-1บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลป่าไร่
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2559 ครั้งที่ 1
วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 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

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
มติที่ประชุม ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2559 ครั้งที่ 2 วันที่ 22 สิงหาคม 2559
ประธานสภา ท่านใดติดใจ สงสัย เกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว เชิญครับ ถ้าไม่มีท่านใดติดใจ สงสัย
เป็นอันว่าทางสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ รับรองรายการประชุมครับ
มิติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา โอนแปลนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.
2559 ซึ่งมีเงินเหลือจ่ายที่สามารถจะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้
ดังต่อไปนี้
ประธานสภา ครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในระเบียบวาระที่ 3 เชิญท่านนากชี้แจงรายละเอียดข้อ
3.1-ข้อ 3.3 ครับ เชิญครับ
นายก อบต. เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมศักดิ์ บุญเรือง นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ ก็สืบเนื่องมาจากการประชุมสมัยสามัญที่ผ่านมา เกี่ยวกับการ
จัดทําข้อบัญญัติเพิ่มเติมยังไม่เรียบร้อย ครับในระเบียบวาระที่ 3 นี้ก็มีอยู่ 3 โครงการที่จะให้
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านพิจารณา เพื่อพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2559 ซึ่งมีเงินเหลือจ่ายที่สามารถจะแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้ดังนี้
- 3.1 โครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไร่ ปริมาณงาน ความยาว
103 เมตรื ความสูง 2 เมตร งบประมาณ 260,000 บาท ตามแบบ อบต.ป่าไร่ ซึ่งอยู่หลัง
อาคาร อบต.ป่าไร่ ทางด้านทิศเหนือของอาคาร อบต.ป่าไร่ครับ
- 3.2 โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทาม ปริมาณงาน ความกว้าง 6.20
เมตร ความยาว 10 เมตร งบประมาณ 230,000 บาท ตามแบบ อบต.ป่าไร่

- 3.3 โครงการจัดหาชุดรับแขก จํานวน 1 ชุด งบประมาณ 25,000 บาท โครงการนี้อยู่
ห้องนายกครับ ถ้าท่านสมาชิกไปดู พัสดุตัวนี้จะเปลี่ยนตัวเก่าออก เพราะชํารุดมาก ก็เรียนให้
ทางสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ได้รับทราบครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
โอนเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2559 ซึ่งมีเงินเหลือจ่าย
ที่สามารถจะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ท่านสมาชิกท่านใด ติดใจสงสัย
เกี่ยวกับรายละเอียดดังกล่าว ที่ทางคณะผู้บริหารได้ชี้แจง เชิญครับ เชิญท่านกาดอม
กาดอม ม. 3 เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายกาดอม ตาลสมรส
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 3 ติดใจข้อ 3.3 โครงการจัดหาชุดรับแขก
จํานวน 1 ชุด สืบเนื่องจากวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 จําได้ว่าสภาได้อนุมัติชุดรับแขกแบบ
ไม้เนื้อแข็งครับ อยากทราบว่าชุดรับแขกตัวนี้เป็นอันเดียวกันหรือเปล่าครับ มันซ้ํากันไหมที่ทาง
สภาอนุมัติไปในวันนั้นครับหรือเพิ่มจากตัวเดิมหรือยังไงครับ ขอคําชี้แจงจากทางคณะผู้บริหาร
ด้วยครับ ขอบคุณครับ
-3ประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านอื่นครับ เชิญครับ เชิญท่านประยูร
ประยูร ม. 9 เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายประยูร วารีพัฒน์ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 9 ติดใจ การทําโครงสร้างแต่ละอย่าง ที่ช่างทํามา
มีแบบแปลนให้ ความสูง ความหนา ความกว้าง ถ้าจะทําให้ชัดเจนต้องทําแบบโครงสร้างนะ
ครับ ถ้าทําตรงหน้าศูนย์เด็กก็อยากให้ทําให้เป็นรูปแบบมาเลยครับ รูปแบบจั่วจะเอาตรงไหน
มีแค่ประมาณการงานดิน งานขุด งานโครงสร้าง ผมก็ดูออกเหมือนกันครับ เรื่องของอิฐ ของ
ปูน แต่การทําจะทําแบบไหนโครงสร้างของเรา ไม่มีนะครับ ไม่เห็นนะครับ งานรั้วเป็นแบบ
ไหน ครับ เห็นแต่แบบประมาณการ แต่รูปแบบจะทําออกมาเป็นยังไงไม่รู้ครับ ติดใจแค่นี้ครับ
ขอบคุณครับ
ประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านอื่นครับ เชิญท่านศรชัย
ศรชัย ม. 8 เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายศรชัย อุคําพันธ์ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 8 ระเบียบวาระที่ 3 ข้อ 3.2 โครงการต่อเติม
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทาม ปริมาณงาน ความยาว 103 เมตร ความยาว 10
เมตร งบประมาณ 260,000 บาท ตามแบบ อบต.ป่าไร่ อยากถามทางคณะผู้บริหารว่า จะ
ทําไปในลักษณะใด ไม่มีแบบแปลนให้เห็น ในส่วนข้อ 3.3 โครงการจัดหาชุดรับแขก จํานวน
1 ชุด ของห้องนายกครับ ข้อนี้ขอคําชี้แจงจากท่านนายกด้วยว่า ท่านจะหาชุดรับแขกแบบ
ไหนมาครับ งบประมาณตั้ง 25,000 บาท จะแบบลักษณะใดก็ขอให้ท่านนายกชี้แจงด้วยนะ
ครับ จริงนะครับว่าโซฟาห้องนายกชํารุด ติดใจแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภา เชิญท่านนายกชี้แจงครับ
นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมศักดิ์ บุญเรือง นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ จะตอบเกี่ยวกับโซฟาไม้เนื้อแข็งเราจะจัดซื้อเพื่อรับรองห้อง
ประชุมตัวใหม่ คนละอย่างกับห้องนายกครับ เป็นหน้าตาของเราที่ใช้บริการต้อนรับแขกผู้มา
เยือน ส่วนรูปแบบให้ท่านปลัดจัดหารูปแบบเรียบร้อยครับ ระบุราคาอะไรเรียบร้อยด้วยครับ
จะมาเปลี่ยนห้องนายก ตัวเก่ามันชํารุดแล้วใช้งานมาหลายปีแล้ว เพราะว่าไว้รับรองแขกนาย
ใหญ่ๆที่แวะเวียนไปมาเยี่ยม จะได้เป็นหน้าเป็นตาของ อบต.เราครับ ส่วนตัว ปร.4 ปร.5 จะ
ไม่ชี้แจงก็ได้โดยเฉพาะท่าน อบต. หมู่ที่ 5 เพราะเขาจะมีแบบ ปร.4 ปร.5 ว่าจะทําใน
ลักษณะใด เพราะมันเป็นภาษาช่างเขาที่เขียนออกมา เวลากรรมการไปตรวจถ้าไม่แบบเขาก็ไม่
ผ่านให้ครับ มันมีรูปแบบอยู่ครับให้ท่านไปดูกับท่านปลัดนะครับ ก็ขออภัยด้วยครับ ไม่ได้ถ่าย
เอกสารให้ครับ ขอเรียนชี้แจงแค่นี้ครับ
ประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านใดยังติดใจ สงสัยอีก เชิญครับ
เชิญท่านเกียรติศักดิ์
เกียรติศักดิ์ ม. 5 เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเกียรติศักดิ์ ผิวชัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 5 ที่ผมติดใจก็หลายเรื่องครับ เรื่องแรก
เอกสารโดยเฉพาะในวาระการประชุมในเรื่องพิจาณา ผมเพิ่งได้รับตอนเย็นเมื่อวานนี้ ด่วน
เกินไปหรือเปล่าครับ ก่อนประชุม 2-3 วันได้ไหมครับ เพราะว่าต้องศึกษารายละเอียดเนื้อหา
ก่อน ไม่ใช่ดูบ้างไม่ดูบ้าง บางครั้งยังศึกษาไม่เข้าใจเลยครับ เพราะว่าบางเรื่องต้องศึกษาทํา
ความเข้าใจพอสมควรนะครับ ผมก็ขอฝากเรื่องนี้ด้วย เรื่องต่อไป เกี่ยวกับเรื่องเสนอพิจารณา

-4โอนเปลี่ยนแปลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2559 ซึ่งมีเหลือจ่าย ท่าน
ประธานครับ ดูตรง “ซึ่งมีเหลือจ่าย” ผมงงว่ามีเหลือจ่ายอะไรที่เหลือจ่าย ผมไม่ทราบครับ
ต่อไปก็ใคร่ขอให้เอกสารให้ชัดเจนกว่านี้ครับ เพราะการพิจารณาของสภาต้องอาศัยเอกสาร
ประกอบคําพิจารณา ถ้าขอความตกไปบางคําการพิจารณาคงคาดเคลื่อน ซึ่งมีเหลือจ่ายที่จะ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ได้ดังนี้ 3.1 โครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไร่ ปริมาณงาน ความยาว 103 เมตร ความสูง 2 เมตร
งบประมาณ 260,000 บาท ตามแบบ อบต.ป่าไร่ ติดใจข้อนี้เหมือนกันครับ เพราะว่า
เนื่องจาก ปร.5 และก็ ปร.4 ผมไม่ติดใจในการสร้างรั้วรอบอาคารเพื่อลูกหลานของพี่น้องชาว
ตําบลป่าไร่ แต่ผมดูในแบบแปลนแล้วก่อสร้างรั้ว โดยไม่มีประตูเลยครับท่าน ผมดูแล้วหรือผม
ดูแบบแปลนไม่รู้เรื่องหรือยังไง แต่ผมดูแล้วหารายละเอียดการสร้างประตูไม่เห็นเลยครับ ไม่
เห็นแต่รายละเอียดตะปู 3 นิ้ว ตะปู 4 นิ้ว ผมก็นึกว่ารั้วเป็นประตู ช่างผู้เขียนแบบแปลน
สร้างรั้วไม่มีประตู จะให้เด็กกระโดดข้ามรั้วเข้าไปในโรงเรียนหรือครับท่าน ผมดูแล้วจะให้สภา

เป็นผู้เห็นชอบ ไม่รู้ว่าจะเห็นชอบยังไงเมื่อไม่มีประตู เรื่องนี้ให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติพิจารณา
ให้รอบคอบด้วย เพราะว่าเงินภาษีทุกบาททุกสตางค์ที่นํามาพัฒนาตําบลของเรา อยากให้ได้รับ
ประโยชน์จริงๆ ไม่ใช่ว่าสร้างรั้วไม่มีประตู มันยังไงๆอยู่นะครับ ผมก็ของฝากด้วยนะครับ
ขอบคุณครับ
ประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านอื่นครับ ถ้าไม่มีเชิญท่านนายกชี้แจงครับ
นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมศักดิ์ บุญเรือง นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ ผมขอตอบเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารรายละเอียด
ข้อบัญญัติที่มีเงินเหลือจ่ายที่เราเหลือในปีที่แล้ว แต่ ปร.4 ปร.5 ยังไม่เรียบร้อย ก็เลยขอเปิด
ประชุมสมัยวิสามัญ ชี้แจงให้ท่านทราบ ที่ได้จัดทําทั้ง 3 โครงการนี้ขึ้นมา ส่วนรั้วที่ว่าไม่มี
ประตู เราทําแค่สองด้านเพราะงบประมาณไม่เยอะแต่ต่อไปผมต้องได้ทําประตูดด้วยครับ
เด็กเข้าได้ครับ ความยาว 103 เมตร ให้ท่านไปดูได้ครับ ก็ขอเรียนชี้แจงแค่นี้ครับ
ขอบคุณครับ
ประธานสภา ท่านและสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านอื่น เชิญท่านเลขาสภาก่อนครับ
ปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางจารุณี สิงหสุต ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลป่าไร่ ทําหน้าที่เลขานุการสภา ในส่วนที่ท่านประยูร ที่ได้อภิปรายมาในส่วน
ของแบบแปลน ในส่วนนี้เราไม่ได้ถ่ายแบบแปลนให้ ถ้าท่านต้องการรับเอกสารทั้งหมดเดี๋ยวเสร็จ
จากการประชุมจะถ่ายให้ในส่วนนี้ ขอเรียนชี้แจงแค่นี้คะ ขอบคุณค่ะ
ประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านใด ยังติดใจ สงสัย ในคําชี้แจงของคณะผู้บริหารในรายละเอียดใน
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องดังกล่าว เชิญครับ เชิญท่านประเซ็น
ประเซ็น ม. 8 เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายประเซ็น อุ่นไชย สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 8 ก็มีเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาทามของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีโครงการดําเนินการอยู่ มีห้องน้ํา 200,000
บาท แต่มารอบนี้ก็เป็นต่อเติมศูนย์เด็กอีก 230,000 บาท ผมกลัวว่ามันจะเป็นโครงการซ้ําซ้อน
โครงการนี้ผมติดใจครับ ฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารช่วยชี้แจงให้ทราบด้วยครับ
ขอบคุณครับ
-5ประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านอื่นครับ เชิญท่านประยูร
ประยูร ม. 9 เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายประยูร วารีพัฒน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 9 ผมติดใจเงินเหลือจ่าย อยากจะรู้ว่าเหลือ
จ่ายจากรายการไหนบ้าง เป็นเอกสารได้ไหมครับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครับ ผม
อยากดูว่ามันสําคัญหรือที่ไม่เราต้องจ่ายไป เพราะว่าที่สําคัญจากส่วนอื่นก็มีครับ ทําไมไม่จ่าย
ท่านประเซ็นก็ได้อภิปรายไว้ ขออนุญาตที่เอ่ยนาม เกี่ยวกับโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านนาทามที่เป็นโครงการซ้ําซ้อน ส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่งยังไม่มีโครงการต่อเติม
อาคารเลย เพื่อจะทําที่รับประทานอาหารเด็กครับ ยังหางบประมาณไม่ได้เลยครับ ถ้านาทาม
ไม่เอาก็เอามาให้ศูนย์นาป่งก็ได้ครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านอื่นครับ เชิญท่านศรชัย
ศรชัย ม. 8 เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายศรชัย อุคําพันธ์ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 8 ในระเบียบวาระที่ 3 ข้อ 3.2 โครงการต่อเติม
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทาม ผมมาดูแบบแปลนแล้วห้องน้ําอ่างล้างหน้าของเด็ก ใน
ส่วนนี้ก็สําคัญครับ และมาดูโครงการนี้ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
นาทาม ก็จะมีแค่ตัวอาคารเท่านั้น จะไม่มีหลังคาที่ต่อยื่นออกมาจากตัวอาคารครับ เด็กก็มีแค่
ห้องเดียว แต่เด็กที่จริงมี 2 ห้องครับ ตามจริงต้องแยกช่วงอายุของเด็กคนละห้องครับ เพราะ
การเรียนรู้ไม่เท่ากันครับ ที่ท่านประยูรขอไปอยู่นาป่ง อนุญาตที่เอ่ยนาม ผมดูงบประมาณ
230,000 บาท ผมยังไม่เห็นรายละเอียดปูกระเบื้องครับ ยังคาดการณ์งบประมาณ และรั้ว
รอบอาคารก็ยังไม่มีครับ ถ้าจะสร้างก็อยากให้มีเรียบร้อยครับ ขอขอบคุณท่านนายกที่เล็กเห็น
ความสําคัญในส่วนนี้ เพราะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเดิมอยู่ใกล้ถนนอันตรายครับ จากตรงนี้ถ้าท่าน
นายกมีงบเหลือจ่ายอย่างนี้อีก ยังเหลือปูกระเบื้องครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภา เชิญท่านเกียรติศักดิ์
เกียรติศักดิ์ ม.5 เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเกียรติศักดิ์ ผิวชัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 5 สําหรับข้อ 3.2 ยังไงผมก็เห็นด้วยกับท่าน
ประยูรนะครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภา เชิญท่านนายก ชี้แจงครับ
นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมศักดิ์ บุญเรือง นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทาม ซึ่งก็ได้ก่อสร้างให้ 2
โครงการ งบประมาณประมาณแสนกว่าบาทคือ ทําห้องน้ําและที่แปรงฟันเด็กร่วมกัน ครูเขาก็
บอกว่าที่ศูนย์ไม่ผ่านการะประเมินจาก สพฐ. ก็เนื่องจากว่าที่แปรงฟันไม่มี อ่างล้างหน้าไม่มี ก็
เลยทําเพิ่มเติมให้ครับ ได้ดําเนินการให้แล้วครับ ที่นี้ก็ได้มาขอเพิ่มอีกศูนย์ไม่มีขนาดใหญ่กว้าง
เพราะมีเด็ก 3 ขวบ และเด็ก 4 ขวบ อยากจะแยกคนละห้องเพราะว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาทามมีสถานที่ค่อนข้างคับแคบ เลยใช้งบประมาณ 230,000 บาท ต่อเติมอาคารศูนย์ฯ
เหมือนท่านศรชัยอภิปรายไว้ ขอเรียนชี้แจงแค่นี้ครับ
ประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านใดยังติดใจ สงสัย ในรายละเอียดระเบียบวาระที่ 3 เชิญครับ
ครับถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ ครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านใดเห็นด้วย
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กับทางคณะผู้บริหารในรายละเอียดในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องดังกล่าว กรุณายกมือครับ
เลขานุการสภา มติที่ประชุม เห็นด้วย 17 เสียง
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

ไม่มี
4 ท่าน

ลา ไม่มี
ขาด 1 ท่าน
ประธานสภา สรุปเป็นอันว่าสภาแห่งนี้เห็นด้วยกับทางคณะผู้บริหารในรายละเอียดในระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง
ดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงรายการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนตําบลป่าไร่ จากมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ซึ่งมีปริมาณงาน กว้าง
8 เมตร ยาว 28 เมตร พร้อมหลังคาสนามเด็กเล่น กว้าง 6 เมตร ยาว 8 เมตร
งบประมาณ 157,700 บาท ขอโอนเปลี่ยนแปลงเป็นปริมาณงาน ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว
8 เมตร งบประมาณ 180,000 บาท
ประธานสภา เชิญทางคณะผู้บริหารชี้แจงครับ เชิญครับ
นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมศักดิ์ บุญเรือง นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงรายการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ จากมติที่
ประชุมเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ซึ่งมีปริมาณงาน กว้าง 8 เมตร ยาว 28 เมตร
พร้อมหลังคาสนามเด็กเล่น กว้าง 6 เมตร ยาว 8 เมตร งบประมาณ 157,700 บาท ขอ
โอนเปลี่ยนแปลงเป็นปริมาณงาน ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 8 เมตร งบประมาณ 180,000
บาท สืบเนื่องจากว่าได้ไปดูงานที่หนองแวงน้อยซึ่งแบบแปลนอาคารของเขายื่นยาวประมาณ
28 เมตร แต่ถ้าเรายื่นยาวออกไปมันจะไปเท่ากับสนามฟุตบอลครับ ทําให้ไปใช้ประโยชน์อะไร
มากมาย จะทําให้ฝนสาดเขาศูนย์เด็กเหมือนเดิม จึงให้ช่างมาประมาณการให้มันดูดี สนามเด็ก
เล็กก็อยู่นั้น ผู้ปกครองที่มารับเด็กก็สามารถเป็นนั่งรอรับเด็กเลย ถ้าจะเอาตามแบบหนองแวง
น้อยคราวก่อนก็กลัวว่าจะไม่เหมาะสมเหมือนของเรา ก็เลยขอเปลี่ยนแปลงโครงการนี้ครับ ก็ให้
ทางสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้พิจารณาครับ ถึงความจําเป็นในครั้งนี้ครับ
ประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในระเบียบวาระที่ 4 รายละเอียดดังกล่าว ท่านใดติดใจ
สงสัย เชิญครับ ครับถ้าไม่มีผมจะได้ขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้นะครับ ครับท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติ ในระเบียบวาระที่ 4 รายละเอียดเรื่องดังกล่าวท่านใดเห็นด้วยกับทางคณะผู้บริหารที่
ขอโอนเปลี่ยนแปลงเรื่องดังกล่าว กรุณายกมือครับ
เลขานุการสภา มติที่ประชุม เห็นด้วย 16 เสียง
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

ไม่มี
5 ท่าน

ลา

ไม่มี

ขาด
1 ท่าน
ประธานสภา สรุปเป็นอันว่าสภาแห่งนี้เห็นด้วยกับทางคณะผู้บริหาร ที่ขอโอนเปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกล่าว

-7ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาข้อบัญญัติเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ 2559
ประธานสภา ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาข้อบัญญัติเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ 2559
เชิญท่านนายกแถลงงบประมาณ ครับ เชิญครับ
นายก อบต. เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมศักดิ์ บุญเรือง นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณาข้อบัญญัติเพิ่มเติม ฉบับที่
1 ประจําปีงบประมาณ 2559 จะแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจํา
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ป่าไร่ คําแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ ได้พิจารณาอนุมัติ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปแล้วนั้น
บัดนี้ ปรากฏว่า งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่ได้รับการอนุมัติมีเงินงบประมาณรายรับเพิ่มขึ้น
มากเกินข้อบัญญัติที่ตั้งไว้ เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ตําบลป่าไร่ได้รับการพัฒนา และให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจําเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้น
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งแผนการใช้จ่ายใน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีไว้ ประกอบ
กับองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ มีรายรับเกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับ
หรือมีรายรับที่มิได้ตั้งรับไว้ในประมาณการรายรับจากหมวดเงินรายได้ เป็นเงินทั้งสิ้น
4,983,501.89 บาท ทําให้มีความจําเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นเงินทั้งสิ้น 1,129,700.- บาท ตามรายละเอียดที่เสนอมาพร้อมนี้
โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
ก. ด้านบริหารทั่วไป
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ยอดรวม
ยอดรวม

800,000.-บาท
- บาท

ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม
1. แผนงานการศึกษา

ยอดรวม

309,700.-บาท

2. แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม
3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม

-

บาท
บาท

4. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ ยอดรวม

-

บาท
บาท

ค. ด้านเศรษฐกิจ
1. แผนงานการเกษตร
2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ง. ด้านการดาเนินงานอื่น ๆ
1. แผนงานงบกลาง

ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม

บาท
20,000.-บาท
-

บาท

เหตุผล
เนื่องจากงบประมาณรายรับเพิ่มขึ้น และมิได้ตั้งรายการใหม่ไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณประจําปี
จึงมีความจําเป็นที่ต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ ประกอบกับมีรายรับเกินกว่าที่ได้ประมาณการรายรับ
ทั้งสิ้นหรือ มีรายรับที่มิได้ตั้งรับไว้ในประมาณการรายรับ จึงเสนอประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

-8ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยที่เป็นการสมควรตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ได้รับการอนุมัติไม่พอแก่การใช้จ่ายและ
มีความจําเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินเกินกว่า หรือนอกเหนือจากที่กําหนดบางประเภทเพิ่มมากขึ้น
ทําให้ยอดรวมของประมาณการรายรับทุกหมวดเกินกว่าที่ได้ประมาณการรายรับทั้งสิ้นไว้ หรือมี
รายรับที่มิได้ตั้งรับไว้ในประมาณการรายรับ จึงตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล ฉบับนี้
ขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ และโดยอนุมัติของนายอําเภอ
ดอนตาล ดังต่อไปนี้ ข้อ 1. ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559”
ข้อ 2. ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้ภายหลังที่ได้ประกาศใช้ทันที
ข้อ 3. ให้เพิ่มรายจ่ายในงบประมาณรายจ่ายทั่วไปอีก จํานวน 1,129,700.-บาท
โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดงั นี้
ก. ด้านบริหารทั่วไป
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ข

. ด้านบริการชุมชนและสังคม
1. แผนงานการศึกษา
2. แผนงานเคหะและชุมชน

ยอดรวม
ยอดรวม

800,000.-บาท
- บาท

ยอดรวม
ยอดรวม

309,700.-บาท
- บาท

3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ยอดรวม
4. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม
ค

5. แผนงานสังคมสงเคราะห์
. ด้านเศรษฐกิจ
1. แผนงานการเกษตร
2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม

-

บาท
บาท

-

บาท

- บาท
20,000.-บาท

ง. ด้านการดําเนินงานอื่น ๆ
1. แผนงานงบกลาง
ยอดรวม
- บาท
ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไปเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ขององค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
ประมาณการรายรับ งบประมาณรายจ่ายทั่วไปเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 หมวดรายรับ เงินรายได้ 1,129,700 บาท
ข้อ 4 ให้เพิ่มรายจ่ายในงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ หมวดเงินรายได้อีก จํานวน
1,129,700.-บาท(หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารงบประมาณที่เสนอมาพร้อมนี้
ข้อ 5 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และมี
หน้าที่ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน ก็ขอชี้แจง
แค่นี้ก่อนครับ ขอบคุณครับ
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เรื่องพิจารณาข้อบัญญัติเพิ่มเติม

ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ 2559 ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านใด ติดใจ สงสัย ใน
รายละเอียดเรื่องดังกล่าว เชิญครับ เชิญท่านกาดอมครับ
กาดอม ม. 3 เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายกาดอม ตาลสมรส
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 3 ครับเกี่ยวกับรายละเอียดข้อบัญญัติ
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ 2559 ติดใจครับ เกี่ยวกับรายละเอียดจัดซื้อรถยนต์
ผมคิดว่าผมจะได้เงินเหลือจ่าย แต่ท่านจัดซื้อรถยนต์แพง ราคามาตรฐานหรือเปล่าครับ
ครุภัณฑ์ราคารถ ที่เห็น 800,000 บาท ตามนี้หรือเปล่าครับ หรือตั้งงบประมาณไว้ก่อนแล้ว
ค่อยไปจัดซื้อจัดทีหลัง ตามที่ผมได้ดูรายละเอียด จ่ายเพื่อเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด
1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์ไม่ต่ํากว่า 110
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ชนิดยกสูง แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cap) เป็นกระบะ
สําเร็จรูป ราคารวมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 คัน (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
เดือนสิงหาคม 2559) เพราะว่ารถยนต์มันมีหลายแบบหลายขนาด ราคาประมาณ 700,000
บาท ก็มีนะครับ ผมว่าน่าจะได้เงินเหลือจ่ายจากตรงนี้อยู่ครับ เพื่อจะเป็นเงินสะสม อยาก
ทราบว่าราคารถยนต์จะอยู่ประมาณไหน เกรดไหน ท่านจะซื้อให้หมดทั้งจํานวนหรือยังไงครับ
ขอบคุณครับ
ประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านอื่นครับ เชิญครับ เชิญท่านศรชัย เชิญครับ

ศรชัย ม. 8 เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายศรชัย อุคําพันธ์ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 8 เกี่ยวกับการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จํานวน 1
คัน งบประมาณ 800,000 บาท ตามที่ท่านกาดอมได้กล่าวไว้ข้างต้น ขออภัยที่เอ่ยนาม
เกี่ยวกับรายละเอียดของรถยนต์นั้น ว่ารถมีหลายราคา มีหลายยี่ห้อ ทีไม่เหมือนกัน ปัจจุบันนี้
ถ้าเราซื้อจะมีส่วนลด ส่วนเสริม แล้วเงินที่เหลือเราจะไปทําอะไรครับ ผมอยากทราบเกี่ยวกับ
ส่วนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อรถยนต์ในครั้งนี้ครับ ว่ามีอะไรบ้าง ขอบคุณครับ
ประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านอื่น ครับ เชิญท่านเกียรติศักดิ์ครับ
เกียรติศักดิ์ ม. 5 เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเกียรติศักดิ์ ผิวชัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 5 ติดใจตรงที่บอกว่าประเภทยานพาหนะและ
ขนส่ง ตั้งไว้ 800,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์ไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2
ล้อ ชนิดยกสูง แบบช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cap) ย้ํานะครับ แบบช่องว่างด้านหลังคนขับ
เป็นกระบะสําเร็จรูป มีสําเร็จรูปเหมือนมาม่าหรือเปล่าครับ ราคารวมเครื่องปรับอากาศ ต้อง
รวมเครื่องปรับอากาศด้วยหรือคับ จํานวน 1 คัน ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน
สิงหาคม 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ครับท่านประธาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก คําว่ารถบรรทุกต้องมี (Cap) ด้วยหรือเปล่าครับ จากที่พิจารณา
คําว่า “Cap” ไม่ใช่ที่คนนั่งนะครับ ปกติรถบรรทุกเขาไม่โหลดเตี้ยหรอกครับ ผมดูๆแล้วสเปคก็
ไม่ได้ระบุ บรรทุกมีแคบ ยกสูง บวกเพิ่มปรับอากาศ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านคงเข้าใจ
นะครับในรายละเอียดการจัดซื้อรถยนต์ กระผมก็สนับสนุนแต่ในรายละเอียดในการจัดซื้อรถ
อยากให้ชัดเจนกว่านี้ เพื่อประกอบการพิจารณาจะได้ชัดเจนกว่านี้และเข้าใจ ขอบคุณครับ
-10ประธานสภา เชิญท่านนายกชี้แจงครับ เชิญครับ
นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมศักดิ์ บุญเรือง นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ ท่านที่ติดใจข้อ 5.6 โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จํานวน
1 คัน สําหรับทุกท่านก็คงจะรู้จักว่ามันเป็นรถยังไง ก็ไม่ใช่รถบรรทุก เช่น อีแต๋น เกี่ยวกับการ
ซื้อรถ ถ้างบประมาณ 800,000 บาท จะใช้ในลักษณะเปิดประมูลราคา ถ้าใครประมูลราคา
ต่ําเราก็เอาบริษัทนั้นครับ แต่เราจะบุ 2 ยี่ห้อ คือ อีซูซุและโตโยต้า อุปกรณ์ภายในก็มีครบ
ครับ ก็ขอเรียนชี้แจงแค่ก่อนครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภา ครับในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาข้อบัญญัติเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านใดยังติดใจ สงสัย ในรายละเอียดวาระที่ 5
เชิญครับ เชิญท่านประยูรครับ

ประยูร ม. 9 เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายประยูร
วารีพัฒน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 9 ผมมีเรื่องติดใจ สงสัย ข้อ
โครงการจัดหาเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง ชุดพลาสติกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าไร่
ขนาดใหญ่ปริมาณงาน ขนาด 3.4x6.50x3.1 เมตร จํานวน 1 ชุด
งบประมาณ 150,000 บาท ยังไม่เห็นรูปแบบว่าเป็นลักษณะใด ทําไมถึงแพงมากหนัก เพราะ
เป็นพลาสติกแค่ชุดเดียว หรือจะเป็นในลักษณะครบชุดวงจรแบบใหญ่ๆครับ ขอคําชี้แจงด้วยครับ
ขอบคุณครับ
ประธานสภา เชิญท่านปรเมษฐ์ เชิญครับ
ปรเมษฐ์ ม. 1 เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายปรเมษฐ์ เกตกูล สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 1 ในระเบียบวาระที่ 5 ข้อบัญญัติเพิ่มเติม เกี่ยวกับ
การซื้อรถ ผมเข้าใจครับเกี่ยวกับขั้นการจัดซื้อ ประเภทของรถก็เข้าใจ แต่จุดที่ไม่เข้าถ้าจัดซื้อ
จัดหามาแล้ว จะให้หน่วยงานไหนเป็นผู้รับผิดชอบ เอาไปใช้ในหน่วยงานไหน บางครั้งเห็น
พนักงานเราที่ใช้งานบอกว่ารถเสียไปไม่ได้ประมาณนี้ครับ ก็เห็นใจในจุดนี้ที่คณะผู้บริหารเล็งเห็น
ความสําคัญตรงจุดนี้ และผมอยากให้รถจอดไว้ที่สํานักงานครับ และอยากให้ผู้มาเข้าเวร
รักษาการณ์สํานักงาน วันละ 2 คน อยากให้มีคนเฝ้าและให้บริการตลอดเวลาครับ ที่ให้หน่วย
ใดหน่วยงานหนึ่งรับผิดชอบก็เพื่อจะให้ดูแลรถให้มีสภาพพร้อมใช้ตลอดเวลา ไม่ใช่ว่าน้ํามันหมดไป
ไม่ได้ประมาณนี้ เช่นนี้ก็เพราะเห็นจากเหตุการณ์ที่ผ่านมา รถกู้ชีพพอจะใช้งานประสานไปไม่มี
คนรับสาย ไม่รู้ว่าเวรใครก็ไม่รู้ ไม่อยากเป็นอย่างนั้น ไม่มีผู้รับผิดชอบหรือว่าคณะผู้บริหารไม่ได้
กําชับเจ้าหน้าที่ตรงนี้หรือยังไง วันนั้นเกิดอุบัติเหตุทางบ้านป่าไร่ แต่เป็นคนพื้นที่หมู่ 1 โทรแจ้ง
ศูนย์คือ 1669 และศูนย์ 1669 ก็แจ้งมายังศูนย์ป่าไร่ก็ไม่มีใครรับสาย รถกู้ชีพไม่รู้ไหน ผมก็รู้สึก
น้อยใจและไม่รู้จะพูดอย่างไรเหมือนกันนะครับ เมื่อราษฎรเขาถามที่ประชุมหมู่บ้านเขาถามมา
เรื่องนี้ จึงอยากให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรักษา ดูแลสภาพรถ พร้อมออกปฏิบัติหน้าที่ไม่อยากให้
มีวันหยุด อยากให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาครับ ดูหน้า 13 เกี่ยวกับครุภัณฑ์ศูนย์เด็ก
เกี่ยวกับการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพราะเราสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 หลัง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทาม และในการสร้างศูนย์เด็กก็
จะต้องมีอุปกรณ์ของใช้ครุภัณฑ์ต่างๆภายในศูนย์ อยากนําเรียนอย่างนี้ครับว่าถ้าอย่างนี้จะทําให้
การใช้งบประมาณบานปลาย ดีนะครับที่เรามีงบประมาณเหลือจ่ายดีที่ท่านไม่ได้ทําสัญญาเอาไว้
ในกรณีที่สภาอนุมัติให้ทําแล้ว ก็ทําให้เป็นงบประมาณตกมาให้โดยไม่มีสัญญาผูกผัน ท่านก็ให้
เกียรติสภามาพิจารณาอยู่ครั้งหนึ่ง ก็ขอขอบคุณครับ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็คงจําเป็นจริงๆนะ
ครับที่ต้องใช้ครุภัณฑ์อย่างนี้ แต่ถ้าจะให้ดีผมว่าสนามเด็กเล็กเล่นวางที่พื้น มีกําแพงกั้น

-11เพื่อความปลอดภัย ผมได้ไปดูงานที่หนองคายเกี่ยวกับศูนย์เด็ก เขามีสระว่ายน้ํา ชุดว่ายน้ําตั้งแต่
อนุบาล เด็กที่จบจากศูนย์จะไม่ได้ยินข่าวว่าตกน้ําตาย และทุกวันนี้ขนาดช่างอายุประมาณวัยรุ่น
ไปสอบตํารวจก็ยังว่ายน้ําไม่เป็น ขอฝากคณะผู้บริหารด้วยนะครับควรจะมีสระว่ายน้ํานะครับ
สอนให้เด็กว่ายน้ําให้เป็น ขอบคุณครับ
ประธานสภา ท่านสมาชิกท่านอื่นครับ ในระเบียบวาระที่ 5 เชิญครับ เชิญท่านกาดอม เชิญครับ

กาดอม ม. 3 เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายกาดอม ตาลสมรส สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 3 ผมติดใจหน้า 14 ตามระเบียบวาระการประชุม
หน้า 5.5 ครับ โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้าแปรงฟัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตําบลป่าไร่ ตรงได้สร้างเสร็จใหม่เหมือนกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทาม ที่สร้างอ่างเก็บน้ํา
เพิ่มเติม ผมว่ามันจะเสร็จพร้อมๆกันอยู่แล้วภายในอาคารตั้งแต่ทีแรกแล้วนะครับในเรื่องนี้ หรือ
ว่าต่อเติมออกมาข้างนอกหรือยังไงครับ สําหรับเรื่องนี้ใคร่ขอถามว่าศูนย์เก่ามันไม่มีแต่ผมเห็นหรือ
ว่าจะสร้างเอาไว้ตรงไหนหรือมีเด็กเยอะจึงสร้างเพิ่มเติม ถามเพื่อความเข้าใจครับท่านประธาน
ขอบคุณครับ
ประธานสภา เชิญท่านนายก ชี้แจงครับ เชิญครับ
นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมศักดิ์ บุญเรื่อง นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ เกี่ยวกับรถที่ได้รับอุบัติเหตุ วันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ที่ได้เกิด
อุบัติเหตุรถตู้ชน ญาติผู้ได้รับบาดเจ็บก็ได้ไปประสานกับนายกเหมือนกัน เวรที่รับผิดชอบก็อยู่แค่
บ้านป่าไร่ ทําไมถึงช้าแต่ตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่ตํารวจไปรับส่งโรงพยาบาลแทนแล้วช่วงนั้น ส่วน
การแต่งตั้งเวรยามเราได้ตั้งแต่งตั้งเวรยามทุกวัน ไม่เว้นเสาร์ อาทิตย์หรือวันหยุดราชการ มีคําสั่ง
ในการออกปฏิบัติหน้าที่ ตรวจสอบได้ครับ ก็กําชับตลอดในการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมทุก
ครั้งครับ ในส่วนนี้ก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ ส่วนในการรับผิดชอบของรถยนต์ของทาง
ราชการ ผมก็ได้กําชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ในการดูแลรับผิดชอบของสภาพรถ เพราะรถยนต์
ช่วงนี้จะใช้บ่อยมาก บางวันผมก็ใช้รถตัวเองเพราะว่ารถเรามีค่อนข้างจํากัด ก็ต้องแบ่งกันใช้
และสภาพรถก็ค่อนข้างทรุดโทรม แต่เราก็ตรวจสภาพรถทุกวันครับ เพราะรถก็อายุการใช้งาน
หลายปีก็ต้องเสื่อมสภาพเป็นเรื่องธรรมดา เรื่องต่อไปเกี่ยวกับข้อ 5.5 โครงการก่อสร้างอ้างล้าง
หน้า แปรงฟัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ อยู่ภายในตัวอาคารก็มีครับ
แต่มี 4-5 ที่ เวลาเด็กตื่นนอนก็จะตื่นพร้อมกันเวลาก็ใช้พร้อมกัน ท่านก็พิจารณาดูเอาเองนะ
ครับว่าเด็กประมาณ 70 คน จะใช้ห้องน้ํา 4-5 ที่ จะเป็นอย่างไร ก็เลยว่ามาก่อสร้างเพิ่มเติม
ด้านนอกอาคาร เพื่อความสะดวกแก่เด็กในการใช้ ก็ขอเรียนชี้แจงแค่นี้ครับ
ประธานสภา ครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ในระเบียบวาระที่ 5 ยังมีท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านใด ติดใจ
สงสัยไหมครับ เชิญครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติรับหลักการนะครับ ครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่านครับ ท่านใดเห็นด้วยกับทางคณะผู้บริหาร ที่จะรับหลักการเสนอร่างข้อบัญญัติเพิ่มเติม
ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในงบประมาณทั้งสิ้น 1,129,700 บาท
ในระเบียบวาระที่ 5 กรุณายกมือครับ
เลขาสภา มติที่ประชุม รับหลักการ 19 เสียง
ไม่รบั หลักการ งดออกเสียง
2 ท่าน
ลา ขาด 1 ท่าน
ประธานสภา ครับสรุปเป็นอันว่าสภาแห่งนี้รับหลักการในวาระแรก ในร่างข้อบัญญัติเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประจํางบประมาณ พ.ศ. 2559 ในระเบียบวาระที่ 5 ครับ

-12ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
มติที่ประชุม ไม่มี
ประธานสภา ครับ
สําหรับวันนี้ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่ได้เข้า
ร่วมประชุมในวันนี้ ในการประชุมสภาในครั้งนี้ ในอภิปรายของทุกท่านในที่ประชุมแห่งนี้ อาจ
ใช้คําพูดผิดบ้าง ถูกบ้าง เป็นธรรมดาขอฝากอย่าไปถือโทษโกรธกัน เพราะเราคือนักการเมือง
ระดับท้องถิ่น ไม่ใช่นักการเมืองสมัครเล่นระดับท้องถิ่น ครับผมขอนัดการประชุมครั้งต่อไป ใน
ครั้งต่อไป ในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนตําบลป่าไร่ การแต่งกายชุดสุภาพ สําหรับวันนี้ผมขอปิดการประชุมสภาในวันนี้
เพียงเท่านี้ สวัสดีครับ
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

