-1บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลป่าไร่
สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2560 ครั้งที่ 1
วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 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 วันนี้มีท่านสมาชิก ท่านอนุสรณ์ ใจทัด
สมาชิก หมู่ที่ 4 ท่านอําพร คําแสน สมาชิกหมู่ที่ 10 และท่านมนัส บุญหาญ สมาชิกหมู่ที่
11 ขอลาประชุมในวันนี้ เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน จึงมาไม่ได้ในวันนี้ เรื่องที่ต่อไป องค์การ
บริหารส่วนตําบลป่าไร่เรามีบุคลากรเข้ามาเพิ่ม 2 ท่าน คือ ท่านที่ 1 นางสาวพัสลี สุนทรส
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แต่วันนี้ท่านไม่ได้มาติดประชุมที่
จังหวัด และเราได้แม่บ้านคนใหม่เพราะว่าคนเก่าได้ลาออก คือ นางสาวประคอง สุทธิวงค์ มา
จากบ้านโนนสวาท ก็ถือว่าเป็นสมาชิกคนใหม่เหมือนกันครับ แจ้งให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่านได้รับทราบครับ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเรียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานประชุมครั้งที่แล้ว
- สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2559 ครั้งที่ 1 วันที่ 16 กันยายน 2559
- สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2559 ครัง้ ที่ 2 วันที่ 20 กันยายน 2559
- สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/2559 ครั้งที่ 1 วันที่ 31 ตุลาคม 2559
- สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2560 สมัยแรก วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
ประธานสภา ในระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว มีท่านใดติดใจ สงสัยไหมครับ
ในรายละเอียดวาระที่ 2 เรื่องดังกล่าว เชิญครับ ถ้าไม่มีก็เป็นอันว่าสภาแห่งนี้รับรองรายงาน
การประชุมดังกล่าว
มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา
ประธานสภา ในรายละเอียดวาระที่ 3 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ผ่าน
มา เชิญท่านนายก ชี้แจงครับ
นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมศักดิ์ บุญเรือง นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ ครับวันนี้ก็เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ของรอบปี ที่
เรากําหนดกันไว้ ปกติแล้วถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะให้ทุกท่านมาประชุมกันเดือนละครั้ง เพื่อ

ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาของตําบลเรา ซึ่งที่ผ่านมาพื้นที่เราก็มีปัญหากันบ่อยครั้ง
เกี่ยวกับการพัฒนา ผมก็มอบท่านร้องไปสํารวจพื้นที่ที่มีปัญหาบ่อยครั้ง โดยเฉพาะช่วงนี้ ทาง
ศูนย์นามนก็อยากจะให้กลับไปใช้ศูนย์เดิม ผมก็พิจารณาดูแล้วกับจํานวนเด็ก ก็ไม่เหมาะสม
เท่าไหร่ที่จะให้คืนศูนย์เดิม เพราะว่าจํานวนเด็กไม่มาก ก็หาแนวทางว่า ถ้าใกล้หนองเม็กก็ไป
ทางศูนย์หนองเม็ก เพราะว่าศูนย์ที่เราตั้งขึ้นใหม่เป็นศูนย์นําร่องที่ส่งเข้าประกวดระดับจังหวัด
เข้าแข่งขัน เป็นศูนย์ต้นแบบ จะชี้แจงให้ทางผู้ปกครองทางบ้านนามนเข้าใจในจุดนี้ ปกติแล้ว
ผมอยากจัดตั้งเป็นโรงเรียนอนุบาลด้วยซ้ําไป แต่ช่วงนี้เราก็ของบประมาณและเราก็ทําเรื่องเข้า
ไปขอสนับสนุนอยู่เหมือนกัน ในปีงบประมาณที่จะถึงเราก็จะจัดซื้อรถรับ-ส่ง เด็กอนุบาล ทั้งนี้
ทั้งนั้นเราก็ต้องศึกษาระเบียบจากทางดงเย็นที่เขาจัดตั้ง ว่าเป็นลักษณะใด ยึดระเบียบตัวไหน
ทําอย่างไร และเรื่องงบประมาณจ่ายขาดก็ดี โครงการจ่ายขาดก็คงดําเนินการเสร็จทุกหมู่บ้าน

-3แล้วนะครับ ส่วนโครงการในข้อบัญญัติคงเหลือไม่มาก ถ้าการดําเนินการเป็นอย่างไร ยินดีให้
ท่านติติง พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ขอนําเรียนแค่นี้
ก่อนครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภา ครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ท่านสมาชิกมีข้อเสนอ ติดใจ สงสัย หรือมีข้อติติง
เกี่ยวกับการดําเนินงานขององค์กรของเรา ทุกเรื่อง ท่านสามารถเสนอแนะ ชี้แจงได้ครับ เชิญ
ครับ เชิญท่านปลัดครับ
ปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางจารุณี สิงหสุต ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลป่าไร่ ทําหน้าที่เลขานุการสภา ขออนุญาตรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ
จ่ายขาดเงินสะสมประจํางบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 ที่ผ่านมา เราจ่ายไป 53 โครงการ
ตอนนี้เราทําสัญญาเรียบร้อยแล้ว 52 โครงการ เหลือแค่ 1 โครงการคือ โครงการ เสริมผิว
ทางลาดยางแอสฟัลก์ติกบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 ซึ่งผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา ส่วนโครงการ
อื่นๆได้ดําเนินการเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนโครงการท่านใด ลําดับไหน ที่ท่านได้เสนอ
เข้าเป็นโครงการจ่ายขาด ถ้ายังไม่เห็นไปดําเนินการหรือยังไม่เห็นดําเนินการใดๆ เรียนแจ้งด้วย
นะคะ แต่ได้ตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่พัสดุได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ส่วนโครงการขุด
เปิดทางน้ํา บ้านป่าชาด หมู่ที่ 1 ที่ได้ทําสัญญาไป โครงการนี้ยังไม่เบิกจ่ายค่ะ และการ
ดําเนินการในส่วนของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2560 ตอนนี้ได้ทํา
สัญญาไปแล้วทั้งหมด 27 โครงการ มีดังนี้ค่ะ
1. โครงการก่อสร้างถนนคันดินพร้อมว่างท่อระบายน้ํา บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3 งบประมาณ
100,000 บาท

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3 (เส้นบ้านนายเมืองบ้านนางโมการ) งบประมาณ 100,000 บาท
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3 (เส้นทางลานมันวัดศรีมณี) งบประมาณ 100,000 บาท
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3 (เส้นทางภายใน
หมู่บ้าน) งบประมาณ 100,000 บาท
5. โครงการซ่อมแซมถนนคันดิน บ้านนามน หมู่ที่ 4 (เส้นข้างวัดบ้านนามน-ป่าสาธารณะ)
งบประมาณ 100,000 บาท
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนามน หมู่ที่ 4 (เส้นหน้าบ้านเฟือน)
งบประมาณ 100,000 บาท
7. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู บ้านนาป่ง หมู่ที่ 5 (ข้างบ้านนางเชยบ้านนางวรรณา) งบประมาณ 50,000 บาท
8. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู บ้านนาป่ง หมูท่ ี่ 5 (หน้าบ้านนายวิชัยบ้านนายปัญญา) งบประมาณ 50,000 บาท
9. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู บ้านนาป่ง หมู่ที่ 5 (เส้นบ้านนางฮู้-บ้านนายเที่ยง
งบประมาณ 100,000 บาท

-410. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู บ้านนาป่ง หมู่ที่ 5 (หน้าบ้านนายสนั่นบ้านนายหล่อ) งบประมาณ 50,000 บาท
11. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู บ้านนาป่ง หมู่ที่ 5 (ข้างบ้านนายแสง-บ้านนาย
ประสิทธิ์) งบประมาณ 50,000 บาท
12. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู บ้านโนนสวาท หมู่ที่ 6 (หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านบ้านนายสมพงษ์) งบประมาณ 205,000 บาท
13. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู บ้านโนนสวาท หมู่ที่ 6 (หน้าบ้านนายคําพา)
งบประมาณ 95,000 บาท
14. โครงการซ่อมแซมถนนคันดิน บ้านนามน หมู่ที่ 4 (เส้นทางนานายเหรียญชัยไร่ออ้ ยนายมน) งบประมาณ 100,000 บาท
15. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู บ้านป่งขาม หมู่ที่ 9 (บ้านนายเยี่ยม พงษ์ทอง)
งบประมาณ 30,000 บาท
16. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู บ้านป่งขาม หมู่ที่ 9 (หน้าบ้านนายวิไล ทองขาว)
งบประมาณ 100,000 บาท

17. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู บ้านป่งขาม หมู่ที่ 9 (หน้าบ้านนายสนอง
แสนศรี) งบประมาณ 100,000 บาท
18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่งขาม หมู่ที่ 9 (คุ้มโนนเจริญ)
งบประมาณ 150,000 บาท
20. โครงการซ่อมแซมถนนคันดิน บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 (เส้นทางนาทาม-บ้านนาซิง)
งบประมาณ 100,000 บาท
21. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวาท หมู่ที่ 11 (เส้นทางหน้าบ้าน
นายสอ) งบประมาณ 100,000 บาท
22. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวาท หมู่ที่ 11 (เส้นทางหน้าบ้าน
นายประมวล) งบประมาณ 180,000 บาท
23. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวาท หมู่ที่ 11 (เส้นทางหน้าบ้าน
นายเหล็ก) งบประมาณ 100,000 บาท
24. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบริเวณหน้า อบต. งบประมาณ 28,000 บาท
25. โครงการก่อสร้างห้องน้ํา ศพด.นาทาม งบประมาณ 200,000 บาท
26. โครงการก่อสร้างโรงอาหาร ศพด.นาทาม งบประมาณ 100,000 บาท
27. โครงการต่อเติมหลังคา ศพด.ป่าไร่ งบประมาณ 100,000 บาท
ส่วนการเบิกจ่ายทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้ตรวจสอบให้ค่ะ ขออนุญาตนําเรียนเพิ่มเติมแค่
นี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ
ประธานสภา ท่านสมาชิกท่านใดยังติดใจ สงสัย หรือไม่เข้าใจ เกี่ยวกับการรายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา เชิญครับ เชิญท่านประเซ็น เชิญครับ

-5ประเซ็น ม. 8 เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายประเซ็น อุ่นไชย สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 8 เกี่ยวกับโครงการในข้อบัญญัติประจําปี
งบประมาณ 2560 บ้านผมมี 2 โครงการ และโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา และไฟฟ้าส่อง
สว่าง ทั้ง 4 โครงการยังไม่ได้ดําเนินการให้เลยครับ เรื่องนี้ขอฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะ
ผู้บริหารดําเนินการให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านอื่นครับ เชิญครับ เชิญท่านสายัน
สายัน ม. 9 เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสายัน อินธิบุตร สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 4 ก่อนก็ขอขอบคุณทางคณะผู้บริหารที่ช่วยติดตาม

งบประมาณโครงการไฟฟ้า ที่จํานวนงบประมาณ 100,000 บาทให้ โครงการนี้ก็ได้ดําเนิน
เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ แต่ติดตรงที่เขามาดําเนินการไม่ได้แจ้งทางสมาชิก ทําให้การติดตั้งผิดที่
ทําให้ผลประโยชน์ไม่ได้รับเท่าที่ควร ราษฎรเขาติติง ในเรื่องผมจึงอยากให้ทางเจ้าที่ของเราไป
ย้ายจุดให้จะไหมครับ เพราะจุดที่ติดตั้งบริเวณนั้นค่อนข้างมืดและจําเป็นมาก จะได้ไหมครับ
ขอบคุณครับ
ประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านอื่นครับ เชิญท่านปรเมษฐ์ เชิญครับ
ประเมษฐ์ ม. 1 เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายปรเมษฐ์ เกตกูล สมชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 1 สําหรับโครงการในข้อบัญญัติในหมู่ที่ 1
โครงการเกี่ยวกับรัวลวดหนาม ยังไม่ได้ดําเนินการแต่ก็ไม่เป็นไร เพราะช่วงนี้ยังไม่เหมาะที่จะ
ดําเนินการโครงการนี้ เพราะช่วงฤดูฝนถ้าดําเนินการงานที่ออกมามันอาจไม่ดีเท่าที่ควร แต่ถึง
อย่างไรก็อยากให้รีบดําเนินการ เพราะนี้ก็เข้ากลางปีงบประมาณเข้าไปแล้วกลัวไม่เสร็จ และ
ตามที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ หมู่ที่ 4 ได้อภิปรายไว้เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณที่ให้
หน่วยงานอื่นรับผิดชอบ แทนที่จะเข้ามาแจ้งทางเจ้าของพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตําบลหรือ
เปล่าที่ที่ลงมาดําเนินการ มันจะต้องทําเป็นระบบแบบแผนตามขั้นตอน คิดจะมาทําวันไหนก็มา
ทํา ผมว่ามันไม่ใช่นะครับ เพราะว่าทําไม่ถูกที่ก็คงไม่ไม่เสร็จเหมือนเดิมครับ จากจุดนี้ผมเห็น
ด้วยกับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติหมู่ที่ 4 ที่ได้นําเสนอต่อสภาแห่งนี้ และอยากให้คณะผู้บริหาร
ช่วยแก้ไขให้ด้วยนะครับ ต้องมองเป็นเรื่องสําคัญนะครับ เพราะสังเกตดูแล้วทางการไฟฟ้าไม่
ค่อยใส่ใจในการปฏิบัติหน้าที่เท่าไหร่ จะอ้างเหตุผลอย่างไรก็ตาม ทุกหน่วยงานส่วนมากก็จะ
เน้นการบริการในการปฏิบัติหน้าที่เป็นส่วนใหญ่ ยังไงก็เห็นด้วยกับท่านสมาชิกของหมู่ที่ 4
ครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภา เชิญท่านนายกชี้แจง ครับ เชิญครับ
นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมศักดิ์ บุญเรือง นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ ขอตอบทางหมู่ที่ 8 ก่อนนะครับ เกี่ยวกับการขยายเขตไฟฟ้า
2 โครงการ ไม่นานเกินรอครับ ทางเราก็พยายามติดตามตลอด โดยเฉพาะหมู่ที่ 8 หมู่ที 4
หมู่ที่ 9 และหมู่อื่นที่มีโครงการขยายเขตไฟฟ้า ส่วนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 เส้น ก็จะเอา
เข้าข้อบัญญัติ เร็วๆนี้ครับ โครงการนี้ก็คงไม่มีปัญหาในการดําเนินงานช่วงฤดูฝน ทําได้ครับ
แต่ช่วงนี้ผู้รับจ้างอาจจะไปทําถนนคันดินหรือเรื่องโครงการเร่งด่วนก่อน เช่นโครงการระบายน้ํา

-6สําหรับหมู่ที่ 4 เกี่ยวกับไฟฟ้าที่ดําเนินการไม่ตรงจุด เป็นปัญหาแบบนี้ตลอด ส่วนมากไม่ได้
แจ้งทางองค์กรเรา ทางเจ้าหน้าที่เราก็ไม่ทราบว่าเขามาปฏิบัติหน้าที่วันไหน เมื่อไหร่ อย่างไร

ยังไงจะมอบให้ท่านปลัดติดตามให้ประสานให้ในการแก้ไขตรงจุดนี้ ส่วนโครงการของหมู่ที่ 1
คงไม่มีปัญหาเกี่ยวกับโครงการรั้วลวดหนาม เพราะว่าทําได้ตลอดทั้งปี และเกี่ยวกับโครงการใน
ข้อบัญญัติ รออีกนิดหนึ่ง โครงการไหน หมู่บ้านไหนที่ยังไม่ดําเนินการ ขอเรียนชี้แจงแค่นี้ก่อน
ครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภา ครับขออภิปรายในนามสมาชิกสภาคนหนึ่งนะครับ ขอฝากเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้า ฝากทางคณะ
ผู้บริหารหรือทางเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับไฟฟ้าส่องทางเป็นปัญหามาตลอด ตั้งแต่ท่านอรองทั้ง 2
และท่านเลขา เข้ามาพร้อมกันช่วงนั้น ประมาณปี พ.ศ. 2548 ประมาณ 12 ปีครับที่มี
ปัญหาตลอดเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้า อยากให้ท่านทําความเข้าใจกับทางการไฟฟ้าว่า โครงการที่เป็น
ไฟฟ้าส่องทางสาธารณะ ถ้าเข้าดําเนินการให้มาแจ้งทางคณะผู้บริหารแล้วท่านก็แจ้งเจ้าหน้าที่
รับผิดไปบอกกับทางสมาชิกของหมู่บ้านนั้น ที่ทางการไฟฟ้าจะมาดําเนินการ จะทําให้ปัญหาก็
จะน้อยลง ก็เหมือนกับทางการไฟฟ้าจ้างเหมาผู้รับจ้างมาดําเนินการให้เรา เขาก็เข้ามา
ดําเนินการให้ แต่ไม่ถูกจุดที่ชาวบ้านไม่อยากให้ดําเนินการตรงนั้น เพราะว่าจุดนั้นไม่ได้รับ
ประโยชน์เท่าที่ควร ก็อยากให้ติดตั้งให้ถูกจุดเพราะจะได้รับผลประโยชน์มาก ก็ขอฝากทางคณะ
ผู้บริหารด้วยนะครับ ในเรื่องนี้ ครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านอื่นครับ เชิญครับ เชิญท่าน
ที เชิญครับ
ที ม. 7 เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายที ไชยรัตน์ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 7 เกี่ยวกับโครงการในข้อบัญญัติ 2560 โครงการถนน
คอนกรีตเสริมของหมู่ที่ 7 ยังไม่ได้ทํา 5 โครงการ โครงการที่ 1 (เส้นทางหน้าบ้านนายผาดบ้านนางทองวัน) โครงการที่ 2 (เส้นทางบ้านพ่อใหญ่ตึง(ติ๊ก) โครงการที่ 3 (เส้นทางเข้าบ้าน
อาจารย์ปัญญา) โครงการที่ 4 (เส้นทางไปคุ้มดานสีชมพู) โครงการที่ 5 (เส้นทางหัวโค้ง) ยัง
ไม่ได้ดําเนินการสักโครงการเลยครับ ขอเรียนแจ้งแค่นี้ครับ ชอบคุณครับ
ปรานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านอื่นครับ เชิญครับ เชิญท่านปรเมษฐ์
ปรเมษฐ์ ม. 1 เรียนท่านประธานสภา
สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายปรเมษฐ์ เกตกูล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 1 เมื้อกี้ที่อภิปรายลืม 1 เรื่อง ของหมู่ 1 เกี่ยวกับ
ฝายกั้นน้ําลําห้วยทราย ช่วงหินกอง โครงการนี้ต้องรีบดําเนินการให้นะครับ เพราะว่าถ้าเข้าฤดู
ฝนน้ํามามากจะดําเนินการไม่ได้ครับ ฝากทางคณะผู้บริหารด้วยนะครับโครงการนี้รีบดําเนินการ
ให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภา ท่านสมาชิกท่านอื่นครับ มีไม่ครับ ถ้าไม่มีเชิญท่านนายก ชี้แจงครับ
นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมศักดิ์ บุญเรือง นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ สําหรับโครงการของหมู่ที่ 7 ถนนคสล. จํานวน 5 โครงการ
ที่ยังไม่ดําเนินการ ก็คงภายในเดือนนี้ ทุกโครงการเกี่ยวกับถนน คสล.ก็จะเริ่มดําเนินการ ส่วน
โครงการของหมู่ที่ 1 จะพยายามให้เข้าสัญญาจ้างภายในสัปดาห์นี้ครับ เพราะว่ากลัวน้ํามาเร็ว

ช่วงฤดูนี้ก็ควรรีบดําเนินการครับ ถ้าดําเนินการช่วงน้ําเยอะอาจจะทําลําบาก ถ้าเผื่อเงินเรา
เหลือก็คงจะทําโครงการจ่ายขาดอีกรอบหนึ่งครับ ขอเรียนชี้แจงแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ

-7ประธานสภา ครับในระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่ผ่านมา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านอื่นมีเรื่องที่อยากเสนอ อีกไหมครับ ถ้าไม่มีจะไประเบียบ
วาระที่ 4 ครับ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)
ประธานสภา ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่นๆ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านใด มีเรื่องที่จะเสนอ หรือมีเรื่อง
ติดใจ สงสัย ที่นอกเหนือจากระเบียบวาระที่ 3 เชิญครับ เชิญท่านศรชัย
ศรชัย ม. 8 เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายศรชัย อุคําพันธ์ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 8 เรื่องอื่นๆ เรื่องที่ 1 เกี่ยวกับไฟฟ้าสาธารณะ
ช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาก็ได้ชํารุดหลายจุดครับ ผมได้ทําหนังสือแจ้งไว้ประมาณ 2 อาทิตย์ที่แล้ว
นะครับ แต่ยังไม่เห็นช่างออกไปดําเนินการใดๆ จุดไฟดับก็ยังไม่สว่าง นานมากแล้วนะครับ
ชาวบ้านเขาร้องเรียนมา เรื่องที่ 2 เกี่ยวกับ ถนนเส้นใต้สะพาน (เส้นทางเข้านานายกล้า นารี
นุช) อดีต ส.อบต. เส้นทางนี้ชาวบ้านเขาร้องเรียนมาช่วงหน้าแล้ง ช่วงเก็บเกี่ยวผลิตอ้อย จะ
มีรถบรรทุก 10 ล้อ บรรทุกอ้อยออกมาไม่ได้และก็พลิกคว้ําลงตรงนั้น เป็นหลุมลึกตรงจุดนั้น
บรรทุกสิ้นค้าทางการเกษตร มันสําปะหลังออกมาไม่ได้ ตรงจุดนี้ก็ได้รับการแก้ไขให้พอได้
สัญจรและขนถ่ายสิ้นค้าทางการเกษตรออกมาได้ ก็อยากของบประมาณฉุกเฉินเร่งด่วน พอมี
ไหมครับ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตรงจุดนี้ให้ก่อน เพราะว่า อีหน่อยจะใช้ในการขน
ถ่ายสิ้นค้าเกี่ยวกับยางพาราออกมา ฝากทางคณะผู้บริหารช่วยเล็งเห็นความสําคัญตรงจุดนี้
เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านอื่นครับ เชิญครับ เชิญท่านจํานงค์
จํานงค์ ม. 6 เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายจํานงค์ จันทระหงษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 6 เรื่อง มีเรื่องจะนําเรียนคณะผู้บริหาร ใน
โครงการหมู่ที่ 6 ที่จําเป็นเดือดร้อนทางเพื่อสมาชิกหมู่บ้านก็ได้นําเสนอที่สภาเหมือนกันครับ
แต่ก็จะนําเรียนอีกครั้งหนึ่ง เกี่ยวกับกําแพงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวาทที่มันชํารุด
อยากของบประมาณเพื่อไปดําเนินการก่อสร้างใหม่ทั้งชุดเลยครับ กําแพงเดิมจะดําเนินการทุบ
ทิ้งทั้งหมดเลย เสนอเพื่อให้ทางคณะผู้บริหารพิจารณาถึงความจําเป็นในครั้งนี้ด้วยครับ และ
เรื่องถนนคอนกรีตของหมู่ที่ 6 ข้างบ้านนายหนูเดิมสภาพเป็นอ่างกระทะ ใช้งานมาหลายปีแล้ว
ทําให้เกิดการชํารุด เวลาฝนตกใส่ทําให้เกิดน้ําขังตรงจุดนี้ ไม่มีที่ระบาย ขอฝากทางคณะ
ผู้บริหารช่วยหางบประมาณซ่อมแซมให้ด้วย และเส้นทางบ้านนายสมพงษ์ เป็นโครงการ

ข้อบัญญัติ 2560 เป็นโครงกรก่อสร้างรางระบายน้ํา สาเหตุเป็นเพราะถนนมันกว้างช่วง
ก่อสร้างแรกทําถนนกว้าง 4 เมตร และขยายออกเพิ่มเป็น 5 เมตร แต่ตอนนี้โครงการ
ก่อสร้างรางระบายจุดตรงนี้ได้ดําเนินการเสร็จแล้ว แต่ต้องได้ขยายพื้นที่ก่อสร้างออกอีกเป็น 1
เมตร ตลอดความยาว 90 เมตร ถึงจะจบโครงการนี้ และโครงการจ่ายขาดของหมู่ 6 ได้
ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับโครงการถนนคันดิน ขอบคุณครับ
ประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านอื่นครับ เชิญท่านพรครับ
พร ม. 10 เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายพร ดีดวงพันธ์ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 10 เกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าส่องทางสาธารณะ ตอนนี้มัน
ไฟฟ้ามันสว่างทั้งกลางคืนและกลางวัน อยากให้ไปดําเนินการแก้ไขให้เพราะว่าไฟฟ้ามันสว่าง
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แต่ก็ได้ชํารุดแล้วครับ อยากให้แก้ไขโดยการวางท่อระบายน้ําด้วยครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภา เชิญท่านนายก ชี้แจงครับ
นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมศักดิ์ บุญเรือง นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ ตอบทางหมู่ที่ 8 ก่อนครับ เกี่ยวกับไฟฟ้าส่องสว่างที่ท่าน
รายงานเข้ามา 2 สัปดาห์แล้ว เดี๋ยวจะติดตามให้ที่ว่ายังไม่ไปดําเนินการให้ คงลงไว้ว่าจุดไหน
เป็นจุดไหน ส่วนถนนเส้นทางนา อบต.กล้า ที่เกิดอุบัติเหตุรถคว่ํานั้น เดี๋ยวจะมอบท่านรอง 1
ไปสํารวจว่าสํารุดเสียหายมากน้อยเพียงใด ก็จะได้นํางบประมาณซ่อมแซมไปซ่อมแซมประมาณ
ถูกต้อง ส่วนหมู่ที่ 6 เกี่ยวกับกําแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ราว ก็มอบให้รอง 1 กับช่างไป
สํารวจแล้ว และก็ตั้งงบประมาณไว้แล้ว 100,000 บาท สาเหตุเนื่องจากกําแพงสูงเกินไปและ
กําแพงราว อาจเกิดอันตรายต่อเด็กได้หรือผู้คนที่ไปอยู่ใกล้กําแพงได้ และขอความอนุเคราะห์
ทางท่านสมาชิกช่วยไปทุบกําแพงให้ด้วยครับ และอย่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของบ้านหนองเม็กก็
เหมือนกันครับ เกี่ยวกับตัวอาคารที่มันชํารุด งบประมาณ 10,000 บาท ส่วนปัญหาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านนามนที่ขอย้ายเด็กเข้าศูนย์เดิม ขอเรียนให้ท่านสมาชิกหมู่ที่ 4 ทราบว่า ผม
พิจารณาดูแล้วจํานวนเด็กของบ้านนามน หมู่ที่ 4 มีเด็กค่อนข้างไม่เยอะ ถ้าไม่มาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ ก็สามารถไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเม็กได้ ก็ถือ
ว่าไม่ไกลกันสักเท่าไหร่ ไม่ย้ายไปโยกเข้ามาครับ ส่วนปัญหาของหมู่ที่ 6 ยังไม่เสร็จนะครับ
ถนนที่เป็นอ่างน้ําท่วมขั้งเวลาฝนตก แนวทางแก้ไขว่าจะใช้ท่อ พีวีซีไปรางระบบปล่อยน้ําออก
จากตรงจุดน้ําขัง ส่วนปัญหาของหมู่ที่ 10 เกี่ยวกับไฟฟ้าส่องทาง เดี๋ยวดินฟ้าอากาศปกติก็จะ
ไปดําเนินการให้ท่านครับ ส่วนถนนเส้นไปบ้านนาซิงเหมือนกัน เดี๋ยวจะมอบให้รองไปสํารวจให้
ว่าใช้ท่อขนาดไหน ไปแก้ไขในส่วนนี้ให้ครับ ขอเรียนชี้แจงแค่ก่อนครับขอบคุณครับ
ประธานสภา เชิญท่านสฤทธิ์ เชิญครับ

รองสฤทธิ์ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสฤทธิ์ โจมคํา รองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ ในส่วนที่ท่านนายกมอบหมายให้ผมไปดําเนินการนั้น สํารวจ
ตามคําร้องเรียนของท่านสมาชิกที่ร้องเรียนเข้ามานั้น เรื่องของหมู่ที่ 8 ถนนคันดินที่ว่ารถ
พลิกคว้ํานั้น ได้สํารวจประมาณการและรายงานท่านนายกไปแล้วครับ ในส่วนของหมู่ที่ 6
เกี่ยวกับกําแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มันชํารุด ได้ไปดูแล้วรู้สึกว่าสํารุดมาก ชํารุดทั้งแฝงปรึกษา
กับช่างและให้ช่างประมาณนําเรียนท่านนายกแล้ว ท่านจะใช้งบประมาณ 100,000 บาท ขั้น
คือ รื้อและทําใหม่ ส่วนถนนฝนตกแล้วน้ําท่วมขัง จุดนี้ก็ได้ไปดูแล้วและก็จริงที่ว่า ท่วมในซอย
และก็ทําการแก้ไขให้ของหมู่ที่ 11 ปีที่ผ่านมา แต่การแก้ไขนั้นมันไม่จบเพราะว่าเราแก้ไขในจุด
ที่มันต่ําโดยการเททับขึ้นมาจะมาถึงจุดที่สูง แต่พอฝนตกมาน้ําก็ยังไปขังจุดที่ต่ําเหมือนเดิม ทํา
ให้การแก้ไขในจุดนี้เป็นการแก้ไขที่ไม่จบสิ้น เฉพาะนั้นการทําถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนั้น ผู้รับ
จ้างเขาก็ทําตามแบบประมาณของเรา ถ้าทําต่ํากว่าแบบเราหรือไม่ถึงกว่าแบบเรา เขาก็ต้อง
กลัวคณะกรรมการจะตรวจให้เขาไม่ผ่าน ในกรณีนี้การทําคอนกรีตเราไม่ได้วางระดับของถนนว่า
สูงต่ําแต่เขาจะเอาแบบประมาณการของเรา พอฝนตกมาน้ําก็ท่วมขังเหมือนเดิม ถึง

-9อย่างไรก็ได้นําเรียนปรึกษาหารือกับท่านนายกแล้ว รูปแบบถนนจะเป็นทางตรงเราต้องทําแบบ
จับระดับถนนลาดเอียงสูงไปหาต่ํา หรือต่ําไปหาสูง ส่วนท่าน อบต.มนัสจะทําให้ถนนสูง แต่น้ํา
จะไหลออกข้างถนน แต่ชาวบ้านอยากให้ใส่ท่อระบายน้ํา ในการแก้ไขจากจุดนี้ผมว่าน่าจะว่าง
ท่อพีวีซีจากจุดนั้นวางลงไปในที่ต่ํา คงจะแก้ได้ในจุดนี้ครับ ในส่วนของหมู่ที่ 10 ได้นําเรียน
ปัญหาให้ท่านนายกรับทราบแล้ว ก็จะได้หาแนวทางแก้ไขต่อไป ขอนําเรียนชี้แจงแค่นี้ครับ
ขอบคุณครับ
ประธานสภา ครับในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านใดยังมีเรื่องที่จะเสนอหรือมี
ข้อสงสัย ติดใจ เชิญครับ เชิญท่านประเซ็น เชิญครับ
ประเซ็น ม. 8 เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายประเซ็น อุ่นไชย สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 8 ผมมีเรื่องอยากนําเสนอท่านประธานผ่านไปยัง
คณะผู้บริหาร เกี่ยวกับลําห้วยหลายๆลําห้วย จากบ้านนาป่ง-บ้านนาทาม จากบ้านนาทามบ้านโนนสวาท ส่วนมากลําห้วยตื้นเขิน ราษฎรในพื้นที่เราส่วนใหญ่ทําการเกษตรและต้องการ
น้ําในการทําการเกษตร ทําให้น้ําไม่พอใช้เนื่องจากว่าลําห้วยตื่นเขิน ฝากทางคณะผู้บริหารถ้ามี
งบประมาณ อยากให้มาดําเนินการขุดลอกลําห้วย ดังกล่าวและหลายๆลําห้วย เรื่องผมขอ
นําเสนอครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านอื่นครับ เชิญท่านบรรจบครับ เชิญครับ

บรรจบ ม. 11 เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายบรรจบ วงพิมล สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 11 ขอนําเรียนเพิ่มเติมจากที่ท่านรองชี้แจงยังไม่หมด
เกี่ยวกับท่อหลอดเหลี่ยมที่ส่วนบนมันชํารุด ให้ท่านหาแนวทางแก้ไขให้ด้วยครับ สาเหตุที่ชํารุด
เนื่องจากว่าช่างเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อย รถบรรทุกอ้อยได้วิ่งผ่านทําให้ตัวท่อหลอดเหลี่ยมชํารุด
ทรุด จึงอยากนําเรียนปัญหาให้ท่านพิจารณาและหาทางแก้ไขให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภา เชิญท่านรองสฤทธิ์ชี้แจงครับ
รองสฤทธิ์ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระนายสฤทธิ์ โจมคํา รองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ ส่วนปัญหาของท่านบรรจบได้นําเรียนปัญหาให้ท่านนายก
รับทราบแล้วครับ ว่าจะซ่อมหรือทําใหม่ เพราะว่าแตกราวชํารุดมาก สรุปท่านก็จะตั้ง
งบประมาณใหม่สร้างให้เลยครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภา เชิญท่านสายยันครับ เชิญครับ
สายัน ม. 4 เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสายัน อินธิบุตร สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 4 ผมอยากทราบว่าจะย้ายเข้าศูนย์เดิมหรือไม่ย้าย
ครับ ผู้ปกครองเขาต้องการทราบคําตอบ เพราะการเดินทางไปรับ ไปส่งค่อนข้างลําบากในช่วง
ฤดูฝน และเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางในการไปรับ-ส่งเด็กด้วย ยังไงก็ขอทราบ
รายละเอียดด้วยครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภา เชิญท่านที เชิญครับ
ที ม. 7 เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายที ไชยรัตน์ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 7 ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่นๆ เกี่ยวกับ
ถนนลาดยาง จากจุด นาป่ง-ห้วยทราย ถนนค่อนข้างเป็นหลุมเป็นบ่อมาก ทางคณะผู้บริหาร
พอมีงบประมาณเอามาซ่อมแซมได้ไหม ก็มีแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ
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นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมศักดิ์ บุญเรือง นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ ขอตอบทางท่านสมาชิกหมู่ที่ 8 ก่อนครับ เกี่ยวกับลําห้วยตื่น
เขิน โดยของบประมาณขุดลอก ก็เป็นเรื่องดีนะครับ แต่ปัญหามีอยู่ว่าราษฎรที่มีพื้นที่ติดกับลํา
ห้วยจะยินยอมไหม และมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติหรือไม่ ต้องพิจารณาให้ดีถึง
ผลประโยชน์ที่ได้รับมันคุ้มค่าหรือเปล่า ได้ไม่คุ้มเสียหรือไม่ประมาณนี้ ผมไม่เห็นด้วยสักเท่าไหร่
ครับสําหรับโครงการนี้ ในส่วนของหมู่ที่ 11 ท่านรองได้อภิปรายชี้แจงให้ทราบเรียบร้อยแล้ว
ส่วนของหมู่ที่ 4 เกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในคราวการประชุมสัญจรผมได้ชี้แจงในที่ประชุม
ให้รับทราบเรียบร้อยแล้วครับ ถ้าท่านไม่พร้อมที่จะมาเข้าท่านก็ถึงเกณฑ์ 4 ปี สามารถเข้า
โรงเรียนใหญ่ได้เลยครับ เป็นความสมัครใจของท่าน แต่ถ้าไม่พร้อมก็สามารถเอาไปเข้าศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเม็กได้ครับ ส่วนผมไม่ย้ายกลับไปศูนย์เดิมหรอกครับ ถ้าย้ายออกแล้ว
ก็ออกเลยยุบเลยตรงนั้น เดี๋ยวย้ายไปย้ายมาดูแล้วไม่มีจุดยืนเป็นที่มั่นคงเลย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองเม็กก็ไม่ไกลนะครับ สามารถเอาไปเข้าศูนย์หนองเม็กก็ได้ ส่วนถนนลาดยางที่มัน
ชํารุด ตรงจุดหัวโค้งที่เราตั้งงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมไว้ เรายังหาผู้รับจ้างยังไม่ได้ ส่วนจุด
ที่ชํารุดอาทิตย์นี้จะมอบให้ท่านรองกับเจ้าหน้าที่เราไปดําเนินการแก้ไขให้ เพราะวัสดุเราพอมี
เหลือซ่อมครับ ขอเรียนชี้แจงแค่นี้ครับ
ประธานสภา เชิญท่านกาดอม เชิญครับ
กาดอม ม. 3 เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายกาดอม ตาลสมรส
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 3 ตามที่ทางเจ้าหน้าที่ไปส่งหนังสือ แล้วแจ้ง
ให้นําแผนพัฒนา 4 ปี มาด้วย ผมดูแล้วไม่เห็นในระเบียบวาระที่การประชุมนะครับท่านประธาน
ในที่นี้หมายความว่ายังไงครับ
ประธานสภา ครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เผื่อประกอบการประชุมด้วยนะครับ เชิญท่านปลัดครับ
ปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางจารุณี สิงหสุต ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลป่าไร่ ทําหน้าที่เลขานุการสภา ในกรณีที่สั่งให้เจ้าหน้าที่ที่ไปส่งหนังสือให้ท่าน
เตรียมแผนพัฒนา 4 ปีมาด้วยนั้น คือในวันพรุ่งนี้ ดิฉันและนายก จะเข้าร่วมประชุมที่เทศบาล
ตําบลดอนตาล เกี่ยวกับแผนพัฒนาอําเภอดอนตาลเกี่ยวกับงบประมาณที่เกินศักยภาพ ก็เลย
เผื่อว่า ถ้ามีโครงการใดที่เราดูแล้วเราไม่สามารถดําเนินการให้ท่านได้ ท่านอาจจะหยิบยก
โครงการนั้นมาเป็นประเด็นปัญหา ซึ่งท่านนายกจะนําเรียนให้ท่านเอง ซึ่งนายกเอกมร ที่เป็น
ประธานประสานแผนระดับอําเภอ ท่านได้ขอเสนองบประมาณจากหน่วยงานเป็นข้อมูลต่อไป
ก็เลยให้ท่านถือมาด้วย เผื่อว่ามีโอกาสจะเสนอในที่นี้ด้วย แต่แผนเราได้รับรองไปเรียบร้อยแล้ว
ค่ะ ขอบคุณค่ะ
ประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านอื่นครับ เชิญครับ เชิญท่านปรเมษฐ์
ปรเมษฐ์ ม. 1 เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายปรเมษฐ์ เกตกูล สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 1 ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่นๆ เกี่ยวกับไฟฟ้า
สาธารณะ เมื่อ 2 วันที่ผ่านมา ชาวบ้านได้มาร้องเรียนแจ้งไฟฟ้าดับ วันนี้ได้โอกาสขอเรียน
แจ้งที่ประชุมทราบ คงไม่ต้องทําหนังสือแจ้งเวียนเข้ามานะครับ เพราะเราอยู่ในวาระการ
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นําเสนอต่อสภาแห่งนี้แล้วครับ เกี่ยวกับการขยายจุดโคมไฟส่องสว่าง หน้าบ้านนายหวิล จุดนี้
ยังไม่ดําเนินการเลยครับ ฝากคณะผู้บริหารด้วยถ้ามีงบประมาณ งบอะไรก็จัดสรรลงให้ด้วยนะ
ครับ ชาวบ้านเขาเรียกร้องมา และอีกเรื่องเกี่ยวกับปัญหาของชุมชน ถ้าพิจารณาดูแล้วจะเป็น

หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องรับผิดชอบ เกี่ยวกับเรื่องขยะ ไม่ว่าจะหมู่บ้านไหน
ถ้าเป็นเรื่องขยะจะเยอะมาก บริเวณข้างถนน เวลาฝนตกจะไหลลงลําห้วยครับ ตรงนี้ผมก็ได้
ยินว่าเราก็เคยได้ไปประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันครับ ก็อยากฝากคณะ
ผู้บริหารด้วยครับเกี่ยวกับปัญหาเรื่องขยะในชุมชน และอยากให้ลงแผนไว้ด้วยครับ เกี่ยวกับการ
หาแนวทางกําจัดขยะ เหมือนที่เราไปดูงานที่ผ่านมาในการกําจัดขยะ เราจะหาที่ทิ้งขยะได้ไหม
แต่ตอนนี้ยังไม่มี อยากให้มีป้าย หรือมีกฎระเบียบ เกี่ยวกับการทิ้งขยะ ให้ถูกวิธี และท่าน
นายกก็เคยได้ประชุมปรึกษาหารือกับผู้นําท้องถิ่นเกี่ยวกับการกําจัดขยะ ให้นําขยะไปกําจัดที่
ของตัวเอง ขยะชินไหนพอเผาก็เผาพอฝังก็ฝัง หรือไม่ก็แยกไว้ให้คนที่เก็บขยะเอาไปขาย เป็น
การกําจัดขยะง่ายๆ ถ้าเราไม่มักง่ายกันครับ จากปัญหาเรื่องนี้ ในฐานะเราเป็นหน่วยงานหรือ
องค์กรที่ดูแลรับผิดชอบที่ตรงนี้ เราควรปรึกษาหารือพูดคุยกันหาแนวทางการสร้างจิตสํานึก
สร้างนิสัยของชุมชนในการทิ้งขยะให้ถูกวิธี และอีกเรื่องตามที่ผมได้เข้าร่วมประชุมอําเภอสัญจร
ครั้งที่ผ่านมาที่องค์กรของเรา อยากให้เรานําเสนอปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ตําบลเราให้เยอะ เพราะ
วันนั้นท่านนายกอําเภอมาเป็นประธานในพิธีและเข้าร่วมประชุมด้วย จะได้รับทราบเกี่ยวกับ
ปัญหาพื้นที่ตําบลของเรา ถ้าเป็นครั้งต่อไปที่เราเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม อยากให้ทุก
ท่านอย่างน้อยหมู่ละ 1 ท่าน มานําเสนอปัญหาของตําบลเราให้ท่านได้รับทราบครับ ก็ยังดี
ขอฝากคณะผู้บริหารด้วยครับ อยากทราบเกี่ยวกับทีวีจอใหญ่ที่มาติดตั้งที่ห้องประชุมตรงนี้ ว่า
มาจากไหน ยังไงครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภา เชิญท่านกาดอม เชิญครับ
กาดอม ม. 3 เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายกาดอม ตาลสมรส
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 3 สืบเนื่องจากที่ผมได้อภิปรายไว้เบื้องต้น
แล้วก่อนหน้านี้เกี่ยวกับแผนพัฒนา 4 ปี ตามที่อภิปรายชี้แจงเกี่ยวกับโครงการพัฒนาที่เกิน
ศักยภาพของตําบลเรา ที่จะเสนอในที่ประชุมที่อําเภอนั้น ผมก็ขอเสนอโครงการที่เกินศักยภาพ
ก็มีโครงการไฟฟ้าการเกษตรบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3 โครงการก่อสร้างประปาผิวดินห้วยหินค้อ
หมู่ที่ 3 งบประมาณ 3,000,000 บาท โครงการเหล่านี้เกินศักยภาพขององค์กรเราอยู่แล้ว
ครับ ขอฝากท่านนายกนําเรียนที่ประชุมด้วยครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านอื่นครับ เชิญท่านอุดรครับ เชิญครับ
อุดร ม. 9 เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอุดร คนไว สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 9 ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ มีหลายเรื่องครับ ที่
จะนําเรียนฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหาร เรื่องไฟฟ้าของหมู่ที่ 9 งบประมาณ
40,000 บาท ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2559 ได้ดําเนินการ
เสร็จแล้ว และผมก็ได้ดูการติดตั้งด้วยและถามทางการไฟฟ้าด้วยว่า ติดตั้งทําไมไม่ตรงกับจุดที่
บอกไว้ แต่เวลาเขามาติดตั้งเขาก็ไม่ดู เพราะการไฟฟ้าจ้างคนอื่นมาทําแทน ผมสังเกตดูแล้ว
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เหมือนกันครับ ผมแนะนําเพราะว่าช่างเราก็มี เวลาเราไปชี้จุดที่ดําเนินการเราทําแผนที่จุดที่
ดําเนินการได้ไหม ส่งให้ทางการไฟฟ้าเพื่อให้ทางการไฟฟ้าเอาแผนที่ตรงนั้นมาประกอบการ
ดําเนินการครับ เรื่องที่โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ไม่ทราบว่าเรื่องไปถึงไหน
แล้ว และอยากให้ชี้แจงด้วยว่าได้ใช้งบประมาณจากส่วนไหนมาตั้งเป็นโครงการนี้ เรื่องต่อไป
เกี่ยวกับปั๊มน้ํามันหยดเหรียญ เป็นโครงการของรัฐบาล หมู่บ้านละ 500,000 บาท เป็น
งบประมาณของกองทุนหมู่บ้าน แต่ในรายละเอียดที่เขาส่งมาให้มาแจ้งการประกอบการที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยากทราบว่าเวลามาแจ้งแล้วขั้นตอนการดําเนินการจะเป็นไปใน
ลักษณะใดครับ ผมยังไม่เข้าใจว่าจะไปเก็บภาษีจากปั๊มหรือแจ้งเป็นลายลักอักษรประมาณนี้ครับ
แต่ถ้าไปเก็บภาษีจากปั๊มแบบนี้ผมก็เห็นด้วย เพราะว่าเราจะมีรายได้เพิ่มขึ้นขององค์กรเรา
ตามที่ทราบงบประมาณจากส่วนนี้จะตกมาหลายหมู่บ้านครับ เกี่ยวกับการดําเนินการโครงการ
ปั๊มน้ํามันหยดเหรียญครับ มันจะผิดระเบียบหรือเปล่าที่เราไปติดตั้งเองแล้วเราไม่ได้แจ้งให้ แต่
มีหนังสือสั่งการมาครับ เรื่องต่อไปเกี่ยวกับรถกู้ชีพวันนั้นเหตุการณ์เกิดกับผมเองเลยครับ วันนั้น
เป็นวันจัดบุญประจําปีของ หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 9 ได้เกิดอุบัติเหตุรถล้ม เป็นคนบ้านห้วยทราย
หมู่ที่ 7 และตรงที่เกิดอุบัติมีคนเสียชีวิตด้วยครับ จุดเกิดเหตุตรงคุ้มโนนเจริญ หมู่ที่ 9
สภาพคงเมาครับ ผมไปดูสภาพแล้วคงไม่น่ารอด จากนั้นได้แจ้งประสานไปยังท่านรองวิชัย
เพื่อมารับผู้รับอุบัติเหตุ แต่เหตุผลที่ต้องอภิปรายก็คือมารับช้ามากครับ จากศูนย์กู้ชีพไปที่เกิด
เหตุผมว่าใช้เวลาแค่ 5 นาที แต่นี้ประมาณ 30 นาทีครับ แล้วท่านรองก็บอกไม่ให้เคลื่อนย้าย
ผู้ได้รับบาดเจ็บ แต่คนอยู่กลางถนนไม่ว่าสภาพยังมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตแล้วและก็เมาด้วย เรื่อง
แบบนี้อยากนําเรียนว่า ต่อไปนี้อยากให้รวดเร็วกว่านี้ในการปฏิบัติหน้าที่ออกรับส่งผู้ป่วย ถ้ายัง
เป็นแบบนี้รับรองนําส่งโรงพยาบาลไม่ทันแน่ครับ ส่วนเรื่องผู้ปฏิบัติหน้าที่สอบถามดู ก็บอกว่า
ยังไปเติมน้ํามันอยู่ครับ เราน่าจะมีความพร้อมมากกว่านี้ครับ ต่อไปคงไม่เกิดเหตุนี้อีกนะครับ
เรื่องต่อไปเกี่ยวกับการไปศึกษาดูงาน ก็คงได้ลงไว้ในการประชุมทําข้อบัญญัติในปีถัดไป ก็อยาก
ให้ผ่านแล้วเราเตรียมการไปดูงานเลยนะครับ สําหรับทุกเรื่องฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะ
ผู้บริหารชี้แจงด้วยครบ ขอบคุณครบ
ประธานสภา เชิญท่านนายกชี้แจงครับ
นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมศักดิ์ บุญเรือง นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ เกี่ยวกับแผนพัฒนา 4 ปี ซึ่งแต่ก่อนเรากําหนดเป็น 3 ปี
เริ่มมาเปลี่ยนใหม่ปีนี้และครับ เพื่อให้ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับชาติ และให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับจังหวัด แผนพัฒนาระดับอําเภอ ถ้าเราบรรจุในแผนโครงการเรา
ถ้าเข้าบรรจุในแผนผมจะไม่ให้เกิน 300,000 บาท แต่ถ้างบประมาณเกินกว่านี้ ผมจะนําเรียน

หน่วยเหนือ ซึ่งแผนที่เกินศักยภาพของเราผมก็จะได้นําเรียนที่ประชุมอําเภอต่อไป เพื่อไปบรรจุ
ในแผนอําเภอ โดยเฉพาะทางบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3 โครงการก่อสร้างประปาผิวดินห้วยหิน
ค้อ ซึ่งเป็นโครงการที่จําเป็น โครงการในแผนบ้านนาทาม-นาสมบูรณ์ โครงการก่อสร้างประปา
ผิวดินหนองสระบัวก็เหมือนกัน ของป่าไร่ก็ที่ฝายห้วยทรายครับ ได้ทําแผนหลายหมู่บ้าน
เหมือนกันครับกับโครงการนี้ เพื่อจะแก้ไขปัญหาอนาคตข้างหน้าครับ สําหรับ
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หมู่บ้าน เรื่องรู้แล้วครับเดี๋ยวจะสั่งให้ทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไปดําเนินการให้ครับ เรื่องขยะ
เรื่องนี้ก็ได้พูดคุยแทบทุกเดือน ว่ามีวิธีการแก้ไขอย่างไร รัฐบาลให้ขยะลดลง 5 เปอร์เซ็นต์
แต่ละปีครับ แต่พื้นตําบลป่าไร่ของเราถือว่าไม่ชุมชนที่แออัด แต่ถ้าเราปลูกผังสร้างจิตสํานึกให้
ในการทิ้งขยะแต่ละครอบครัว ควรคัดแยกขยะแต่ถ้าเฉลี่ยคนหนึ่งทิ้งขยะไม่เกิด 1 กิโลแต่ละวัน
ครับ ส่วนเรื่องที่จะทิ้งลงในแหล่งน้ํามันก็อันตราย เพราะว่าความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ครับ ผมก็ได้
ทําป้ายเขตปลอดขยะไม่ติดตรงที่ขยะเหมือนกัน แก้ปัญหาเบื้องต้นแต่ก็ยังมีคนไปทิ้งเหมือนเดิม
ครับ เรื่องต่อไปเกี่ยวกับการประชุมสัญจรในคราวต่อไป ถ้าหากมีเรื่องหรือปัญหาอะไรของเขต
ตําบลป่าไร่ ก็จะเอาเข้าที่ประชุมครับ ส่วนปัญหาเรื่องไฟฟ้าของหมู่ที่ 9 ปัญหาก็คงเหมือนกับ
หมู่ที่ 4 ในการติดผิดจุด ถ้าเผื่อมีการประชุมกับทางการไฟฟ้าในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560
จะนําเข้าที่ประชุมเพื่อหาทางออกร่วมกัน ส่วนเรื่องน้ํามันหยดเหรียญ ก็มอบให้ช่างศึกษา
ระเบียบว่ามันเป็นอํานาจของ อบต.ไหมที่จะอนุญาตให้ตั้งตู้หยดเหรียญ บางครั้งจะเป็นอํานาจ
ทางพลังจังหวัดเกี่ยวกับน้ํามันหยดเหรียญ แต่ของเราก็จะดูแลเกี่ยวกับการเก็บภาษีครับ ส่วน
การไปทัศนศึกษาดูงานก็คงจะได้ไปแน่นอนครับ ก็คงยังไม่ได้ออกก่อนแน่นอนครับ ส่วนเรื่องรถ
กู้ชีพก็เหมือนกันครับ บางครั้งรถวิ่ง 4-5 เที่ยว และเวลาไปเติมน้ํามันเราจะไปเติมที่ดอนตาล
ครับ ก็เสียเวลาบ้างในบางครั้ง และเราไม่ได้รับผิดชอบเฉพาะตําบลป่าไร่ แต่เรารับผิดชอบ
ตําบลบ้านบากด้วย ส่วนจอทีวีที่เห็นไม่ใช่ อบต.ของเรา เขาเอามาสาทิตเกี่ยวกับแผนเสนอสื่อ
การสอนเด็กเล็ก เป็นสื่อการสอนต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเล่านิทาม จะเป็นในลักษณะสื่อที่มองเห็น
ได้ยินเสียงครับ เครื่องนี้ประมาณงบประมาณ 250,000 บาทครับ ส่วนเรื่องโครงการก่อสร้าง
ห้องประชุม จะมอบให้ท่านปลัดชี้แจงครับ ขอเรียนชี้แจงแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภา เชิญท่านปลัดครับ
ปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางจารุณี สิงหสุต ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลป่าไร่ ขออนุญาตเรียนชี้แจงเพิ่มเติมครับ เกี่ยวกับหอประชุมและรถยนต์
ตอนนี้งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของเรา เข้ามาตอนนี้ประมาณ 6,000,000 บาท เราก็ทํา
ไปเรื่อยๆตามงบประมาณที่เข้ามา ถ้าเผื่อเงินเข้ามาเยอะพร้อม เราก็อาจจะทําสัญญาหลายๆ

โครงการพร้อมกัน เราต้องตรวจจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก่อน เกี่ยวกับเงินรายได้ประมาณ 60
ล้าน เราก็ได้ใช้จ่ายไปบ้างแล้ว ไม่รู้ว่าเงินจะท่วมหรือเปล่าเพราะว่าปีที่ผ่านมาเงินจะท่วมค่ะ
ส่วนเรื่องรถยนต์ให้หัวหน้าส่วนการคลัง ไปดูรายละเอียดในการทําประกาศสอบราคา
งบประมาณ 800,000 บาท แต่ว่าห้องประชุมต้องทําแบบอีอ๊อกชั่น ได้แจ้งทางเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบแล้วว่า โครงการเริ่มดําเนินการให้เสร็จแล้วค่อยปล่อยโครงการข้อบัญญัติ ช่วงที่
ดําเนินโครงการจ่ายขาดเงินสะสม 52 โครงการนี้ และดําเนินโครงการของข้อบัญญัติอีก 20
กว่าโครงการ คงค่อยปล่อยออกไปเรื่อยๆและดูงบประมาณด้วยว่าถ้ามีงบประมาณเข้าก็คง
ดําเนินการ ตามที่ท่านสมาชิกถามมาว่าไมไม่เริ่มดําเนินการ เหตุใดทําไมถึงล้าช้า จริงๆก็อยาก
ดําเนินการให้แล้วเสร็จทุกอย่าง เพราะช่วงเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม ก็ดําเนินการทํา
ข้อบัญญัติแล้ว ปีงบประมาณ 2561 เพราะงานของเราไม่ดําเนินการไม่หยุดเลย
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งานโครงการไหนเร่งด่วนก่อนเราก็ต้องทําก่อนและให้ทันต่อสภาพภูมิอากาศด้วย ขอบคุณค่ะ
ประธานสภา เชิญท่านรองสฤทธิ์ เชิญครับ
รองสฤทธิ์ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสฤทธิ์ โจมคํา รองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ เรื่องรถยนต์กู้ชีพ ตามที่นายกท่านได้อภิปรายชี้แจงไปก่อนหน้า
นี้แล้วนั้น ตามที่ท่านรองประธานได้อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องรถกู้ชีพนั้น ตามที่ผมได้รับมอบหมาย
จากท่านนายกได้ไปกับท่านรองวิชัยด้วย ไปเรื่องการตัดถนนของบ้านโนนสวาท เสร็จประมาณ
เที่ยงและแวะรับประทานอาหารเที่ยง พอขากลับเจอรถประสบอุบัติเหตุ ที่คุ้มโนนเจริญ หมู่ที่
9 ก็ได้รับประสานจากท่านอุดร ก็บอกไปว่ากําลังผสานรถอยู่ แล้วครั้งที่ 2 ก็โทรไปบอกว่า
ทําไมถึงช้าจัง ผมก็ได้บอกว่ารถไปเติมน้ํามันอยู่ที่อําเภอดอนตาล วิ่งกลับมาถึง อบต.แล้ว ถึงไม่
นานก็คงจะถึง แต่ไม่ได้บอกว่าเคลื่อนรถออกมาแล้ว ถามว่าช้าไม่ก็ช้าครับ แต่ถ้าให้ทันใจไม่คง
ไม่ได้ เพราะว่าอย่างท่านนายกท่านว่า บางครั้งความพร้อมของเรามีแต่อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้
ตลอดเวลา และเป็นเวลาที่น้ํามันรถของเราหมดและความพร้อมของไม่ดีเลยทําให้การ
ดําเนินการทําให้ล้าช้า ก็เข้าใจครับเรื่องแบบนี้ผมก็อยากให้บริการให้รวดเร็ว เรื่องนี้ทางทีม
คณะผู้บริหารได้เน้นย้ําเป็นประจําครับ ไม่ว่าจะเป็นรถกู้ชีพ รถน้ํา ในการบริการจะเน้นตลอด
ครับ ให้เตรียมความพร้อมไว้ตลอดแต่ก็ยังผิดพลาดเป็นประจําครับ แต่คงไม่มากเพราะย้ําเตือน
ตลอดในการบริการ และก็บอกเลยนะครับว่าห้ามตอบว่าไม่มีน้ํามัน เฉพาะนั้นตรงนี้ก็ขออภัย
ท่านด้วยครับ เพราะมันช้าจริงๆ ก็ได้ติงเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเหมือนกันว่าทําไมช้าจัง
ขอบคุณครับ
ประธานสภา เชิญท่านอุดร เชิญครับ

อุดร ม. 9 เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอุดร คนไว สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 9 เกี่ยวกับเรื่องกู้ชีพ ผมก็ไม่ติงท่านแต่แนวทางการ
ปฏิบัติ วันนั้นที่เกิดอุบัติเหตุ เจอคนที่ค่อนข้างละเอียดหน่อย ถามเกี่ยวกับรถกู้ชีพทํางานกัน
ยังไง ถ้าท่านรองสฤทธิ์อยู่สํานักงานก็คงไม่ช้าอย่างนี้ครับ เพราะว่ารถเราก็มี 2 คันครับ ถ้า
ท่านขอสภาเราก็อนุมัติให้ท่านอีกคันหนึ่ง และอยากเสนอต่อสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ครับว่า
ต่อไปรถกู้ชีพเราอยากอยู่ประจําสํานักงานของเรา เพราะว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุมันได้บอกล่วงหน้า
เวลาเกิดมันก็ต้องเกิด เรื่องนี้ผมขอเสนอต่อสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านอื่นครับ เชิญท่านศรชัย เชิญครับ
ศรชัย ม. 8 เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายศรชัย อุคําพันธ์ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 8 ก่อนอื่นก็ขอบคุณทางคณะผู้บริหาร ที่ดําเนินการ
เชิงรุกในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้รวดเร็ว ก็ขอชื่นชมท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย และไฟฟ้าก็
อยากแก้ไขปัญหาเชิงรุกให้ดีเหมือนกัน เข้าใจครับว่ามีปัญหาหลายหมู่บ้านแต่ยังไงก็อยากให้
ดีกว่านี้ครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านอื่นครับ ถ้าไม่มีเชิญท่านนายกชี่แจงครับ เชิญครับ
นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมศักดิ์ บุญเรือง นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ เกี่ยวกับรถกู้ชีพขอเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งครับ บางครั้งการเกิด

-15อุบัติเหตุมันไม่ได้บอกล่วงหน้า แต่ว่าบางทีก็อาจผิดพลาดไปบ้าง บางท่านก็มองว่ารถกู้ชีพเรามี
2 คัน ถ้าเกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรง เราก็ไม่สามารถเอารถคันเก่าๆออกบริการได้ เพราะบางครั้ง
เราต้องมีวัสดุ อุปกรณ์พร้อมการประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนําส่งโรงพยาบาล อยากให้เข้าใจ
ในจุดนี้ด้วยครับ ส่วนเรื่องการทํางานเชิงรุกนี้ ผมก็พยายามเจ้าหน้าที่ทุกคนทํางานให้มี
ประสิทธิภาพทันต่อเหตุการณ์อยู่แล้ว และเกี่ยวกับไฟฟ้าก็เหมือนกันผมก็ให้มีปฏิทินในการออก
ปฏิบัติหน้าที่ครับ ว่าจันทร์-ศุกร์ ออกปฏิบัติหน้าที่บ้านไหน ส่วนเรื่องไหนเป็นเรื่องด่วนที่ต้อง
แก้ไขเดี๋ยวนี้ต้องรีบดําเนินการให้เขาก่อนครับ ขอเรียนชี้แจงแค่นี้ครับ
ประธานสภา ท่านสมาชิกท่านอื่นครับ มีไม่ไหมครับ ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆถ้าไม่มี สําหรับวันนี้ก็
ขอบคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ที่ได้เข้าประชุมในวันนี้
ครับสําหรับวาระนี้ ครับสําหรับวันนี้ขอขอบคุณ ทางสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ทางคณะ
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ผมขอปิดการประชุมในวันนี้ครับ
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

