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สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สาม ประจาปีพุทธศักราช 2564
วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 นาฬิกา
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
****************************************
ผู้มาประชุม
1. นายสุธีระพงษ์
วันไชยธนวงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
2. นายวสุพล
จตุรคเชนทร์เดชา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
3. นายจิรายุ
เผ่ากา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
4. นายประเสริฐ ชุ่มเมืองเย็น
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
5. นายอัมรินทร์
มณีรัตน์
ส.อบจ.ชร.
อําเภอเมือง
เขตเลือกตั้งที่ 1
6. นายไกรทอง
ผามั่ง
ส.อบจ.ชร.
อําเภอเมือง
เขตเลือกตั้งที่ 2
7. นายเฉลิมชัย
สุภาวรรณ์
ส.อบจ.ชร.
อําเภอเมือง
เขตเลือกตั้งที่ 3
8. นายสะอาด
ปัญญาดี
ส.อบจ.ชร.
อําเภอเมือง
เขตเลือกตั้งที่ 4
9. นายกิฒฒิชัย
อิ่นสุวรรณ
ส.อบจ.ชร.
อําเภอเมือง
เขตเลือกตั้งที่ 5
10. นายอํานาจ
ทาจินา
ส.อบจ.ชร.
อําเภอเมือง
เขตเลือกตั้งที่ 6
11. นางทานตะวัน
แสนพิช
ส.อบจ.ชร.
อําเภอเมือง
เขตเลือกตั้งที่ 7
12. ว่าที่ ร.ต.ปภาวิน ปวงใจ
ส.อบจ.ชร.
อําเภอพาน
เขตเลือกตั้งที่ 1
13. นายทัศพงษ์
สุวรรณมงคล ส.อบจ.ชร.
อําเภอพาน
เขตเลือกตั้งที่ 2
14. นายอนุชา
ยอดเชียงคํา
ส.อบจ.ชร.
อําเภอแม่สาย
เขตเลือกตั้งที่ 1
15. นายชาญชัย
แสนรัตน์
ส.อบจ.ชร.
อําเภอแม่สาย
เขตเลือกตั้งที่ 2
16. นายอนุภาส
ปฏิเสน
ส.อบจ.ชร.
อําเภอแม่สาย
เขตเลือกตั้งที่ 3
17. นายเสน่ห์
ปัญญาดี
ส.อบจ.ชร.
อําเภอแม่จัน
เขตเลือกตั้งที่ 2
18. นายสรายุธ
ฟูวงศ์
ส.อบจ.ชร.
อําเภอแม่สรวย
เขตเลือกตั้งที่ 1
19. นายสมัคร
กันจีนะ
ส.อบจ.ชร.
อําเภอแม่สรวย
เขตเลือกตั้งที่ 2
20. นางรัชนีกร
วงษา
ส.อบจ.ชร.
อําเภอเวียงป่าเป้า
เขตเลือกตั้งที่ 1
21. นายจรัญ
สิทธิวงค์
ส.อบจ.ชร.
อําเภอเวียงป่าเป้า
เขตเลือกตั้งที่ 2
22. นายบุญตัน
เสนคํา
ส.อบจ.ชร.
อําเภอเทิง
เขตเลือกตั้งที่ 1
23. นายเกษม
หาญกล้า
ส.อบจ.ชร.
อําเภอเทิง
เขตเลือกตั้งที่ 2
24. นายวราวุฒิ
ไชยวงค์
ส.อบจ.ชร.
อําเภอเชียงของ
เขตเลือกตั้งที่ 2
25. นายสุวิน
เครื่องสีมา
ส.อบจ.ชร.
อําเภอเชียงแสน
เขตเลือกตั้งที่ 1
26. นายอนุรักษ์
ทองเสรี
ส.อบจ.ชร.
อําเภอเชียงแสน
เขตเลือกตั้งที่ 2
27. นายณรงค์
ธีรวุฒิโรจน์
ส.อบจ.ชร.
อําเภอแม่ฟ้าหลวง
เขตเลือกตั้งที่ 1
28. นายธรณินทร์
เบ็ญชา
ส.อบจ.ชร.
อําเภอแม่ฟ้าหลวง
เขตเลือกตั้งที่ 2
29. นายนิคม
ยะป๊อก
ส.อบจ.ชร.
อําเภอพญาเม็งราย
เขตเลือกตั้งที่ 1
30. นางนิตยา
ยาละ
ส.อบจ.ชร.
อําเภอเวียงแก่น
เขตเลือกตั้งที่ 1
/31. นายฑราวุธ…

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

-231. นายฑราวุธ
32. นายจิรากร
33. นายปภาน
34. นายสมเกียรติ
35. นายชัยวัฒน์

กันทะเขียว
แก้วเขื่อน
นัยติ๊บ
กันธิพันธ์
อุดขา

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

อําเภอขุนตาล
อําเภอแม่ลาว
อําเภอเวียงเชียงรุ้ง
อําเภอดอยหลวง
อําเภอป่าแดด

เขตเลือกตั้งที่ ๑
เขตเลือกตั้งที่ 1
เขตเลือกตั้งที่ ๑
เขตเลือกตั้งที่ ๑
เขตเลือกตั้งที่ ๑

ผู้ลาประชุม
ส.ต.ต.ชมชาติ

กัปปะหะ

ส.อบจ.ชร.

อําเภอแม่จัน

เขตเลือกตั้งที่ 3

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางอทิตาธร
วันไชยธนวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
2. นายเกรียงศักดิ์
วันไชยธนวงศ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
3. นางทรงศรี
คมขํา
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
4. นายสมนึก
ใจจักร์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
5. นายจิราวุฒิ
แก้วเขื่อน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
6. นายเทอดเกียรติ
สุกใส
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
7. นายสมศักดิ์
ปรางค์วิเศษ
ผู้อํานวยการสํานักช่าง
8. นายเกียรติคุณ จันแก่น
ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
9. นายสมศักดิ์
ไชยชมภู
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
10. นางราตรี
ธงศรี
หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
11. นางอําพร
เรือนทราย
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่
12. นางนภาภัณฑ์
ต่วนชะเอม
ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
13. นางศศิธร
ดวงใจประเสริฐ
ผู้อํานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
14. นางสาวยุพเรศ
กันทวี
ผู้อํานวยการกองคลัง
15. นางสายสมร
ทิพย์โพธิ์
แทนผู้อํานวยการกองสวัสดิการและสังคม
16. นางนัธทยภรณ์
เจี่ยงเพ็ชร
รักษาการแทน ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข
17. นายวีระยุทธ คีลาวงค์
รองผู้อํานวยการโรงเรียน อบจ. เชียงราย
แทนผู้อํานวยการโรงเรียน อบจ. เชียงราย
18. นายบุญสม
ฤกษ์อุดม
ผู้อํานวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง
19. นายนรินทร์
หล้าตัน
ผู้อํานวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
20. นายพิสิฐพงษ์
ปัญญาอินทร์
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล
21. นายไพรัช
โจลัตสาห์กุล
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบํารุง
22. นางสาวธนัชญา
ใจแปง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
23. นางสาวพิมณพรรธน์ จินดาขัด
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
24. นายชัยวุฒิ
สมุดความ
หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์
25. นางสายสมร
ชื่นใจ
หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร
26. นางจิตรา
กาวี
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
/27. นางสาวปราณปรียา…
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-327. นางสาวปราณปรียา
28. นางสาวบุญญาพร
29. นายประพันธ์
30. นางปัทมา
31. นางสาวศิริพร

โพธิเลิศ
นาคนิล
คมสาคร
สมประสงค์
สุขสวัสดิ์

หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมประเพณีศิลปะ วัฒนธรรม
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ รักษาการในตําแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายการศึกษาในระบบ
32. นายณรงค์ศักดิ์
ขันทะ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
33. นางสาวจุฬาลักษณ์ ณ เชียงตุง
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
34. นางสาวกัญญาณัฐ ไชยลังกา
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
35. นายประสิทธิ์ เด่นศิริโยธา
นิติกรชํานาญการ
36. นางสาวเสาวนีย์
ปินคํา
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
34. นางสาวรัชนีกร
ชัยสนิท
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
38. นางสาวจุฑาทิพย์ ชัยศรีสวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
39. นางสาววลัยพรรณ ยอดสาแล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
40. นายศุภโชติ
หอมนาน
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
41. นางสาวเจนจิรา
ท้าวแก่นจันทร์
เจ้าหน้าที่ อบจ. เชียงราย
42. นายเสรี
เต๋จ๊ะ
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
43. นายธีรศักดิ์
เรือนสอน
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
44. นางสาวกัญสุชญา วงศ์ดาว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
เริ่มประชุมเวลา 13.30 นาฬิกา
นายประเสริฐ ชุ่มเมืองเย็น เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เชิญท่านสมาชิกเข้าห้องประชุมครับ เชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จุดธูป
เทียน บูชาพระรัตนตรัยครับ และเปิดการประชุมเป็นอันดับต่อไป ขอเรียนเชิญครับ
นายสุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ผู้ทรงเกีย รติ และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมได้นับองค์ประชุม ครบองค์ประชุม ก่อนจะดําเนินการตามวาระ
ขอเชิญเลขานุการสภา ได้อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
นายประเสริฐ ชุ่มเมืองเย็น เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ประกาศสภาองค์การบริ ห ารส่ ว นจังหวัดเชียงราย เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริห ารส่ ว นจังหวั ด
เชียงราย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สาม ประจําปีพุทธศักราช 2564
ตามที่ ได้มีประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ส าม ประจําปีพุทธศักราช 2564 มีกําหนด 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ 24
พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป นั้น
/อาศัยอํานาจ…

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

-4อาศัยอํานาจตามความนัยข้อ 23 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
สมัยประชุม
วิสามัญ สมัยที่สาม ประจําปีพุทธศักราช 2564 ในวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน
พฤษภาคม พุทธศักราช 2564 ลงชื่ อ นายสุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย
นายสุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
เรื่องแรกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ดําเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 - 2565) จํานวน 4 ฉบับ คือ
1. ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 มีนาคม พุทธศักราช 2564
2. ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พุทธศักราช 2564
3. ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พุทธศักราช 2564
4. ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พุทธศักราช 2564
เรื่องที่สอง ผมได้รับการประสานจากทางท่านเจ้าอาวาสวัดเชียงยืน ขอเรียนเชิญทางองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชีย งราย เรีย นเชิญผู้ บ ริ ห าร เรี ยนเชิญท่านสมาชิก ไปร่ว มโครงการปลู กป่า ปลู กใจ เฉลิ มพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม “ธรรมราชานุวัตร” บ้านแม่อ้อใน ตําบลแม่อ้อ อําเภอพาน
ในวันที่ 26 พฤษภาคม เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป หากท่านใดไม่ติดภารกิจก็เรียนเชิญ ไปร่วมโครงการปลูกป่าที่
ตําบลแม่อ้อด้วยกันนะครับ
นายสุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง ประจาปีพุทธศักราช 2564
ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ
นายสะอาด ปัญญาดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงรายผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสะอาด ปัญญาดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย อําเภอเมือง เขต 4 ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ขอรายงานผลการตรวจ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง ประจําปีพุทธศักราช
2564 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พุทธศักราช 2564 ซึ่งคณะกรรมการได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายคราวดังกล่าวแล้ว จึงได้นําเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
นายสุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ขอบคุณครับ ท่านสะอาด ปัญญาดี รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่ว นจังหวัดเชียงราย สมัย
ประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง ประจําปีพุทธศักราช 2564 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พุทธศักราช 2564 มี 24 หน้า กรุณา
ได้ตรวจสอบด้วยว่ามีข้อความใดไม่ถูกต้อง ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง ขอเชิญครับ
/ถ้าไม่มี…

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

-5ถ้าไม่มีผมขอมติรับรองรายงานการประชุมด้วยนะครับ มีสมาชิกท่านใดให้การรับรองรายงานการประชุม
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง ประจําปีพุทธศักราช 2564 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พุทธศักราช 2564 โปรด ยก
มื อ ขึ้ น เป็ น อั น ว่ า ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ใ ห้ ก ารรั บ รองรายงานการประชุ ม สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เชี ย งราย
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง ประจําปีพุทธศักราช 2564 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พุทธศักราช 2564
ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 31 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง
ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติ การอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ครับ
นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงรายผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 นั้น
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เชี ย งราย จึ ง มี ค วามจํ า เป็ น จะต้ อ งนํ า โครงการในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
(พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชีย งราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2564 ด้านเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 133 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 65,384,000.-บาท (หกสิบห้าล้านสาม
แสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) มาใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เพื่อการแก้ไขปัญหา ภัย
แล้ง น้ําท่วม แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
และเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่ รายละเอียดปรากฏตามบัญชีการใช้จ่ายเงินสะสมที่ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ทุกท่านได้รับแล้วนั้น
ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมดังกล่าว เป็นอํานาจอนุมัติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘๙
จึงเรียนเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้โปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป
นายสุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ขอบคุณครับ ตามที่ท่านนายกได้แถลงต่อสภา มีท่า นใดจะอภิปรายหรือให้ความคิดเห็น เกี่ยวกับการอนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ขอเรียนเชิญครับ เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น
ผมขอมตินะครับ ท่านใดเห็นชอบการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โปรดยกมือขึ้นครับ
มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือขึ้นครับ เป็นอันว่าที่สภาแห่งนี้ เห็นชอบการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จํานวน 133 โครงการ ในวงเงิน 65,384,000.- บาท (หกสิบห้าล้านสามแสนแปดหมื่นสี่
พันบาทถ้วน)
ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 31 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง นะครับ

/ระเบียบวาระที่ 4...

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

-6ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ครับ
นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชีย งราย และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงรายผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ตามที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เชี ย งราย ได้ ป ระกาศใช้ ข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2563 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไปนั้น
องค์การบริหารส่ว นจังหวัดเชียงราย มีความจําเป็นในการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน จํานวน 6 รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้ น
77,217,800.- บาท (เจ็ดสิบเจ็ดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้ว น) เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และเพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาปรับราคา
ได้ (ค่า K) เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่ระเบียบ กฎหมาย
กําหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับแล้ว นั้น
การโอนงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังกล่าว เป็นอํานาจอนุมัติของสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช
2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน
โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
จึงเรียนเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้โปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป
นายสุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ตามที่ ท่ า นนายกได้ แ ถลงต่ อ สภา มี ท่ า นใดจะอภิ ป รายหรื อ ให้ ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การอนุ มั ติ โ อน
งบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เชิญครับ
เชิญท่านสะอาดครับ
นายสะอาด ปัญญาดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายที่เคารพและท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงรายผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายสะอาด ปัญญาดี เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เขตอําเภอเมือง เขต 4 ท่านครับการโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ผมเห็นชอบด้วยนะครับ แต่ผม
คิดว่ามันน้อยไปนะครับ เนื่องจากว่าพวกเราที่มานั่งอยู่ที่นี่เป็นสภา ซึ่งกําลังจะดําเนินการช่วยกันพัฒนาจังหวัด
เชี ย งรายให้ ไ ปสู่ ใ นการเป็ น บ้ า นเมื อ งแห่ ง จั ง หวั ด เชี ย งรายในยุ ค ใหม่ ท่ า นครั บ ผมคิ ด ว่ า ยั ง มี ห ลายรายการ
ผมอยากจะให้ทางสภานี้ได้ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่ามันยังมีอีกนะครับ แต่เห็นชอบด้วยนะครับ ไม่ใช่ว่าไม่เห็นชอบที่
เจ็ดสิบเจ็ดล้านนี้ที่ ท่านนายกฝ่ายบริหารได้นําเสนอมาบอกว่าให้เปลี่ยนแปลงตามรายการใหม่ ท่านครับผมคิดว่า
อันไหนที่ปรับได้ผมอยากจะให้ปรับ เนื่องจากว่านโยบายเก่าที่สภาก็อาจจะผ่านไปแล้วล่ะครับ ตอนนั้นก็อาจจะ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องของภาวการณ์ในห้วงที่ผ่านมา แต่ตอนนี้เป็นภาวการณ์ใหม่ครับ เราต้องมีความจําเป็นอาจจะ
เป็นมีความจําเป็นใหม่อย่างเช่นเหตุการณ์โควิด เหตุการณ์ที่บ้านเมืองที่กําลังเข้าสู่ดิจิตอล เข้าสู่ในเรื่องของที่เรา
/จะต้องทํา…

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

-7จะต้องทําสิ่งใหม่ๆอีกเยอะแยะครับ ซึ่งไม่เป็นที่ ต้องการของเราซึ่งได้อนุมัติไปแล้วเมื่อก่อนครับ ผมอยากจะให้
แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบหรือฝ่ายบริหารก็ได้ครับ ตรวจสอบว่าอันไหนที่ปรับได้ก็ควรจะปรับ ปรับให้
มาใช้เพื่อให้เข้ากับภาวการณ์ปัจจุบัน คือปัจจุบันนี้มีความต้องการที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ที่เข้ามาใหม่และเก่า ไปฟังรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่ ที่รับผิดชอบแล้วอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไป ท่านประธานที่
เคารพผมอยากจะให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้แสดงความคิดเห็นว่าได้ออกไปตรวจสอบ
ในพื้นที่มีความต้องการ อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงไป เพราะฉะนั้น งบประมาณก็ควรจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยครับ
อย่างเช่นโครงสร้างพื้นฐาน อันไหนที่ทําไปแล้วเพราะว่าขอในพื้นที่ของเรานั่นแหละมีงบประมาณลงไปอยู่ หลาย
ฝ่ายหลายกองหลายกระทรวงหลายกรม มีงบประมาณของฝ่ายยุทธศาสตร์จังหวัดก็มี ของท้องถิ่น ของเทศบาล
ของ อบต. ก็มี แต่ที่เราเสนอไปแล้วนั่นแหละ ที่เราทําไปแล้ว ที่เราได้กําหนดไว้ในแผนนั่นแหละ บางโครงการได้
ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือท่านครับ ภาวการณ์ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงก็คือภาวการณ์ที่เขาประกาศกําหนด
ฉุกเฉิน เขาเรียกว่าภาวะฉุกเฉิน เขาไม่ให้มีการฝึกอบรม ไม่มีการสัมมนา แต่ว่าในแผนเรามีอยู่ เราปรับตัวนี้มาใช้
เพื่อเข้ากับภาวการณ์ปัจจุบันเพราะว่าเห็ นแล้ว ตอนนี้ผมเข้าไปในพื้นที่ เหมือนคนแปลกหน้า เขาไม่รู้จักนะครับ
เพราะเราปิดหน้าปิดตาเราเสนออะไรก็ไม่ถนัดเท่าไหร่ เราประชุมไม่ได้ สัมมนาไม่ได้ครับ เราควรจะมีเหตุผลไป
บอกให้กับพื้นที่ได้ว่าเราเปลี่ยนแปลงงบประมาณพวกนี้มาใช้ปรับเป็นอย่างอื่นได้ไหม ไม่ต้องมีการประชุมสัมมนา
หรือภาวะการณ์ที่เปลี่ยนไปในพื้นที่เทศบาล อบต. เขาทําไปแล้ว เราก็ปรับเปลี่ยนเอาใหม่ เราสํารวจสมาชิกของเรา
ทีเ่ ข้ามาเดี๋ยวนี้นี่แหละ อาจจะได้ข้อมูลใหม่ๆขึ้นมาใหม่ครับ ท่านครับผมขอฝากไว้ว่าข้อมูลนี้ ผมขอฝากไว้ว่าฝ่ายบริหาร
ดําเนินการได้ไหมครับ ขอบคุณมากครับ
นายสุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ขอบคุณท่านสะอาด ปัญญาดี ขอเชิญท่านปภาน นัยติบ๊ ครับ
นายปภาน นัยติ๊บ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายที่เคารพ ผมนายปภาน นัยติ๊บ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เขตอําเภอเวียงเชียงรุ้ง เหมือนท่านสมาชิกอภิปรายไปนะครับ เรื่องของการ
โอนลดโอนเพิ่มนะครับ หรือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่นะครับ ที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายหรือว่าทาง
ท่านผู้ บ ริ ห ารได้เสนอให้ ส ภาองค์การบริ ห ารส่ ว นจังหวั ดเชีย งรายเราได้พิจารณาในวันนี้น ะครับ ซึ่งกระผมมี
ความเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งและคิดว่าเพื่อนสมาชิก หลายๆ ท่าน ก็มีความเห็นด้วยนะครับ เพราะว่าการโอนย้าย
งบประมาณมาตั้งซื้อรถขุดเจาะบ่อบาดาล เป็นปัญหาสําคัญเร่งด่วนนะครับ ซึ่งไม่ได้หมายความว่าเครื่องผสมยาง
แบบเคลื่อนที่หรื อว่าโมบายแพล้ นนั้ นไม่มีความสํ าคัญนะครับ ก็มีความสําคัญในระดับหนึ่ง แต่ในสภาวการณ์
ปัจจุบันนั้นปัญหาภัยแล้งที่ซ้ําซากหลายปีนะครับ ประกอบกับในช่วงที่ผ่านมาในยุคสมัยที่ผ่านมานะครับ ทางสภา
ของเราก็พยายามขับเคลื่อนและพยายามผลักดันให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเราซื้อเครื่องเจาะน้ําบาดาล
เพิ่มมาหลายปีแล้วนะครับ แต่ก็ยังขาดซึ่งผู้บริหารที่จะมาผลักดันและขับเคลื่อนนะครับ วันนี้ถือว่าเป็นการตัดสินใจ
ที่เฉียบขาดมากนะครับ ที่จะทําและแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวเชียงรายให้สําเร็จลุล่วง สี่ปีต่อจากนี้ไปคิดว่าจะเห็น
ความเปลี่ยนแปลงของจังหวัดเชียงรายได้อย่างแน่นอนนะครับ สนับสนุนครับ ขอบคุณครับ
นายสุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ขอบคุณท่านปภาน นัยติ๊บ เชิญท่านจิรายุ ครับ
/นายจิรายุ...
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-8นายจิรายุ เผ่ากา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
กราบเรี ย น ท่ านประธานที่เ คารพครับ ผมนายจิรายุ เผ่ ากา สมาชิก สภาองค์การบริ ห ารส่ ว นจังหวั ด
เชียงราย ขออนุญาตอภิปรายสนับสนุนเรื่องการโอนงบประมาณมาจัดซื้อรถขุดเจาะบ่อบาดาล จํานวนสองชุด
ท่านผู้มีเกียรติครับ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่ผ่านมาเรามีชุดเดียวนะครับวิ่งทั้งจังหวัด ถ้าบรรยากาศดีๆก็ปีหนึ่ง
ยี่สิบบ่อนะครับ แต่การร้องขอที่ทั้ง อบต. เทศบาล ร้องขอเข้ามาที่ อบจ. มีมากเป็นร้อยๆบ่อ วันนี้ท่านนายกมาถูก
ทางแล้วที่เราเปลี่ยนแปลงงบประมาณมาซื้อรถเจาะอีกสองชุด แต่ว่าผมว่ายังไม่พอนะครับ ทางที่ดีที่เราเคยคุยกัน
ไว้เบื้องต้นว่าถ้าเราสามารถจัดเครื่องจักรออกมาเป็นสี่ภาคของจังหวัดเชียงราย มีสี่โซน มีปัญหาครับ เครื่องจักรเรา
พร้อม ตัวนี้จะตอบโจทย์จะแก้ไขปัญหาให้พี่น้องชาวบ้านเป็นอย่างดี วันนี้ถ้าเป็นไปได้อยากจะฝากท่านนายก ว่ารอ
พิจารณางบประมาณหน้าหรือมีตรงไหนที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ ลองปรับเปลี่ยนแล้วนํามาใช้อีกชุดหนึ่ง เพื่อเรา
จะมีอยู่สี่โซน เราจะแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านได้เป็นอย่างดีครับ ขอบคุณครับ
นายสุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ขอบคุณท่านรองจิรายุนะครับ เชิญท่านนายกครับ
นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรียนท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ ะ
ดิฉันต้องขอกราบขอบพระคุณท่านสมาชิกสภานะคะ ท่านสะอาด ปัญญาดี ท่านปภาน นัยติ๊บ ท่านจิรายุ เผ่ากา ที่ท่าน
ได้ช่วยอภิปรายให้ความเห็นนะคะ ในการสนับสนุนในการตัดสินใจที่ยื่นเสนอการเปลี่ยนแปลงในการจัดซื้อจัดหาในส่วน
ของรถขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงรายค่ะ สืบเนื่องมาจากว่าที่ผ่านมาใน
หลายต่อหลายปีปัญหาภัยแล้งเป็นปัญหาที่สะสมให้กับประชาชนคนในจังหวัดเชียงราย สร้างความเดือดร้อนต่อพี่น้อง
ประชาชนเป็นอย่างมากในส่วนของสมาชิกสภาที่ผ่านมาในสมัยที่ผ่านมานะคะ ก็มีการเรียกร้องในส่วนของรถขุดเจาะ
บ่อบาดาลมาตลอด ในครั้ งนี้ เองก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านสมาชิกสภาผู้ ทรงเกียรติทุกๆท่านที่ท่านจะให้ความ
ไว้วางใจและให้การอนุมัติต่อการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงในข้อบัญญัติ ในการที่เราจะนํางบประมาณจากการจัดซื้อโมบาย
แพล้น ซึ่งบรรจุอยู่ในงบประมาณรายจ่ายในปีพุทธศักราชสองห้าหกสี่ ปรับเปลี่ยนมาเป็นการจัดซื้อรถขุดเจาะบ่อ
บาดาลจํ านวนสองเครื่ องด้ว ยกัน ซึ่งจํ า นวนรถขุดเจาะบ่อบาดาลทั้ ง สองเครื่อ งนี้ จะไปใช้ประโยชน์ ให้ กับ พี่น้อ ง
ประชาชนคนในจังหวัดเชียงรายได้อย่างคุ้มค่างบประมาณและเกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนถึงเกิดการนําพาซึ่งการ
แก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงราย ในส่วนที่ท่านจิรายุ เผ่ากา ได้พูดไปว่าจะขอเพิ่มเติม
ออกเป็นสี่โซนนั้นนะคะ ก็คงจะต้องได้นําเรียนท่านในห้วงของการทํางบประมาณรายจ่ายในปีต่อไปนะคะ ที่จะได้ขอ
อนุมัติต่อสภาแห่งนี้ค่ะ จึงกราบเรียนให้ทุกๆท่านได้ทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะ ขอบพระคุณค่ะ
นายสุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ขอบคุณท่านนายกนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปราย
หรื อแสดงความคิดเห็ น ผมขอมตินะครับ ท่านใดเห็ นชอบการอนุมัติโ อนงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน 6 รายการ โปรดยกมือขึ้นครับ มีส มาชิก
ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ เป็นอันว่าที่สภาแห่งนี้เห็นชอบอนุมัติการอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตาม
ข้ อ บั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เชี ย งราย ไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ จํ า นวน 6 รายการ เป็ น เงิ น
77,217,800.- บาท (เจ็ดสิบเจ็ดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 32 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง
/นายสุธีระพงษ์...
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-9นายสุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ การให้ความเห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการแผนพัฒนาการศึกษาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย
ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ครับ
นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย ทุกท่าน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๑๘ กําหนดให้กรณีองค์การบริหารส่วน
จั ง หวั ด ให้ จั ด ทํ า หรื อ ทบทวนให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในเดื อ นพฤศจิ ก ายน ก่ อ นปี ง บประมาณถั ด ไปและหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว๖๐๕๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น
1. กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
1) ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
2) ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองประธานกรรมการ
3) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการ
4) ผู้อํานวยการสํานัก/กอง/ส่วนฯที่เกี่ยวข้อง
กรรมการ
5) ประธานกรรมการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง
กรรมการ
6) ผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ
กรรมการ
7) หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
กรรมการ
ที่เกี่ยวข้องที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ(ถ้ามี)
8) ผู้อํานวยการสํานัก/กอง/ส่วนการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
2. ให้คณะกรรมการแผนพัฒนาการศึกษา ตามข้อ 1(3) ถึง (8) ร่วมกันพิจารณาสรรหา
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ
3. ให้จํานวนกรรมการตามข้อ 1 (1) (2) (5) (6) และ(7) รวมกันตามมีจํานวนมากกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนคณะกรรมการแผนพัฒนาการศึกษา ทั้งหมด
4. ให้คณะกรรมการแผนพัฒนาการศึกษา มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปี
5. ให้คณะกรรมการแผนพัฒนาการศึกษา มีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

/เพื่อให้…

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

-10เพื่อให้การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ถูกต้องตามระเบียบและ
แนวทางที่กรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่นกําหนด องค์การบริหารส่ วนจังหวัดเชียงราย ขอเสนอรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นคณะกรรมการตาม (6) และ(7) เพื่อให้
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามรายชื่อดังนี้
1. ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา เขต 1
2. ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3. นายสุวิทย์ ใจป้อม
นายกสมาคมขัวศิลปะ
4. นางชญาณ์นันท์ เชื้อศิริถาวร
ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย
จังหวัดเชียงราย
5. นายชมเชย ไชยลังกา
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษา
6. นางสยุมพร วิทยาภัค
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษา
7. นายวีระชัย ไตรแสง
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษา
8. นายสุวิทย์ คําปาเชื้อ
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษา
9. นายเขียนสิทธิ์ คูสุวรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษา
10. ดร.ธนพล แสงสุวรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษา
11. นายศักดิ์ชัย คลี่ใบ
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษา
12. นางสาวพรรณนาราย ห้อยยี่ภู่
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษา
13. นายสมนึก ใจจักร์
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษา
14. นายจิราวัฒน์ แซ่อ๋อง
ประธานผู้ก่อตั้งองค์กรเครือข่ายพัฒนาสิทธิฯ
15. ผศ.ดร.อาคม พรหมเสน
วุฒิอาสาธนาคารสมองด้านการศึกษา
16. นายวุฒชาติ ตุงคศิริวัฒน์
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษา
17. ผศ.ธนากร สร้อยสุวรรณ
ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนาเชียงราย
18. นางภคณัฐ โกมลสรกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกิจการเยาวชน
19. นายสมศักดิ์ มกรมณเฑียร
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษา
20. ดร.ศราวุธ สุตะวงค์
ผู้อํานวยการโรงเรียน อบจ.ชร
21. นายนันทวัฒน์ ไชยคํา
ประธานสภาเยาวชนจังหวัดเชียงราย
22. นายภูชิต ทฤษฎี
ประธานสภาเยาวชนอําเภอเทิง
23. นายพิชยุทธ เชื้อเมืองพาน
ประธานสภาเยาวชนอําเภอพาน
จึงเรียนมาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้โปรดพิจารณาต่อไป
นายสุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ขอบคุณครับ ตามที่ท่านนายกได้แถลงต่อสภา มีท่านใดจะอภิปรายหรือให้ความคิดเห็น เชิญท่านสะอาดครับ

/นายสะอาด...
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-11นายสะอาด ปัญญาดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายที่เคารพครับ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงรายผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมนายสะอาด ปัญญาดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย อําเภอเมือง เขต 4 ในฐานะที่ผมเคยอยู่ในวงการการศึกษา ตําแหน่งสุดท้ายผมเป็นผู้อํานวยการอยู่เขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ผมคิดว่าการแต่งตั้งคราวที่แล้วฝ่ายบริหารแต่งตั้งชุดอย่างนี้มีไหมครับ
ผมอยากเรียนถาม ผมไม่ได้รับทราบว่าเขามี เขาได้รับการแต่งตั้งหรือไม่ แต่ครั้งนี้ทําไมมีมากมายจนที่จะต้องมา
แต่งตั้งขึ้นมาแล้วก็ทําหน้าที่อะไร แล้วก็จะมีการประชุมกันหรือจะต้องมาพิจารณาอะไรกันบ้างนะครับ ผมอยากจะ
ให้ท่านนายกว่าได้นําเรียนชี้แจงภาระและหน้าที่ของผู้ได้รับการแต่งตั้งทั้งหมดยี่สิบกว่าท่าน คือในฝ่ายบริหาร
ชุดที่แล้วมาไม่ได้แจ้งอย่างนี้ครับท่าน ไม่มีครับ มีแต่ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีระดับ เก้า เป็นผู้เชี่ยวชาญ แต่ที่ท่านแต่งตั้งมา
เห็ น มีห ลายท่านนะครั บ ซึ่ง ผมก็ไม่ไ ด้ข้องใจ แต่ว่าผมรู้จักเกือ บหมดทุก คนนะครั บ ผมอยู่ ในวงการนี้มาก่อ น
เพราะว่าวงการศึกษาคนเหล่านี้ ผมจะรู้จักอยู่แต่ก็ มีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาช่วยเรา ผมอยากทราบว่ามาทําอะไรบ้าง
ทําไมเราไม่แต่งตั้งในสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายของเราเข้าไปเพื่อที่จะดูแลแล้วก็มารับทราบ
เพื่อประสานงานกับฝ่ายสภาของเราบ้าง ท่านแต่งตั้งเข้าไปผมมาดูแล้วก็เห็นมีผู้อํานวยการของโรงเรียนองค์ก าร
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อันนี้ก็ใช้ได้อยู่นะครับ แต่ว่าการศึกษาเราจะต้องไปสนับสนุนและพัฒนาและส่งเสริม
เราจะต้องพัฒนาการศึกษาทั้งจังหวัดนะครับ เราจะต้องพัฒนาทั้งจังหวัดไม่ว่าการประถม มัธยม อาชีวะและทั้ง
มหาวิทยาลัยอะไรต่างๆ ทั้งเอกชน ท่านครับผมว่าน่าจะครอบคลุม ถ้าแต่งตั้งแล้วก็ครอบคลุมไปจนมีต่างๆ เหล่านี้
ก็คือมีประถม มัธยม มีตัวแทนไหมครับ อาชีวะมีไหมครับ แล้วก็มีเอกชนไหมครับ แล้วก็มีของวิทยาลัยมีไหมครับ
ต่างๆเหล่านี้ ผมอยากจะให้มีการครอบคลุมเหล่านี้ เพื่อเราจะได้รับทราบปัญหา เวลาเขาส่งปัญหาเข้ามาร้องเรียน
ปัญหาเข้ามา เราจะได้รู้ว่ายังมีอะไร อย่างวิทยาลัยอาชีวะเราก็จะให้ฝ่ายนี้ไปประสานเราจะได้รับทราบปัญหาที่
ถูกต้องและตรงประเด็น ไม่ใช่ว่าให้ประถมไปดูอาชีวะ ไม่รู้ปัญหากันแล้วครับ เราไม่มีข้อมูลเหล่านั้น อาชีวะไปดู
ของมัธยมก็ไม่มีครับ เพราะเราอยู่คนละสาย ผมอยากจะให้ท่านนี่แหละ ถ้าหากว่าจะแต่งตั้งอะไรขอให้มาปรึกษา
ทางสภาเราบ้างนะครับ ว่าให้มันครอบคลุมเพราะว่าในจังหวัดเชียงรายของเรานั้น มีการศึกษาหลายระบบหลายขั้น
หลายกรมอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการก็มี ไม่อยู่ในกระทรวงศึกษาธิการก็มีนะครับ กระทรวงมหาดไทยก็อย่างเช่น
การศึกษาของท้องถิ่นครับ ท่านครับมีตัวแทนไหมครับ ท้องถิ่นของเราก็เอามาด้วยครับ ผมขอฝากไว้ว่าถ้าอย่างนี้
ตอนนี้เรามีเวลาไม่มากเราไม่สามารถเช็คได้ว่ามันครอบคลุมหรือยังครับ ขอบคุณมากครับ
นายสุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ขอบคุณท่านสะอาด ครับ ข้อเสนอท่านก็จะได้นําเรียนต่อทางผู้บริหาร เมื่อสักครู่ผมก็ได้ยินตอนที่ท่านได้
อ่านรายชื่อก็จะมีคือคณะก็จะมีผู้อํานวยการสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดเชียงราย ซึ่งคําว่าสถานศึกษาทุกแห่งก็คง
จะรวมไปถึงระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาหรือแม้กระทั่งในส่วนของภาคอาชีวศึกษา หรือแม้กระทั่งในส่วนของ
อุดมศึกษาด้วยนะครับ ซึ่งครอบคลุมนะครับ ถือว่าครอบคลุมเข้าใจคําว่าผู้อํานวยการสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัด
เชียงราย ก็ในส่วนอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการจะต้องทําอย่างไรบ้าง รวมทั้งที่ผ่านมามีการแต่งตั้งและนําเสนอ
ต่อสภาหรือไม่ เดี๋ยวคงจะให้เป็นหน้าที่ของทางฝ่ายบริหารนะครับ ได้เป็นผู้นําเรียนชี้แจงให้กับสมาชิกทุกท่านได้รับ
ความกระจ่าง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นของวาระที่ 5 นี้ไหมครับ
ถ้าไม่มีผมจะได้ให้ทางท่านนายกได้นําเรียนชี้แจง ท่านมีอะไรเพิ่มเติม ท่านสะอาดมีอะไรครับ
/นายสะอาด...
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-12นายสะอาด ปัญญาดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ผมขอเพิ่มเติมครับ ที่ท่านบอกว่ามีผู้อํานวยการของโรงเรียนทุกสังกัดอยู่ ในนี้ ผมยังไม่เห็นด้วยนะครับ
เพราะว่ ามีห ลายคนเป็ น ข้ าราชการบํ านาญแล้ ว ก็ไ ม่ใ ช่เป็ นผู้ อํ านวยการด้ว ย แต่ผ มบอกว่า คนเหล่ า นั้นก็ เป็ น
ผู้เชี่ยวชาญเหมือนกันแหละ แต่ว่าส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนประถมครับ ผมอยากจะให้ มีตัวแทนของทุกสังกัด ครับ
เวลาเราอยู่ในสภาแต่เราไม่รู้ครับ ต้องให้ทุกสังกัดมารายงานให้เรา เราอยากทราบว่าสังกัดอาชีวะ ตัวแทนคุณไปหา
ข้อมูลมา ของมัธยมไปเอาข้อมูลมา เขาจะรู้กันนะครับ แต่ที่นี่อันนี้เป็นข้าราชการบํานาญครับ ข้า ราชการบํานาญ
ไม่ ส ามารถที่ จ ะไปเอาข้ อ มู ล อะไรได้ ผมบอกตรงๆนะครั บ แต่ ป ระถมผมรู้ อย่ า งนายสมบู ร ณ์ ธรรมลั ง กา
เป็นผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ผมรู้แต่อันนี้น่าจะได้ แต่ว่าข้าราชการ
บํานาญไม่แน่ใจครับ เพราะผมเป็นประธานคณะกรรมการชมรมครู อําเภอเมืองเชียงรายนอกประจําการ แต่ผมไป
หาข้อมูลแล้วเขาไม่ให้ครับเพราะเราหมดอํานาจ เราอยู่นอกนอกระบบไปแล้ว ผมเป็นประธานคณะกรรมการชมรม
ครูนอกประจําการอําเภอเมืองเชียงราย มีประมาณสองสามพันคนได้ แต่เวลาเรียกประชุมผมเรียกประชุมทั้งหมด
มาประมาณสิบกว่าคนเท่านั้นครับ เราไม่มีอํานาจอะไรที่จะไปขอร้องอะไรเขาได้ครับ ท่านควรคํานึงถึงข้อนี้ ผมขอ
เพิ่มเติมนะครับ เพื่อความถูกต้องและความมีประสิ ทธิภาพของเราที่เราจะแต่งตั้งครับ ขอบคุณมากครับท่าน
ประธานครับ
นายสุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ขอบคุณครับท่านสะอาด เชิญท่านนายกครับ
นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กราบเรียนท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่านค่ะ ตลอดจนถึงท่านสะอาด ปัญญาดี ท่านสมาชิกสภา ต้องกราบขอบพระคุณท่านมากค่ะที่ได้ให้ข้อชี้แนะ
และให้คําแนะนําก็จะนําข้อชี้แนะที่ท่านได้แจ้งต่อสภาเราอาจจะไปดูแลแล้วก็ เพิ่มเติมให้ทั่วถึงนะคะ ทั้งนี้ในส่วน
ของอํานาจหน้าที่สําหรับคณะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการที่จะมาร่วมเป็นคณะกรรมการแผนพัฒนาการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายของเรานั้น หนึ่งในเรื่องของการศึกษา
อยู่ในนโยบาย 13 ข้อ ของผู้บริหารที่แจ้งไปนั่นก็คือห้องเรียน อบจ. โดยเจตจํานงก็คือว่าต้องการให้เด็กๆนักเรียน
ในทุกๆระดับ น้องๆ เยาวชนทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่ที่อําเภอไหน ตําบลไหน หมู่บ้านไหน ในจังหวัดเชียงรายได้เข้าถึง
โอกาสทางการศึกษาเช่นเดียวกัน จึงได้มีการรวบรวมทั้งข้าราชการบํานาญ ซึ่งท่านเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีองค์ความรู้
ในขณะเดียวกันผู้ที่ยังดํารงตําแหน่งอยู่ก็ได้เชิญเข้ามาจากหลายๆภาคส่วน เพื่อมาร่วมกันในการให้แนวคิดให้ข้อคิด
ในการพั ฒ นาการศึ ก ษาให้ แ ก่ เ ด็ ก และเยาวชนในจั ง หวั ด เชี ย งรายอย่ า งทั่ ว ถึ ง นั่ น เองนะคะ ทั้ ง นี้ ใ นส่ ว นของ
ผู้ ท รงคุณ วุ ฒิ ที่ไ ด้ ข ออนุ มั ติต่ อ สภานะคะ ให้ ส ภาได้เ ห็ น ชอบนั้ น เป็ น ไปตามระเบี ย บของกระทรวงมหาดไทย
โดยอํานาจหน้าที่ก็จะขออนุญาตเรียนเชิญให้ท่านผู้อํานวยการสํานักศึกษาได้ชี้แจงต่อไปนะคะ
นายเกียรติคุณ จันแก่น ผู้อานวยการสานักการศึกษา
เรียน ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ สําหรับประเด็นที่แต่งตั้งคณะกรรมการ
ศึกษาขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ตามที่ท่านนายกได้แถลงว่ามีองค์ประกอบไปด้ว ยผู้ ทรงคุณวุฒิ นะครับ
รวมถึงข้าราชการประจํา รวมถึงปลัดองค์การบริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น แล้วก็ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํา นวยการกอง
ส่วนที่เสนอในส่วนที่สภาครั้งนี้ก็คือหนึ่งในประเด็นของผู้ส่งที่มาจากสภาท้องถิ่นเห็นชอบตรงนี้กับหัวหน้าส่วน
ราชการ พนักงานเอกชนที่ต้องเสนอผ่านในสภา ซึ่งมีหน้าที่ทั้งหมดนี้เมื่อเป็นรูปของคณะกรรมการ แล้วหน้าที่ของ
/คณะกรรมการ…
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-13คณะกรรมการชุดนี้ก็คือในการพิจารณาเห็นชอบในส่วนแผนพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่นคือ อบจ. ว่าจะต้องในการ
ขับเคลื่อนการศึกษาของ อบจ. จะต้องมีแผนคณะกรรมการนี้จะเป็นกรรมการที่เห็นชอบ เพื่อนําแผนตัวนี้ไปบรรจุ
ในส่วนที่ของ อบจ. นะครับ ในส่วนของ อบจ. ก็คือสํานักยุทธศาสตร์จะรวบรวมแผนตรงนี้นะครับ อีกส่วนหนึ่งเข้า
ไปในส่วนเป็นแผนพัฒนาของ อบจ. เชียงราย แต่เป็นด้านการศึกษา ซึ่งกรรมการชุดนี้จะเห็นชอบในรูปออกไป
โดยที่เลขาของกรรมการชุดนี้ ก็คือผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการกอง จะต้องมีทําแผนโดยเงื่อนระยะเวลาที่
ที่ดําเนินการแผนพัฒนาการศึกษาและมีวิวัฒนาการมาตลอด จนล่าสุดก็จะมีแนวทางที่ให้ดําเนินการชัดเจนอย่างที่
ท่านนายกได้แถลงครับในแนวทางในการสรรหาหรือคัดเลือกกรรมการสถานศึกษาการศึกษาขึ้นมา ในปีล่าสุดที่มี
หนังสือด่วน ลงวันที่ 5 มีนาคม 2559 แนวทางและหลักเกณฑ์จัดทําแผนพั ฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งต้องประกอบด้วยคณะกรรมการชุดที่กําลังเสนอนะครับ ต้องผ่านตรงนี้มาเพื่อจัดทําแผนพัฒนา ปี
66 ถึง 70 นะครับ ห้าปีนะครับ ที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านได้ถามว่าเดิมทีมีไหมนะครับ ซึ่งในการจัดทํา ที่
ผ่านมาก็เป็นคําสั่งของ อบจ. ปฏิบัติตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ ปีห้าสองและแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 41 กําหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งทุกระดับตามความพร้อมและความเหมาะสม
และความต้องการในท้องถิ่นประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 17 (6) กําหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจ
และหน้าที่ในการจัดการศึกษาและกระทรวงมหาดไทยได้กําหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําแผนการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0893.3/ว 1316 ลงวันที่ 4
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนการศึกษาให้สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์และ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสามารถนําไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน
โดยแท้จริง เพื่อให้จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ก็อาศัยอํานาจแต่งตั้ง มีการแต่งตั้งและมีคําสั่งด้วยนะครับ
เดิมก็มีจะมีตัวแทนทุกภาคส่วนเข้ามา และมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีส่วนที่เป็นข้าราชการประจําหัวหน้าส่วนราชการ และ
ผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านการศึกษาก็สามารถแต่งตั้งเชิญเข้ามาเป็นคณะกรรมการได้นะครับ อันนี้ชุดที่ ผ่านมาก็มี
ทั้งหมดก็ถามว่าจํานวนเยอะไหม ก็ไม่ได้บังคับไว้จํานวนเท่าไหร่ แต่เมื่อผู้บริหารหรือ อบจ. ของเราเห็นว่ามีความ
เหมาะสมต้องการที่จะได้บุคคลากรที่มีความสามารถนะครับ หรือสามารถเข้ามาเป็นกรรมการด้วย แต่เงื่อนไขก็คือ
ข้อที่ท่านนายกได้กรรมการชุดนี้มากกว่ากึ่ง หนึ่งของกรรมการตรงนั้น มีระเบียบตรงนั้นอยู่นะครับ ในส่วนอํานาจ
หน้าที่ก็ตามที่ผมแนะนําเรียน ท่านนายกได้นําเรียนเบื้องต้นนะครับ ก็คงขอชี้แจงเท่านี้ก่อนครับ ขอบคุณครับ
นายสุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ตามที่ท่านนายกนะครับ ได้มอบหมายให้ท่านผู้อํานวยการสํานักศึกษาได้ชี้แจงนะครับ รายละเอียดของ
การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการพัฒนาแผนการศึกษา มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ
ท่านสะอาดมีอะไรเพิ่มเติมครับ เชิญครับ
นายสะอาด ปัญญาดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายผู้ทรงเกียรติที่เคารพ
ทุกท่านครับ ผมนายสะอาด ปัญญาดี สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อําเภอเมือง เขต 4 ครับ ผมฟัง
เหตุผลของท่านนะครับ ผมไม่ได้ติดใจตรงไหนล่ะครับ ในระเบียบเราที่ท่านตั้งขึ้นมาเขาให้เปิดโอกาสให้ท่านทํา
ท่านคัดสรร ท่านสรรหาแต่ว่าเขาให้ครอบคลุมใช่ไหมครับ แต่ทนี ี้ทําให้ครอบคลุมครับ
/ในจังหวัด…
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-14ในจังหวัดเชีย งรายของเรานั้น มีการศึกษาหลายสถาบันครับ ท่านครับมีหลายหมวดหลายมุมหลายกองหลาย
กระทรวงที่สังกัดอยู่ในจังหวัดเชียงราย ถ้าครอบคลุมท่านว่ามาเลยครับ ว่ายี่สิบกว่าคนนี้มาจากเหล่านี้หรือไม่ หนึ่ง
ประถมศึกษาก็จะต้องมีตัวแทนของผู้อํานวยการเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ถึง 4 แต่ถ้าเอามาแล้ว
มีเขต 1 เป็นตัวแทน ผมไม่ว่ามัธยมศึกษามีไหมครับ ผู้อํานวยการเขตมัธยมศึกษา 36 มีไหมครับ ถ้ามีท่านบอกชื่อ
มาเลยครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งตัวแทนของอาชีวะที่จะสั่งการได้แล้วไปหาข้อมูลได้ทันทีครับ เขามีประธานอาชีวศึกษา
เชียงราย อาชีวศึกษาเชียงรายมี เจ็ดแปดแห่งครับ ต้องเอาประธานเขามาไม่ใช่ไปเอาครูเขามาครับ แล้วอีกอันนึง
วิทยาลัยท่านไปเอาใครมาครับ เอาอาจารย์สอนมา จะไปหาข้อมูลอะไรได้ที่ไหน มหาลัยท่านไปเอาตัวแทนมา ท่าน
ต้องไปเอาคนที่เขามีศักยภาพที่จะต้องไปหาข้อมูลมาให้เรา เราในฐานะอยู่ในจังหวัดเชียงรายอยู่ในสภาอย่างนี้
เราต้องได้ข้อมูลที่ชัดเจน แล้วเอกชนเขามีประธานการศึกษาเอกชนในจังหวัดเชียงราย เอกชนต้องแบ่งอีกครับ
เขาไม่เข้ากันก็คือเอกชนที่อยู่ในระบบและเอกชนนอกระบบ อันนี้ผมจะไม่ขยายความท่านไปเข้าใจเอาเองก็แล้วกัน
ให้ท่านไปหาเอาเอง ข้อมูลในระบบมีใครมีกี่โรงเรียน นอกระบบมีกี่โรงเรียนคือใครบ้าง เขามีประธานของเขาครับ
ไม่เข้ากันครับไปเอาข้อมูลเขาก็ไม่ให้ครับ อีกอันนึงครับการศึกษาท้องถิ่นเขาก็มีประธานการศึกษาท้องถิ่น ท่านครับ
ที่ถามไปเอาข้อมูลมาให้ผมรู้เลยว่ามาจากใคร เพราะฉะนั้นไม่ครอบคลุมครับ เพราะฉะนั้นผมเป็นห่วง ไม่ใช่เป็น
ห่วงใครหรอกเป็นห่วงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายของเราน่าจะไม่ได้ข้อมูลที่ชัดเจนไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริง
รวดเร็ว ผมขอฝากครับ ถ้าอย่างนี้ผมรับไม่ได้ครับ แล้วก็ผมขอบอกสมาชิกของเราว่าข้อมูลอย่างนี้ พวกเรารับไม่ได้
ครับ ขอบคุณมากครับท่านประธาน
นายสุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ขอบคุณครับท่านสะอาด ก็อยู่ที่ดุลพินิจของท่านสมาชิกแต่ละท่านนะครับ ในการที่จะร่วมกันพิจารณา
มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีนะครับ ผมก็ขอมตินะครับ มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบกับรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โปรดยกมือขึ้นครับ ขอบคุณครับ มีท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ เป็นอันว่าที่
สภาแห่ ง นี้ น ะครั บ เห็ น ชอบกั บ รายชื่ อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานภาครั ฐ และภาคเอกชน เพื่ อ ร่ ว มเป็ น
คณะกรรมการแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นะครับ
ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 19 เสียง ไม่เห็นชอบ 6 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง นะครับ
ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง การเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมบารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม
(ฉบับที่ 3)
ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ครับ
นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เรียน ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายทุกท่าน
ตามที่ได้มีประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมบํารุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 โดยความ
เห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยม
บํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรมโดยบัญญัติให้ผู้พักเสียค่าธรรมเนียมให้แก่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย ในอัตราร้อยละ 1 ของค่าเช่าห้องพัก ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
/มาตรา 65…
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-15มาตรา 65 บัญญัติให้ องค์การบริห ารส่วนจังหวัดมีอํานาจออกข้อบัญญัติเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบํารุงองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมตามหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราที่กําหนดใน
กฎกระทรวง โดยกฎกระทรวง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. 2540 ข้อ 2 กําหนดให้การออกข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเก็บค่าธรรมเนียมบํารุงองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม ให้เรียกเก็บได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3 ของค่าเช่าห้องพัก นั้น
เนื่องจากได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรอันเนื่องมาจาก สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ทําให้ผู้พักในโรงแรมมีจํานวนลดน้อยลงจํานวนมาก
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการประกอบกิจการโรงแรม ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0808.3/ว 2104 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 ได้แจ้งแนวทางช่วยเหลือในกรณีดังกล่าว หากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่า การกําหนดมาตรการเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระทางเศรษฐกิจ โดยการงดหรือลด
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบํารุง องค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรม จะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการ
คลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถดําเนินการได้ โดยการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรมโดยเพิ่มเติมเงื่อนไขกรณีมีเหตุ
อันเกิดจากการระบาดของโรค ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจ ออกประกาศงดหรือลดการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรมได้ตามความจําเป็นและเหมาะสมของแต่ละ
ท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาภาระทางเศรษฐกิจ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) จึงมีความจําเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบัญญัติดังกล่าว
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ ให้ ส ภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เชี ย งราย ได้ โ ปรดพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่ว นจังหวัดเชียงราย เรื่อง การเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมบํารุงองค์การบริหารส่ว น
จังหวัดจากผู้พักในโรงแรม (ฉบับที่ 3) ที่ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายทุกท่านได้รับแล้วนั้น
และโปรดพิจารณาเป็นสามวาระรวด ประกอบการพิจารณาค่ะ
นายสุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ขอบคุณครับ ก่อนดําเนินการต่อ ขอเชิญท่านเลขานุการสภา ชี้แจงข้อระเบียบครับ
นายประเสริฐ ชุ่มเมืองเย็น เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พุทธศักราช 2547 และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554 ข้อ 44 ร่างข้อบัญญั ติเกี่ยวด้วยการเงิน หมายความว่า ร่างข้อบัญญัติ
ว่าด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) การจัดเก็บ ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือวางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีอากร
ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริห ารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ ประชุมสภาท้องถิ่น
อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดี ยวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้น ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปร
ญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานทีป่ ระชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึ กษาในหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติ และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย
/ห้ามไม่ให้…
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-16ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้ อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติ วาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่น พิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้
ข้อ 52 การพิจารณาร่ างข้อบัญญัติในวาระที่ส าม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ ที่ประชุมสภาท้องถิ่น จะได้
ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น ลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม่
นายสุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ขอบคุณครับ ตามที่ท่านเลขาได้ชี้แจงระเบียบ การพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารสามารถเสนอได้
เมื่อผู้บริหารเสนอแล้ว ผมจึงขอมติในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ว่าด้วยการ
เก็บค่าธรรมเนียมบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม ฉบับที่ 3 เป็นสามวาระรวดเดียว ตามที่ท่าน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเป็นผู้เสนอ มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว โปรด
ยกมือขึ้นครับ มีสมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ เป็นอันว่าที่สภาแห่งนี้เห็นชอบในการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมบํารุง องค์การบริห ารส่วนจังหวัด จาก
ผู้พักในโรงแรมเป็นสามวาระรวดเดียว
ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 31 เสียง
งดออกเสียง 4 เสียง
ต่อไปเป็ น การพิ จ ารณาในวาระที่ห นึ่ง ขั้ น รับ หลั กการแห่ งร่า งข้ อบั ญญั ติ อ งค์ การบริ ห ารส่ ว นจัง หวั ด
เชียงราย ว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนีย มบํารุง องค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรม ฉบับที่ 3 มีสมาชิก
ท่านใดจะอภิปรายหรือให้ความคิดเห็นบ้างครับเชิญครับ ขอบคุณครับ เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปรายหรื อแสดงความคิดเห็น
ผมขอมตินะครับ ท่านใดเห็นชอบรับหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ว่าด้วยการ
เก็บค่าธรรมเนียมบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรม ฉบับที่ 3 โปรดยกมือขึ้นครับ มีสมาชิกท่าน
ใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ
เป็นอันว่าที่สภาแห่งนี้เห็นชอบรับหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ว่าด้วย
การเก็บค่าธรรมเนียมบํารุง องค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรม ฉบับที่ 3
ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 30 เสียง
งดออกเสียง
5 เสียง
ต่อไปเป็นการพิจารณาวาระที่สอง ขั้นการแปรญัตติ ให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เป็ น กรรมการแปรญั ต ติ เ ต็ ม สภา โดยประธานที่ ป ระชุ ม เป็ น ประธานคณะกรรมการแปรญั ต ติ ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น พุ ท ธศั ก ราช 2547 และฉบั บ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554 ข้อ 45 วรรคสอง
ขอเชิญที่ประชุมเริ่มต้นพิจารณาตั้งแต่ ชื่อข้อบัญญัติและเรียงลําดับเป็นรายข้อดังนี้
1. ชื่อข้อบัญญัติมีผู้ใดจะแปรญัตติหรือแก้ไขหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ
2. หลักการและเหตุผลมีผู้ใดจะแปรญัตติหรือแก้ไขหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ
3. ข้อบัญญัติให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีผู้ใดจะแปรญัตติหรือแก้ไขหรือไม่
ครับ ไม่มีนะครับ
4. ข้อ 3 และข้อ 4 มีผู้ใดจะแปรญัตติหรือแก้ไขหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ
เมื่อไม่มีการแปรญัตติ ในขั้นแปรญัตติ แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ว่าด้วยการ
เก็บค่าธรรมเนียมบํารุง องค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรม ฉบับที่ 3
/ต่อไป…

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

-17ต่อไปเป็นการพิจารณา ในวาระที่สามการลงมติ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ว่าด้ว ยการเก็บค่าธรรมเนี ย มบํ ารุ งองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัด จากผู้ พักในโรงแรม ฉบับที่ 3 ผมขอมตินะครับ
ท่านใดเห็ นชอบให้ตราเป็ นข้อบั ญญัติ องค์การบริหารส่ วนจังหวัดเชียงราย ว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมบํารุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม ฉบับที่ 3 โปรดยกมือขึ้นครับ มีสมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบโปรดยก
มือขึ้นครับเป็นอันว่าที่สภาแห่งนี้เห็นชอบ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ว่าด้วยการเก็บ
ค่าธรรมเนียมบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม ฉบับที่ 3
ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 30 เสียง
งดออกเสียง 5 เสียง
นายสุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ระเบียบวาระที่ 7 ญัตติ รายงานติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน ในรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖4 ตามระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖3 – มีนาคม ๒๕๖4)
ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายครับ
นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้อ งถิ่ น สภาท้ องถิ่น และผู้ บ ริ ห ารท้ องถิ่ น เปิ ด เผยข้ อ มูล และรายงานผลการดํ า เนิ นงานให้ ป ระชาชนทราบ
รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5)
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่ น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในธันวาคมของทุกปี
บัดนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่ ว นจั ง หวั ด เชี ย งราย ตามระเบี ย บดั ง กล่ า วเรี ย บร้ อ ยแล้ ว จึ ง ขอรายงานผลการติด ตามและประเมิน ผลการ
ดํา เนิ น งาน ในรอบ 6 เดื อน ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ตามระบบสารสนเทศเพื่อ การวางแผนและ
ประเมินผล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระหว่างตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) โดยขอสรุปผลการ
ดําเนินงาน ปี 2564 ปรากฏตามเอกสารที่ได้ส่งให้ท่านแล้ว
จึงเรียนเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มาเพื่อโปรดทราบ
นายสุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ขอบคุณครับ ท่านนายกองค์การบริหารส่ วนจังหวัดเชียงราย ก็ถือว่าสภาองค์การบริห ารส่ว นจังหวัด
เชียงราย รับทราบเกี่ยวกับรายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในรอบ 6 เดือน นะครับ
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง อื่น ๆ
ต่อไปเป็นวาระอื่น มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นอื่นเชิญนะครับ เชิญท่าน
สะอาดครับ
/นายสะอาด...
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-18นายสะอาด ปัญญาดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ท่านครับพอดีไม่มีใครเสนอในเรื่องอื่นๆ พอดีผมมีครับ เนื่องจากว่าเราได้มาสู่สภาใหม่ครับ แล้วสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้เข้ามาจากหลายมิติหลายคนหลายพื้นที่ ซึ่งได้รับทราบปัญหาไม่เท่ากัน
เพราะฉะนั้นผมก็สลับกับฟังครับ หลังจากที่ได้เข้ามาแล้ว ผมอยากจะให้การทํางานของเรามีประสิทธิภาพและ
พัฒนาไปสู่ในสิ่งที่ดี ถ้าหากว่าเราจะทํางานในสภาของเราให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ผมก็อยากจะให้สภาของ
เรามีประสิทธิภาพด้วยนะครับ โดยการผ่านมติหรือรับเรื่องอะไรต่างๆ นะครับ ทํางานไปด้วยความราบรื่น แต่ใน
เวลาเดียวกันผมอยากจะให้ข้าราชการ ซึ่งมีมากกว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายมีเป็นสามสี่ร้อย
ไม่ทราบว่ามีเท่าไหร่ แต่ในฐานะที่ผมเคยเป็นตัวแทนของกระทรวงศึกษาธิการไปอยู่ใน สตส. กอ.รมน. ไปอยู่ใน
ปปช. ไปอยู่ในฐานะตัวแทนของข้าราชการของกระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัดหลายแห่ง หลายเรื่องก็เป็น
นักประชาสัมพันธ์ ท่านครับผมอยากจะเห็นองค์กรของเราทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพไปพร้อมๆกัน ผมอยากจะ
ให้ทางคณะฝ่ายบริหารก็ดี ฝ่ายข้าราชการประจําก็ดี ทํางานกันอย่างแข็งขันแต่บางคนผมเห็นแล้วทํางานแข็งขัน
มากแล้วก็มีมารยาทที่ดีด้วย ผมเดินเข้ามาตั้งแต่หน้าประตูนะครับ เราได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งจากข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ได้เคารพ กราบไหว้ ทักทายกันอย่างฉันมิตร แต่มีบางคนที่ผมเห็นได้รับทราบจากเจ้าหน้าที่นะครับ ซึ่งผม
ได้รู้จักหลายคนที่อยู่ในสํานักงานของเรา บอกว่าตั้งแต่ปีที่แล้วมายังไม่เคยเห็นหน้าเลยก็มี ท่านครับไปทํางานกัน
ยังไงครับ ไปทํางานกันที่ไหนครับ มอบหมายการทํางานแล้วไม่มาทํางาน แล้วก็เวลาประชุมก็ไม่เห็น เวลามาทํางาน
เป็นการเอาเปรียบเพื่อนร่วมงานครับ อยู่ในกองนั้นแต่ในกองนั้นยังไม่เห็นหน้า ท่านครับถ้าเป็นข้าราชการอย่างผม
ผมเคยอยู่ในสํานักงานศึกษาธิการอําเภอ ผมอยู่ในโรงเรียนประถม ผมเป็นตัวแทนของกระทรวงศึกษาธิการไปอยู่
เป็นผู้อํานวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ผมเป็นผู้อํานวยการ ผมมี
เจ้ าหน้ า ที่อยู่ ในสั งกัดอยู่ ป ระมาณสิ บ กว่าคนคนไหนมาหรือ ไม่มาผมรู้ครับ ไปไหนต้ องบอก แต่ทีนี้ผ มไปถาม
ผู้อํานวยการบอกไปไหนไม่รู้ไม่เห็น น่าจะเป็นแปดเดือนมาแล้ว มีหรอครับ ในสํานักงานเราแล้วไม่มีการบริหาร
จัดการที่ดีกว่านี้เลยหรือครับ ขนาดผู้ร่วมงานไม่เคยเห็นหน้า ผมว่าเราจะน่าจะปรับปรุงและพัฒนาได้ไหม เดี๋ยวนี้
โรงเรียนหรือวิทยาลัยหรือสถานศึกษาหลายแห่ง เขามีการสแกนนิ้วมือครับ ระบบดิ จิตอลในสมัยนี้ทําให้คนไหนมา
หรือไม่มา คุณไม่มาก็ไม่เป็นไร คุณมาสแกนนิ้วมือเข้ามาทํางาน แต่คุณจะออกไปไหนต้องมาบอกให้ผู้อํานวยการ
บอกให้ผู้บริหารกองนั้น ฝ่ายนั้นว่าไปไหนอยู่ไหน ถ้าเกิดเหตุร้ายข้าราชการเบิกอะไรไปหรือเปล่าอยู่ที่ไหน ผู้บริหาร
ต้องรู้และมารายงานให้กับผู้บริหารระดับสูงได้ตามลําดับ แต่ผมไปถามผู้บริหารระดับต้นไม่รู้ครับท่าน แล้วเวลาลง
เวลาไปลงที่ไหน ผมยังไม่รู้เพราะฉะนั้นผมไม่ใช่ไปตรวจสอบครับ ผมไม่ใช่คณะกรรมการผมไม่ใช่อะไร แต่ว่าผมเป็น
ห่วงครับ ผมเป็นห่ วงการทํางานขององค์กรของเรา ปรับปรุงได้ไหมครับพัฒนาได้ไหมครับ ลองไปถามหลายๆ
สถานศึกษาเขามีระบบยังไงที่ดีกว่านี้ ถ้าไม่มาขาดราชการหนึ่งครั้ง ต้องมีโทษอะไรครับ ภาคทัณฑ์สองครั้ง ทําอะไร
มีภาคทัณฑ์ มีให้ออก ไล่ออก ปลดออกอะไรก็ว่ากันไป ขาดราชการสามครั้ง ถือว่าไล่ออกแล้วนะครับ นี่ แปดเดือน
ไม่มากี่ครั้ง ผมว่าเราเช็คกันหรือว่าอะไรได้ไหม ผมไม่ใช่มีอคติกับคนไหนนะครับ ท่านข้าราชการประจําครับ ผมขอ
พูดเราเป็นห่วงองค์กรของเรา เราจะทํางานกันไปด้วยกันได้ดีและท่านเอาเปรียบข้าราชการคนอื่นหรือไม่ ท่านครับ
ผมขอให้พวกเราได้ป รั บ ปรุ งใหม่ที่ดีกว่าเวลามาทํางานต้องทําอะไร ผมถามแล้ ว ว่าท่านทําไงให้ เขามาเซ็นชื่อ
ข้าราชการนะครับไม่ใช่เอกชนครับ ไม่ใช่มาทําไร่ ไม่ใช่นะครับ ข้าราชการกินเงินเดือนของรัฐครับ เพราะฉะนั้นครับ
ผมอยากจะให้ฝ่ายบริหารฝากไปทางท่านประธานสภาของเรานะครับ ท่านประธานครับได้นําเรื่องนี้เข้าไปปรึกษา

/หรือว่า…
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-19หรือว่าพิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหารว่าขอให้เป็นไปตามระเบียบระบบของข้าราชการ ว่าการมีโทษของข้าราชการมีกี่
สถาน มีภาคทัณฑ์ ให้ออก ไล่ออก ไม่มาทํางานเอาเปรียบเพื่อนฝูง มีเอางบประมาณไปใช้นอกโดยเอาอุปกรณ์
เอารถไปใช้ส่วนตัวอะไรต่างๆ ท่านครับ ลองเช็คดูว่าผมเห็นมีเยอะแยะ ไม่ใช่ว่าผมอิจฉาแต่ว่าผมเห็นว่าข้าราชการ
ของเรามีสามร้อยกว่าคนแต่คนที่ทําอย่างนี้มีไม่เกินสิบคน ไม่เกินห้า ไม่เกินสามด้วยซ้ําไป ผมอยากจะให้ท่านได้
พัฒนาเรื่องนี้ฝากไว้ด้วยครับ ขอบคุณมากครับ ด้วยความเป็นห่วงครับ
นายสุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ขอบคุณครับ จริงๆการประชุมสภาท่านต้องฝากประธานไปผู้บริหารนะครับ ไม่ใช่ฝากผู้บริหารไปสภาครับ
เชิญครับ เชิญท่านปภานครับ
นายปภาน นัยติ๊บ สมาชิกสภาองคืการบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผมปภาน นัยติ๊บ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อําเภอเวียงเชียงรุ้งครับ มี สองสามประเด็นครับ
ในวาระอื่นๆ ที่อยากจะอภิปรายนะครับทั้งสนับสนุนและข้อข้องใจนะครับ ก็ต่ อเนื่องจากท่านสะอาดในประเด็นนี้
นิดนึงก็แล้วกันนะครับ คือปัญหาเรื่องผู้ที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับ โควิด-19 ที่ผ่านมานะครับ ผมมีข้อประเด็นที่
อยากจะถามนะครับ ว่าทางท่านผู้บริหารได้มีการประสานงานนะครับ เรียนท่านประธานสภาไปยังท่านผู้บริหารว่า
เรื่องการจัดซื้อเครื่องยังชีพ หรือว่าถุงยังชีพที่จะช่วยแก้ปัญหาหรือมอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบที่ถูกกักตัวนะครับ
เป็นเวลาสิบสี่วันนะครับ ซึ่งบางรายนั้นก็ไม่ได้ติดเชื้อโควิด สุดท้ายก็กลายเป็นว่าเขาก็ไม่ได้ออกไปทํางานนะครับ
ไม่ได้ไปทํามาหากิน ซึ่งก็หมายความว่าขาดรายได้นะครับ แต่ว่าท้ องก็ต้องกินทุกวันนะครับ ครอบครัวก็ต้องกินทุก
วันนะครับ ทีนี้ปัญหาอย่างนี้นะครับ สุดท้ายแล้วก็ต้องเป็นปัญหาเร่งด่วนนะครับ ที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หลายๆ ที่ต้องเร่งแก้ปัญหานะครับ ทราบว่ามีการประสานงานได้ทุกพื้นที่ทุกอําเภอ ทุกเขตนะครับ ก็ได้รับแจ้งและ
ก็รับประสานงานจากที่ว่าการอําเภอทุกที่นะครับอย่างเช่นที่อําเภอเวียงเชียงรุ้งของผมก็เช่นกันนะครับ ว่าองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดของเราจะจัดการหรือนําเครื่องยังชีพถุงยังชีพไปช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนที่เข้าข่ายหรือว่า
ถูกกักตัวอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่สถานที่ต่างๆ ที่ รัฐจัดให้นะครับ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ผมก็เห็นท่านนายกท่านก็
พยายามอย่างเต็มที่นะครับ แต่สุดท้ายก็ได้รับคําตอบว่าจะทําไม่ทันนะครับ หรือเกิดความล่าช้าเกิดขึ้นนะครับ
กระผมก็ไม่ทราบว่าไปติดขัดอยู่ ในขั้น ตอนไหน ขั้นตอนใด องค์กรของเราหรือว่าองค์การบริห ารส่ ว นจั งหวั ด
เชียงรายของเรานะครับ มีหน่วยไหนหรือว่ากองไหนเป็นผู้รับผิดชอบนะครับ ก็อยากจะให้ท่านนายกช่วยสอดส่อง
ดูแลเรื่องเหล่านี้นะครับ ซึ่งหลายครั้งที่ผ่านมาในการเกิดสาธารณภัยก็เหมือนกันนะครับ เรายังขับเคลื่อนได้ช้ามาก
ซึ่งก็ไม่ทันเหตุการณ์นะครับ ก็ได้รับคําตําหนิมาจากท้องถิ่น แล้วก็อําเภอที่ร่วมประสานงานกับเรามาบ้างนะครับ
ก็จึงอยากนําเรียนข้อมูลตรงนี้ให้กับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อีกเรื่องหนึ่งในการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงรายของเราในวันนี้นะครับ ซึ่งในวาระที่ผ่านมาที่ได้ขอมติจากท่านประธานสภาขอมติจาก
สมาชิกสภาเราไปแล้วในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของการหางบประมาณมาจัดซื้อ
รถขุ ด เจาะบ่ อ บาดาล เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาภั ย แล้ ง ต้อ งขอบคุณ ท่ า นนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ดเชี ย งราย
ที่ขับเคลื่อนนโยบายนี้ให้เกิดขึ้นนะครับ ทั้งเรื่องรถขุดเจาะทั้งเรื่องของการจ่ายขาดอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งสภา
เราก็ได้อนุมัติให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ซึ่งจะเห็นได้ว่ าโครงการแต่ละโครงการนั้นเป็นโครงการที่แก้ปัญหา
ภัยแล้งและการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้นะครับ มีโครงการที่ลงไปพื้นที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เยอะกว่า
/ในครั้งก่อน...

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

-20ในครั้งก่อนๆ ที่ผ่านมาในปีอื่น ๆ ที่ผ่ านมานะครับ ซึ่งมองเห็ นแล้ว ครั้งนี้ก็น่าจะไปพูดกับพี่น้องประชาชนได้ว่า
เราตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังและคิดว่าถ้าหากโครงการธนาคารน้ําใต้ดินนะครับ เราทําทั้งระบบเปิด
และระบบปิดในอนาคตต่อไปนะครับ คิดว่าจะต้องเป็นเกิดผลนะครับ ผลสําเร็จหรือว่าเกิดผลลุล่วงทําให้จังหวัด
เชียงรายของเราในพื้นที่ ที่ประสบความแห้งแล้งอยู่กลับมามีความชุ่มชื้นขึ้นมาในอนาคตนะครับ ไม่ช้าก็เร็วได้อย่าง
แน่ น อนนะครั บ ซึ่ งในหลั กการสํ า คัญนั้ น ทราบมาว่ าทางองค์ การบริห ารส่ ว นจังหวั ดเชีย งรายของเรานะครั บ
ก็นําเสนอปัญหาเหล่านี้ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในการขออนุมัติจัดซื้อเครื่องเจาะน้ําบาดาลนี้นะครับ
ต้องนําเรียนท่านประธานสภา กราบขอบพระคุณไปทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและคณะกรรมการในการ
แก้ปัญหาภัยแล้งของจังหวัดเชียงรายทุกท่านด้วยนะครับ ที่เล็งเห็นความสําคั ญแล้วก็ได้มอบหมายภารกิจให้กับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายมาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายในครั้งนี้นะครับ ได้ยิน
เรื่องของเพื่อนสมาชิกหลายท่านในการพูดคุยถึงเรื่องเครื่องจักรกล เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หลายๆ ครั้งในการประชุม
สภาเราก็ได้พูดถึงกันอยู่ตลอดเวลานะครับ นอกจากเครื่องขุดเจาะบ่อน้ําบาดาลแล้วเครื่องจักรกลในการพัฒนา
ถนนหนทางไปการเกษตรหรือว่าเป็นรถขุดแม็คโครที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายของเรานั้น ยังมีจํานวนไม่
เพียงพอนะครับหรือว่ามีจํานวนที่ใช้งานได้จริงไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นนะครับ มีเพียงแค่ไม่กี่คันเอง ซึ่งในการร้องของ
แต่ละครั้ งอย่ างเช่นผมเองก็ได้ร้องขอมาเมื่อ สองเดือนก่อนนะครับ ปัญหาหนองน้ํา ซึ่งปกคลุ มไปด้ว ยวัชพืช ที่
หนาแน่น แล้วทีนี้หนองน้ําที่ตําบลดงมหาวัน ซึ่งผมทําหนังสือร้องขอรถไปช่วยกําจัดวัชพืชตรงนี้นะครับ ได้มาเป็น
เวลาสองเดือนแล้ว ก็ยังไม่รับการช่วยเหลือก็ทราบมาว่าเอารถเครื่องจักรของเราก็ติดภารกิจ ในส่วนที่ใช้งานได้ก็
ติดภารกิจอยู่ ยังไม่เสร็จในหลายๆพื้นที่นะครับ ซึ่งประเด็นปัญหาที่เร่งด่วนก็คือในหนองน้ําที่ผมร้องขอมานี้ที่พื้นที่
ตําบลดงมหาวันร้องขอมามีกลุ่มก๊าซนะครับ อยู่ข้างใต้ทําให้เกิ ดระอุควันไฟใช้รถน้ําไปดับหลายครั้งนะครับ ก็ระอุ
ขึ้นมาอีกนะครับ ทราบมาว่ามีผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิชาการเข้าไปดูแล้วนะครับ มีก๊าซที่ทําให้เกิดเชื้อเพลิงอยู่ข้างใต้
นะครับ ก็ทําให้เกิดปัญหาหมอกควันเป็นที่เพ่งเล็งแล้วเข้าไปดูของในเรื่องของหมอกควันไฟป่าด้วยนะครับ ทั้ งนี้ก็
อยากจะให้ ท่ า นนายกท่ า นผู้ บ ริ ห ารได้ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญ ในเพิ่ ม ในการเพิ่ ม เครื่ อ งจั ก รกลนะครั บ ที่ มี
ประสิทธิภาพให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเรานะครับ เพื่อดูแลให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ทุกอําเภอทุกเขตด้วย
ผมก็มีเรื่องวาระที่จะสนับสนุนและอภิปรายไว้เพียงเท่านี้ครับ
นายสุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ขอบคุณครับ ก่อนที่ท่านสมาชิกจะอภิปรายเพิ่มเติมครับ ขอเชิญท่านรองประธานสภามาทําหน้าที่แทนผม
ซักครู่ครับ เรียนเชิญครับ
นายจิรายุ เผ่ากา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
มีใครจะอภิปรายเพิ่มเติมครับ เชิญท่าน สจ. ปภาวิน ครับ
ว่าที่ ร.ต.ปภาวิน ปวงใจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่านครับ ผมว่าที่ร้อยตรีปภาวิน ปวงใจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อําเภอพาน เขต 1
ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความชื่นชมกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายผ่านท่านประธานสภานะครับ
ตั้งแต่ผมเองได้เข้ามาทําหน้าที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ก็แวะเวียนไปมากับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงรายอยู่เป็นประจํานะครับ ก็ทราบข่าวว่าตั้งแต่เข้ารับตําแหน่งท่านนายกของเรานะครับ
/ทํางาน…
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-21ทํางานทุกวันไม่มีวันหยุดและแต่ละวันไม่ต่ํากว่าสามสี่ทุ่มนะครับ อันนี้ผมเองบางครั้งได้เข้ามาแวะเวียนก็เห็นท่าน
ทํางานอย่างหามรุ่งหามค่ํา ก็ต้องขอให้กําลังใจขอแสดงความชื่นชมด้วยนะครับ ยิ่งวันนี้ผมเองได้เห็นในส่วนของ
การที่จัดสรรงบประมาณนะครับ โดยเฉพาะแล้วในส่วนของโครงการธนาคารน้ําใต้ดิน ซึ่งอําเภอพานเองถือเป็น
อําเภอใหญ่ มีประชากรหนึ่งแสนสองหมื่นกว่าคน ถือเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ของพี่น้องจังหวัดเชียงราย ซึ่งส่วนใหญ่เน้น
อาชีพเป็ น เกษตรกร ปั จ จั ย หลั กที่สํ าคัญ ก็คือน้ํา วั นนี้อําเภอพานขาดน้ํ าเป็นอย่ างยิ่ง ดัง นั้นแล้ ว ผมได้ เห็ นถึ ง
โครงการธนาคารน้ําใต้ดินผมเองก็สนับสนุนนะครับ แล้วก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับสําหรับโครงการที่ท่านนายก
อนุมัติมานะครับ ซึ่งถือว่าเป็นการที่เอาปัญหาของประชาชนเป็นที่ตั้งอย่างแท้จริง ก็ต้องขอแสดงความชื่นชมและ
สนับสนุนเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ ผมเองอยากจะเข้ามาขอพูดในส่วนของสองประเด็นนะครับ ประเด็นแรกก็คือ
อย่างที่มีเพื่อนสมาชิกได้นําเรียนไปเบื้องต้นแล้วครับก็คือเรื่องของถุงยังชีพ จากที่เราประสบปัญหากันในเรื่องของ
ไวรัสโคโรนา 19 นะครับ จากเดิมที่อําเภอพานติดอันดับ สามของจังหวัดเชียงราย ผมเองได้มาประสานงานกับทาง
คณะผู้บริหารนะครับ ครั้งแรกก็บอกว่าให้ทางผู้บริหารท้องถิ่นทําหนังสือเข้ามา ผมเองก็ได้ไปประสานงานกับ
ท้องถิ่นเข้ามานะครับ ครั้งที่สองก็เปลี่ยนใหม่บอกว่าให้เป็นสาธารญสุขอําเภอ ก็ได้ไปประสานกับท่านสาธารณสุข
อําเภอมาอีก ก็ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมนะครับ พอครั้งที่สามให้ไปเป็นรูปของอําเภอก็ไปประสานงานทั้งในอําเภอและ
ก็ท่านสาธารณสุขอําเภอ แล้วแจ้งมารู้สึกว่าจะเป็นลําดับต้นๆครับ อําเภอพานแจ้งมานะครับ แต่ ณ ถึงวันนี้ก็ยัง
ไม่เห็นเป็นรูปธรรมไม่ทราบว่าติดตรงไหนนะครับ ก็อยากจะฝากท่านประธานผ่านไปถึงผู้บริหารด้วยว่าวันนี้ปัญหา
ยังอยู่นะครับ อยากให้ผู้บริ หารฝากช่วยจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้มาช่วยเหลือพี่น้องชาวอําเภอพานจังหวัด
เชียงรายให้ด้วยนะครับ ก็ถ้ากระทําได้นะครับ ก็ขอฝากไปด้วยละกันนะครับ นี่คือเรื่องที่ หนึ่งนะครับ อีกเรื่องนึงก็
คือเรื่องของเครื่องจักรนะครับ วันนี้เช่นกันครับพี่น้องอําเภอพานเป็นพี่น้องเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่นะครับ ปัจจุบัน
กําลั งเก็บ เกี่ย วผลผลิ ตในส่ ว นของนาปรั งนะครับ การเข้าไปเก็บเกี่ยวผลผลิตวันนี้ถนนหนทางลํ าบากนะครับ
ก็อยากจะขอนําเรียนท่านประธานฝากไปถึงผู้บริหารช่วยประสานในส่วนของเครื่องจักรของ อบจ. นะครับ ตามที่
ได้เสนอหนังสือมาแล้วให้เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอําเภอพานด้วยนะครับ มีเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ
นายจิรายุ เผ่ากา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ขอบคุณท่านปภาวิน นะครับ มีท่านใดจะเพิ่มเติมไหมครับ เชิญท่านวสุพลครับ
นายวสุพล จตุรคเชนทร์เดชา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ท่านประธานสภาที่เคารพ เพื่อนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายวสุพล จตุรคเชนทร์เดชา สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เขต 1 อําเภอเชียงของ และในฐานะของรองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย ก่อนอื่นครับต้องกราบขอบพระคุณในความจริงจังจริงใจในการปฏิบัติตามนโยบายที่ท่ าน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้แถลงไว้ต่อที่ประชุมสภาแห่งนี้ กล่าวคือนโยบายที่ หนึ่งการพัฒนา
แหล่ ง น้ํ า นโยบายที่ ส องคือ การเพิ่ ม เครื่ อ งจั กรกลเพื่อ เสริม เขี้ ย วเล็ บ ในการพัฒ นาถนนหนทางตลอดจนถึ ง
สาธารณูปโภคต่างๆ ของพี่น้องชาวจังหวัดเชียงราย วันนี้ผมมั่นใจแล้ วครับว่าท่านทําได้หลังจากที่มีญัตติและก็มี
วาระการประชุมสภาในวันนี้ มีการพิจารณาเครื่องจักรกลไม่ว่าจะเป็นการรถเครื่องจักรกลในการขุดเจาะบ่อบาดาล
จํานวนสองชุด เพื่อนําไปพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและหลังจากนั้นก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อแหล่งน้ําใน
การอุปโภคบริโภคเป็นที่เรียบร้อยสมบูรณ์ทั่วทั้งจังหวัดแล้วก็คงจะคืบคลานเข้าสู่แหล่งน้ําการเกษตร อันดับต่อมาก็
คือเครื่องจักรกลที่จะนําไปใช้ในเรื่องของถนนหนทาง อันดับสามคือโครงการเกี่ยวกับธนาคารน้ําใต้ดินตรงนี้ต้อง
/ขอบคุณ…
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-22ขอบคุณความมุ่งมั่นจริงใจของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ท่านอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นะครับ
จริงๆตามที่ท่านได้ผลักดันและได้ปฏิบัติดําเนินตามแผนงาน ตามนโยบายที่ท่านได้แถลงต่อสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้
ไว้ อันดับสองรองต่อมาก็ต้องขอขอบคุณท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย วันนี้ท่านได้ให้เกียรติเข้าร่วม
ประชุมกับเพื่อนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติตรงนี้ทุกๆ ท่าน ผอ. สํานัก ผอ. กอง หัวหน้าฝ่ายแทบทุกฝ่ายครับ ก็คง
ขาดอยู่เพียงแค่ไม่กี่ท่านนะครับก็คือท่านรองปลัดเท่าที่ผมประชุมมา ผมไม่เคยเห็นหน้าท่านรองปลัดเลย ผมไม่
แน่ใจว่าจะเป็นลิสต์บัญชีรายชื่อเดียวกับที่ท่าน สจ. สะอาด กล่าวเมื่อสักครู่หรือเปล่า ขนาดในที่ประชุมสภาแห่งนี้
ยังไม่เคยเห็นหน้าท่านเลยนะครับ ไม่รู้ว่าเป็นคนคนเดียวกันที่บอกว่า แปดเดือนยังไม่เคยเห็นหน้าหรือเปล่านะครับ
เมื่อสักครู่มีวาระในการพิจารณาในเรื่องของการขอญัตติ ขอจัดซื้อเครื่องขุดเจาะบ่อบาดาลครับ ผมต้องขอบคุณ
พอดีเห็นรายละเอียดในที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้ระบุไว้ว่าเป็นรถขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด
ใหญ่รถบรรทุกสิบล้อ เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่าสามร้อยแรงม้า ถือว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่จะปรับปรุงนะครับปรับปรุงหรือ
พัฒนาจากเครื่องชุดเดิมมา ผมมีความคลุกคลีกับเครื่องเจาะบ่อบาดาลเป็นอย่างมากนะครับ เครื่องเดิมหรือชุดเดิม
กําลังแรงม้าไม่เกินสองร้อยสี่สิบแรงม้า เกิดปัญหาอะไรขึ้นเวลาไปที่ไหนล่ะเครื่องจักรกลชุดนี้ต้องบรรทุกก้านเจาะ
ครับ ท่านประธานสภาที่เคารพครับ พอบรรทุกก้านเจาะมันขึ้นเนินขึ้นเขาไม่ได้ ดีที่ว่าครั้งนี้ท่านระบุไว้ว่าไม่น้อย
กว่าสามร้อยแรงม้า จริงๆตามประสบการณ์ควรจะไม่ต่ํากว่าสามร้อยหกสิบแรงม้าด้วยซ้ําไป แต่ ณ ขณะนี้ได้ระบุไว้
แล้วว่าสามร้อยแรงม้า ไม่ต่ํากว่าสามร้อยแรงม้า อาจจะเป็นสามร้อยหกสิบ สามร้อยแปดสิบ ก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็นํา
เรียนต่อสภาท่านประธานสภาแห่งนี้ล่ะครับ ฝากคําแนะนํานะครับ ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยว่ามันเกิดปัญหาในทาง
ปฏิบัติงานในภาคสนามจริงๆนะครับ ถ้าหากว่าได้ระบุไว้ว่าไม่น้อยกว่า สามร้อยแรงม้า เราจัดซื้อ สามร้อยหกสิบ
แรงม้ า ก็ ถื อ ว่ า ไม่ ผิ ด นะครั บ อั น ดั บ สองต่ อ มาครั บ เรามี เ ครื่ อ งจั ก รกลก็ คื อ ชุ ด ขุ ด เจาะบ่ อ บาดาลชุ ด เดิ ม อยู่
ซึ่งปฏิบัติงานภาคสนามทั่วทั้งจังหวัดเชียงราย มาประมาณเจ็ดแปดปีที่ผ่านมานะครับ เท่าที่ผมได้สัมผัสคลุกคลีและ
ร่วมปฏิบัติงานภาคสนามกับทีมงานชุดขุดเจาะบ่อบาดาลของสํานักช่าง ขณะนี้ในเรื่องของการแมนทาแน้นท์หรือ
การซ่ อ มบํ า รุ ง ยั ง ค่ อ นข้ า งซ่ อ มบํ า รุ ง ไม่ ถึ ง หั ว เจาะพี ดี ซี ซึ่ ง ใช้ สํ า หรั บ การเจาะบ่ อ บาดาลแบบน้ํ า โคลน
จากประสิทธิภาพร้อยเปอร์เซ็นต์ ตอนนี้เหลือไม่ถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์ ความคมของเม็ดเพชรจะเจาะลงไปไม่มีแล้วครับ
ก็ฝากในเรื่องของการซ่อมบํารุง ไว้ด้วย ถ้ามิเช่นนั้นแล้วหนึ่งเราจะเปลืองเวลา สองเราจะเปลืองพลังงานน้ํามันที่
จะต้องใช้นะครับ ก็หลังจากที่เราได้ชุดใหม่มาก็ฝากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายตรงนี้ได้เมนเทน
เน้นก้านครับ ก้านเจาะตอนนี้คดหมดแล้วครับ เพราะเราเจาะมาเจ็ดแปดปีแล้วครับ หัวเจาะพีดีซีไม่ว่าจะเป็นหกนิ้ว
เจ็ดแปดนิ้ว หัวคว้านตอนนี้ประสิทธิภาพการทํางานไม่ถึง ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับ ตลอดจนถึงหัวเจาะแบบแอร์ ครับ
แบบแอร์กระแทกที่จะยิงลงไปตรงนี้ก็แทบใช้การไม่ได้แล้ว ฝากนําเรียนปัญหาตรงนี้ไว้ให้กับท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงรายให้ได้รับทราบครับ และมีแนวทางในการซ่อมบํารุงในเรื่องของเครื่องจักรกลตรงนี้ด้วย
อันดับต่อไปผมดีใจมากที่จะท่านมีแนวนโยบายที่จัดซื้อรถขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่มอีกถึง สองคันนะครับ ข้อเสนอแนะ
หลังจากขุดเจาะบ่อบาดาลแล้ว เราจะต้องมีการเป่าล้างบ่อบาดาลประจําปีนะครับ ให้กับทุกหมู่บ้านทุกเขตในเขต
จังหวัดเชียงรายของเรานะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นครับรถเป่าบ่อบาดาลเรามีอยู่เพียงแค่หนึ่งชุดนะครับ ชุดนึงทราบมาว่า
ในราคาหรื อในงบประมาณประมาณหนึ่ ง ล้ านกว่ าบาท หนึ่ง ล้ านหกแสนหรื อหนึ่ งล้ านแปดแสนบาท ขณะนี้
นอกเหนือจากการเป่าล้างเป็นที่มาของการได้น้ําในการอุปโภคบริโภคแล้วนะครับ การดูแลพี่น้องประชาชนเพื่อให้
ได้รับน้ําที่มีคุณภาพ ในแต่ละปีจะต้องมีการเป่าล้างตอนนี้เรามีเพียงแค่ หนึ่ง แต่ผมก็ยังไม่เห็นในเรื่องของแผนงาน
ในการจัดซื้อรถเป่าล้างบ่อบาดาลก็ฝากนําเรียนปัญหาตรงนี้นะครับ เพื่อรองรับปัญหาในอนาคตหลังจากที่เรามี
เครื่องขุดเจาะมาแล้วนะครับ รวมชุดเดิมก็คือสามเครื่อง ท้ายสุดครับก็คือเรื่องของการสนับสนุนเรื่องการเดินทาง
/ในการ…
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-23ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สํานักช่าง รถขุดเจาะบ่อบาดาลไม่มีรถเทรลเลอร์ ไม่มีรถซัพพอร์ตให้สําหรับช่างเลย
ณ ปัจจุบันนี้ช่างของชุดขุดเจาะบ่อบาดาลต้องเอารถยนต์ส่วนตัวเสี่ยงต่อภรรยาที่บ้านจะตําหนิเวลาเอาไปบรรทุก
แล้วแหนบหักครับ ขอรับการสนับสนุนรถในการปฏิบัติหน้าที่ของทีมช่างขุดเจาะบ่อบาดาลตรงนี้ด้ วย ซึ่งขณะนี้ใช้
รถยนต์ส่วนตัวอยู่นะครับ รถที่ท่าน สจ. สะอาด บอกว่าเอาไปใช้ส่วนตัว เมื่อ สักครู่ใช้งานส่วนตัวดึงกลับมาก่อน
เอาให้ช่างไปเจาะบ่อบาดาลให้กับชาวบ้านนะครับ อันนี้ก็นําเรียนปัญหาไว้ให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ได้รับทราบและกราบขอบคุณนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายอีกครั้งหนึ่ง ที่มีความมุ่งมั่น
จริงจังจริงใจให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายครับ ขอบคุณครับ
นายจิรายุ เผ่ากา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ขอบคุณท่านวสุพลครับ ด้วยความเคารพนะครับ ถ้าอยู่ในวาระสี่แล้ว ถ้าคุยวาระสี่ตอนนี้มันเลยมันเป็น
วาระอื่นๆ จะได้ประหยัดเวลา วาระอื่นๆก็คือเป็นเรื่องอื่นๆ ซึ่งไม่เกี่ยวกับวาระสอง วาระสาม วาระสี่แล้วครับ
ตอนนี้ท่านใดมีอะไรที่จะเสนอบ้างครับ เชิญท่านวราวุฒิครับ
นายวราวุฒิ ไชยวงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพและกราบสวัสดีท่านเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ก่อนอื่นผมก็
ต้องขอฝากท่านประธานไปยังท่านนายก ในเรื่องของการช่วยเหลือช่วยเหลือในการบรรเทาสาธารณภัย ท่านนายก
ก็ได้ทํางานวันหยุดไม่ได้พักผ่ อนนะครับ จากวันเสาร์ที่ผ่านมาผมแจ้งเข้าไปตอนเช้านะครับ ท่านนายกก็ได้ส่งฝ่าย
บรรเทาสาธารณภัยเข้าไปในพื้นที่ของผมนะครับ เหตุเกิดไฟไหม้ก็ได้ส่งเข้าไปบ้านเกี๋ยงใต้ หมู่ 6 ตําบลห้วยซ้อ
อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ผมก็ฝากท่านประธานขอบคุณท่านนายกผ่านท่านประธานด้วยนะครับ เรื่องที่สอง
เรื่องเครื่องจักรกลที่ลงเข้าไปปรับปรุงพื้นที่ถนนเข้าสู่การเกษตร ก็ฝากขอบคุณท่านนายกเหมือนกันครับ แต่ก็ไม่
ครบไม่ครอบคลุมครับท่านประธาน เพราะว่าเครื่องจักรกลที่เข้าไปในพื้นที่ต้องเร่งทําเพราะว่าต้องเร่งทําก่อนฝนตก
ถ้าเกิดหน้าฝนตกเข้ามาเครื่องจักรกลก็ไม่สามารถทํางานได้ นะครับ ก็ฝากปัญหานี้ไปให้กับท่านผู้บริหารและท่าน
นายกรับทราบด้วยนะครับ เรื่องที่ สาม เรื่องเครื่องขุดเจาะบ่อบาดาลที่เราได้อนุมัติไปสองชุดนะครับ ก็ฝากท่าน
นายกช่วยเร่งแก้ปัญหาน้ําขาดแคลนในพื้นที่เพราะว่าจากที่เห็นรายการที่ค้างกันมานะครับ ก็น่าจะเป็นร้อยกว่าราย
ที่ยังรอการแก้ไขปัญหาอยู่นะครับ ขอขอบคุณท่านนายกผ่านทางท่านประธานสภาอีกเรื่องนะครับ ก็คือเรื่องของ
ธนาคารน้ําใต้ดินที่จะสามารถแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงนะครับ ขอบคุณครับ
นายจิรายุ เผ่ากา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ขอบคุณท่านวราวุฒิ นะครับ มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายบ้างครับ ขอเชิญท่านสมเกียรติก่อนนะครับ
เชิญครับ
นายสมเกียรติ กันธิพันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
กราบเรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายสมเกียรติ กันธิพันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย อําเภอดอยหลวง ขอฝากเรียนขอบคุณท่านนายกผ่านทางท่านประธานสภาว่าที่ท่านได้ไปพบพี่น้อง
ประชาชนแล้วก็ได้แจกแมสแล้วก็แอลกอฮอล์ นะครับ ขอบคุณมากนะครับ ผู้นํานะครับขอบคุณ แล้ว อสม. ฝาก
ติดตามว่าเรื่องที่ประสานขอเครื่องวัดไข้ครั บ เพราะว่าตอนนี้สถานการณ์โ ควิดก็ระบาดหนักอยู่นะครับ อสม.
พบปัญหาคือตอนนี้ทุกหมู่บ้านไม่มีเครื่องวัดไข้นะครับ ซึ่งจะมีคนกั กตัวอยู่จํานวนมาก แต่ว่า อสม. มีอยู่ประมาณ
สิบกว่าคนนะครับ แต่มีเครื่องวัดไข้อยู่หมู่บ้านละหนึ่งเครื่องเป็นเครื่องของจีน วัดไข้ไม่ได้ไม่ดีนะครับ ประสิทธิภาพ
/ไม่ค่อยดี…

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

-24ไม่ค่อยดีก็อยากจะประสานผ่ านทางท่านประธานสภาติดตามนะครับ หนัง สื อที่ทาง อสม. นะครับ ส่ งมาขอ
เครื่องวัดไข้นะครับ ตอนนี้คืบหน้าไปถึงไหนแล้วว่าจะได้หรือไม่นะครับ เพราะว่าทาง อสม. จําเป็นมากนะครับ
จําเป็นจริงๆที่จะต้องใช้เครื่องวัดไข้นะครับ นอกจากเครื่องวัดไข้แล้วยังมีเครื่องวัดความดันอีกนะครับ ก็ขอฝากท่าน
นายกช่วยประสานที่จะสนับสนุนอุปกรณ์เหล่านี้ให้แก่ อสม. ด้วยครับ จําเป็นจริงๆ นะครับ เรื่องที่สองครับที่สภา
เกษตรกรฝากมาเรื่องโครงการสูบน้ํา น้ํากกลงสู่น้ําบง ตอนนี้พี่น้องในอําเภอดอยหลวงลําบากมากๆ ไม่ได้ทํานาครับ
ถึงแม้ฝนจะตกมาเป็นบางครั้ง แต่ว่าก็ไม่มีน้ําที่จะมาทํานาได้นะครับ ก็ทางสภาเกษตรได้รับเรื่องปัญหาจากพี่น้อง
เกษตรกรขอประสานเครื่องสูบน้ําจากน้ํากกลงสู่น้ําบงเพื่อให้พี่น้องชาวนาได้ทํานากันนะครับ ว่าตอนนี้คืบหน้าไป
ถึงไหนแล้วก็อยากจะให้ช่วยเหลือพี่น้องในอําเภอดอยหลวงด้วยนะครับ เพราะว่าขาดแคลนน้ําจริงๆ ขอบคุณครับ
นายจิรายุ เผ่ากา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เชิญท่านฑราวุธ ครับ
นายฑราวุธ กันทะเขียว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและตลอดถึงท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วน
จั งหวัดเชีย งรายที่เคารพทุกท่า นนะครั บ กระผมนายฑราวุธ กันทะเขียว สมาชิกองค์การบริ ห ารส่ ว นจังหวั ด
เชียงราย เขตอําเภอขุนตาล ผมขอขอบคุณและชื่นชมท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงราย เจ้าหน้าที่
อบจ. ที่เร่งดําเนินการแจกแมสและเจลแอลกอฮอล์ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน อสม. ในเขตพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัด
เชียงราย ในช่วงสถานการณ์โควิดนี้ผมเชื่อได้ว่าผู้ติดโควิดคงยังไม่ลดอย่างรวดเร็ว จึงหวังว่าท่านนายกและผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่อบจ. คงเข้าช่วยเหลือประชาชนอีกหลายๆ รอบนะครับ กระผมและพี่น้องสมาชิกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย พร้อมที่จะช่วยเหลือท่านนายกในการประสานงานกับพื้นที่ เพื่ออํานวยความสะดวกกับพี่น้อง
ประชาชนต่อๆไปครับ ส่วนอีกเรื่องนึงเรื่องเครื่องจักรโซนตะวันออกนะครับ ตอนนี้รถเครื่องจักร รถเกรดเดอร์ชุด
บดอัด ผมเห็นอยู่เชียงของได้เป็นสองเดือนแล้วครับ เขตอําเภอขุนตาลก็จะใช้นะครับ ตอนนี้จะเข้าหน้าฝนแล้ว
ทุกปีทุกปีผมเข้าหน้าฝนทุกปี ส่งรถเกรดเดอร์ชุดบดอัดมาที่อําเภอขุนตาลขอเปลี่ยนได้ไหมครับ ขอให้ผมทําช่วงมีนา
เมษาบ้าง ไม่ใช่พฤษภา มิถุนามาให้ผม มั นหน้าฝนแล้วนะครับ เหมือนกับท่านเหมือนกันเมื่อ สักครู่บอกว่าหน้าฝน
แล้วกลัวจะไม่ทัน เขตอําเภอขุนตาลยังไม่ได้เลยครับ ขอบคุณครับ
นายจิรายุ เผ่ากา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ขอบคุณท่านฑราวุธครับ มีท่านใดเพิ่มเติมนะครับ เชิญท่านนายกครับ
นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ
ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะสําหรับท่านสมาชิกสภาทุกๆท่านนะคะ ที่ท่านได้ให้กําลังใจกับผู้บริหารและคณะ
ผู้บริหารโดยเฉพาะตัวดิฉันเองนะคะ ซึ่งก็ตั้งแต่ได้มีโอกาสเข้ามาทํางานความตั้งใจก็คงจะเป็นเฉกเช่นเดียวกับทุกๆ
ท่านก็คือเราจะมาช่วยกันในการดูแลแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดเชียงรายสี่ปี นับจากนี้ไปเชียงรายต้องดีกว่าเดิม
โดยทําให้งบประมาณอันเกิดจากภาษีของพี่น้องประชาชนคนจังหวัดเชียงรายไปก่อให้เกิดประโยชน์แก้ไขปัญหา
พัฒนาจังหวัดเชียงรายในทุกๆด้านนะคะ ดิฉันต้องขอบคุณตัวแทนสมาชิกสภาเราไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์สะอาด
ซึ่งท่านก็ถือว่าเป็น บุคลากรที่มีคุณค่ามากนะคะ ท่านมีความเชี่ยวชาญมีความชํา นาญการหลายด้านในทีเดียว
สําหรับท่านสะอาด ปัญญาดี ท่านปภาน นัยติ๊บ จากอําเภอเวียงเชียงรุ้ง ในส่วนของท่านปภาวิน ปวงใจ ซึ่งถือว่า
/เป็นน้องใหม่…
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-25เป็นน้องใหม่ในสภา แต่มีผลงานมีการทํางานที่ดีเยี่ยม ขยันขันแข็ง ท่านเข้ามาที่ อบจ. เชียงราย บ่อยมาก ท่านจะมี
ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาตลอด นั่นหมายถึงว่าท่านเกาะติดพื้นที่และพยายามที่จะประสานงาน
ในพื้นที่นะคะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะในส่วนของตัวดิฉันเองพร้อมที่จะรับฟังทุกๆปัญหา
จากพี่น้องประชาชน พี่น้องประชาชนจะได้รับการบริการสาธารณะที่ดีจ ากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
จะต้องประกอบไปด้วยการทํางานถึง สามส่วนด้วยกัน ส่วนแรกท่านสมาชิกสภาค่ะ ท่านคือผู้ที่อยู่ในพื้นที่และท่าน
คือผู้ที่จะนําเอาปัญหาความเดือดร้อนหรือสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องการให้มีการพัฒนาและศักยภาพต่างๆที่มีใน
พื้นที่นําเข้ามาในสภาแห่งนี้ นําข้อมูลต่างๆ เข้ามาเพื่อมาเป็นส่วนหนึ่งในการให้ผู้บริหารได้จัดทําเป็นงบประมาณ
และงบประมาณนั้นจะได้นําสู่ประชาชนได้ถูกต้องตรงตามความต้องการและทั่วถึงนั่นเองนะคะ ในส่วนของสภา
ซึ่ง ประกอบไปด้ว ยท่ านสมาชิ กสภานั้ น เอง ก็ดี ใจและหวั งเป็น อย่ างยิ่ง นะคะว่า ท่า นสมาชิก สภาในทุ กๆ เขต
ทั้งสามสิบหกเขตในจังหวัดเชียงรายเราจะมาจับไม้จับมือกัน มาร่วมมือกันในการดูแลพี่น้องประชาชนในจังหวัด
เชียงรายไปด้วยกัน ส่วนที่สองคือส่วนของในฝ่ายบริหาร ซึ่งถ้าหากฝ่ายบริหารเราทํางานไปร่วมกันกับท่านเชื่อได้ว่า
การบริหารงบประมาณของจังหวัดเชียงรายก็จะเป็นการบริหารและนําเอางบประมาณที่มีในจังหวัดเชียงรายนี้ไป
ก่อให้เกิดประโยชน์ให้ กับประชาชนนะคะ ตามหลักการธรรมาภิบาลนั่นเองนะคะ อีกส่วนหนึ่งคือในส่วนของ
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรใน อบจ. ซึ่งดูแลโดยท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย หากว่าทั้ง สาม
ส่ ว น ปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นมาจากประชาชนนํ า ผ่ า นมาจากท่ า นสมาชิ ก สภา ผู้ บ ริ ห ารก็ จ ะพยายามนํ า เอา
งบประมาณที่มีอยู่ลงไปแก้ไขปัญหา แต่ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาและการใช้จ่ายงบประมาณต่างๆ นั้น จะต้องเป็นไป
โดยถูกต้องตามข้อระเบียบตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ และกระบวนการในการจัดทําเพื่อให้งบประมาณนั้นลง
ไปสู่ภาคประชาชนได้ต้องอาศัยในส่วนของข้าราชการบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ซึ่งประกอบ
ไปด้วยหลายกองหลายส่วนด้วยกันนะคะมีท่านปลัดเป็นหัวหน้าทีมนะคะ ท่านปลัดเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ดังนั้น
ท่านสมาชิกสภาได้เป็นตัวแทนของประชาชนในสภาที่ได้นั่งกันอยู่ทั้งหมดนี้ ดิฉันยังเชื่อว่าทุกๆ ท่านมีความเห็น
เฉกเช่น เดียวกันนะคะ เพราะเราได้มีการพูดคุยและได้มีการส่งต่อถึงปัญหาส่ งต่อถึงความคิดมายังฝ่ายบริหาร
จํานวนมากมายนะคะ สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ได้สะท้อนจากทางสภาก็ฝากไปยังท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย ให้ท่านได้โปรดพิจารณา แล้วก็นําไปแก้ไขปรับปรุงทําให้กระบวนการในการทํางานนั้น เป็นไปด้วยความ
รวดเร็วเป็นไปด้วยความถูกต้องตรงตามระเบียบ ปัญหาต่างๆของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในจั งหวัดเชียงรายได้รับ
การแก้ไขอย่างทันท่วงทีนะคะ และที่สําคัญไม่ให้เกิดความล่าช้า ไม่ให้เกิดปัญหามีความหมักหมมและซ้ําซ้อนนะคะ
ได้รับการแก้ไขอย่างทันเหตุการณ์นั่นเองนะคะ ซึ่งหากจะดูไปเมื่อสักครู่เรามีการพูดคุยกันตั้งแต่เริ่มต้นในเรื่องของ
กระบวนการทํางานโดยนําเสนอโดยท่านสมาชิกสภาท่านสะอาด ปัญญาดี ดิฉันก็คิดว่าท่านปลัดควรจะได้นําเอา
ข้อมูล ข้อชี้แนะข้อสังเกตต่างๆ เหล่านี้ ลงไปตรวจสอบดูเพื่อนําหาข้อเท็จจริง แล้วนําข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้น
มาเข้าสู่กระบวนการในการแก้ไขพัฒนาปรับปรุงการทํางานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเรานะคะ ใน
ส่วนของท่านปภาน นัยติ๊บ ท่านได้นําเสนอในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด ซึ่งในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเรา
เราก็ได้แก้ไขไปในส่วนของการดูแลด้านสาธารณสุข ของวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ยา ได้แก่ แมส สเปรย์แอลกอฮอล์หรือ
ว่าน้ํายาฆ่าเชื้อ ซึ่งในขณะนี้ก็ได้มีการดําเนินการมอบให้กับทางสาธารณสุขและก็ อสม. นะคะ เพื่อไปปกป้องดูแล
ตนเองและ อสม. ตลอดจนถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะได้ลงไปดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องของการป้องกันการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิดนั่นเองนะคะ และทั้งนี้มีอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของถุงยังชีพ ซึ่งในส่วนของถุงยังชีพจะเป็นการ
เข้าไปช่วยเหลือดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของไวรัสโควิค ผู้ที่จะต้องถูกกักตัว ทําโฮมควอรันทีนอยู่ถึง
/สิบสี่วัน…
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-26สิบสี่วัน เขาเหล่านี้ขาดอาชีพขาดงานขาดรายได้ เขามีความจําเป็นที่จะต้องได้รับอาหารนะคะ นําไปดูแลนําไปยัง
ชีพของเขาในช่วงระยะเวลาที่กักตัว ดังนั้นขอนําเรียนฝากไปยังท่านปลัดช่วยลงไปดูแลในส่วนของกองป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยว่าติดขัดอยู่ในข้อระเบียบตรงไหนนะคะ ที่ไม่สามารถทําให้ การแก้ไขปัญหานั้นได้เกิดขึ้นตรง
ตามความต้องการและตรงตามสถานการณ์ที่ผ่านมานะคะ ก็ขอให้ท่านได้ช่วยเข้าไปตรวจสอบและทํารายงานส่ง
มายังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายด้วยนะคะ ว่าท่านใดติดขัดปัญหาในเรื่องใด เพื่อที่ในอนาคตเราก็จะ
ได้นําเอากระบวนการที่ติดขัดหรือปัญหาที่เกิดขึ้นนี้นําไปแก้ไข ทั้งนี้เพื่อเข้าไปช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนตามที่
ท่านสมาชิกสภาได้ตั้งข้อสังเกตและได้อภิปรายไปนะคะ ในส่วนของเครื่องจักรกลที่ไม่เพียงพอ นอกจากจะไม่
เพียงพอแล้วยังขาดประสิทธิภาพ ปัจจุบันนี้ที่มีบางชุดเก่าแก่มากนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรกลเพื่อลงไปดูแล
ถนนหนทางเส้นทางเพื่อการเกษตร หรือแม้กระทั่งในส่วนของรถแม็คโครที่จะลงไปดูแลในส่วนของผักตบชวาหรือ
วัชพืช ตามที่ท่านปภาน นัยติ๊บ ท่านได้บอกไว้นี่คือปัญหาที่ท่านสมาชิกสภาได้เห็นในพื้นที่และท่านก็พยายามที่จะ
ร้องเรียนนําเรียนข้อมูลตรงนี้มายังในส่วนของ อบจ. ของเรา เราพยายามจะแก้ไขปัญหาด้วยจํานวนของเครื่องจักร
ที่มีอยู่น้อยนิดไม่เพียงพอ ในขณะเดียวกันปัญหาต่างๆ เหล่านี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกพื้นที่และเป็นปัญหาที่มีความ
ซ้ําซ้อน ซ้ําซาก เกิดขึ้นมาในหลายๆ ปีที่ผ่านมา แล้วก็ไม่มีการแก้ไขปัญหานี้ให้มี การสามารถแก้ไขปัญหาได้สําเร็จ
ลุล่วงไปได้ ทั้งนี้ในการจัดหาเครื่องจักรกลไม่ว่าจะเป็นการสร้างถนนแก้ไขปัญหาถนนทางการเกษตรก็ดี หรือใน
ส่วนของการแก้ไขปัญหาเรื่องของแหล่งน้ําก็ดี ตัวดิฉันเองมีความเห็นและอยู่ในหนึ่งในนโยบายที่จะพยายามทําให้
ได้ก็คือการเพิ่มเครื่องจั กรกลต่างๆ เหล่านี้ ในการเข้าไปแก้ไขปัญหา เพราะอย่าลืมว่าจังหวัดเชียงรายของเรากว่า
ห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์ล้วนแล้วแต่จะประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร น้ําคือชีวิต น้ําคือสิ่งที่สําคัญที่สุด ไม่มีน้ํา
ทําการเกษตรก็ไม่ได้ ในขณะเดียวกันถนนหนทางที่เข้าพื้นที่ทางการเกษตร ถนนหนทางที่จะต้องขนถ่ายสินค้า
ทางการเกษตรก็ไม่สมบูรณ์แล้วไม่ดีพอนั่นก่อให้เกิดปัญหานะคะ ทําให้ประชาชน ทําให้ภาคการเกษตรของเรา
เดือดร้อนมาตลอดนี่คือสิ่งที่เราจะต้องไปแก้ไข ทั้งนี้ทั้งหมดทั้งมวลด้วยการใช้งบประมาณค่ะท่าน งบประมาณที่มี
จํานวนน้อยนิดวันนี้สิ่งที่ อบจ. เชียงราย มีงบประมาณ เราก็จะพยายามทําอยู่ในหลายๆ ด้านไม่ว่าจะเรื่องของ
โครงสร้างพื้นฐานถนนหนทางนะคะ แหล่งน้ําหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการดูแลคุณภาพชีวิต เราก็จะพยายามที่จะ
ไปดูแลให้ ทั่วและในขณะเดีย วกัน นอกเหนือจากงบประมาณที่มีขององค์การบริห ารส่ว นจังหวัดเชียงรายแ ล้ ว
ตัวดิฉันเองต้องขอบคุณท่านสมาชิกที่เห็นถึงการทํางานตลอดระยะเวลาสามเดือนเศษที่ดิฉันได้เข้ามาทํางานใน
ฐานะของผู้บ ริห ารนายกองค์การบริห ารส่ว นจังหวัดเชียงราย ดิฉันก็ไม่ได้ห ยุดสักวัน คิดอยู่ตลอดเวลา ว่าแล้ ว
งบประมาณที่มีอยู่จํานวนน้อยนิดไม่สามารถทําอะไรได้หลายๆ อย่างพร้อมกัน ในขณะเดียวกันปัญหามีอยู่มากมาย
เลยทีเดียว จึงได้มีการประสานงานไปยังหน่วยงานอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็ดี ขณะนี้ก็ได้
ทําหนังสือขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลไปในส่วนของกระทรวงมหาดไทย และขณะเดียวกันตามที่ท่านได้พูด
ท่านสมาชิกได้อภิปรายมามาแล้วในเรื่องของเครื่องสูบน้ําแล้ว ได้ขอเครื่องสูบน้ําไปยังกระทรวงมหาดไทย จํานวน
ทั้งสิ้นยี่สิบเครื่อง ยี่สิบเครื่องนี้เป็นขนาดรถบรรทุกที่มีกําลังสามารถที่จะไปสูบน้ําแก้ไขปัญหาน้ําแล้งน้ําท่วมในแต่
ละพื้นที่ได้ ซึ่งหากได้รับการสนับสนุนในส่วนของงบประมาณตรงนี้มาดิฉันเชื่อได้ว่าปัญหาต่างๆ จะบรรเทาเบาบาง
ลงไปได้มากนะคะ และจํานวนงบประมาณที่ขอรับไปแล้วก็ร่วมสามร้อยล้านบาทนะคะ ตอนนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
จะใช้กําลังของตัวเองที่มี ใช้ความคิด ใช้สิ่งต่างๆ ความตั้ง ใจที่มีตลอดจนถึงความมุ่งมั่นที่ส่งต่อมาจากพวกท่านนี่
แหละค่ะ ปัญหาต่างๆ ที่ได้รับมาจากทุกๆ ท่านในพื้นที่นําข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ ไปขอรับการจัดสรรงบประมาณจาก
ในส่วนของภาครัฐต่อไปที่เขามีกําลัง มีงบประมาณที่มากนะคะ ในการเข้ามาสนับสนุนดูแลในจังหวัดเชียงราย
/ขอบคุณ…

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

-27ขอบคุณในส่วนของท่านวสุพล จตุรคเชนทร์เดชา ซึ่งเป็นสมาชิกสภาที่อยู่ในเขตอําเภอเชียงของ แล้วก็ในส่วนของ
ท่านวราวุฒิ ในอําเภอเชียงของด้วยกันนะคะ ท่านวสุพลเป็นสมาชิกสภามานาน ท่านวสุพลมองเห็นปัญหากรณีเกิด
ปัญหาความเดือดร้อนโดยเฉพาะในเรื่องของน้ํา ท่านไม่เคยปล่อยปละละเลย เลยนะคะ เพราะฉะนั้นเครื่องสูบน้ําที่
บอกนะคะ ก้านเจาะไปพังที่อําเภอเชียงของ เพราะว่าท่านจะยืนเฝ้าเครื่องจักรทํางานจนกว่าจะเห็นน้ําได้ออกมาละ
ท่านก็จะดีใจแล้วบอกเราประสบความสําเร็จแล้ว ดิฉันชื่นชมการทํางานของท่านที่เกาะติดสถานการณ์ตลอดนะคะ
และดิฉนั ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเครื่องจักรที่วันนี้เราเครื่องขุดเจาะบ่อบาดาล ที่วันนี้เราได้ขออนุมัติต่อสภาแห่งนี้ไปก็
ขอให้ข้าราชการ ฝ่ายบุคลากรของเราได้เร่งดําเนินการนะคะ ในการจัดหาจัดซื้อเพราะวันนี้งบประมาณได้ผ่านสภา
แห่งนี้ไปแล้ว ก็ขอให้ท่านได้เร่งดําเนินการโดยด่ วนนะคะ เพื่อที่จะกระจายเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรต่างๆ
เหล่านี้ไปดูแลแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปนะคะ กราบขอบพระคุณท่านสมเกียรติในส่วนของอําเภอ
ดอยหลวงด้วยนะคะ สําหรับเครื่องวัดอุณหภูมิที่ท่านได้แจ้งไว้นะคะ เป็นความต้องการและเป็นความเดือดร้อน
ของ อสม. ในแต่ล ะพื้น ที่ ซึ่งเป็ น หน่ ว ยหน้าในการลงไปดูแลให้ กับพี่น้อ งประชาชนในสถานการณ์โ ควิด เป็ น
บุคลากรที่ช่วยเหลือทางการแพทย์ช่วยเหลือในส่วนของสาธารณสุขได้ดีมาก เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาขาดวันนี้ก็คือ
เครื่องวัดความดันแบบขาตั้งและแบบที่สแกนทางหน้าผากนั่นเองนะคะ ก็ ฝากในส่วนของทางเจ้าหน้าที่บุคลากร
ของเราช่วยในการเร่งดําเนินการในการจัดหาในส่วนของเครื่องวัดอุณหภูมิแบบขาตั้ง แล้วก็แบบสแกนหน้าผาก
โดยเร็วนะคะเพราะวันนี้สถานการณ์ในเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดนั้นก็ยังไม่ได้ลดลงนะคะ ยังมีเพิ่มขึ้นอยู่
ทุกวัน เพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านได้เร่งดําเนินการ ติดขัดตรงไหนก็ขอให้ได้เข้ามาชี้แจง แล้วก็เข้ามาปรึกษาหารือกัน
นะคะ กราบขอบพระคุณในส่วนของท่านสมาชิกสภาทุกๆ ท่านเลยนะคะวันนี้ ที่ท่านได้พิจารณาอนุมัติแล้วก็ผ่าน
งบประมาณไม่ว่ า จะเป็ น ในส่ ว นของเงิ น สะสมก็ดี ห รือ การเปลี่ ย นแปลงคํ า ชี้แ จงเพื่ อดํ า เนิน การในการจั ด หา
เครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน กราบขอบพระคุณทุกท่านมากเลยนะคะ
นายจิรายุ เผ่ากา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
มีท่านสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมหรือชี้แนะอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ครบถ้วนแล้ว ขอขอบคุณท่านนายก ท่านรองนายก ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านปลัด เจ้าหน้าที่ทุกท่านและ
ผู้เข้าร่วมประชุมที่ให้ความร่วมมือในการประชุมในครั้งนี้ และผมขอเลิกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงรายครับ

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
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