณในปT 60 โครงการ ปรับปรุงซอมแซมลู
วิ่งกรีฑาและสนามหญ;าสนามฟุตบอลหนึ่ง งบประมาณ 15 ล;านบาทนะครับ นาจะเปUนสวนขององคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงราย 8 ล;านบาทแล;ว สวนของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 7 ล;านบาท แตเทาที่
ทราบมานะครับวากระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาไมได;จัดสรรงบประมาณสวนนี้ให; อบจ. เชียงราย 7 ล;าน
บาทจริงหรือไมครับ แล;วมีเอกสารยืนยันหรือไมนะครับวาจากกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาไมมีงบประมาณ
ในสวนของ 7 ล;านบาท มาในการทําลูวิ่ง จริงหรือเปลาถ;ามี มีเอกสารยืนยันหรือไมนะครับ เพราะวาการ
แขงขันกีฬาแหงชาติ ก็ใกล;เข;ามานะครับ ถ;าปรากฏวากระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาไมจัดสรรงบประมาณ
7 ล;านบาท ตามที่ตกลงกันไว;ทีแรกแล;ว 7 ล;านบาทจะเอางบประมาณจากสวนไหนมา หมายถึงวาโยนให;
อบจ.ทั้งหมดเลยใชไหมที่จะต;องหางบประมาณ 7 ล;านรวม 8 ล;าน ก็จะเปUนสิบห;าล;านบาท ถึงจะจัดการได;
ครับ แล;วทานจะโอนงบประมาณสวนไหนมาทํานะครับ เวลาเราขอโครงการทานให;กับพี่น;องประชาชนที่
เดือดร;อนทานบอกวางบประมาณไมมีต;องรอแล;วอยางนี้ทานจะต;องไปโอนจากสวนไหนมาครับ 7 ล;านแล;วก็
เพิ่งผานการตรวจสอบนะครับจากฝJา ยตรวจสอบการกีฬ าแหงประเทศไทย ที่ เข;า มาตรวจสอบสนามกีฬ า
ปรากฏวาลูวิ่ง ซึ่งหมดอายุไปแล;วไมผานนะครับนาจะสมัยปTสี่เจ็ด สี่แปดครับ ผมจําไมผิดวาลูวิ่งได;ทําใหมแล;ว
พอมาถึงปT หกศูนย มีการตรวจสอบกอนการแขงขันกีฬาแหงชาติเกิดขึ้น ปรากฏวาไมผาน ก็อยากจะ
สอบถามวาการทองเที่ยวและกีฬานั้น มีเอกสารยืนยันหรือไมแจ;งมา อบจ. หรือไมวา ไมมีงบประมาณให; อบจ.
ดําเนินการเอง ประเด็นที่สองก็คือแล;วทานจะโอนงบประมาณจากสวนไหนมาครับ ก็ขอฝากทานประธานไปถึง
ฝJายบริหารด;วยครับขอบคุณครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ขอบคุณครับ มีทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมครับ เชิญทายวสุพลครับ
นายวสุพล จตุรคเชนทรเดชา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับทานประธานสภาที่เคารพ เพื่อนสมาชิกผู;ทรงเกียรติ
ผมวสุพล จตุรคเชนตรเดชา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย เขต 1 อําเภอเชียงของ
นะครับ คงจะได;อภิปรายในเรื่องเดียวกันกับทานสมชาติ ขวัญชัย ซึ่งเปUนโครงการปรับปรุงหรือกอสร;างลูวิ่ง
สนามกีฬาจังหวัดเชียงรายของเราครับ ซึ่งโครงการนี้เดิมทีที่ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
รวมถึงฝJายบริ หารได; ให;สั จจะคํา มั่น สัญญาตอสภาแหงนี้ ในวัน ที่ทานได;ขออนุ มัติ จัด ทํา โครงการกอสร;า ง
ปรับปรุงลูวิ่งดังกลาว วาโครงการนี้จะใช;งบประมาณทั้งสิ้นจํานวนสิบห;าล;านบาทครับ ในจํานวนงบประมาณ
15 ล;านบาท วันนี้องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายจะเปUนผู;รับผิดชอบจํานวนเงินงบประมาณ 8 ล;านบาท
และได;แถลงตอสภาแหงนี้วากระทรวงทองเที่ยวและกีฬาจะสมทบเงินงบประมาณจํานวน เจ็ดล;านบาท
ให;สําหรับการกอสร;างโครงการลูวิ่งอันนี้ แตมา ณ บัดนี้ไปนะครับ ก็ทราบเบื้องต;นวาทางด;านหนวยงานที่จะ
สมทบงบประมาณดังกลาวให;กับ อบจ. นั้นได;ติดขัดป3ญหาไมสามารถที่จะสนับสนุนงบประมาณดังกลาวได;
นําเรียนแบบนี้ครับ ที่สภาได;พิจารณาไปเบื้องต;นนั้นนะครับก็เพียงเพื่อหวัง หวังได;รับความรวมมือหรือให;เปUน
ตามสัจจะ คํามั่นสัญญาที่ทานได;แถลงตอสภาแหงนี้ไว; การจัดการแขงขันกีฬาแหงชาติในครั้งนี้ ทางด;าน
/สมาชิกสภา...
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-8สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เราแทบจะทุกทานเข;าใจวามีความจําเปUน เปUนหน;าเปUนตาของประเทศ
เปUนหน;าเปUนตาของจังหวัด แตทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีความเห็นแย;งในสวนที่ทางบประมาณในการจัดทั้งหมดนั้น ก็ไม
นาจะมาเปUนความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายทั้งหมดครับ เนื่องด;วยภารกิจหน;าที่ของ
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ต;องมีอีกหลายๆ ภารกิจที่จะต;องดูแลพี่น;องประชาชนทั้งจังหวัดเชียงราย
ถึง 18 อําเภอ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากจะเรียนสอบถามนะครับ และก็ท;วงติง ครั้งนี้ถึงแม;วาอาจจะมีการยกมือผาน
ให; เพื่อไปดํ าเนินการโครงการดังกลาว ก็ข อเปU นสัจจะคํามั่นสัญญาไว; อั นหนึ่ งวาในโอกาสข;า งหน;าหากมี
ลักษณะโครงการรวมหรือโครงการเอ็มโอยู วาจะต;องรวมกับหนวยงานใดนั้นนะครับ ขออยาได;พิจารณาเพียง
แคแถลงตอสภานะครับ ในการอนุมัติของสภาก็ควรที่จะได;ศึกษาตลอดจนถึงขอตรวจสอบในลักษณะของ
หนังสือเอ็มโอยูหรือข;อตกลงรวม เหลานั้นนะครับ ถ;าไมงั้นแล;ว ก็จะเกิดป3ญหาตอการใช;จายงบประมาณของ
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายนะครับ ถ;าหากวาหนวยงานที่ได;ประสานมานั้นติดขัดป3ญหาหรือบิดพลิ้ว
มันไมได;เปUนไปตามสัจจะคํามั่นสัญญาที่ให;ตอสภาตรงนี้ไว; ขอบคุณมากครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับ เชิญทานบัณฑิตครับ
นายบัณฑิต สุรินเปา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรี ย น ทานประธานสภาองคการบริ หารสวนจั ง หวั ด เชี ย งราย ทานรั ก ษาการนะครั บ ตลอดจน
ผู;อํานวยการกองและเพื่อน สมาชิกสภาผู;ทรงเกียรติทุกทานครับ
ผมนายบั ณ ฑิ ต สุ ริ น เปา สมาชิก สภาองคการบริ หารสวนจังหวัด เชี ย งราย อํ าเภอแมสาย เขต 2
ทานประธานครับ สืบเนื่องมาจากวากระผมเปUนตัวแทนของพอแมพี่น;องชาวอําเภอแมสาย ที่ผานมาได;รับ
ความเดือดร;อนเปUนอยางมากเรื่องอุทกภัยน้ําทวมนะครับ ทานสจ.อทิตาธร ได;พูดไปแล;วนะครับ ก็ขอย้ําเตือน
เรียนทานประธานผานไปถึงฝJายบริหารด;วยครับวา กองปIองกันและบรรเทาสาธารณภัย อยากให;มีการเหลียว
แลพอแมพี่น;องบ;าง ทั้งที่น้ําทวมสองครั้งสามครั้งที่เขตอําเภอแมสายไมได;เห็นหนวยงานที่เกี่ยวข;องเลยครับ
อยากให;ฝากทางบริหารชวยดูแลเห็นความเดือดร;อนของประชาชนในเขตพื้นที่ด;วยนะครับ ที่ผานมาหนวยงาน
ทุกหนวยงาน เข;าไปยื่นมือไปดูแลครับขาดแต อบจ. ของเราครับ ขอบคุณครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครั บ ขอบคุ ณ ครั บ เชิ ญ ทานอํ า พลครั บ เดี๋ ย วสมาชิ กสอบถามที เ ดี ย วเลยนะครั บ เดี๋ ย วจะได; ใ ห;
ฝJายบริหารชี้แจงทีเดียวครับ
นายอําพล เวียงสิมา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรี ย น ทานประธานสภาองคการบริ ห ารสวนจั ง หวั ด เชี ย งราย ทานรั ก ษาการนายกทาน
ผู;อํานวยการกองทุกกอง ทานรองปลัดและเพื่อนสมาชิกสภาผู;ทรงเกียรติครับ
ผมอําพล เวียงสิมา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย เขต 1 อําเภอพานนะครับ ก็มี
เรื่องสงสั ย คื อเครื่ อ งดั บ เพลิ ง ชนิ ด หาบหามพร;อมอุป กรณไมทราบวามั นเปU นแบบไหนนะครั บ ก็ อยากจะ
สอบถามถึงกองปIองกันนะครับ วาทํางานอยางไรแล;วก็ผลที่จะได;มากน;อยเพียงไร ขอบคุณครับ
/นายสุธีระพงษ...
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-9นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ ไมมีนะครับ ขอเชิญทานปฏิบัติหน;าที่นายกครับ
นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด ปฏิบัติหน.าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายผู;ทรงเกียรติทุกทาน
กระผมนายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติหน;าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายครับ ต;องขอขอบคุณในคําท;วงติง
คําชี้แนะของทานสมาชิกนะครับ ซึ่งในเรื่องของการบริ หารงบประมาณนะครับ ผมเองก็ได;ใ ห;นโยบายกั บ
สวนราชการมาตลอดวาขอให;เรงรัดการเบิกจายนะครับ เพราะแสดงถึงประสิทธิภาพของการบริหาร ในการ
ประชุมประจําเดือนทุกครั้ง ผมก็ได;เน;นกําชับมาตลอดครับ เรื่องการเรงรัดแตเทาที่ผมได;รับทราบจากหน;าสวน
ราชการก็คงจะเปUนครุภัณฑยังมีป3ญหาอยู ก็คงจะเปUนในเรื่องของการคุณลักษณะที่มันต;องกําหนดด;วยความ
รอบคอบในการต;องไปสืบราคา เปรียบเทียบราคา เพื่อให;เกิดความคุ;มคา ไมให;เกิดข;อผิดพลาด โครงการที่ค;าง
จายผมเรียกเจ;าหน;าที่มาชี้แจงตลอดครับ บางรายการมีการประกาศสอบราคาไมมีผู;มาเสนอราคา อีกป3ญหา
หนึ่งที่เกิดขึ้ นคือรายได;ที่เข;า มาลาช;า สํา หรับป3ญ หารายละเอียดปลีก ยอยขอหัวหน;า สวนราชการได;ชี้ แจง
สําหรับเรื่องของสนามกีฬา ผมอยากเรียนที่จะชี้แจงวาอยางลูวิ่ง ที่เราได;ตกลงกับทางการกีฬาแหงประเทศไทย
วาในจํานวน 15 ล;านบาท ทาง อบจ. จะรับผิดชอบ 8 ล;านและทางการกีฬาแหงประเทศไทยรับผิดชอบ 7
ล;าน ซึ่งเราก็ได;ทําข;อตกลงตรงนี้ไป ปรากฏวาทางฝJายของการกีฬาแหงประเทศไทย ได;แจ;งวาให;เหตุผลวา
จังหวัดเชียงรายเปUนผู;ที่จะเสนอตัวเปUนเจ;าภาพกีฬานะครับ ก็สนามซึ่งอยูในความรับผิดชอบของ อบจ. ก็ควร
จะให;ทางอบจ. เปUนผู;ดูแล เปUนเหตุผลที่ทางการกีฬาแหงประเทศไทย ชี้แจงกับเรานะครับ ซึ่งในเมื่อทางการ
กีฬาแจ;งข;อขัดข;องมาและผมเห็นวามันอาจเปUนเรื่องที่มีความจําเปUนที่จะต;องดําเนินการ เพราะวาในการเปUน
เจ;าภาพกีฬาก็ถือวาเปUนภาระที่รับผิดชอบรวมกันนะครับ ในเมื่อทางการกีฬาขัดข;องนะครับทาง อบจ. ก็ต;อง
หาเงินมาสมทบให;ครบ 15 ล;านบาท และเปUนขาวดีอีกอยางหนึ่งวาสภาพของสนามกีฬาเราไมได;มีเพียงที่ทาง
ผู;บริหารได;เสนอตอสภาเมื่อปT 60 ยังมีเรื่องอื่นที่ต;องปรับปรุงอีกเยอะทางทานผู;วาราชการจังหวัด ได;ให;
ทีมงานไปดูบรรยากาศ ดูสภาพของสนามกีฬ าที่จังหวัดสงขลา แล;วได;มีการมาประเมินสนามของเรา ผู;วา
ราชการจังหวัดเชียงรายเองก็ประกาศวาจะให;มีมาตรฐานของสนามไมน;อยกวาจังหวัดสงขลา ฉะนั้นจึงเปUน
ภาระที่จังหวัดเชียงรายที่ต;องหาเงินงบประมาณมาทําสนามให;มีความมาตรฐานและก็โชคดีที่ทางรัฐบาลได;
อนุมัติงบประมาณมาประมาณเกือบ 85 ล;านบาท ในการที่จะปรับปรุงสนามกีฬาให;ได;มาตรฐานโดยเฉพาะ
อัฒจันทร ตอนนี้ก็เปUนที่แนนอนวาได;งบประมาณพัฒนาจังหวัด โดยการอนุมัติของทานนายกรัฐมนตรี ก็ถือวา
เปUนการแบงเบาภาระของ อบจ. ได;เปUนสวนหนึ่ง ก็ขอเรียนชี้แจงในภาพรวมสําหรับละเอียดปลีกยอยผม
ขอให;หัวหน;าสวนข;าราชการได;ชี้แจงเพิ่มเติมครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับ เชิญครับ

/นางป3ทมา...

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

-10นางป<ทมา สมประสงค นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
เรียน ทานประธานสภาและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ดิฉันนางป3ทมา สมประสงค นักวิชาการศึกษาชํานาญการ ขอเรียนชี้แจงเรื่องการจัดซื้อเครื่องออก
กําลังกายฟ6ตเนส มีประกาศครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 มกราคม 60 ไมมีผู;ยื่นเสนอราคา ประกาศครั้งที่ 2 เมื่อวันที่
9 สิงหาคม 2560 ตอนนี้อยูในขั้นตอนประกาศชื่อผู;รับจ;างวาเปUนผู;ใด ขอบคุณคะ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
มีทานใดชี้แจงเพิ่มครับ เชิญครับ
พันจาเอกทวีป เชี่ยวสุวรรณ หัวหน.าฝ>ายการป?องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เรียน ทานประธานสภา ทานสมาชิกผู;ทรงเกียรติทุกทานครับ โครงการจัดซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดหาบ
หามพร;อมอุปกรณนะครับ อุปกรณนี้ใช;ในการชวยเหลืออัคคีภัย และอุทกภัย เปUนเครื่องมือใช;ในการชวยเหลือ
ถ;าเกิดน้ําทวม เราก็จะใช;เข;าไปในการสูบน้ําระบายน้ําเพื่อชวยเหลือผู;ประสบภัยและอัคคีภัย สามารถชวยเสริม
ตออุปกรณดับเพลิงนะครั บ เขาเรีย กวาประปาหัวแดง ที่มีอยูตามหาชุ มชนตางๆ ครับ ประปาหัว แดงเรา
สามารถตอไปเปUนป3^มอีกตัวหนึ่ง สามารถระงับเหตุอัคคีภัยได;นะครับ ในสวนนี้น้ําหนักไมมากครับประมาณ
100 กิโล สามารถเคลื่อนที่เร็วชวยเหลือได;นะครับ ขอบคุณครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ทานอําพลมีอะไรครับ เชิญครับ
นายอําพล เวียงสิมา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ขอบคุณครับทานประธานสภาครับ ก็ขอขอบคุณทางกองปIองกันนะครับที่ชี้แจง อีกเรื่องอยากจะ
สอบถาม คื อ งบนี้ ปT แ ล; ว เราอนุ มั ติ ใ ห; ปT นี้ ก็ เ กิ ด ภั ย พอสมควร ไมวาจะเปU น น้ํ า ทวม ทั้ ง แมสาย ทั้ ง เทิ ง
ทั้งเชียงของ หลายอําเภอ แล;วทานทําไมไมทําการจัดซื้อครับ เพราะมันงายมาก ขอบคุณครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เชิญครับ เจ;าหน;าที่ชี้แจงด;วยครับ
พันจาเอกทวีป เชี่ยวสุวรรณ หัวหน.าฝ>ายการป?องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เรียน ทานประธานสภาทานสมาชิกผู;ทรงเกียรติครับ ในการจัดซื้อนะครับเนื่องจากเครื่องดับเพลิง
ชนิดหาบหามพร;อมอุปกรณนะครับ ก็ในการอุปกรณตางๆ เราจะต;องหามาตรฐานคือนอกเหนือจากมาตรฐาน
อุปกรณบางชนิด แม;กระทั่งในจังหวัดเชียงรายของเรา ที่เราในท;องถิ่นตางๆ เราก็สอบถามตัวนี้คอนข;างสเปค
ที่จะสูงกวาครับ ที่เราจะซื้อนะครับเพราะวาในการระบายน้ําอะไรตางๆ ตามสเปคให;เรากําหนดไว;นะครับ
1 นาที สูบน้ําไมน;อยกวา 2,000 ลิตร ตอนนี้ก็เลยคอนข;างที่จะใช;ระยะเวลาอยางที่ทานนายกได;กลาวไปแล;ว
ครับวา คอนข;างใช;เวลาในการเสาะหาวาอุปกรณตางๆ การจัดซื้ออุปกรณที่สวนควบตางๆ แล;วก็คอนข;างจะใช;
เวลาครับ ขออนุญาตนําเรียนครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับ เชิญทานทรงศรีครับ
/นางทรงศรี...

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

-11นางทรงศรี คมขํา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ดิ ฉั นทรงศรี คมขํ า สมาชิ กสภาองคการบริ หารสวนจั งหวัด เชี ยงราย อํ า เภอเมื อง เขต 2 คะ
ทานประธานคะ เราต;องขออนุญาตให;ฝJายเจ;าหน;าที่ฝJายบริหารชวยชี้แจงให;ครอบคลุมทุกทุกเรื่องได;ไหมคะ
อยางงานปIองกันนะคะทาน มี 2 เรื่อง ทานก็อธิบายอยูเรื่องเดียวคือเครื่องหาบหามพร;อมอุปกรณ อุปกรณ
กู;ภัยขับเคลื่อน 4 ล;อเคลื่อนที่เร็วพร;อมอุปกรณ ห;าล;านบาท ทานไมมีคําชี้แจงหรือคะ ทานกําลังกันเงินใน
จํานวนเงินที่สูงมาก ห;าล;านบาท ทานไมพยายามปกปIองหรือที่จะให;สภาเข;าใจหรือคะวาทําไมทานต;องกันเงิน
ทานถึงต;องให;เราอนุมัติหรือยกมือให;ทานกันเงิน ขออยาให;ได;ถามอยางนี้กันบอยๆ เลยคะ เพราะวาหลักฐาน
เอกสารก็มีอยูในมือทานกันหมดแล;ว วาทานมีเรื่องอะไรที่ทานควรจะต;องอภิปรายเพื่อที่จะให;เราอนุมัติในเรื่อง
กันเงินนะคะ ทานชวยอธิบายให;แจมชัดหนอยคะ ขอบพระคุณคะ
พันจาเอกทวีป เชี่ยวสุวรรณ หัวหน.าฝ>ายการป?องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เรียน ทานประธานครับ ทานสมาชิกผู;ทรงเกียรติครับ ขออนุญาตตอบในสวนของรถเคลื่อนที่เร็วสี่ล;อ
จํานวน 5 ล;านบาท โครงการนี้ทานผู;บริหารได;ชี้แจงแล;ว วา ในการจัดซื้อราคาครุภัณฑตั้งแต 5 ล;านบาท
เพราะเนื่องจากอุปกรณตางๆ ในการกู;ภัยเปUนอุปกรณที่นอกเหนือจากครุภัณฑนะครับเปUนเครื่องไม;เครื่องมือที่
นอกเหนือจากมาตรฐานครุ ภัณฑ เราได; ดําเนิ นการไปสืบ เสาะไมวาจะเปU นจากสํ า นัก งานปI องกั นบรรเทา
สาธารณภัย ในการที่เราจัดซื้อ เราได;มาแล;วครับ วาอุปกรณตางๆ จะต;องได;ประโยชนมากที่สุดในการชวย
เหลือในการใช;งาน ที่ผานมาจะสังเกตเห็นวาระบบไมวาเครื่องไม;เครื่องมือตางๆ มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ มี
การพัฒนาระบบไมวาจะเปUนเทคโนโลยีตางๆ เพราะฉะนั้นเครื่องไม;เครื่องมือที่ผลิต ห;างร;านผลิตมาทดแทน
คอนข;างผลิตมามากมาย เพราะฉะนั้นที่เราทําไมถึงต;องมาขอกันเงินในสวนนี้ก็เพื่อวาเราจะต;องหาวัสดุอุปกรณ
ที่มีความใช;แล;วคุ;มคาและเกิดประโยชนแกประชาชนแล;วใช;งานตามวัตถุประสงคที่เราตั้งไว; ขออนุญาตชี้แจง
ครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ขอบคุณครับ มีสมาชิกทานใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ เชิญทานอทิตาธร ครับ
นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาที่เคารพ ทานผู;บริหาร
ดิฉันอทิตาธร วันไชยธนวงศ อําเภอเทิง เขต 2 คือยังไมเข;าใจกอนที่จะมีการอนุมัติกันเงิน กันออกไป
ในสวนของงบประมาณตรงนี้คะก็อยากจะดูวาแล;ว โดยเฉพาะกรณีเกี่ยวข;องกับในสวนของกองปIองกัน 2
โครงการ วาคุณสมบัติที่ทานตั้งไว;นั้นหมายถึงวาเปUนอุปกรณที่เรานํามาใช;เพื่อแก;ไขป3ญหาเพื่อปIองกันป3ญหา
บรรเทาเบาบางหรือแก;ไขป3ญหาทางด;านของสาธารณภัยคุณสมบัติที่ตั้งเอาไว; 1 ปTที่ผานมาไมสามารถ
ดําเนินการจัดหาได;ตามคุณสมบัติที่ทานตั้งไว; แล;วหลังจากนี้ที่กันเงินออกไปทานจะสามารถจัดซื้อให;ตรงตาม
คุณสมบัติที่ทานตั้งไว;หรือไม อันนี้เปUนประเด็นหนึ่งเนื่องจากวาที่ถามเพราะกังวลวากรณีโครงการตางๆ เหลานี้
มันเปUนโครงการที่มีประโยชนคะ ตามที่ทานได;นําเรียนเอาไว;แล;วทานก็ได;ชี้แจงตอสภาแหงนี้ไปแล;วนะคะ ใน
สวนของจากรางข;อบัญญัติตั้งแตปT 60 ที่ผานมาแล;วเราใน 1 ปTมี 365 วัน 12 เดือน ทานไมสามารถ
ดําเนินการหา ดําเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณตางๆ เหลานี้ได; ดิฉันก็เปUนกังวลวาหากวาสภาแหงนี้ได;อนุมัติกัน
เงินออกไปแล;วทานยังจะไปดําเนินการได;อีกหรือไมนะคะ ก็ขอความชัดเจนตรงนี้ด;วยนะคะ ขอบพระคุณคะ
/นายสุธีระพงษ...

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

-12นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับ เชิญทางกองปIองกันได;ชี้แจงครับ
พันจาเอกทวีป เชี่ยวสุวรรณ หัวหน.าฝ>ายการป?องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เรียน ทานประธานสภาทานสมาชิกผู;ทรงเกียรติครับ สําหรับในการที่จะกันเงินไว;นะครับ อยางที่ได;
บอกไว;ในการพัฒนาเครื่ องไม;เครื่องมืออะไรตางๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีเราต;องคัดสรรคัดเลือกอุปกรณที่
ทันสมัยมากที่สุดนะครับในการชวยเหลือรถกู;ภัยเคลื่อนที่เร็ว มีทานสมาชิกบอกวาของมูลนิธิก็มีแล;ว ของ ปภ.
ก็มีแล;ว แตของเรา ซึ่งตาม พรบ.ปIองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา ๑๘ ครับ ระบุไว;วาให;
ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย เปUนรองผู;อํานวยการศูนยจังหวัด มีหน;าที่ในการจัดเตรียม
เครื่องไม;เครื่องมือในการชวยเหลือ และตอนนี้กองปIองกันบรรเทาสาธารณภัยบอกตรงๆ ครับ ไมมีเครื่องไม;
เครื่องมือในการชวยเหลือ แม;กระทั่งอุปกรณเราได;มีการฝ`กฝนแล;วนะครับ แตขาดเครื่องไม;เครื่องมือในการไป
ชวยเหลือประชาชน ในสวนรถกู;ภัยก็เหมือนกันนะครับเมื่อเกิดเหตุ จะมีมูลนิธิหรืออะไรตางๆ ตอนนี้เขาร;อง
ขอให;องคการบริหารสวนจังหวัดให;เข;าชวยเหลือ เพราะรถกู;ภัยขนาดเร็วจะประกอบด;วยในสวนของอุปกรณใน
การตัด ในการหาม ในการค้ํายัน เพื่อชวยเหลือผู;ประสบภัยในออกมาจากรถในตัวรถแล;ว ก็สงตอไปในทาง
โรงพยาบาล เพื่อในการชวยเหลือเพื่อไมให;เกิดการบาดเจ็บมากกวานั้นและก็เปUนการชวยชีวิต ชวยเหลือคน
โดยเฉพาะ เราเน;นถึงวาในจังหวัดเชียงรายเปUนพื้นที่แหลงทองเที่ยวและมีเทศกาลตางๆ มีประชาชนและ
นักทองเที่ยวเดินทางมาเที่ยวมากมาย และก็โดยเฉพาะมูลนิธิตางๆ อุปกรณเครื่องไม;เครื่องมือเขาก็มีจํากัด
เฉพาะของงบประมาณของเขา เราก็หนวยงานอีกทางหนึ่งซึ่งเปUนองคกรที่ใหญในของท;องถิ่นเรา ก็อยากจะมี
เครื่องไม;เครื่องมืออันนี้นะครับ ไว;ในการเตรียมความพร;อมในการชวยเหลือประชาชนและผู;ประสบภัยตอไป
ครับผม
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับ เชิญทานวัชรพงศครับ
นายวัชรพงศ ป@โย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภา คณะผู;บริหาร ทานสมาชิกผู;ทรงเกียรติทุกทาน
ผมนายวัชรพงศ ป6โย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย เขต 4 อําเภอเมืองครับ
ผมอยากจะสอบถามวาในการจัดซื้อ ถ;าตามสเปคที่ถูกต;องในระยะ 1 ปT ผมวานาจะซื้อได; ถ;าเราไมบิดเบือน
สเปคที่เขากําหนดมาให; แล;วบอกวาการแก;ไขป3ญหาเพื่อชวยในชีวิตและทรัพยสินของราษฎรประชาชนใน
จังหวัดเชียงรายหรือวาตางจังหวัดวาทําไมไมรีบซื้อ ถ;าตามสเปคต;องซื้อได;ครับที่เขากําหนดคณะกรรมการก็
ต;องพร;อมต;องซื้อได;แนนอน อันนี้หมายถึงวาไมถูกสเปค เราก็ไมสามารถจัดซื้อจัดจ;างได;นะครับ อันนี้คือหลัก
ในการซื้อของในการจัดซื้อของพัสดุ ผมวาการจัดซื้อจัดจ;างนั้น ผมก็อยากจะให;ตามเสปคและวัตถุประสงคที่จะ
ซื้อ ซื้อให;มันตามวัตถุประสงคต;องเรงรีบที่จะทํา ในระยะหนึ่งปTผมวานาจะซื้อได; ถ;าวามันไมผิดสเปค ผมขอนํา
เรียนครับผม
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับขอบคุณครับ มีอะไรเพิ่มเติมเชิญครับ เชิญทานวสุพลครับ
/นายวสุพล...

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

-13นายวสุพล จตุรคเชนทรเดชา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ทาน ประธานสภาที่เคารพ เพื่อนสมาชิกสภาผู;ทรงเกียรติ
กระผมวสุพล จตุรคเชนทรเดชา เขต 1 อําเภอเชียงของ ก็คงจะต;องได;นําเรียนสภาแหงนี้นะครับ
วาวันนี้แหละมันเปUนในญัตติวาระของการขออนุมัติกันเงินนะครับ กรณีมิได;กอหนี้ผูกพัน ยิ่งประเด็นคําถาม
ตรงๆ เลยครับไมได;ถามวาครุภัณฑที่ทานจะขอกันเงินมานี้นะครับ วาจะเอาไปใช;อะไร ใช;เพื่อประโยชนใด
เพราะมันผานขั้นตอนพวกนี้มาหมดละครับ ถ;าบอกวาจะเอาครุภัณฑเหลานี้ไปใช;เพื่อการใดใช;ประโยชนอะไร
หรือวาจัดซื้อจัดจ;างไปแล;วมันจะไปวิธีไหน ขั้นตอนมันเยอะตั้งแตกระบวนการการจัดทําแผนพัฒนานู;นละ
หรือไมงั้นก็อยูในกระบวนการการพิจารณางบประมาณ ตอนนี้ทางสภาเรายิงคําถามตรงๆ ครับวาหนึ่งปTที่ผาน
มาหรื อบางโครงการสองปTนะครั บ ทานติด ขัดอะไรนะครับ ทานติ ดขัด อะไรถึงไมได; จัดซื้ อจั ดจ;า งไมได; จัด
ดําเนินการโครงการ นี่คือคําถามตรงๆ ของทางด;านสภานะครับ ไมได;ถามวาเพื่อประโยชนอะไรในการจัดซื้อ
จัดจ;างครุภัณฑมันก็เลยเปUนที่มาของการตอบคําถาม ไมเข;าใจตรงกันนะครับ ดีไมดีผมพวงไปอีกบอกวา 1 ปT
ที่ผานมาหรือ 2 ปTที่ผานมาครุภัณฑเหลานี้โครงการกอสร;างพวกนี้นะครับ ทั้งโครงสร;างพื้นฐานก็ดี ครุภัณฑที่
จําเปUนที่ฝJายบริหารได;แถลงไว;ตอสภาบอกวาผมมีความจําเปUนตั้งแตรุนแรกปT 59 ที่ผานมามีความจําเปUนที่ต;อง
เรงดําเนินการต;องจัดทําจัดซื้อจัดจ;างอยางนั้นอยางนี้นะครับ แตบัดนี้ยังไมดําเนินการเดี๋ยวได;ย;อนกลับกันอีก
วาหนึ่งปTหรือ 2 ปTที่ผานมา แล;วเอาเวลาไปเอาเจ;าหน;าที่ของทานเกณฑไปอบรมตามพื้นที่ตางๆ เดียวมันก็ยุง
ไปกันใหญอีกจนไมมีเวลาจัดซื้อจัดจ;างครุภัณฑ หรือดําเนินโครงการแก;ไขป3ญหาให;กับพี่น;องประชาชนนะครับ
มันก็จะเลยเถิดไปกันใหญทั้งนี้ทั้งนั้นครับ ถ;าหากวาไมมีสมาชิกผู;ใดอภิปรายแล;วครับ ซึ่งก็นั่งฟ3งอยูวาทั้งฝJาย
บริ ห ารและฝJ า ยสภาก็ ไ ด; ซั ก ถามตลอดจนได; ต อบคํ า ถามตอกั น และกั น มาพอสมควรแล; ว ก็ ข อให; ท าน
ประธานสภาได;ใช;ดุลพินิจ เพื่อขอมติตอสภาแหงนี้ตอไป โดยผมได;นําเสนอเพื่อพิจารณาเปUนรายโครงการไป
กราบขอบคุณครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับขอบคุณครับ ก็การพิจารณาครับ ผมก็ขอใช;ดุลพินิจในฐานะประธานสภานะครับ ก็จะให;มีการ
พิจารณาเปUนรายการไปนะครับ ก็คงจะมีการสอบถามขอมติคล;ายๆ กับเมื่อตอนที่เรามีการพิจารณาเรื่องของ
การแปรญัตติงบประมาณ ก็คือจะถามเปUนข;อๆ ไปนะครับ ก็คงไมมีทานใดที่จะชี้แจงเพิ่มเติมนะครับถ;าไมมี
ชี้แจงเพิ่มเติม ผมก็จะได;ขอมติเปUนทีละรายการนะครับ
การขออนุมัติกันเงินกรณีไมได;กอหนี้ผูกพันตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายนะครับ ตาม
ข; อ บั ญ ญั ติ อ งคการบริ หารสวนจั ง หวั ด เชี ย งราย คาครุ ภั ณ ฑที่ ดิ น และสิ่ ง กอสร; า งเพื่ อ ขอกั น เงิ น ออกไป
ปTงบประมาณถึง 30 กันยายน 2561 โครงการของปTงบประมาณ 2559 จํานวน 3 รายการ หมวดคา
ครุภัณฑ รายการที่ 1 เครื่องออกกําลังกายฟ6ตเนส จํานวนงบประมาณ 600,000.-บาทนะครับ ผมขอมตินะ
ครับ มีสมาชิกทานใดเห็นชอบกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินตามข;อบัญญัติขององคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงราย ตามรายการเครื่องออกกําลังกายฟ6ตเนส จํานวนเงิน 600,000.-บาทนะครับ ทานใดเห็นชอบให;มี
การอนุมัติให;กันเงิน ขอมติด;วยครับ ทานใดเห็นชอบขอมติด;วยครับเครื่องออกกําลังกายฟ6ตเนสครับ ทานใดไม
เห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ ไมมีนะครับ เปUนอันวาที่สภาแหงนี้นะครับ เห็นชอบการอนุมัติกันเงินและขยาย
เวลาเบิกจายเงินตามข;อบัญญัติองคการบริหารจังหวัดเชียงรายนะครับ รายการเครื่องออกกําลังกายฟ6ตเนส
จํานวนงบประมาณ 600,000.-บาทนะครับ
ด;วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 23 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง
/รายการที่ 2...
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-14รายการที่ 2 หมวดคาที่ ดิน และสิ่ งกอสร;า ง โครงการกอสร;า งอาคารโดมลานกี ฬ าในรมโรงเรี ย น
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย จํานวนเงิน 15 ล;านบาทนะครับ มีสมาชิกทานใดเห็นชอบให;กันเงิน
และขยายเวลาเบิกเงินโปรดยกมือขึ้นครับขอบคุณครับ ทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ ไมมีนะครับ
เปUนอันวาที่สภาแหงนี้ให;การเห็นชอบนะครับอนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกเงินนะครับ รายการโครงการ
กอสร;างอาคารโดมลานกีฬาในรมลงโรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายงบประมาณ 15 ล;านบาท
นะครับ
ด;วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 23 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง
รายการที่ 3 กอสร;างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหวางหมูที่ 1 ตําบลแมเจดียใหม กับหมูที่ 14
ตําบลแมเจดีย อําเภอเวียงปJาเปIา จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 3 ล;านบาท ผมขอมตินะครับ มีสมาชิกทานใด
เห็นชอบอนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกเงิน ตามข;อบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย โครงการ
สะพาน คสล. เชื่อมหมูที่ 1 ตําบลแมเจดียใหม ถึงหมูที่ 14 ตําบลแมเจดีย อําเภอเวียงปJาเปIา จังหวัดเชียงราย
งบประมาณ 3 ล;านบาทนะครับ ทานใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ ขอบคุณครับ ทานใดไมเห็นชอบโปรดยก
มือขึ้นครับ ไมมีนะครับ เปUนอันวาที่สภาแหงนี้นะครับ ได;ให;ความเห็นชอบอนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิก
จายเงิน นะครั บโครงการกอสร; า งสะพาน คสล.เชื่ อมระหวางหมู ที่ 1 ตํา บลแมเจดี ยใหม ไปหมู ที่ 14
ตําบลแมเจดีย อําเภอเวียงปJาเปIา งบประมาณ 3 ล;านบาท
ด;วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 23 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง
การขออนุมัติกันเงินกรณีมิได;กอหนี้ผูกพันนะครับตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ตาม
ข;อบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสร;าง เพื่อขอกันเงินออกไปอีก 1
ปTงบประมาณ ถึง 30 กันยายน พุทธศักราช 2561 ของปTงบประมาณ 2560
หมวดคาครุภัณฑ
รายการที่ 1 นะครับ รายการติดตั้งระบบกล;องวงจรป6ด cctv งบประมาณ 593,470.-บาท
มีสมาชิ กทานใดเห็ นชอบอนุมั ติกันเงิน และขยายเวลาเบิ กเงินโปรดยกมือขึ้นครับ ขอบคุณ ครั บ ทานใดไม
เห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ ไมมีนะครับ เปUนอันวาที่สภาแหงนี้ ได;ให;ความเห็นชอบการอนุมัติกันเงินและขยาย
เวลาเบิกเงินของโครงการติดตั้งระบบกล;องวงจรป6ด cctv นะครับ งบประมาณ 593,470.-บาทนะครับ
ด;วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 23 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง
รายการที่ 2 รถอุปกรณกู;ภัยขับเคลื่อน 4 ล;อ เคลื่อนที่เร็วพร;อมอุปกรณนะครับ งบประมาณ 5 ล;าน
บาท มีสมาชิกทานใดเห็นชอบให;อนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกเงินของโครงการรถกู;ภัยเคลื่อน 4 ล;อ จํานวน
5 ล;านบาท โปรดยกมือขึ้นครับ ขอบคุณครับ มีทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ ขอบคุณครับ เปUนอันวา
ที่สภาแหงนี้มีมติไมเห็นชอบนะครับ ในการอนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกเงิน
ด;วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 1 เสียง ไมเห็นชอบ 22 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง

/รายการที่ 3...
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-15รายการที่ 3 เครื่องดับเพลิ งชนิด หาบหามพร;อมอุ ปกรณ งบประมาณ 900,000.-บาทนะครั บ
มีสมาชิกทานใดเห็นชอบให;อนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงิน โครงการเครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม
พร;อมอุปกรณ งบประมาณ 900,000.-บาท โปรดยกมือขึ้นครับ มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น
ครับ เปUนอันวาที่สภาแหงนี้ มีมติไมเห็นชอบการอนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินตามข;อบัญญัติของ
องคการบริหารสวนจังหวัด รายการเครื่องดับเพลิงชนิดหาบหามพร;อมอุปกรณ จํานวนเงิน 900,000.-บาท
นะครับ
ด;วยคะแนนเสียงไมเห็นชอบ 20 เสียงนะครับ งดออกเสียง 5 เสียงครับ
รายการที่ 4 ชุดกล;องวงจรป6ด จํานวนงบประมาณ 1,302,000.-บาทนะครับ มีสมาชิกทานใด
เห็นชอบอนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินนะครับ โปรดยกมือขึ้นครับ มีทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือ
ขึ้นครับ ไมมีนะครับ เปUนอันวาที่สภาแหงนี้ มีมติเห็นชอบ การอนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินโครงการ
จัดซื้อกล;องวงจรป6ดนะครับด;วยงบประมาณ 1,302,000.-บาท
ด;วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 23 เสียงนะครับ งดออกเสียง 2 เสียงนะครับ
รายการที่ 5 จัดซื้อรถบรรทุกดีเซลขนาด 6 ตัน 6 ล;อ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี
จํานวน 1 คัน งบประมาณ 2,500,000.-บาทนะครับ มีสมาชิกทานใดเห็นชอบอนุมัติการกันเงินและขยาย
เวลาเบิกจายเงินนะครับ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขนาด 6 ล;อ งบประมาณ 2,500,000.-บาท โปรดยกมือ
ขึ้นครับ ขอบคุณครับ มีทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ เปUนอันวาที่สภาแหงนี้นะครับ เห็นชอบการ
อนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินนะครับ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซลขนาด 6 ตัน หกล;อปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 6000 ซีซี วงเงินงบประมาณ 2,500,000.-บาท
ด;วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 23 เสียงนะครับ งดออกเสียง 2 เสียงครับ
รายการที่ 6 กล;องระดับนะครับ งบประมาณ 102,000.-บาทนะครับ ของสํานักการชาง มีสมาชิก
ทานใดเห็นชอบอนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินโปรดยกมือขึ้นครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกทานใดไม
เห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ ไมมีนะครับ เปUนอันวาที่สภาแหงนี้เห็นชอบการอนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิก
จายเงินโครงการกล;องระดับ งบประมาณ 102,000.-บาทนะครับ
ด;วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 23 เสียง งดออกเสียง 2 เสียงนะครับ
รายการที่ 7 ไม;สต\าฟวัดระดับ งบประมาณ 15,000.-บาทนะครับ มีสมาชิกทานใดเห็นชอบอนุมัติ
กันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินโปรดยกมือขึ้นครับ มีทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ อันเปUนวาที่สภา
แหงนี้ ในความเห็นชอบการอนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงิน โครงการไม;สตาฟวัดระดับงบประมาณ
15,000.-บาทนะครับ
ด;วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 23 เสียง งดออกเสียง 2 เสียงนะครับ
รายการที่ 8 อากาศยานไร;คนขับ(โดรน) งบประมาณ 253,600.-บาท มีสมาชิกทานใดเห็นชอบ
อนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินโครงการอากาศยานไร;คนขับ(โดรน) โปรดยกมือขึ้นครับ ขอบคุณครับ
มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ ไมมีนะครับ เปUนอันวาที่สภาแหงนี้นะครับ ได;ให;ความเห็นชอบ
อนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินนะครับโครงการอากาศยานไร;คนขับรถ(โดรน) วงเงินงบประมาณ
253,600.-บาทนะครับ
ด;วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 23 เสียง งดออกเสียง 2 เสียงนะครับ
/รายการที่ 9...

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

-16รายการที่ 9 โปรแกรมเขี ยนควิ ก ดี ไซน วงเงิ น งบประมาณ 187,250.-บาท มี ส มาชิ ก ทานใด
เห็นชอบอนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินโปรดยกมือขึ้นครับ มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น
ครับ ไมมีนะครับ อันเปUนวาที่สภาแหงนี้ เห็นชอบอนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินโครงการโปรแกรม
เขียนแบบควิกดีไซนนะครับ งบประมาณ 187,250.-บาท
ด;วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 23 เสียง งดออกเสียง 2 เสียงนะครับ
รายการที่ 10 โปรแกรมเขียนแบบควิกโร;ด งบประมาณ 64,200.-บาท มีสมาชิกทานใดเห็นชอบ
อนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินยกมือขึ้นครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น
ครับ เปUนอันวาที่สภาแหงนี้ ด;วยความเห็นชอบอนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงิน โปรแกรมเขียนแบบ
ควิกโร;ด วงเงินงบประมาณ 64,200.-บาทนะครับ
ด;วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 23 เสียง งดออกเสียง 2 เสียงนะครับ
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสร;าง
รายการที่ 1 โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารโรงอาหารโรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
งบประมาณ 2 ล;านบาทนะครับ มีสมาชิกทานใดเห็นชอบการอนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินโปรดยก
มือขึ้นครับ มีทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ ไมมีนะครับ เปUนอันวาที่สภาแหงนี้ เห็นชอบการอนุมัติกัน
เงินและขยายเวลาเบิกจายเงินนะครับ ตามโครงการปรับปรุง ซอมแซมอาคารโรงอาหารโรงเรียนองคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงรายวงเงินงบประมาณ 2 ล;านบาทนะครับ
ด;วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 23 เสียง งดออกเสียง 2 เสียงนะครับ
รายการที่ 2 กอสร;า งห; องน้ํา ภายในศูนยบูร ณาการ การเรี ยนรู;และนันทนาการ สนามกีฬ ากลาง
งบประมาณ 5 ล;านบาทนะครับ มีสมาชิกทานใดเห็นชอบการอนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินตาม
ข;อบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย โปรดยกมือขึ้นครับ มีทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ ไม
มีนะครับ เปUนอันวาที่สภาแหงนี้ เห็นชอบ การอนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงิน ตามโครงการกอสร;าง
ห;องน้ําภายในศูนยบูรณาการ การเรียนรู;และนันทนาการ สนามกีฬากลาง งบประมาณ 5 ล;านบาท
ด;วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 23 เสียง งดออกเสียง 2 เสียงนะครับ
รายการที่ 3 โครงการติดตั้งหม;อแปลงไฟฟIาภายในศูนยบูรณาการ การเรียนรู;และนันทนาการ สนาม
กีฬากลาง งบประมาณ 4 ล;านบาท มีสมาชิกทานใดเห็นชอบการอนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินโปรด
ยกมือขึ้นครับ มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ ไมมีนะครับ เปUนอันวาที่สภาแหงนี้นะครับได;มี
มติเห็นชอบอนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินนะครับ โครงการติดตั้งหม;อแปลงไฟฟIาภายในศูนยบูรณ
การ การเรียนรู;และนันทนาการ สนามกีฬากลาง วงเงินงบประมาณ 4 ล;านบาท
ด;วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 23 เสียงนะครับ งดออกเสียง 2 เสียงครับ

/รายการที่ 4...
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-17รายการที่ 4 โครงการปรับปรุงหลังคาห;องน้ําเก;าอี้อัฒจันทรและสวนประกอบภายในอัฒจันทรหนึ่ง
สนามฟุตบอลหนึ่ง ภายในศูนยบูรณาการ การเรียนรู;และนันทนาการสนามกีฬากลาง วงเงินงบประมาณ 8
ล;านบาทนะครับ มีสมาชิกทานใดเห็นชอบการอนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินโปรดยกมือขึ้นครับ
มีทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ ไมมีนะครับ เปUนอันวาที่สภาแหงนี้นะครับ ได;มีมติเห็นชอบการอนุมัติ
กันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินนะครับโครงการปรับปรุงหลังคาห;องน้ําเก;าอี้อัฒจันทรและสวนประกอบ
ภายในอัฒจันทรหนึ่ง สนามฟุตบอลหนึ่ง ภายในศูนยบูรณาการ การเรียนรู;และนันทนาการสนามกีฬากลาง
งบประมาณ 8 ล;านบาท
ด;วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 23 เสียง งดออกเสียง 2 เสียงนะครับ
รายการที่ 5 โครงการปรับปรุงซอมแซมลูวิ่งลานกรีฑาและสนามหญ;าสนามฟุตบอลหนึ่ง วงเงิน
งบประมาณ 15 ล;านบาทนะครับ มีสมาชิกทานใดเห็นชอบการอนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินโปรด
ยกมือขึ้นครับ มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ ไมมีนะครับ เปUนอันวาที่สภาแหงนี้ให;ความ
เห็นชอบการอนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินนะครับ โครงการปรับปรุงซอมแซมลูวิ่งลานกรีฑาและ
สนามหญ;าสนามฟุตบอลหนึ่ง งบประมาณ 15 ล;านบาท
ด;วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 23 เสียง งดออกเสียง 2 เสียงนะครับ
รายการที่ 6 โครงการติดตั้งสกอรบอรดใหมพร;อมโครงสร;างบริเวณสนามฟุตบอลหนึ่ง และติดตั้ง
สกอรบอรดเดิมพร;อมโครงสร;างในโรงยิมเนเซียมภายในศูนยบูรณาการการเรียนรู;และนันทนาการสนามกีฬา
กลาง งบประมาณ 3 ล;านบาทนะครับ มีสมาชิกทานใดเห็นชอบการอนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงิน
โปรดยกมือขึ้นครับ มีทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ ไมมีนะครับ เปUนอันวาที่สภาแหงนี้นะครับได;ให;
ความเห็นชอบอนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินนะครับ โครงการติดตั้งสกอรบอรดใหมพร;อมโครงสร;าง
บริเวณสนามฟุตบอลหนึ่ง และติดตั้งสกอรบอรดเดิมพร;อมโครงสร;างในโรงยิมเนเซียมภายในศูนยบูรณาการ
การเรียนรู;และนันทนาการสนามกีฬากลางนะครับ วงเงินงบประมาณ 3 ล;านบาท
ด;วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 22 เสียง งดออกเสียง 2 เสียงนะครับ
รายการที่ 7 โครงการกอสร;างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซิล เชื่อมระหวางหมูที่ 6 ตําบล
ดอยลาน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และหมูที่ 6 ตําบลเชียงเคี่ยน อําเภอเทิง จังหวัดเชียงรายนะครับ
งบประมาณ 1 ล;านบาทนะครับ มีสมาชิกทานใดเห็นชอบการอนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินโปรดยก
มือขึ้นครับ ขอบคุณครับ ทีทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ ไมมีนะครับ เปUนอันวาที่สภาแหงนี้นะครับ
ได;ให;ความเห็นชอบการอนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินนะครับ โครงการกอสร;า งถนนลาดยางผิว
จราจรพาราเคพซิล เชื่อมระหวางหมูที่ 6 ตําบลดอยลาน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และหมูที่ 6 ตําบล
เชียงเคี่ยน อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 1 ล;านบาทนะครับ
ด;วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 23 เสียง งดอกเสียง 2 เสียงครับ
ตอไปรายการที่ 8 และ 9 เชิญทานปฏิบัติหน;าที่นายกครับ

/นายบรรเจิด...
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-18นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด ปฏิบัติหน.าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาและทานสมาชิกผู;ทรงเกียรติทุกทานครับ
ผมนายบรรเจิด ภูสมศรี ปฏิบัติหน;าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย สําหรับรายการที่ 8
กับ 9 นะครับ เนื่องจากข;อมูลยังคลาดเคลื่อนครับจริงๆ แล;วได;มีการแก;ไขในสภาไปครั้งหนึ่งแล;วครับ แตด;วย
ทางกองพัสดุและทรัพยสินไมได;ลิงคข;อมูลกัน ก็รายการที่ 8 กอสร;างอาคารศูนยการเรียนรู;ด;านการเกษตร
ประจํ า อํ า เภอแมสาย หมู ที่ 13 ตํ า บลบ; า นด; า ย อํ า เภอแมสาย จั ง หวั ด เชี ย งรายครั บ งบประมาณ
1,400,000.-บาท ขอแก;ไขจากตําบลบ;านด;าย เปUนตําบลแมสายนะครับ สําหรับรายการที่ 9 กอสร;างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางหมูที่ 3 ตําบลทาข;าม ถึงหมูที่ 3 ตําบลปอ อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย
งบประมาณ 1,120,000.-บาทนะครับ ขอแก;ไขเปUนกอสร;างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟ3ลทติกคอนกรีต
เชื่อมระหวางหมูที่ 3 ตําบลทาข;าม ถึงหมูที่ 3 ตําบลปอ อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย ซึ่งในข;อเท็จจริง
ทางสภาได;อนุมัติให;แก;ไขไปแล;วนะครับ ขอแก;ไขให;ตรงกับข;อเท็จจริงนะครับ
นายสุธีระพงษ วันไชยธนวงศ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ขอบคุณครับ ก็มีการแก;ไข 2 รายการนะครับ รายการแรกก็คือ รายการที่ 8 แก;จากตําบลบ;านด;าย
เปUนตําบลแมสาย สวนรายการที่ 9 แก;จากผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเปUนเปUนผิวจราจรแบบแอสฟ3ลทติก
คอนกรีต ผมขอดําเนินการตอไปนะครับ
รายการที่ 8 โครงการกอสร;างอาคารศูนยการเรียนรู;ด;านการเกษตรประจําอําเภอแมสาย หมูที่ 13
ตําบลแมสาย อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 1,400,000.-บาท มีสมาชิกทานใดเห็นชอบการ
อนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินโปรดยกมือขึ้นครับ มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ ไม
มีนะครับ เปUนอันวาที่สภาแหงนี้ให;ความเห็นชอบการอนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินตามโครงการ
กอสร;างอาคารศูนยการเรียนรู;การเกษตรประจําอําเภอแมสาย หมูที่ 13 ตําบลแมสาย อําเภอแมสาย จังหวัด
เชียงรายนะครับ งบประมาณ 1,400,000.- บาทนะครับ
ด;วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 23 เสียง งดออกเสียง 2 เสียงนะครับ
รายการที่ 9 โครงการกอสร;างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟ3ลทติกคอนกรีต เชื่อมระหวางหมูที่ 3
ตําบลทาข;าม ถึงหมูที่ 3 ตําบลปอ อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงรายนะครับ งบประมาณ 1,120,000.-บาท
นะครับ มีสมาชิกทานใดเห็นชอบการอนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินโปรดยกมือขึ้นครับ ขอบคุณครับ
มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ ไมมีนะครับ เปUนอันวาที่สภาแหงนี้ เห็นชอบการอนุมัติกันเงิน
และขยายเวลาเบิกจายเงินนะครับโครงการกอสร;างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟ3ลทติกคอนกรีตนะครับ หมูที่
3 ตําบลทาข;าม ถึงหมูที่ 3 ตําบลปอ อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงรายนะครับ งบประมาณ 1,120,000.บาทนะครับ
ด;วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 22 เสียง งดออกเสียง 2 เสียงนะครับ
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-19รายการที่ 10 โครงการกอสร;างตกแตงอาคารตกแตงภายในอาคารจําหนายสินค;าผลิตภัณฑท;องถิ่น
เชียงราย ลานธรรมเฟส 3 งบประมาณ 2,500,000.-บาท มีสมาชิกทานใดเห็นชอบอนุมัติกันเงินและขยาย
เวลาเบิกจายเงินโปรดยกมือขึ้นครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ ไมมีนะครับ
เปUนอันวาที่สภาแหงนี้นะครับได;มีมติเห็นชอบการอนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินโครงการกอสร;า ง
ตกแตงภายในอาคารจํ า หนายสิ น ค; า ผลิ ต ภั ณ ฑท; อ งถิ่ น เชี ย งราย ลานธรรมเฟส 3 งบประมาณ
2,500,000.- บาท
ด;วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 21 เสียง งดออกเสียง 2 เสียงนะครับ
รายการที่ 11 กอสร;างปIายประชาสัมพันธบริเวณลานธรรมนะครับ ศาลากลางหลังแรก งบประมาณ
3,500,000.- บาท มีสมาชิกทานใดเห็นชอบการอนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินนะครับโปรดยกมือ
ขึ้นครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ ไมมีนะครับ เปUนอันวาที่สภาแหงนี้นะ
ครับ มีมติเห็นชอบการอนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินนะครับโครงการกอสร;างปIายประชาสัมพันธ
บริเวณลานธรรม ศาลากลางหลังแรกนะครับ วงเงินงบประมาณ 3,500,000.- บาท
ด;วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 21 เสียง งดออกเสียง 2 เสียงนะครับ
รายการที่ 12 โครงการซอมสร;างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟ3ลทติกคอนกรีต พร;อมวางทอระบายน้ํา
สายทาง ชร. 5090 เชื่อมระหวางหมูที่ 8 ตําบลปล;อง ถึงหมูที่ 3 ตําบลหนองแรด อําเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย งบประมาณ 2,000,000.-บาทนะครับ มีสมาชิกทานใดเห็นชอบอนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิก
จายเงินนะครับ โปรดยกมือด;วยครับ ทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ เปUนอันวาที่สภาแหงนี้นะครับได;มี
มติเห็นชอบอนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินโครงการซอมสร;า งถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟ3ลทติก
คอนกรีต พร;อมวางทอระบายน้ําสายทางชอง ชร.5090 เชื่อมระหวางหมูที่ 8 ตําบลปล;องถึงหมูที่ 3 ตําบล
หนองแรด อําเภอเทิง จังหวัดเชียงรายนะครับ วงเงินงบประมาณ 2,000,000.- บาท
ด;วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 22 เสียง งดออกเสียง 2 เสียงนะครับ
รายการที่ 13 ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข;ามแมน้ําลาว เชื่อมระหวางหมูที่ 1 ตําบลแมพริก
ถึงหมูที่ 16 ตําบลปJาแดด อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 3,500,000.-บาทนะครับ มีสมาชิก
ทานใดเห็นชอบการอนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินโปรดยกมือขึ้นครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกทานใด
ไมเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ เปUนอันวาที่สภาแหงนี้นะครับมีมติเห็นชอบการอนุมัติการกันเงินและขยาย
เวลาเบิกจายเงิน โครงการขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับ ข;ามแมน้ําลาวเชื่อมระหวางหมูที่ 1 ตําบล
แมพริก ถึงหมูที่ 16 ตําบลปJาแดด อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงรายนะครับ วงเงินงบประมาณ 3,500,000.บาทนะครับ
ด;วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 23 เสียง งดออกเสียง 2 เสียงนะครับ
รายการที่ 14 โครงการขุดลอกแมน้ําพุงนะครับ ชวงระหวางหมูที่ 7 ตําบลปJาแดดถึงหมูที่ 7 ตําบล
สันมะคา อําเภอปJาแดด จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 1,000,000.-บาท มีสมาชิกทานใดเห็นชอบการอนุมัติ
กันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินโปรดยกมือขึ้นครับ ไมมีนะครับ มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น
ครับ ขอบคุณครับ เปUนอันวาที่สภาแหงนี้นะครับ ไมเห็นชอบการอนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินนะ
ครับโครงการขุดลอกแมน้ําพุงชวงระหวางหมูที่ 7 ตําบลปJาแดดถึงหมูที่ 7 ตําบลสันมะคา อําเภอปJาแดด
จังหวัดเชียงรายนะครับ วงเงินงบประมาณ 1,000,000.-บาท
ด;วยคะแนนเสียงไมเห็นชอบ 23 เสียงนะครับ งดออกเสียง 2 เสียงครับ
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-20รายการที่ 15 โครงการกอสร;างเขื่อนปIองกันตลิ่งแมน้ําลาว สําหรับหมูที่ 8 ตําบลหงาว อําเภอเทิง
จังหวัดเชียงรายนะครับ งบประมาณ 1,000,000.-บาท มีสมาชิกทานใดเห็นชอบการอนุมัติกันเงินและขยาย
เวลาเบิกจายเงินโปรดยกมือขึ้นครับ มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ ไมมีนะครับ เปUนอันวาสภา
แหงนี้ มีมติเห็นชอบอนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินโครงการกอสร;างเขื่อนปIองกันตลิ่งแมน้ําลาว
สําหรับหมูที่ 8 ตําบลหงาว อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 1,000,000.-บาท
ด;วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 23 เสียง งดออกเสียง 2 เสียงนะครับ
รายการที่ 16 โครงการกอสร; า งเขื่ อนปI องกั น ตลิ่ ง แมน้ํ า หงาวนะครับ สํา หรั บ หมูที่ 13, 14
ตําบล หงาว อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 1,300,000.-บาท มีสมาชิกทานใดเห็นชอบการอนุมัติ
กันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินโปรดยกมือขึ้นครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น
ครับ ไมมีนะครับ เปUนอันวาที่สภาแหงนี้นะครับมีมติเห็นชอบการอนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินตาม
ข;อบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด โครงการกอสร;างเขื่อนปIองกันตลิ่งแมน้ําหงาว สําหรับหมูที่ 13, 14
ตําบลหงาว อําเภอเทิง จังหวัดเชียงรายนะครับ งบประมาณ 1,300,000.-บาท
ด;วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 23 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง
รายการที่ 17 โครงการขุดลอกลําน้ํางาว ชวงระหวางหมูที่ 5 ตําบลปอ ถึงหมูที่ 2 ตําบลทาข;าม
อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 400,000.-บาทนะครับ มีสมาชิกทานใดเห็นชอบการอนุมัติกัน
เงินและขยายเวลาเบิกจายเงินโปรดยกมือขึ้นครับ ขอบคุณครับมีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ
ไมมีนะครับ เปUนอันวาที่สภาแหงนี้ ได;มีมติเห็นชอบการอนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงิน โครงการ
ขุดลอกลําน้ํางาวชวงระหวางหมูที่ 5 ตําบลปอ ถึงหมูที่ 2 ตําบลทาข;าม อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย
งบประมาณ 400,000.- บาท
ด;วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 23 เสียง งดออกเสียง 2 เสียงนะครับ
รายการที่ 18 โครงการกอสร;างถนนลาดยางแอสฟ3ลทติกคอนกรีตเชื่อมระหวางหมูที่ 6 ตําบลแมคํา
อําเภอแมจัน ถึงหมูที่ 3 ตําบลแมฟIาหลวง อําเภอแมฟIาหลวง จังหวัดเชียงรายนะครับ วงเงินงบประมาณ
2,000,000.-บาท มี ส มาชิ ก ทานใดเห็ นชอบการอนุ มั ติกั นเงิ นและขยายเวลาเบิ กจายเงิ นโปรดยกมื อขึ้ น
ครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ ไมมีนะครับ เปUนอันวาที่สภาแหงนี้มีมติ
เห็นชอบการอนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินโครงการกอสร;างถนนลาดยางแอสฟ3ลทติกคอนกรีตเชื่อม
ระหวางหมูที่ 6 ตําบลแมคํา อําเภอแมจัน ถึงหมูที่ 3 ตําบลแมฟIาหลวง อําเภอแมฟIาหลวง จังหวัดเชียงราย
งบประมาณ 2,000,000.- บาท
ด;วยคะแนนเสียง 23 เสียง งดออกเสียง 2 เสียงนะครับ
รายการที่ 19 โครงการกอสร;างทางวงเวียนกลับรถพร;อมลานจอดรถผิวทางลาดยางแอสฟ3ลทติก
คอนกรี ต บริ เ วณหน; า วั ด พระธาตุ ด อยตุ ง ตํ า บลห; ว ยไคร; อํ า เภอแมสาย จั ง หวั ด เชี ย งราย งบประมาณ
2,000,000.- บาท มีสมาชิกทานใดเห็นชอบการอนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินโปรดยกมือขึ้นครับ
ขอบคุณครับ มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ ไมมีนะครับเปUนอันวาที่สภาแหงนี้นะครับมีมติ
เห็ นชอบการอนุ มัติแ ละขยายเวลาเบิ กจายเงิ นอนุ มัติ กั นเงิ นและขยายเวลาเบิ กจายเงิ นนะครับ โครงการ
กอสร;างทางวงเวียนกลับรถพร;อมลานจอดรถผิวทางลาดยางแอสฟ3ลทติกคอนกรีตบริเวณหน;าวัดพระธาตุ
ดอยตุง ตําบลห;วยไคร; อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 2,000,000.- บาท
ด;วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 23 เสียง งดออกเสียง 2 เสียงนะครับ
/รายการที่ 20...
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-21รายการที่ 20 โครงการกอสร;างถนนลาดยางพาราเคพซิล เชื่อมระหวางหมูที่ 6 ตําบลแมสายถึง
หมูที่ 8 ตําบลศรีเมืองชุม อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย วงเงินงบประมาณ 5,000,000.-บาทนะครับ
มี ส มาชิ กทานใดเห็ น ชอบการอนุ มั ติ กั น เงิ น และขยายเวลาเบิ ก จายเงิ น โปรดยกมื อขึ้ นครั บ ขอบคุ ณครั บ
มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ ไมมีนะครับ เปUนอันวาที่สภาแหงนี้มีมติเห็นชอบนะครับการ
อนุมัติการเงินและขยายเวลาเบิกจายเงิน โครงการกอสร;างถนนลาดยางพาราเคพซิลเชื่อมระหวางหมูที่ 6
ตําบลแมสายถึงหมูที่ 8 ตําบลศรีเมืองชุม อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 5,000,000.-บาท
ด;วยคะแนนเห็นชอบ 23 เสียง งดออกเสียง 2 เสียงนะครับ
การขออนุมั ติกั นเงิ นกรณีก อหนี้ผูก พันตอสภาองคการบริหารสวนจั งหวัดเชีย งรายตามข; อบั ญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสร;างเพื่อขอขยายเวลาเบิกจายเงินตออีก 6
เดือน ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 มีจํานวน 3 โครงการ เปUนวงเงินงบประมาณ 2,128,000.-บาท นะครับ
ผมขอมติครั้งเดียว 3 รายการเลยนะครับ มีสมาชิกทานใดนะครับเห็นชอบการอนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิก
จายเงินตามที่ทานปฏิบัติหน;าที่นายกได;แถลงขออนุมัติกันเงินกรณีกอหนี้ผูกพันตอสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงราย จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 2,128,000.-บาท โปรดยกมือขึ้นครับ ขอบคุณครับ
มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ ไมมีนะครับ เปUนอันวาที่สภาแหงนี้นะครับ มีมติเห็นชอบการ
อนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงิน ตามข;อบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย กรณีกอหนี้ผูกพัน
ไว;แล;ว จํานวน 3 รายการงบประมาณ 2,128,000.- บาท
ด;วยคะแนนเห็นชอบ 22 เสียง งดออกเสียง 3 เสียงนะครับ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่หนึ่ง ประจําปพุทธศักราช 2561 นะครับ
ขอเชิญเลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายแจ;งข;อระเบียบ
นายสมนึก ใจจักร เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
การกํ า หนดสมั ย ประชุ ม สภาองคการบริ ห ารสวนจั ง หวั ด สมั ย ประชุ ม สามั ญ ประจํ า ปT ต าม
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดพุทธศักราช 2540 และฉบับแก;ไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๒ กําหนดวา
ในปTหนึ่งให;มีสมัยประชุมสามัญ สองสมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปTให;สภาองคการบริหารสวนจังหวัด
กําหนดให;สมัยประชุมสามัญให;มีกําหนด 45 วัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด;วยข;อบังคับการประชุม
สภาท;องถิ่นพุทธศักราช 2547 ข;อ 21 วรรคแรก การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปTระยะเวลา
และเริ่มต;นประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปTของแตละสมัยในปTนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจําปTของปT
ถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปTสมัยแรกของปTถัดไปให;ประธานสภาท;องถิ่นนําปรึกษาในที่
ประชุมสามัญประจําปTสมัยแรกของแตละปT โดยนําความข;อ ๑๑ มาใช;บังคับโดยอนุโลม
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายคนที่หนึ่ง
ตามที่ทานเลขาสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายได;แจ;งข;อระเบียบแล;วดังนั้นจึงขอเชิญทาน
สมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย เสนอวันเริ่มประชุมสามัญสมัยที่หนึ่ง ประจําปTพุทธศักราช 2561
เชิญครับเชิญทานประเสริฐ ชุมเมืองเย็นครับ
/นายประเสริฐ...
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-22นายประเสริฐ ชุมเมืองเย็น สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภา ทานปฏิบัติหน;าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายครับ ผมนาย
ประเสริฐ ชุมเมืองเย็น สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย อําเภอแมจัน เขต 1 ขอเสนอวันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปTพุทธศักราช 2561 ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม พุทธศักราช 2561 เปUนต;น
ไปมีกําหนด 45 วันครับ
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายคนที่หนึ่ง
ครับ ขอผู;รับรองด;วยครับ มีผู;รับรองคือ
1. นางทรงศรี คมขํา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
2. นายบัณฑิต สุรินเปา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับมีผู;รับรองถูกต;องครับ มีผู;ใดจะเสนอเปUนอื่นหรือไม เมื่อไมมีสมาชิกทานใดเสนอเปUนอยางอื่นอีก
เปUนอันวาที่ประชุมเห็นชอบให;วันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจําปTพุทธศักราช 2561 คือวันที่ 1
สิงหาคม พุทธศักราช 2561 เปUนต;นไป มีกําหนด 45 วัน
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
เชิญทานสมาชิกครับ เชิญทานสมนึกครับ
นายสมนึก ใจจักร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาและสมาชิกผู;ทรงเกียรติทุกทานครับ
กระผมนายสมนึก ใจจักร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย อําเภอเมือง เขต 6 ผมก็มี
เรื่องที่จะนําเรียนทานประธานสภาผานไปยังฝJายบริหาร หนึ่งเรื่องนะครับ ซึ่งได;รับคําร;องเรียนจากพี่น;อง
ชาวบ; า นในพื้ น ที่ บ; า นดู ขณะนี้ น้ํ า ฝนมากในคู ค ลองจึง เกิ ด ผั ก ตบชวามากขึ้ น ซึ่ ง ทางเทศบาลบ; า นดู ไมมี
เครื่องจักร อุปกรณใดๆ และพี่น;องชาวบ;านก็ใช;แตกําลัง ไมสามารถกําจัดผักตบชวาได; แล;วก็มีการร;องขอวาให;
ใช;เครื่องจักร แตเครื่องจักรที่มีอยูไมสามารถที่จะดําเนินการได;อีก อยากฝากทางฝJายผู;บริหาร ได;กําหนดเรื่อง
ของการจัดซื้อเครื่องจักรที่ทันสมัยสามารถกําจัดผักตบชวาให;ลดลง เนื่องจากพี่น;องชาวบ;านเดือดร;อน ขอฝาก
ประธานสภาผานไปทางฝJายผู;บริหาร ขอบคุณครับ
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายคนที่หนึ่ง
เชิญทานวัชรพงศครับ
นายวัชรพงษ ป@โย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภา ทานปฏิบัติหน;าที่ทานนายก หัวหน;าสวนราชการ ทานสมาชิกผู;ทรงเกียรติ
ทุกทาน
กระผมนายวัชรพงศ ป6โย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย เขต 4 อําเภอเมือง อยาก
เรียนถามคณะผู;บริหารวาใกล;สิ้นงบประมาณสอบถามวาเงินเหลือจาย เหลืออยูประมาณเทาไหรแล;ว เงินสะสม
มีอยูประมาณเทาไหรครับ สวนที่ผมสอบถามอยากจะสอบถามเพื่อวาถ;าเกิดภัยพิบัติ เกิดความจําเปUนที่ต;อง
แก;ป3ญหาให;กับราษฎรหรือวาประชาชนในจังหวัดเชียงราย 18 อําเภอ เราพอจะมีเม็ดเงินในการแก;ไขป3ญหา
ความเดือดร;อน ความยากจนของพี่น;องชาวบ;านในจังหวัดเชียงราย ขอสอบถามครับ ขอบคุณครับ
/นายอัมรินทร...
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-23นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายคนที่หนึ่ง
มีสมาชิกทานใดจะเสนออีกหรือไมครับ เมื่อไมมีเชิญทานปฏิบัติหน;าที่นายกครับ
นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด ปฏิบัติหน.าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาและสมาชิกผู;ทรงเกียรติทุกทานครับ
ผมนายรรเจิ ด ภู ส มศรี ปฏิ บัติ หน; า ที่น ายกองคการบริ หารสวนจัง หวั ด เชี ยงรายนะครั บ ก็ ค งเปU น
ประเด็นของทาน สจ.สมนึกนะครับ เรื่องผักตบชวาก็ถือวาเปUนเรื่องที่ผมเองก็รับรู;มาโดยตลอดนะครับแล;วพวก
เราและก็ได;ในการพูดคุยกันในสภาพอสมควร มองวาเปUนเรื่องที่มีความสําคัญ ผมเองผานที่บริเวณดอยหลวง
ที่เวียงหนองหลม เชียงแสนนะครับ ก็ถือวาเปUนป3ญหาหนักพอสมควรเรื่องผักตบชวา ผมก็มีโอกาสได;ไปรวม
ประชุม ตอนที่ทางรัฐบาลมีนโยบายที่จะกําจัดผักตบชวา ผมพูดในลักษณะเปUนเชิงนโยบายวาเรื่องการกําจัด
ผักตบชวา ถือวาเปUนเรื่องที่มีความสําคัญ แตในการที่จะดําเนินการจัดซื้อเครื่องจักร มีขั้นตอนนะครับและใช;
เงินที่มากพอสมควร คิดวาในระยะเวลาอันเร็วๆ นี้ก็คงดําเนินการอะไรไมได; ก็คงจะเปUนลักษณะของการเตรียม
เริ่มต;นตั้งแตการต;องทําแผนแล;วก็หาเม็ดเงินที่จะต;องใช;โครงการนี้เรียนวาปTนี้เรามีงบประมาณที่เกินประมาณ
60 กวาล;าน คงจะต;องให;เปUนเงินสะสมไปเพราะวาถ;าทําในห;วงเวลานี้คงไมได;เพราะวากระบวนการมีมากและ
อยูในชวงการใช;ร ะเบียบพัสดุใหม การที่จะรวบรัดหรือวาเรงรัดคงทําไมได; เปUนที่แนนอนนะครับวาการใช;
จายเงินสะสมมีแนนอนเปUนเรื่องที่เราจะต;องเตรียมความพร;อม ในการที่จะต;องจัดทําโครงการไมเฉพาะเรื่อง
ผักตบชวา จะมีเรื่องของการซื้อเครื่องเจาะบอบาดาล เมื่อกลางเดือนที่แล;ว ผมมอบให;ทางทานรองนุชนารถกับ
ทาน ผอ.สมชาติ ไปรับฟ3งเรื่องของ กสอ.นะครับ เกี่ยวกับแนวทางที่จะให;มีการจัดซื้อเครื่องจักรกลทางการ
เกษตรครับ รวมถึงเครื่องเจาะบาดาลด;วยถ;ามีหลักเกณฑที่ชัดเจนแนนอนแล;วเราก็คงจะได;มีการขับเคลื่อน
ในภารกิจหลักๆเราพูดคุยกันมาตลอดนะครับเรื่องกําจัดผักตบชวากับเครื่องเจาะบอบาดาลนะครับ ก็คงรับไว;
นะครับ คงเปUนเรื่องที่เราจะต;องมาแสดงความพร;อมกอนในชั้นนี้นะครับ สําหรับเงินเหลือจายนะครับยังไมมี
ตัวเลขที่ชัดเจน แตวาขณะนี้นะครับ เงินสะสมที่สามารถใช;จายได;ที่ประมาณ 27 ล;าน ก็คงรอหลังวันที่ 30
กันยายน คงได;ตัวเลขที่ชัดเจนก็อีกสวนหนึ่งที่ทานตัดไปวันนี้ก็หลายรายการก็คงจะมีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นแตต;อง
เข;าใจวาการใช;จายเงินสะสม ต;องมีสวนหนึ่งที่จะต;องกันไว;ตามระเบียบ ประมาณ 25 เปอรเซ็นต 100 บาท
ใช;จายได;ประมาณ 75 บาทครับ นี่คือหลักพิจารณางายๆนะครับ คือมีเม็ดเงินก;อนหนึ่งสําหรับที่จะให;ทาง
ผู;บริหารและทางสภาได;รวมกันที่พิจารณาหาโครงการที่จะเปUนประโยชนกับพี่น;องประชาชนชาวบ;านนะและ
แก;ไขป3ญหาขอนําเรียนครับ
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายคนที่หนึ่ง
มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปUนอยางอื่นอีกหรือไมครับ เชิญครับ เชิญทานวสุพลครับ

/นายวสุพล...

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

-24นายวสุพล จตุรคเชนทรเดชา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับทานประธานสภาที่เคารพ เพื่อนสมาชิกสภาผู;ทรงเกียรติ ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงรายและผู;บริหารทุกทาน ถือโอกาสนี้ครับได;นําเรียนปรึกษาหารือและได;สะท;อนความประสงคความ
ต;องการของพี่น;องประชาชนนะครับ จากอําเภอเชียงของวาด;วยเรื่องอาคารและลานอเนกประสงคทาเรือบั๊ค
หมู 1 บ;านหัวเวียง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายนะครับ นําความตรงนี้นะครับมานําเรียนตอสภา ผู;บริหาร
ได;รับทราบวาความประสงคของพี่น;องประชาชนในพื้นที่ ประสงคที่จะให;องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ได;ปรับ ปรุ งพั ฒนาอาคารและลานอเนกประสงคตรงนี้ค รับ ให;เปUนศูนยจัด จํา หนายผลิต ภัณ ฑท;องถิ่น หรือ
ผลิตภัณฑโอท็อปนะครับ สินค;าการเกษตรตางๆ ของพี่น;องประชาชนในเขตพื้นที่อําเภอเชียงของ ตลอดจนถึง
ผลิตภัณฑทั่วจังหวัดเชียงราย เนื่องจากพื้นที่ดังกลาว เปUนอาคารขนาดใหญ ซึ่งทางด;านองคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงราย เราได;มีการดําเนินการไปครับลงทุนไปแล;วรวมกวา 50 ล;านบาท อยูในพื้นที่อาณาเขตซึ่งมี
ความกว;างใหญกวา 5 ไร ทั้งนี้ทั้งนั้น ทางด;านพี่น;องอําเภอเชียงของของเรา จึงได;นําเสนอความคิดเห็นของพี่
น;องประชาชนในพื้นที่เพื่อให;ทานได;รับทราบนะครับ ได;พิจารณาบรรจุโครงการตรงนี้ไว;วาพี่น;องประชาชนที่
ทานได;ไปฝ`กอบรมนะครับ ฝ`กอบรมทั่วทั้งพื้นที่ในเชียงของนั้น ไมวาจะเปUนการแปรรูปผลิตภัณฑการเกษตร
การทอผ;าพื้นเมือง ตลอดจนถึงอาหารพื้นเมืองอะไรตางๆ เขาไมมีที่จะไปจัดจําหนายสินค;า ทั้งนี้ทั้งนั้นทางด;าน
พี่น;องประชาชนทางด;านเชียงของ มองเห็นศักยภาพของอาคารหลังนี้ มองเห็นศักยภาพที่ตั้งของอาคารหลังนี้
นะครับวาจะเปUนจุดจําหนายสินค;าโอท็อป ซึ่งเราได;สนับสนุนในการผลิตให;เขาได;มาจัดจําหนายได;ที่นี่เปUน
อยางดี เนื่องจากวาเปUนดานพรมแดนหลักแหงหนึ่งของอําเภอเชียงของนะครับ มีทั้งนักทองเที่ยวชาวไทย
ชาวตางชาตินะครับ ซึ่งป3จจุบันก็ยังได;ดําเนินการนะครับ สะแต;มททั้งพาสปอตและวีซาผานเข;าออกอาคาร
ตรงนี้อยูครับทั้งนี้ทั้งนั้นชั้ นสองนั้นทางองคการบริหารสวนจั งหวัดเชียงรายได;มีนโยบายและก็ โครงการได;
ดําเนินการกอสร;างในอาคารชั้น 2 ตรงนั้นไปเปUนลักษณะของโรงเรียนนวดแผนไทยรวมถึงสปานะครับ
มีเตียงสปา มีอางสปาอะไรอยูแล;วซึ่งทานทราบดีนะครับ ได;ลงทุนมาตรงนี้แล;วครับ ทราบวาทางด;านองคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงรายได;ไปขอใช;พื้นที่ ณ ศูนยอพยพหมู 6 บ;านตอง ตําบลครึ่ง อําเภอเชียงของเราครับ
เพื่อเปUนศูนยเครื่องจักรกลโดยจะนําเครื่องจักรกลไปเจาะ ทีนี้ทางด;านปกครองในสวนของอําเภอเชียงของได;
ปฏิเสธมาเบื้องต;น ทานขอไปสามไรนะครับ เขาปฏิเสธมาเลยก็ บอกวาถ; าหากวาพื้นที่ต รงนี้ เรามีเปU นของ
สวนตั ว แล; ว 5 ไร เราไมจํ า เปU น ที่ จ ะต; องไปขอใครแล; ว ทานจะไปทํ า ศู น ยเครื่ องจั ก รกลที่ นั่ น เพื่ อ จะทํ า
เซนเตอรนําเครื่องจักกล ไปชวยพี่น;องอําเภอเวียงแกน ขุนตาล ในโซนพื้นที่ตรงนั้น เราก็ยอมจะสามารถทําได;
นะครับ ตลอดจนถึงในการพัฒนาให;เปUนรูปธรรมนะครับ สําหรับศูนยจําหนายสินค;านะครับ หรือเปUนลักษณะ
ของโฮมสเตยบ;านพักรับรองได;ครับ ในอํานาจหน;าที่ที่เราพึงกระทําได;นะครับรายการนี้ พี่น;องชาวเชียงของเรา
นะครับ ขอกราบวิงวอนให;ทานนะครับได;พิจารณาปรับปรุงลานอาคารอเนกประสงคบริเวณทาเรือบั๊ค หมู 1
ตําบลเวียง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายนะครับ ก็หวังวาจะได;รับการพิจารณาจากทานนะครับเพราะผมได;
นําเสนอเรื่องนี้ตอที่สภาแหงนี้ครั้งนี้ ผมพูดไปที่ 5 พูดเปUนครั้งที่ 5 เผื่อวาในปT 61 หรือ 62 ถ;าทาง คชส.
ยังให; สภาแหงนี้ไ ด; ปฏิบัติหน; าที่ อยู ผมก็ค งจะทวงถามเรื่ องนี้จ นกวาที่จะได; รับนโยบาย ได; รับ คํา ตอบจาก
ทางด;านองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย อยางชัดเจน ครับขอบคุณมากครับ
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายคนที่หนึ่ง
เชิญทานปฏิบัติหน;าที่นายกครับ
/นายอัมรินทร...

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

-25นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด ปฏิบัติหน.าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาและสมาชิกสภาผู;ทรงเกียรติทุกทานครับ
ผมบรรเจิด ภูสมศรี ปฏิบัติหน;าที่นายกองคการบริหารจังหวัดเชียงรายก็ต;องขอขอบคุณนะครับ
ในแนวความคิดที่ทานได;นําเสนอ จริงๆแล;วผมได;มีการประชุมนะครับแล;วก็ได;มีการตั้งคณะทํางานที่จะทํางาน
ในด;านนี้นะครับ ก็คงจะเปUนอยางนี้นะครับชวงนี้อยาไปคิดวาเปUนการแก;ตัววาภารกิจเราเยอะ คงจะเปUนชวง
ต;นปTงบประมาณในสวนของคณะทํางานก็ขออนุญาตเพิ่มทานเข;ามาเปUนทํางานรวม เพราะวาสิ่งที่พวกเราต;อง
ทําก็คืน รวมกับทางอําเภอด;วยนะครับและก็องคกรปกครองท;องถิ่นในเขตพื้นที่นะครับ มารวมกันกําหนดแนว
ทางการที่จะใช;ประโยชนในการปรับปรุงซึ่งในความคิดของทานที่เสนอในเมื่อกี้ก็คงได;นํามานะครับ ในการที่เรา
จะพิจารณาปรับปรุงให;เกิดประโยชนสูงสุดๆนะครับ เปUนประโยชนกับพี่น;องชาวบ;านครับก็คงรับไว;นะครับต;อง
ขออนุญาตที่จะเพิ่มเติมกรรมการ ถ;ามีทานใดสนใจผมก็ขอเปUนคณะทํางานรวมกันนะครับ ขอบคุณมากครับ
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายคนที่หนึ่ง
มีทานใดเสนออีกหรือไมครับ เชิญทานอําพลครับ
นายอําพล เวียงสิมา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาที่เคารพครับ ทานรักษาการนายกครับ ผอ.ทุกกองแล;วก็เพื่อนสมาชิกสภา
ผู;ทรงเกียรติทุกทานครับ ก็เปUนเรื่องเกาๆ เดิมเดิมครับก็เปUนการหารือครับ คือเขตผมนะครับเปUนเขตที่ติดตอ
กับวังเหนือกับทานครับแล;วก็ถนนนะครับ ตอนนี้พังอีกแล;วครับเปUนถนนงิ้วเฒาผาวีก็คือดินสไลดก็พังแล;วเมื่อ
เจอฝนคราวที่แล;ว บ;านงิ้วเฒาผาวีหมู 7 หมู 8 ตัดขาดจากโลกภายนอกเลยครับทานครับ พึ่งได;รับแจ;ง ก็
เข;าใจครับวางบประมาณของอบจ. เราเองคอนข;างจะจํากัดนะครับ แล;วได;รับความกรุณา จัดสรรงบประมาณ
ลงไปที่ในเขตผมก็พอสมควรแตทานครับ มันยังไมเพียงพอ ถ;ามีงบเหลือจากตรงไหนสวนไหนก็ได; ก็อยากจะ
เอาไปทําเสริมนิดหนึ่งนะครับ เพราะวาตรงนั้นเปUนรอยตอของจังหวัด แล;ว ก็พี่น;องสองจังหวัด ลําปางกั บ
เชี ย งรายใช;เดิ นทางกั นครั บเปU นเส; น หลั กจริงๆ นะครั บทานครับนํ า เรี ย นอยางนี้ ครั บ เมื่อปT พ.ศ. 2555
ที่เข;ามาใหมๆ ผมก็ได;ใช;งบประมาณ สองล;านบาท นะครับ ไปทําถนนเส;นนั้น เปUนคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับ
สองล;านบาท ประมาณ 600 กวาเมตรครับ ก็ลําบากยากเย็นพอสมควรครับเพราะวาแทบจะไมมีใครไป
ประมูลเลยเพราะมันสูงนะครับ สงสารชาวบ;านครับ แตอีกใจหนึ่งครับก็ดีใจปTนี้น้ําไหลไฟสวางแตวาถนนยัง
ขาดการพัฒนาอีกเล็กน;อยครับถ;าเปUนไปได; ก็อยากจะหางบประมาณไปใสอีกซัก 500 เมตร กิโลหนึ่ง ก็คอยๆ
ทําครับปTละ 500 เมตร ปTละกี่กิโลหนึ่งก็พอใจละครับ คือชาวบ;านเดินทางลงมานะครับต;องใช;เวลาเปUนวันๆ
สํานักการชาง ชางที่ไปในเขตจะทราบดีครับ เวลาขึ้นไปคอนข;างจะลําบากนะครับ ถ;าใช;รถที่ไมมีศักยภาพขึ้น
ไปลําบากมากนะครับ เพราะฉะนั้นขอความกรุณาถ;ามีงบขอขอเจียดลงไปที่หมู 7 หมู 8 บ;างนะครับ
ขอบคุณครับ
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายคนที่หนึ่ง
มีทานใดเสนออีกครับ เชิญครับ เชิญทานวสุพลครับ
/นายวสุพล...

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

-26นายวสุพล จตุรคเชนทรเดชา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ครับทานประธานสภาเพื่อนสมาชิกสภาผู;ทรงเกียรติ
ผมวสุพล จตุรคเชนทรเดชา เขต 1 อําเภอเชียงครับ ขออีก 1 คําถามนะครับ จริงๆ แล;วไมใชคําถาม
ป3จจุบันคงจะเปUนคําถามย;อนอดีตไปแตรวมสมัยในการดํารงตําแหนงตรงนี้นะครับ สืบเนื่องจากปTงบประมาณ
2556 ชวงราวเดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2555 สภาแหงนี้ได;มีการอนุมัติซื้อเครื่องจักรกลไปจํานวน
ประมาณ 30 รายการ เครื่องจักรกลดังกลาว มีการอนุมัติการจายขาดเงินสะสมไปเรื่องของเครื่องจักรกล
ทางสภาเราไมติดใจครับ ไมมีคําถามใด ตัวผมเองขออนุญาตสอบถามนะครับ มีเครื่องจักรกลอยู 2 รายการ
รายการแรกเลยครับ เปUนรถยนตกระบะ 4 ประตูนะครับ ผมขอสอบถามวาหลังจากที่สภาอันทรงเกียรติแหงนี้
ได;อนุมัติจายขาดเงินสะสมไปนะครับ แล;วรถยนต 4 ประตูตรงนี้นะครับ อยูในความรับผิดชอบในการดูแลของ
กองใดนะครับ ฝJายงานใดและภารกิจใดนะครับ อันนี้คือรายการที่ 19 รายการที่ 2 คือรถยนตกระบะ 2
ประตูแบบแคปอีก จํา นวน 1 คันนะครับ ขอเรียนสอบถามวารถสองคันนี้ ณ ป3จจุบันนี้อยูในความดูแล
รับผิดชอบของกองงานใด สํานักใดนะครับ ละก็ฝJายใดนะครับ และป3จจุบันนี้ได;ใช;เพื่อภารกิจใดอยูนะครับ
ทางสภาเราอาจจะมีความจําเปUนนะครับที่จะต;องได;ขอสอบถามตรงนี้เพื่อให;สอดคล;องกับวัตถุประสงคในการ
ใช;งานนะครับ ที่สภาแหงนี้ได;พิจารณาเห็นชอบไปนะครับตามหลักเกณฑการเบิกจายนะครับหรือวาการอนุมัติ
เงินจายขาดเงินสะสมตรงนี้ไปให;ถูกต;องตามระเบียบขอขอบคุณครับ
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายคนที่หนึ่ง
เชิญทานปฏิบัติหน;าที่นายกครับ
นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด ปฏิบัติหน.าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาและสมาชิกสภาผู;ทรงเกียรติทุกทานครับ
ผมนายบรรเจิด ภูสมศรี ปฏิบัติหน;าที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายครับ สําหรับการจาย
ขาดเงินสะสมที่ทานสอบถามนะครับ ผมได;เรียกเจ;าหน;าที่มาสอบถามนะครับทราบวาเปUนสมัยนั้นผมเองยัง
เปUน ผอ.กองแผนและงบประมาณอยูนะครับ เมื่อปT 56 อาจดูแล;วนะครับปรากฏวามันเปUนการจายขาดใน
ขณะนั้นนะครับ ปT 56 หนังสือสั่งการยังสามารถทําได;นะครับแล;วก็ปรากฏวามันมีหนังสือของปT 59 ครับที่มี
ข;อห;ามในการจัดซื้อครุภัณฑนะครับ ซึ่งผมก็ดูแล;ววาเราสามารถทําได;นะครับ สําหรับรายละเอียดผมมอบให;
ผอ.สํานักการชางได;อธิบายตอสภานะครับ
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เรียน ทานประธานสภาทานสมาชิกผู;ทรงเกียรติที่เคารพครับ การจัดซื้อเครื่องจักรกลในปT 2556
นั้น ใช;เงินสะสมนะครับ ก็จะมีชุดบดอัดถนนนะครับ จะเปUนรถเกรด รถบด รถน้ํา รถ 6 ล;อ แล;วก็จะมีรถใน
การบริการสนับสนุน 2 คัน ก็คือรถ 4 ประตูโฟรวิล แล;วก็รถหนึ่งตอน เพื่อขนคนขับและแรงงานบางสวน
นะครับ รวมถึงการบริการน้ํามันที่สงประจําวัน ซึ่งการจัดซื้อครั้งนี้ก็เพื่อบรรเทาความร;อนของประชาชนครับ
คือชุดทํางานเปUนชุดเครื่องจักรกลหนัก แล;วรถ 2 คันก็เปUนชุดรถบริการในการตรวจและซอมบํารุง ก็ทุกอยางก็
คือบูรณาการรวมกันครับ ใช;ประโยชนในการสนับสนุนเครื่องจักรกลหนักที่ออกพื้นที่ตางๆ นะครับ โดยเฉพาะ
พื้น ที่ หางไกลต; องใช;ร ถโฟวิล ในการขั บเคลื่ อนไปในพื้น ที่ ต รงนั้ นนะครับ เพราะวาในหลายพื้ นที่ใ นจั งหวั ด
เชียงราย เปUนพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ภูเขาต;องใช;รถโฟวิล 4 ประตูครับ ก็ต;องถือวาเปUนรถสนับสนุนทั้งหมด
นะครับ ในการที่หนวยตรวจสอบมาบอกวาไมสามารถจัดซื้อเอาไปเปUนรถสวนกลาง ซึ่งจริงๆ ไมใชรถสวนกลาง
คือเปUนรถสนับสนุนนะครับ ได;ใช;ในการประกอบชุดบดอัดเครื่องจักรหนักทั้งหมดครับ
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายคนที่หนึ่ง
ครับ มีทานใดจะเสนออีกหรือไมครับ เชิญครับ เชิญทานสมนึกครับ
นายสมนึก ใจจักร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน ทานประธานสภาที่เคารพครับ
ผมนายสมนึ ก ใจจั ก ร สมาชิ ก สภาองคการบริ ห ารสวนจั ง หวั ด เชี ย งราย อํ า เภอเมื อ ง เขต 6
ในนามพี่น;องประชาชนนะครับ ก็เมื่อสักครูนะครับได;ทราบทางปฏิบัติหน;าที่นายกได;พูดวาพยายามที่จะได;
ดําเนินการเพื่อที่จะแก;ไขป3ญหาให;กับพี่น;องประชาชน เนื่องจากวันที่ 21 ซึ่งมีหนังสือจากเจ;า หน;าที่มา
เพื่อที่จะกําจัดผักตบชวาที่ในเขตพื้นที่ ที่ผมดูแลอยูนะครับ บ;านหมู 11 หมู 1 ขัวแคร ปฏิบัติจริงกําจัดไมหมด
ก็ไหลลงมาสู หมู 15 ก็ฝากความหวังไว;กับทางฝJายบริหารที่จะดําเนินการนะครับ ก็อีกเรื่องหนึ่งก็ขอขอบคุณ
ทางสํานักการชางนะครับที่ได;อํานวยความสะดวกทุกครั้ง ในเรื่องของปรับถนนหนทาง ในปTงบประมาณที่
ผานมา ในนามพี่น;องประชาชนก็ขอขอบคุณทางองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายครับ ขอบคุณครับ
นายอัมรินทร มณีรัตน รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายคนที่หนึ่ง
ครั บ มี ท านใดจะเสนออี ก หรื อ ไมครั บ ครั บ ผมได; ดํ า เนิ น การตามระเบี ย บวาระครบถ; ว นแล; ว
ผมขอขอบคุณทานปฏิบัติที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ทานสมาชิกผู;ทรงเกียรติ หัวหน;าสวน
ราชการและผู;เข;ารวมประชุมทุกทานที่ได;ให;ความรวมมือในการประชุมสภาในครั้งนี้ ผมขอเลิกการประชุมสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายขอบคุณครับ
เลิกประชุมเวลา 15.10 น.
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