-1บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลป่าไร่
สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2560 สมัยแรก
วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลป่าไร่
รายชื่อผู้มาประชุม
ลาดับที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

๑

นายประจักร์ แสนสุข

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่

๒

นายอุดร คนไว

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่

๓

นางจารุณี สิงหสุต

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่

๔

นายปรเมษฐ์ เกตกูล

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 1

๕

นายทองม้วน ศรีสุข

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 1

๖

นางสกุลทิพย์ เจริญเขต

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 2

๗

นายถวิล มาวงค์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 2

๘

นายกาดอม ตาลสมรส

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 3

๙

นายอนุสรณ์ ใจทัด

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 4

๑๐

นายสายัน อินธิบุตร

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 4

๑๑

นายเกียรติศักดิ์ ผิวชัย

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 5

๑๒

นางกาญจนา โยนานารถ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 5

๑๓

นายถนอม สมบัติเกิด

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 6

๑๔

นายจํานงค์ จันทะหงษ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 6

๑๕

นายที ไชยรัตน์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 7

๑๖

นายบุญแกน แสนศรี

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 7

๑๗

นายศรชัย อุคําพันธ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 8

๑๘

นายประเซ็น อุ่นไชย

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 8

๑๙

นายประยูร วารีพัฒน์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 9

๒๐

นางอําพร คําแสน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 10

๒๑

นายพร ดีดวงพันธ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 10

๒๒

นายบรรจบ วงพิมล

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 11

๒๓

นายมนัส บุญหาญ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 11

หมายเหตุ

ขาด

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
๑

ชื่อ - สกุล
นายสมศักดิ์ บุญเรือง

ตาแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่

หมายเหตุ

๒

นายสฤทธิ์ โจมคํา

รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลปาไร่ 1

๓

นายวิชัย ต่อซอน

รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ 2

๔

นางประไพ อานันท์

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่

๕

นางจารุณี สิงหสุต

ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่

-2เปิดประชุม เวลา 09.30 น. โดยนายประจักร์ แสนสุข ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธานสภา ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่าน
มาโดยทีมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ และเจ้าหน้าที่ ได้มีการเรียนเชิญ
หน่วยงานต่างๆ ได้จัดมีการประชุมเรื่องการจัดงานกีฬาหน่วยงานสมพันธ์ ประจําปี 2560
และได้กําหนดวันจัดงานเป็นวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นวันจัดงาน ส่วนรายละเอียดให้
ท่านสมาชิกได้สอบถามทางคณะผู้บริหารในระเบียบวาระอื่นๆ เพื่อจะได้เข้าใจในการจัดงานใน
ครั้งนี้ครับ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเรียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานประชุมครั้งที่แล้ว
- ในวันที่ 20 มกราคม 2560
ประธานสภา ในระเบียบวาระที 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ในวันที่ 20 มกราคม 2560
เป็นการประชุมเกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสม ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านใด ติดใจ สงสัย
ในรายละเอียดเกี่ยวกับรายงการประชุมดังกล่าวเชิญครับ เชิญท่านเลขานุกการสภา ท่านปลัด
เชิญครับ
ปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางจารุณี สิงหสุต ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลป่าไร่ ทําหน้าที่เลขานุการสภา ในรายงานการประชุม ในหน้าที่ 4 บรรทัด
แรก ขอชื่นชม ตกไม้เอก ตัดไม้โทเป็นไม้เอกนะคะ บรรทัดที่ 3 เพราะว่า ตก “ร” เพิ่ม
“ร” ค่ะ ต่อมาจากคําอภิปรายของท่านกาดอมของหน้าที่ 4 จากข้อความ ที่ขุดลอกห้วยและ
ทําทางพร้อมด้วยและเมื่อสักครู่ เป็นเมื้อ ให้ตัดจากไม้ โท เป็น ไม้เอก และหน้าที่ 5 ให้
ศึกษากับท้องถิ่นจังหวัดว่าจะให้นายกออกงบประมาณก่อนเดี๋ยวท้องถิ่นจังหวัดจะออก
งบประมาณสบทบ ข้อความตัวนี้ก็ถูกต้องอยู่ค่ะ ที่แก้ไขก็มีเพียงเท่านี้คะ ให้ท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติทุกท่านดูข้อความที่ท่านอภิปรายไว้อีกครั้งหนึ่งว่า ถูกต้องหรือไม่อย่างไรค่ะ ก็ขอนํา
ประธานสภา

เรียนแค่นี้ค่ะ
เชิญท่านปรเมษฐ์ เชิญครับ

ปรเมษฐ์ ม. 1 เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายปรเมษฐ์ เกตกูล สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 1 ครับระเบียบวาระที่ 2 ขอแก้ข้อความในหน้าที่
10 จากนายหวิล เป็น หวิน ครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านอื่นครับ เกี่ยวกับรายละเอียดในวาระที่ 2 เชิญครับ มีไหมครับ ถ้า
ไม่มีเป็นอันว่าทางสภาแห่งนี้รับรองรายงานการประชุมวันดังกล่าว
มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อโปรดทราบ
3.1 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประธานสภา ระเบียบวาระที่ 3 เกี่ยวกับผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา
อันดับแรกเปิดไปแผ่นที่ 3 ส่วนที่ 1 แก้ตรงบรรทัดที่ 6 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตําบลนา
อุดม อําเภอนิคมคําสร้อย จังหวัดยโสธร แก้เป็นจังหวัดมุกดาหารครับ ถ้าแก้เสร็จจะ

-3ให้ทางคณะผู้บริหารได้อภิปรายผลการดําเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อีกครั้งหนึ่ง
ครับ เชิญท่านนายกครับ เชิญครับ
นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมศักดิ์ บุญเรือง นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ เกี่ยวกับผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส่วน
ใหญ่แล้วองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ เน้นโครงสร้างพื้นฐาน ในปี 2559 ในคราวการ
ประชุมช่วง สมัยวิสามัญ ในหมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 4 ได้ถามในที่ประชุมเกี่ยวกับไฟฟ้า ซึ่งไฟฟ้า
ทั้ง 2 หมู่นั้น ยังอยู่การดําเนินการซึ่งยังไม่ได้ตกไป ก็ได้ติดตามให้โดยตลอดครับ เกี่ยวกับ
ไฟฟ้าส่องทางที่ตั้งไว้ ถึงอย่างไรก็จะให้ทางการไฟฟ้ามาดําเนินการให้หมู่บ้านของท่านครับก็คง
เร็วๆนี้ครับ เพราะฉะนั้นอยากให้ท่านดูงบประมาณของปี 2559 ไว้ โครงการไหนที่ยังค้างหรือ
ยังไม่ดําเนินการให้ดูโครงการของหมู่บ้านของท่าน เช่น งบประมาณ 100,000 บาท มา
ดําเนินการ 90,000 บาท อีก 10,000 บาท หายไปไหนอย่างนี้ถ้าไม่เข้าใจก็ถามได้ครับ ก็ขอ
เรียนชี้แจงให้ท่านผู้ทรงเกียรติได้รับทราบแค่นี้ครับ
ประธานสภา รายละเอียดในวาระที่ 3 ข้อ 3.1 รายงานผลการดําเนินงาน ประจํางบประมาณ พ.ศ. 2559
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านใด ติดใจ สงสัย เกี่ยวกับรายละเอียดดังกล่าว เชิญครับ เชิญ
ท่านมนัส เชิญครับ
มนัส ม. 11 เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายมนัส บุญหาญ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 11 ครับในส่วนที่ 1 หน้าที่ 3 ในข้อ 1.11
การศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็น 5 แห่ง หรือ 7 แห่ง ครับ มีแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านอื่นครับ เชิญครับ เกี่ยวกับรายละเอียดวาระที่ 3 ข้อ 3.1 เรื่อง
ดังกล่าว มีไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะไปข้อ 3.2 นะครับ
ระเบียบวาระที่ 3 3.2 รายงานสถานการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประธานสภา ครับในระเบียบวาระที่ 3 ข้อ 3.2 รายงานสถานการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เชิญ
ท่านนายก อภิปรายครับ เชิญครับ
นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมศักดิ์ บุญเรือง นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ สถานการณ์การคลังขององค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ ในรอบ
ปีที่ผ่านมา ซึ่งรายละเอียดก็ส่งให้ท่านดูแล้ว ก็ให้พิจารณาดูว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นี้
งบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ มีอยู่เท่าไหร่และใช้จ่ายไปเท่าไหร่ ที่ตกเป็นเงิน
สะสม ถ้าท่านสงสัยก็จะมอบให้ทางเจ้าหน้าที่งบประมาณคือท่านปลัด เป็นผู้ตอบครับ ก็ขอ
เรียนชี้แจงแค่ก่อนครับ
ประธานสภา ทางท่านปลัดมีอะไรชี้แจงไหมครับ เชิญครับ
ปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางจารุณี สิงหาสุต ปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ ทําหน้าที่เลขานุการสภา สําหรับงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนตําบลป่าไร่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน
2559 ถ้าดูในแผ่นแรก แผ่นแรกจะเป็นงบทดลอง ไม่ว่าจะเป็นรายรับ-รายจ่าย จะเป็นเรื่อง
ของระบบของบัญชีที่แจงออกมาว่า จ่ายเป็นค่าอะไรบ้าง รับจากไหน ยอดทั้งหมดคือ
79,912,620.53 บาท คือด้านรายรับ เดบิท เครบิท และมาดูงบสะสม ณ วันที่

-430 กันยายน 2559 แผ่นที่ 3 ของการแจงงบประมาณ เงินสะสมข้อมูล ณ วันที่ 30
กันยายน 2559 ซึ่งจะประกอบไปด้วย ลูกหนี้เงินยืมเศรษฐกิจชุมชน และงบเงินสะสมที่
สามารถนําไปใช้ได้ และเวลานี้เราก็ได้จ่ายขาดเงินสะสมไปบ้างแล้ว เมื่อวันที่ 10 มกราคม
2560 ที่ผ่านมา โดยเอายอดตัวนี้ตั้ง เงินสะสมที่สามารถจ่ายได้ 15,743,537 บาท และมาดู
หน้าถัดไปเกี่ยวกับการแสดงฐานะการเงิน มาดูงบทรัพย์สิน คืองบทรัพย์สินขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลทั้งหมดเลย จะเป็นอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็น อาคาร ประปาหอถัง อาคาร
เอนกประสงค์ อาคารแสดงสินค้า อันนี้ราคาทรัพย์สินจะอยู่ตรงนี้ ตัวนี้คือราคาที่เราทําสัญญา
จ้างนะคะ และเป็นทรัพย์สินของเราที่เราได้จ่ายเงินไป และ ข สังหาริมทรัพย์ ก็จะหมายถึง
ครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สํารวจ ครุภัณฑ์
การเกษตร ครุภัณฑ์ดับเพลิง ครุภัณฑ์อสังหาริมทรัพย์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา จะรวมอยู่ใน

ข้อนี้ ทั้ง 11 ข้อ งบ 9,993,546 บาท ตัวนี้คือตีราคาออกมาของทรัพย์สิน แหล่งที่มาของ
ทรัพย์สินต้องดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งว่าที่มาของทรัพย์เราได้มาจากที่ใดบ้าง ก็มีเงินรายได้
4,273,986 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป 1,409,720 บาท เงินอุดหนุนกระตุ้นเศรษฐกิจ 382,000
บาท เงินสะสม 3,798,340 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 129,500 บาท รวมทั้งหมด
แหล่งที่มาของทรัพย์สินตัวนี้เป็น 9,993,546 บาท เวลาเราเปรียบเทียบดูยอดจะเท่ากัน
ระหว่างด้านทรัพย์และแหล่งที่มาไม่ว่าจะเป็นรายได้หรือรายจ่าย ที่นี้หัวใจสําคัญหลักจะอยู่ใน
หน้าสุดท้าย จะชัดเจนเลยว่า จ่ายอะไรบ้าง ส่วนแผ่นอื่นที่ผ่านมาจะเป็นระบบวิชาการทาง
บัญชี เรามาดูงบแสดงผลการดําเนินงานจ่ายจากรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่
30 กันยายน 2559 จะมีของประเภท รายรับ รายจ่าย รายจ่ายเราจ่ายอะไรบ้างเราจ่ายตาม
หมวดรายจ่าย ตามวิธีการงบประมาณ ไม่ว่าจะเป็นรายจ่ายจากงบเงินเดือนทางการเมือง
เงินเดือนฝ่ายประจํา ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน
ครุภัณฑ์หมายเหตุ 1 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมายเหตุ 2 เงินอุดหนุนทั่วไป หมายเหตุ 3 ตัวนี้จะ
มีบอกเลยว่าประมาณการเท่าไหร่ รวมเท่าไหร่ และมาจ่ายตามแผนงาน แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป การศึกษาความสงบภายใน การศึกษา เคหะและชุมชน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ สังคมสงเคราะห์ อุตสาหกรรมและการโยธา และก็งบ
กลาง อันนี้เราจ่ายด้วยวิธีการงบประมาณนะคะ ส่วนรายละเอียดจะในข้อบัญญัติที่ผ่านมา
ข้อบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และเรามาดูรายรับว่ารายมาจากไหนบ้าง ก็มาจาก ภาษี
อากร ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต รายได้จากทรัพย์สิน รายได้เบ็ดเตล็ด ภาษี
จัดสรร เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนทั่วไป หมายเหตุ 4 ตัวนี้คือเงินรายรับทั้งหมดประมาณ
การไว้ในปี 2559 29,503,540 บาท ตัวนี้คือประมาณการรายรับ แต่ได้รับจริง
47,256,290.85 บาท ที่รวมรายรับทั้งหมดทั้ง 7 รายการนี้ค่ะ เพราะฉะนั้นรายรับของเราจะ
สูงกว่ารายจ่ายอยู่ประมาณ 8,824,555.11 บาท และมาหัก 25 เปอร์เซ็นต์ เงินสํารองเงิน
สะสม ประมาณ 2,206,138.78 บาท ถ้าอย่างนั้นยอดรวมรายจ่ายสุทธิปีที่ผ่านมาประมาณ
6,618,416.33 บาท ขอนําเรียนชี้แจง

-5เพื่อให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านท่านทราบและได้เข้าใจ ว่างบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนตําบลของเราว่ามีเท่าไหร่ยังไงค่ะ ขอบคุณค่ะ
ประธานสภา ครับจากคําชี้แจงคณะผู้บริหารและทางเจ้าหน้าที่งบประมาณ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านใด
ยังติดใจ สงสัย ในรายละเอียดในระเบียบวาระที่ 3 ข้อ 3.2 เกี่ยวกับสถานะทางการคลัง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เชิญครับ เชิญท่านปรเมษฐ์ เชิญครับ

ปรเมษฐ์ ม. 1 เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายปรเมษฐ์ เกตกูล สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 1 เรื่องของตัวเลขดูยังไงมันก็สับสนนะครับ เงิน
สะสมที่สามารถนําไปใช้ได้ 16,446,537 บาท ตรงนี้ที่สามารถนําไปใช้ของปีนี้คือ
นอกเหนือจากเงินงบประมาณหรือไม่ที่เราจ่ายไป และที่นอกเหนือจากเราอนุมัติจ่ายขาดไปเมื่อ
ที่เรากําลังจะดําเนินการในช่วงนี้ ได้รวมกันไหมครับท่านประธาน เพราะว่าถ้ามันนอกเหนือจาก
ตรงนี้ เราจะสามารถพร้อมที่จะจ่ายได้อีกทั้ง 16,446,537 บาทไหมครับ แล้วที่ปีที่แล้วเงินสอง
ล้านที่ว่ามันเกินบัญชีที่อยู่ในบัญชีมันรวมกับตัวนี้ไหมครับ เงินที่ท้องถิ่นมาให้คําชี้แจงอภิปราย
ในช่วงนั้นรวมกับตัวนี้หรือเปล่า ผมอยากว่าที่ใช้จ่ายและรวมกับสองล้านตรงนั้นไหมครับ ถ้าว่า
เงินสะสมมี 16,446,537 บาท ผมว่ารอบต่อไปคงได้จ่ายขาดอีกนะครับ คงเห็นคณะผู้บริหาร
ได้ให้สํารวจโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนสักรอบหนึ่งก็ยังดีนะครับ
ขอบคุณครับ
ประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านอื่นครับ ที่ยังติดใจ สงสัย เกี่ยวกับสถานะทางการคลัง ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เชิญครับ เชิญท่านกาดอม เชิญครับ
กาดอม ม. 3 เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายกาดอม ตาลสมรส
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 3 ครับถามเพื่อความเข้าใจในหน้าเดียวกัน
กับท่านปรเมษฐ์ ขออภัยที่เอ่ยนาม ตามที่สมาชิกหมู่ที่ 1 อภิปรายไว้ว่า เงิน 2 ล้านกว่าบาท
ของปีที่แล้วที่ทางท้องถิ่นอําเภอให้เราทําประชามติยกมือรับ ตัวนี้ผมก็สงสัยเหมือนกันครับว่า
เงินรอตรวจสอบ สงสัยไม่รู้ที่มาที่ไปเหมือนกันครับ ที่งบประมาณ 874,579.32 บาท หมวด
ตัวนี้ครับ สงสัยเราจะได้ยกมือรับอีกหรือยังไงครับหรือว่ามันมีที่มาที่ไปอยู่ครับ ถามเพื่อความ
เข้าใจครับ หรือจะบวกเพิ่มของเงินสะสมของปีนี้ครับ 6,618,416.33 บาท ของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2559 อยากทราบว่างบ 874,579.32 บาท จะเอามา
เพิ่มเข้าเงินสะสมของปีนี้หรือว่าจะรอให้ตรวจสอบเสร็จก่อนว่าเงินเอามาจากไหน หรือจะเป็น
เหมือนเงินปีที่แล้วล้านกว่าบาทหรือสองล้านกว่าบาท ผมอยากทราบว่ามีที่มาที่ไปหรือยังครับ
ขอบคุณครับ
ประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านอื่นครับ เชิญทางเจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจงครับ เชิญท่านปลัด
ครับ
ปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางจารุณี สิงหสุต ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลป่าไร่ ทําหน้าที่เลขานุการสภา ดูหน้าสุดท้ายที่ว่ารายได้สูงกว่ารายจ่าย
6,618,416.33 บาท มันไม่ใช่เงินสะสมนะคะ เป็นเงินตั้งสูง เงินสะสมที่เราทีอยู่จริงๆยอด ณ
เวลานี้คือ 15,743,537 บาท ตัวนั้นแค่เปรียบเทียบให้ทุกท่านดูเฉยๆว่าเงินรายรับสูงกว่า
รายจ่ายเท่านั้นเอง แล้วมารวมกันทั้งหมดหลังจากปิดบัญชี ณ ข้อมูล 30 กันยายน

-62559 แล้วเงิน ณ เวลานั้นจะเป็นเงินสะสมทั้งหมด 15,743,537 บาท เงินสะสมตัวนี้ยังไม่ได้
หักที่เราจะจ่ายออก เราก็ไปดูยอดที่จะหักออกต้องไประเบียบว่าหักอะไรได้บ้าง คือ หักเงิน
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เอดส์ ต้องหักไว้ 3 เดือน เงินเดือน/ค่าตอบแทนต้องหักกันไว้ และหักกันไว้
อีก 5 ล้าน เพื่อมีเหตุฉุกฉินเหตุจําเป็นที่จะต้องใช้เราจึงหักกันไว้ ซึ่งเราสามรถจ่ายได้เลยๆ
เพราะสภาเรามีอํานาจอยู่แล้วในการใช้จ่ายเงินตรงนี้ ยอด ณ เวลานี้ท่านคิดไว้เลยว่ามีเงิน
สะสม 15,743,537 และหักออกไว้ 5,000,000 บาท ตอนนี้เรามีเงินแน่นอนแล้วในสถานการ
คลังอยู่ 10,000,000 บาท สามารถที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้และที่เคยถามย้อนไปที่
คุณสัมพันธ์ ท้องถิ่นอําเภอดอนตาลที่เคยมาอธิบาย จะเป็นเงินรอจ่ายไม่สามารถตรวจสอบได้
จะอยู่ในหน้าที่ 3 นะคะสําหรับเงินตัวนี้แต่จะเอา 15,743,537 บาท เอาแค่ยอดตัวนี้พอเวลา
มาดูค่ะ และก็หักไว้ 5 ล้านที่ว่ากล่าวไว้ข้างต้นค่ะ และจาก 45 โครงการที่อนุมัติไปก็อยู่ใน
จํานวนตัวนี้ค่ะ ยังไงก็ให้ดําเนินตัวทั้ง 45 โครงการให้เสร็จก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีหนึ่ง ก็อย่า
พึ่งเริ่มสํารวจไปก่อนก็รอให้เสร็จโครงนี้ก่อนค่ะ ตอนนี้พึ่งทําสัญญาไปแค่ 3 โครงการเอง จะ
ช้านิดหนึ่งเพราะจะเข้าในระบบ ส่วนเงินที่อยู่ในหมวดเงินรอตรวจสอบ 874,579.32 บาท ก็
อยู่ในเงินสะสม ที่แจงรายละเอียดต่างๆตามรายการ แต่ก็รวมอยู่ในเงินสะสมนั้นเองค่ะ จะตก
เป็นบัญชีนี้บัญชีเดียว ที่ไม่รวมเงินทุนสํารอง 25 เปอร์เซ็นต์ เพราะว่าเงิน 25 เปอร์เซ็นต์
ต้องขออนุมัติผู้ว่า สําหรับเงินสะสม 1 ตุลาคม 2558 ยอดรายรับจริงกว่าจ่ายจริงคือยอด
18,679,460 บาท แล้วจะมาหัก ยอด 25 เปอร์เซ็นต์ ทุนสํารอง 2,206,138.78 บาท
และมาบวกรายรับสูงกว่ารายจ่าย 6,618416.33 บาท ระบบบัญชีเข้าจะดูจากด้านหลังมา
ด้านหน้า คือด้านสรุปและเงินรอตรวจสอบ 874,579.32 บาท เงินรายจ่ายรอจ่าย ปี 2559 เงิน
รอจ่ายก็คือ การกันเงินไว้ 323,482 บาท ส่งใช้เงินยืมเงินสะสม 768,800 บาท และมาหัก
รายการก็จะมี จ่ายขาดเงินสะสม 9,231,400 บาท เพราะเราจ่าย 2 รอบ และเงินยืมเงิน
สะสม 1,586,800 บาท เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 16,446,537 บาท และ
มาหักเงินลูกหนี้เงินยืมเศรษฐกิจชุมชน 703,000 บาท เพราะฉะนั้นยอดเงินสะสมจะมียอด
15,743,537 บาท จากที่จ่ายขาดในวันที่ 20 มกราคม 2560 ประมาณห้าล้าน ก็จะเหลือเงิน
สะสมประมาณสิบล้าน ทุกลงระบบหมดแล้ว ขอเรียนชี้แจงแค่นี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ
ประธานสภา ครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่ทางคณะผู้บริหารและทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายงบประมาณ
ชี้แจงเกี่ยวกับกับสถานะการคลัง ท่านใดยังติดใจ สงสัย เชิญครับ มีไหมครับถ้าไม่มีจะไป
ระเบียบวาระที่ 4 นะครับ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ ถ้ามี
ประธานสภา ครับในระเรียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ ท่านใดมีเรื่องอยากจะเสนอแนะครับ นอกเหนือจาก
ระเบียบวาระที่ 3 เชิญครับ เชิญท่านกาดอม เชิญครับ

กาดอม ม. 3 เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายกาดอม ตาลสมรส
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 3 ในระเบียบวาระอื่นๆ อยากทราบ
รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดงานกีฬาหน่วยงานสมพันธ์ เห็นท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติหลายได้
พูดคุยกันว่าไม่มีเสื้อกีฬาให้หรือยังไงครับท่าน ยังไงก็อยากขอเสื้อชุดกีฬาองค์การบริหารส่วน
ตําบลป่าไร่ครับ ขอบคุณครับ
-7ประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านอื่นครับ เกี่ยวกับวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ ครับ เชิญครับ ถ้าไม่มีเชิญ
ท่านนายก ชี้แจงครับ
นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมศักดิ์ บุญเรือง นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ เกี่ยวกับรายละเอียดกาดรจัดงานกีฬาหน่วยงานสัมพันธ์ ซึ่ง
ตําบลป่าไร่ของเราทีอยู่ 8 หน่วยงาน เป็นกีฬาประเพณีซึ่งเราจัดมาทุกปี ปี่ที่แล้วเราตั้งจ่ายจัด
งบประมาณ 40,000 บาท ให้ทีมละ 10,000 บาท ก็คือให้ 2 หน่วยงาน สรุปแล้วจะตก
หน่วยงานล่ะ 5,000 บาท ซึ่งปีนี้เราก็จัดเหมือนปีที่แล้ว การแบ่งสายเราก็ใช้ในการจับฉลาก
ก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง เกี่ยวกับหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ของเราก็จะ
ร่วมกับฝ่ายปกครองคือ กํานัน ผู้ใหญ่บ้านครับ ส่วนหน่วยงานหนึ่งเขาก็น้อยใจอยู่เวลาใช้ก็
ใช้ได้ใช้เอาก็คือ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. แต่เวลามีกิจกรรมก็ไม่ชวนเขา
มาร่วมกิจกรรม เลยพิจารณาให้เขาเข้ามาร่วมกับทีมองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ของเรา ซี่ง
ในการจัดทีม เราก็อยู่ร่วมกับ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตํารวจกับ กศน. ครูกับธกส.
รพ.สต.กับภูสระฯ เราก็ได้แบ่งทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้ง 8 หน่วยงาน แบ่งเป็น 4 ทีม
ส่วนวันจัดงานเป็นวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ปกติแล้วผมจะจัดในวันที่ 14 กุมภาพันธ์
2560 แต่ติดภารกิจหลายอย่าง จึงเลื่อนมาเป็นวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 แทน และชุดทีม
เราก็ใช้ชุดสีดํา เพื่อแสดงออกความไว้อาลัยในหลวง ก็ใช้ชุดของเราที่มีอยู่ก็แล้วกันครับ แต่ถ้า
ต้องใช้ประมาณ 20,000 บาท ไม่ใช่เฉพาะสมาชิกของเราคณะผู้บริหารด้วย เจ้าหน้าที่ และ
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมด้วย ประมาณ 50-60 ตัวครับ ผมจะเพิ่มเฉพาะพนักงานที่เข้ามา
ทํางานใหม่ที่ยังไม่มีชุด ขบวนพาเรดเราจะตั้งอยู่ที่หน้าตลาดบ้านป่าไร่ ในการจัดขบวน ขบวน
แรกจะเป็น โรงเรียนบ้านป่าไร่-ป่าชาดวิทยา และปิดท้ายด้วยขบวนพาเรดของโรงเรียนบ้าน
หนองเม็ก ส่วนประธานในพิธีเปิดจะเป็นท่านนายอําเภอดอนตาล จะมาเป็นประธานในพิธีเปิด
งานในครั้งนี้ ส่วนเรื่องงบประมาณอาหารจะเพิ่มเติมให้กลัวไม่อิ่มครับ ส่วนเรื่องมึนเมาก็อย่าดื่ม
ในวันนั้นนะครับ เพราะจะดูไม่ดีไม่งามเพราะเป็นสถานที่ราชการครับ ส่วนประเภทกีฬาก็จะมี
ฟุตบอล วอลเลย์บอล ชาย/หญิง เปตอง ชาย/หญิง ตะกร้อ ส่วนกรรมการได้มอบหมายเสร็จ
แล้ว ฟุตบอลจะเป็นกรรมการทางหน่วยงาน รพ.สต. วอลเลย์บอลเป็น อบต. ตะก้อเป็นครู เป
ตองเป็นตํารวจ ก็ขอเรียนชี้แจงแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านอื่นครับ ท่านมีอะไร ติดใจ สงสัย ในระเบียบวาระที่ 4 เชิญครับ
เชิญท่านศรชัยครับ
ศรชัย ม. 8 เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายศรชัย อุคําพันธ์ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 8 สําหรับระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่นๆ อยากเรียน
ถามท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหาร เรื่องติดตั้งไฟส่องสว่างสาธารณะ ได้มาแล้ว 1 จุด
เหลืออีกหนึ่งจุดคือ หน้าบ้านนางสนิท บุษมงคล อยากเรียนถามว่าน่าจะได้ไหมครับที่เหลือ
ถ้ายังไงก็ให้คําตอบด้วยครับ เพราะจะได้แจ้งราษฎรให้เขาทราบครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านอื่นครับ เชิญท่านสายัน
สายัน ม.4 เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสายัน อินธิบุตร สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 4 ในระเบียบวาระที่ 4 อยากขอฝากโคมไฟส่อง
สว่างสาธารณะ หมู่ 4 ช่วงติดตามให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
-8ประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านอื่น ครับก่อนที่ทางคณะผู้บริหารชี้แจงผมขอฝากเรื่องไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะดับ ตรงทางโค้งดับมาได้ประมาณ 1 เดือนแล้วครับ ผมได้มาแจ้งให้ช่างไฟฟ้า
ไปซ่อมหลายๆครั้งก็ยังไม่เห็นไปดําเนินการให้เลยครับ ฝากให้ทางคณะผู้บริหารช่วยกําชับ
เจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ เพราะว่าช่างนี้ไม่ใช่ช่วงฤดูฝนคงไม่ติดขัดในการออกดําเนินการซ่อมแซม
นะครับ ยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับสําหรับเรื่องนี้ครับ เชิญท่านนายกชี้แจงครับ
นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมศักดิ์ บุญเรือง นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ สําหรับเรื่องการออกไปซ่อมไฟฟ้าของช่างไฟฟ้า เวลามี
ประจําเดือนผมก็กําชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเป็นประจํา และช่วงนี้เราอยู่ในช่วงจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่ครับ และยังไม่ได้ตรวจรับ ซึ่งปีงบประมาณ 2559 เรามาตั้งในปี 2560
งบประมาณก็ยังไม่มาหมดก็เข้ามาเรื่อยๆ เลยอาจจะจัดซื้อช้าหน่อยครับ เพราะการจัดหาจัดซื้อ
ต้องเป็นไปตามระบบขั้นตอนต้องใช้เวลาพอสมควรครับ ส่วนหมู่ที่ 8 จุดบ้านนางสนิท บุษมงคล
คงได้ครับ ได้ตั้งในข้อบัญญัติหรือยังครับสําหรับโครงการนี้ ปกติแล้วถ้าเรื่องไฟฟ้าถ้าจะทําได้ก็
ต้องมีโครงการอยู่ในข้อบัญญัติ แต่ถ้ามาทําโครงการเป็นโครงการจ่ายขาดจะทําไม่ได้ ถึงอย่างไร
ก็แล้วแต่ยังไงก็ได้แน่นอนครับ แต่ถ้าไม่ได้ในปีงบประมาณ 2560 ก็คงได้ปีงบประมาณ 2561
นะครับ ส่วนของหมู่ที่ 4 บ้านนามน ก็เหมือนกันที่ได้อภิปรายไปแล้ว งบประมาณก็ได้จ่ายไป
แล้ว จ่ายให้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร ในคราวประชุมสภาครั้งก่อนที่จ่าย
พร้อมกันกับ บ้านป่งขาม หมู่ที่ 9 ก็รอนิดหนึ่งครับจะติดตามให้ ส่วนบ้านหนองเม็ก
หมู่ที่ 3 จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปสํารวจดู และได้มอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่
โดยทําตารางปฏิทินในการปฏิบัติหน้าที่ว่าอาทิตย์หนึ่ง วันจันทร์-ศุกร์ ให้เวียนปฏิบัติหน้าที่
หมุนเวียนออกสํารวจทุกวัน ว่าวันนี้ไปบ้านไหน วันพรุ่งนี้ไปบ้านไหน ไม่ให้อยู่เฉย และได้รับ

เรืองเกี่ยวกับให้ไปซ่อมไฟฟ้า ถ้ามีปัญหาต้องอธิบายให้ราษฎรเขาเข้าใจว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไร
ไม่ให้เขารอเก้อ และไม่ใช่ว่าเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ ถ้ามีหนังสือเข้ามาก็ต้องรีบไปดําเนินการให้
ยังก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย อาจจะช้า ขอเรียนชี้แจงแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านใด ยังมีเรื่อง ติดใจ สงสัย เชิญครับ เชิญท่านนายก
นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมศักดิ์ บุญเรือง นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ สืบเนื่องมาจากทางจังหวัดได้คัดเลือกผมเป็นตัวแทนของจังหวัด
ประชุมเกี่ยวกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่จังหวัดขอนแก่น เกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ท้องถิ่นเรา ซึ่งได้ไปเสวนาร่วมกับจังหวัดอื่นประมาณ 10 จังหวัด ได้พูดคุยกันเกี่ยวกับ
การยุบรวม การยุบรวมนี้ที่ประชุมความเป็นไปได้เป็นไปได้ยาก เนื่องจากว่าบริบท ท้องถิ่นไม่
เหมือนกัน บางแห่งอาจจะเป็นเกาะบางแห่งอาจจะเป็นเขา จะให้เขายุบโดยใช้เกณฑ์
ประชากร 7,000 คนขึ้น และรายได้ 20 ล้าน อาจจะยุ่งยากในการบริหารจัดการหรือบาง
ท้องถิ่นอาจจะวัฒนธรรมประเพณีเข้ากันไม่ได้ แต่ก็ได้เสนออยู่ว่า 1 ตําบล 1 อปท. ถ้าจะทําก็
จะทํากันลําบากครับ และส่วนสมาชิกเราก็พูดเหมือนกัน เทศบาลอย่างน้อยต้องมีสมาชิก 12
ท่าน ตอนแรกว่าจะแบ่งเป็นเขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต เขตละ 3 คน
อย่างเช่นป่าไร่เรา ต้องแบ่งเป็น 4 เขต เขตละ 3 คน ในการเลือกเข้ามาในลักษณะนี้ รวม
แล้วเป็น 12 คน และพวกผมก็ได้เสนอไปว่าเอาหมู่บ้านล่ะ 1 คนเป็นไง ถ้าหมู่บ้านไหนใหญ่

-9ก็เพิ่มให้ให้ครับ 12 คน เช่น ตําบลป่าไร่ของเรามี 11 หมู่บ้าน เราก็เอาบ้านละคน และ
หมู่บ้านไหนที่ใหญ่สุดก็ให้เป็น 2 คน ในลักษณะนี้ครับ มันจะบริหารจัดการที่ดีที่จะมาเสนอ
ปัญหาต่อสภาแห่งนี้ครับ แต่ถ้าเป็นเขตรับรองบ้านเล็กเสียเปรียบแน่นอน บ้านนามนอาจจะ
ไม่ได้เข้ามาก็ได้ บ้านหนองเม็กอาจจะเข้า 2-3 คนก็ได้ และอีกอย่างรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลของเรา ซี่งกฏหมายออกมาตั้งนานแล้วครับ รายได้ของมวลประชาชาติต้องตกมา
ท้องถิ่นประมาณ 35 เปอร์เซ็นต์ แต่ของเราได้แค่ 28 เปอร์เซ็นต์เศษๆ ก็หลายปีแล้วก็น่าจะ
ปรับให้มาท้องถิ่นให้เต็ม 35 เปอร์เซ็นต์ อย่างประเทศจีน ญี่ปุ่น เข้าให้พัฒนา 50-60
เปอร์เซ็นต์ เขาโอนมาให้ท้องถิ่นมาบริหารจัดการกันเพราะเขาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว และ
ทางคณะของเราก็เสนอว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ควรน่าจะมี มันเป็นการทํางานซ้ําซ้อน
กับเทศบาลเมือง ถ้าจะมีก็ให้เอาแต่โครงการใหญ่ๆไม่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานที่เราทํา ช่วงนี้ก็
ยังหาข้อสรุปยังไม่ได้ทั่วประเทศครับ ก็แจ้งให้ทราบ ขอเรียนชี้แจงแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านอื่นครับ เชิญท่านนายกครับ

นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมศักดิ์ บุญเรือง นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ สืบเนื่องอาทิตย์ก่อนได้ประชุมเกี่ยวกับกีฬา ซึ่งมีผู้อํานวยการ
โรงเรียนทุกโรงเรียนได้มาร่วมประชุมด้วย ที่ประชุมก็พูดคุยเกี่ยวกับการเอาเด็กอนุบาล 3 ขวบ
เข้า สพฐ. เพราะว่าเด็กเดี๋ยวนี้ในโรงเรียนไม่มีแล้วก็เลย จะดึงเด็กทางเราไปเข้าที่โรงเรียน เป็น
นโยบายทางหน่วยเหนือครับ คือเป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ วันนั้นท่านผู้อํานวยการ
โรงเรียนบ้านป่าไร่-ป่าชาด เป็นผู้เสนอเรื่องนี้ ทุกท่านก็คงจะรับทราบกันนะครับสําหรับเรื่องนี้
ก็เกี่ยวกับเรื่องการศึกษา ก็แจ้งให้ทุกท่านทราบ ขอเรียนชี้แจงแค่นี้ครับ
ประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านอื่นมีเรื่องที่จะเสนอไหมครับ เชิญครับ เชิญท่านปรเมษฐ์
ปรเมษฐ์ ม. 1 เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายปรเมษฐ์ เกตกูล สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 1 ในวาระอื่นๆ อีกประมาณ 1-2 เดือน จะเกิด
ปัญหาภัยแล้ง ก็ต้องพึงพาอาศัยรถน้ําของเรา สมมุติว่าราษฎรจะขอน้ําอุปโภคบริโภค เราจะ
ให้ยังไง ลักษณะไหน เพราะว่าน้ําประปาที่ใช้อุปโภคบริโภคของหมู่บ้านก็คงจะหมด แต่รถน้ํา
ของเรามีคันเดียว จะพอรับสถานการณ์เหตุการณ์ได้ไหม เผื่อมีเหตุไฟไหม้แต่รถน้ํายังไปส่งหรือ
ยังเติมน้ําอยู่ในคณะนี้เราจะมีวิธีแก้ปัญหาได้ไหม ก็ฝากทางคณะผู้บริหารหาวิธีการแก้ไขด้วย
ครับ และพูดถึงเด็กและเยาวชน ในหมู่บ้านผมวัยรุ่น ช่างอาทิตย์ที่แล้วถนนลาดยางเป็นสถานที่
ทุบแก้วทุบขวดหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับเป็นมา 3-4 วันแล้ว มาประมาณตีสองตีสามหรือแล้วแต่
เวลาจะมา ตรงนี้อย่างน้อยเราก็เป็นผู้นําท้องถิ่น ได้ปรึกษาหารือกันว่าเหตุเกิดจากอะไร ก็
อยากฝากทุกท่านที่เป็นผู้นําของท้องถิ่น ช่วยดูแลกําชับเด็ก เยาวชนด้วยครับ เพราะจะเกิด
ความเดือดร้อนคนอื่นด้วย เพราะสร้างความเดือดร้อน เป็นภาระของสังคม และศูนย์เด็กแต่
ก่อนก็เคยอยู่โรงเรียน แต่พออาศัยอยู่โรงเรียนก็เหมือนกาฝาก ถ้าอยากได้วัสดุอุปกรณ์ก็ต้องไป
ขอจาก ผอ. เราดึงออกมาได้แล้วจะดึงเข้าไปอีกแล้ว ผมว่าน่าจะแยกส่วน เด็กโตก็ควรจะแยก
เฉพาะเด็กโต ไม่ควรจะมาร่วมกันอย่างนี้ อย่างที่จัดสรรงบประมาณไปหลายล้าน ใช้ไม่พอก็

-10มาใช้ระเบียบกฎหมายบังคับเอา ผมไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง ผมก็ไม่เคยเป็นครูถ้ามีนักเรียน
เยอะงบประมาณก็เข้าเยอะ ตรงนี้ก็มีส่วน บางครั้งก็อ้างว่าเป็นคําสั่ง ที่จริงนักเรียนน้อย
งบประมาณน้อยมันก็เป็นไปได้ เรื่องนี้เราต้องศึกษาข้อให้ชัดเจนกว่านี้ และเรื่องข้อบัญญัติ
เป็นไง งบประมาณพร้อมที่จะจ่ายหรือยังครับ ส่วนงบประมาณโครงการจ่ายขาดอยากให้รีบ
ดําเนินการด้วยครับ ปีที่แล้วผมถามว่าถ้าจะดําเนินเอาโครงการออกในคราวเดียว ก็ผิดระเบียบ
ตรงนี้ผมก็สงสัย ต้องค่อยๆเอาออก ตรงนี้ผมอยากเรียนถามท่านประธานผ่านไปยังคณะ
ผู้บริหารว่า การที่สภาอนุมัติไปแล้วเราจะเอาออกตอนไหนมันเกี่ยวข้องกันไหมครับ ที่จะเข้ามา
ทําสัญญาเอาไว้ ไม่ได้นะต้องทยอยออก มันก็ล่าช้า ฝากด้วยนะครับ ถ้ามันไม่ขัดระเบียบหรือ

มันไม่เหมาะสมเท่านั้นเอง ก็ควรเอาความเดือดร้อนเป็นหลักนะครับ อีกหน่อยก็ข้อบัญญัติมา
ให้รีบทําทํา พอหน้าฝนก็เจอฝนอีกเดี๋ยวก็มีปัญหาและอุปสรรค์ในการดําเนินโครงการ ฝากทาง
คณะผู้บริหารด้วยครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านอื่นครับ เชิญครับ เชิญท่านสายัน
สายัน ม. 4 เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสายัน อินธิบุตร สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 4 อยากทราบว่าหลังจากที่ทางสภาเราอนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อยากทราบเกี่ยวกับผู้รับจ้างเขาเริ่ม
ดําเนินการโครงการจากหมู่ไหนไปหมู่ไหน ขอบคุณครับ
ประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านอื่นครับ ถ้าไม่มีก็เชิญท่านนายกชี้แจงครับ
นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมศักดิ์ บุญเรือง นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ ก็จะตอบหมู่ 1 ก่อนครับ เกี่ยวกับภัยแล้ง ปีนี้ก็รู้สึกว่าจะมี
ความรุนแรง เพราะได้เข้าประชุมที่อําเภอที่ประชุมก็ได้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องภัยแล้งว่า ระยะสั้นๆ
เราจะแก้ไขปัญหาในลักษณะใด ระยะยาวเราจะแก้ในลักษณะใด ดูเป็น 2 ระยะ ระยะแรกก็
น่าเป็นห่วงโดยเฉพาะบ้านป่าชาดครับ หนองตัวแรกก็แห้งขอดแล้ว หนองที่ 2 ถึง กุมภาพันธ์
มีนาคม ก็ดีอยู่ แต่เรื่องที่ว่าให้รถดับเพลิงไปให้ใช้บริการตามบ้านต่างๆ ก็คงเป็นไปได้ยาก
เพราะรถดับเพลิงของเรามีคันเดียว ช่างนี้ไฟไหม้มันไม่ได้บอกเวลาล่วงหน้าว่ามันจะเกิดในเวลา
ไหน เรื่องที่เราจะเน้นก็คือเรื่องป้องกันไฟ ก็บอกอยู่แล้วว่ารถดับเพลิง ส่วนที่เป็นทางรถน้ํา ก็
จะเป็นทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทางอําเภอ ที่มีรถภัยแล้ง จ่ายน้ําที่ผ่านมาแต่ถ้า
รถดับเพลิงของเรานี้มีปัญหา ถ้าหากมีปัญหาเรื่องน้ําทั้ง 11 หมู่บ้าน ให้เราไปจ่ายทุกหมู่บ้าน
โดยเฉพาะงบประมาณน้ํามันเชื้อเพลิงเราก็ไม่ได้ตั้งไว้มาก 100,000 บาท รถคันใหญ่เครื่อง
ใหญ่ก็กินน้ํามันมาก และก็ที่เราเคยปฏิบัติมาคือให้มีทั้งกลางแต่ละหมู่บ้าน เราจะไปส่งตรงจุด
นั้นเพื่อบริการ แต่ถ้าจะให้ไปส่งตามหลังคาทุกหลังคาเรือนก็คง เกือบ 4,000 หลังคา ก็คง
เป็นไปไม่ได้ เฉพาะนั้นถ้าหากมันจําเป็นจริงๆก็เอาไปให้ตามจุดบริการถังกลางของหมู่บ้าน แต่
ถ้าบ่อประปาผิวหรือมาดาลที่มันขาดน้ํา เราก็ต้องแก้ไขปัญหาตั้งแต่เนินๆไว้ อันไหนที่มัน
เร่งด่วนก็ใช้งบเพื่อที่จะนําไปซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย แก้ปัญหา ตัวนี้มันเป็นการแก้ปัญหาที่
ปลายเหตุนะครับ ที่เอารถน้ําเอาน้ําไปให้ครับ เราต้องเอาไว้เกี่ยวกับไฟไหม้ เพราะช่วงนี้คนจุด
อ้อยกันเยอะ อาจจะไปไหม้ไร่ใกล้เคียงเราก็ต้องออกไปดับไฟครับ เฉพาะนั้นรถดับเพลิงจึงเป็น
หัวใจหลักในการดับไฟครับ รองที่จะไปช่วงให้น้ํากับชาวบ้านเป็นรอง และเราควรให้ชาวบ้าน

-11ประหยัดน้ําด้วย อย่างปีก่อนที่มีปัญหาภัยแล้งทาง หมู่ 8 หมู่ 10 เขาก็วิธีขนน้ํามาจากไร่ จาก
สวน จะมารอแต่หลวงอย่างเดียวก็ไม่ได้ เรื่องต่อไปเด็กวัยรุ่น เราก็ควรมีการตั้งด่านสกัด อยู่

ประมาณ 3-4 ทุ่ม และเอาตํารวจมาอยู่ด้วย ก็เกี่ยวกับเด็กวัยรุ่นเราควรเอาใส่ร่วมกันครับ ก็
ฝากท่านเสนอผู้ใหญ่บ้านในการตั้งด่านสกัดกั้น เกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสม ผมจะออก
ประมาณ 4-5 โครงการต่อครั้ง แต่เราก็เสี่ยงต่อกับ สตง.เข้าตรวจหมือนกัน ช่างคนเดียวคุม
งาน 3-4 ตัวคนเดียวได้หรือ เดี๋ยว สตง.เขาก็ติงมาทําให้ทางเจ้าหน้าที่งบประมาณลําบากใจ
และอีกอย่างระบบข้อมูลที่ตรงและชัดเจนด้วย ส่วนนามนถามว่าผู้รับจ้างเริ่มงานจากจุดไหน ก็
จะเริ่มจากหมู่ 11 มา หมู่ 1 เห็นใจอยู่ครับช่วงนี้ ผมก็อยากให้มันเสร็จเหมือนกัน ขอเรียน
ชี้แจงแค่นี้ครับ
ประธานสภา ทางเจ้าหน้าที่มีคําชี้แจงไหมครับ เชิญครับ เชิญท่านปลัด
ปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางจารุณี สิงหสุต ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลป่าไร่ เกี่ยวกับการทําสัญญาจริงๆไม่ก็ไม่มีรายละเอียดชัดเจนหรอกว่า ทําไม
คุณไม่ออก ติดตัวไหน 10 ตัว 20 ตัว แต่มันอยู่ในเหตุผลในตัวอยู่แล้วว่า เจ้าหน้าที่คนเดียว
ไม่สามารถควบคุมงานได้ 4-5-6 ตัวได้ ส่วนผู้รับจ้างไม่มีปัญหาเพราะมีผู้รับจ้างเยอะอยู่แล้ว ถ้า
จะมีปัญหาก็จะมีเรื่องบันทึกรายงานของช่าง ระเบียบนี้ว่าด้วยการทําสัญญาต้องมีแบบ มี ปร.4
ปร.5 ซึ่งตรงนี้ต้องเข้าไฟส์ พีดีเอฟ ต้องเข้าสู่ระบบ แต่ก่อนเราทําเข้าระบบมือ ทําสัญญาไว้กี่
ตัวก็ได้ ให้นายกลงนาม เอาเงินเข้าก็แล้วแต่คุณจะเข้าดําเนินงาน คือทําสัญญาไว้ก่อน แต่ ณ
ปัจจุบันนี้ไม่ใช่ ก็ต้องอนุมัติทีละตัวๆไป เฉพาะนั้นอย่างน้อย 3 ตัวนี้ เจ้าหน้าที่ส่วนที่
เกี่ยวข้องต้องเอาเข้าระบบ และเรามีปัญหาเรื่องอินเตอร์เน็ตด้วยบางครั้งก็เข้าไม่ได้ ตัวก็เป็น
ปัญหาเหมือนกัน ก็ได้แก้ไขให้ทีโอทีมาอบรมเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตที่ผ่านมา ก็เป็นปัญหาในด้าน
หนึ่งพอสมควร บางครั้งข้อมูลผิดพลาดก็ต้องเข้าไปแก้ไขในระบบต้องใช้อินเตอร์เน็ต แล้วเสนอ
รายงานให้นายกใหม่ ทําให้ล่าช้าหน่อยในการทํางานในตรงนี้ค่ะ จริงเราก็อยากทําให้เสร็จ
เหมือนกันค่ะ อยากออกทีละ 5 ตัว 10 ตัวไปเลย แต่มีบางเหตุบางอย่างที่นําเรียนท่าน
สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้รับทราบไปเบื้องต้นนั้นเอง ยังไงก็จะพยายามให้ดําเนินการให้
เสร็จ เพราะว่าตอนนี้เราก็ได้ตรวจประมาณ 30 โครงการ ยังไงก็จะทยอยออก ออกครั้งละ 3
ตัว รู้สึกว่าจะเป็นหมู่ 10 เส้นทางนางหวาน และเส้นทางหลังวัด และหมู่ที่ 8 ตอนนี้ก็ให้ลง
ระบบเรียบร้อยแล้ว ถึงอย่างไรก็จะพยามทําให้เสร็จ เพระว่าข้อบัญญัติก็ยังเหลืองบประมาณ
และต้องดําเนินให้แล้วเสร็จเหมือนกันค่ะ ส่วนหมู่ไหนดําเนินการก่อนหลังก็ให้ท่านนายกนําเรียน
ชี้แจงก็แล้วกันค่ะ การจ่ายขาดเงินสะสมก็มีข้อคิดว่าของสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินว่า การจ่าย
ขาดเงินสะสมถ้าคุณไม่เดือดร้อนจริง ก็คงไม่จ่ายขาดเงินสะสม สภาอนุมัติผ่านแล้ว จะต้องรีบ
ดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ส่วนงบประมาณรายจ่ายประจําปี ทยอยไปเรื่อยๆค่ะ
แต่ตอนนี้ทํางบประมาณจ่ายขาดไปก่อน คิดว่าคงเดือนสองเดือดก็คงเสร็จ ส่วนคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้างก็ได้ประชุมปรึกษาหารือกัน ว่ามีปัญหาอะไรไหมเกี่ยวกับระบบการดําเนินงาน
เพื่อจะเสนอรายงานปัญหาให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ยังไงเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็ดําเนินให้ทุกหมู่ค่ะ
ก็ขอเรียนชี้แจงแค่นี้ค่ะ ขอคุณค่ะ

-12ประธานสภา ท่านสมาชิกท่านอื่นครับ มีไม่ไหมครับ ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆถ้าไม่มี สําหรับวันนี้ก็
ขอบคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ที่ได้เข้าประชุมในวันนี้
เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2560 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นสมัยแรกแต่ยัง
ไม่ปิดประชุมนะครับ ก็นับไปอีก 15 วัน ถ้ามีเรื่องจําเป็นเร่งด่วนหรือมีเรื่องสําคัญ ก็สามารถ
ขอเปิดการประชุมได้ ในการประชุมสมัยสามัญ สามารถเปิดประชุมได้ 15 วัน นับจากวันที่
เปิดการประชุม ไม่เว้นวันหยุดราชการ ครับสําหรับวันนี้ก็นับไปเลยจากวันที่ 6 กุมภาพันธ์
2560 ก็จะไปสิ้นสุดที่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ครับ ครับสําหรับวันนี้ขอขอบคุณ ทาง
สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ทางคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ผมขอปิด
การประชุมในวันนี้ครับ
ปิดประชุม เวลา 16.00 น. โดย นายประจักร์ แสนสุข ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางจารุณี สิงหสุต)
เลขานุการสภา
คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายถวิล มาวงค์)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่ 2
(นายปรเมษฐ์ เกตกูล)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่ 1
(นายประจักร์ แสนสุข)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่

