-1บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลป่าไร่
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2559 ครั้งที่ 2
วันพุธที่ 20 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
ครับสําหรับการประชุมในวันนี้ มีสมาชิกผู้ทรงเกียรติจากหมู่ที่ 6 คือท่านจํานงค์ จันทะหงษ์
และท่านมนัส บุญหาญ หมู่ที่ 11 ขอลาการประชุมในวันนี้ เนื่องติดภารกิจเร่งด่วนจึงขอลา
ประชุมสภาในวันนี้ จึงแจ้งที่ประชุมสภาแห่งนี้ให้รับทราบครับ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายการประชุมครั้งที่แล้ว
- รายงานการประชุมในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2559 ครั้งที่
3
ประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียนติท่านใด ติดใจ สงสัย ในรายละเอียดรายงานการประชุมดังกล่าว ของ
ระเบียบวาระที่ 2 เชิญครับ มีไหมครับถ้าไม่มีจะไประเบียบวาระที่ 3 ครับ
มติที่ประชุม - รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2559 งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่
(วาระ 3)
ประธานสภา ครับในระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.
2559 งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลป่าไร่ (วาระ 3) ท่านใดเห็นด้วยจะรับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ. 2559 งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ที่งบประมาณ 1,129,700 บาท ใน
รายละเอียดดังกล่าว กรุณายกมือครับ
เลขาสภา มติที่ประชุม เห็นด้วย
8 เสียง
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ลา
ขาด -

12 ท่าน
2 ท่าน

ประธานสภา สรุปเป็นอันว่าสภาแห่งนี้เห็นด้วยกับทางคณะผู้บริหาร ที่รับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจํา พ.ศ. 2559 งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 ให้ตราเป็นขอข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจํา พ.ศ. 2559

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครับเชิญท่านนายก
อภิปรายต่อสภานิดหนึ่งครับ เชิญครับ
นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมศักดิ์ บุญเรือง นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ ครับในระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2559 งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ (วาระ 3) สําหรับการรับ
ร่างข้อบัญญัติเพิ่มเติมในครั้ง เห็นด้วยค่อนข้างน้อยแต่ก็ไม่เป็นไรมันเป็นสิทธิ์ของท่าน เพราะ
ทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้อภิปรายชี้แจงให้เข้าแล้ว ไม่ว่าจะเรื่องการจัดซื้อรถและครุภัณฑ์เกี่ยวกับ
การศึกษา เพื่อเป็นหน้าตาขององค์การบริหารส่วนตําบลเรา
ประธานสภา เชิญท่านเกียรติศักดิฯครับ

-3เกียรติศักดิ์ ม. 5 เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเกียรติศักดิ์ ผิวชัย สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 5 ครับในระเบียบวาระที่ 3 (วาระ 3) วาระนี้ไม่มี
การชี้แจงใดๆ ครับ
ประธานสภา เรื่องที่อภิปรายผมไตร่ตรองแล้วไม่ได้เข้าค่าย นะท่านเกียรติศักดิ์ เชิญท่านนายกต่อครับ
นายก อบต. ครับผมเกรงว่าท่านไม่เข้าใจ ก็อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการซื้อรถครับ
ประธานสภา ครับเป็นอันว่าผ่านนะครับในระเบียบวาระที่ 3
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่นๆ
ประธานสภา ครับในระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่นๆ ครับมีท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านใด มีเรื่องเสนอแนะ
หรือมีเรื่องติดใจ สงสัย นอกเหนือจากรายละเอียดระเบียบวาระที่ 3 เชิญครับ เชิญท่านสายัน
ครับ เชิญครับ
สายัน ม. 4 เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสายัน อินธิบุตร สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 4 ผมมีเรื่องติดใจเกี่ยวกับโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ
งบประมาณ 100,000 บาท ของหมู่ที่ 4 อยากทราบจะดําเนินการภายในปี พ.ศ. 2559
หรือ พ.ศ. 2560 ครับ ผมขอทราบรายละเอียดครับ เพราะว่าเป็นสมาชิกมาก็ 2-3 ปีแล้วยัง
ไม่มีผลงานในเรื่องนี้เลยครับ และขอแจ้งโคมไฟที่ชํารุดมี 2 จุด และได้ทําหนังสือแจ้งมาทาง
เจ้าหน้าที่แล้วครับ และขอฝากทางคณะผู้บริหารช่วงติดตามให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านอื่นครับ เชิญท่านเกียรติศักดิ์ เชิญครับ
เกียรติศักดิ์ ม. 5 เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเกียรติศักดิ์ ผิวชัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 5 เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลป่าไร่ ในวันหยุดราชการ เสาร์ อาทิตย์ ถ้ามาติดต่อราชการจะมาติดต่อกับ

ใคร ที่ไหน และเวลาเรื่องก็ไม่รู้ว่าจะติดต่อหรือประสานงานกับใคร ก็ค่อนข้างลําบาก บางครั้ง
ก็ให้ท่านประธานประสานโทรหาท่านนายก ได้แต่บอกว่าติดแต่ไม่มีคนรับ บางครั้งอาจเรื่อง
เร่งด่วน เป็นความเดือดร้อนของราษฎร ที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือหรือแก้ไข ณ บัดนั้น จะ
มีวิธีการอย่างไร จะให้ประสานใครถึงจะแก้ไขได้ในเวลานั้น ขอคําชี้แจงจากคณะผู้บริหารด้วย
นะครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภา เชิญท่านปรเมษฐ์ เชิญครับ
ปรเมษฐ์ ม. 1 เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายปรเมษฐ์ เกตกูล สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 1 สืบเนื่องจากมีชาวบ้านมาร้องทุกข์กับผม
เกี่ยวกับถนน ถนนชํารุดน้ําไหลตัดถนนขาด เส้นทางนานางเสงี่ยม-นานายไร่ ซึ่งเราก็เคยจัดสรร
งบประมาณไปแก้ไขในหลายๆปีแล้ว จนกระทั่งมาปี พ.ศ. 2559 ยังไม่ได้ซ่อมแซมถนนเส้นนี้
ฝากทางคณะผู้บริหารช่วยหาทางแก้ไขให้ด้วยครับ ชาวบ้านเขาร้องทุกข์มาผมก็ฝากนําเรียน
ปัญหาให้ทางคณะผู้บริหารหาทางช่วยเหลือครับ และถนนเส้นนานายต่าง-ห้วยทราย เส้นนี้มีทั้ง
หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 7 หมู่ 5 และมีหลายหมู่บ้านใช้เส้นทางนี้ คือถนนเส้นนี้ไม่มีการพัฒนาหรือ
จัดสรรงบประมาณเข้าไปซ่อมแซมเลย จึงขอฝากทางคณะผู้บริหารเผื่อมีงบประมาณหรือการจัด
งบประมาณจ่ายขาด ช่วยจัดสรรลงตรงจุดด้วยครับ และอีกเส้นหนึ่งก็ได้ไปสํารวจแล้วครับ แต่
ก็ยังไม่ดําเนินการ งบประมาณไม่เพียงพอก็เลยยกเลิกไป เส้นทางนาของนางมะลิวรรณ์ บ้านห้วยทราย
-4เส้นทางนา อบต.สกุลทิพย์-บ้านนาป่ง ถ้ามีงบประมาณก็ขอฝากทางคณะผู้บริหารช่วยหาทาง
แก้ไขให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภา เชิญท่านนายก ชี้แจงครับ เชิญครับ
นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมศักดิ์ บุญเรือง นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ ขอตอบทางหมู่ 4 ก่อนครับ เกี่ยวกับโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ
ที่ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติ 100,000 บาท ในปีงบประมาณ 2560 ซึ่งในปีงบประมาณ
2560 เข้าจะเริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป แต่ในปีงบประมาณ 2559 นั้นเราได้ใช้ไป
หมดแล้ว เนื่องจากว่าตําบลของเราเป็นตําบลค่อนข้างใหญ่และปัญหาเรื่องไฟส่องสว่างจะมี
ปัญหาแทบทุกหมู่บ้านครับ บางวันไปซ่อมวันนี้ตอนเย็นก็ดับอีก ต้องการซ่อมเปลี่ยนใหม่ บาง
อาจเกิดเหตุจากธรรมชาติ พายุฝนตกประมาณนี้ก็อาจทําให้หลอดเสื่อมหรือเสียได้ เพราะไฟฟ้า
ส่องสว่างที่อยู่ถนนจะเสียเร็วกว่าอยู่ในตัวอาคาร ส่วนวัสดุอุปกรณ์ เช่น หลอดไฟ โคมไฟก็ไม่
แพง แต่ที่ราคาแพงจะเป็น โพโต้สวิท เปลี่ยนครั้งหนึ่งตัวละ 3,000-4,000 บาท บางครั้ง
งบประมาณในข้อบัญญัติประจําปีหมด จึงต้องหาทางแก้ไขโดยการใช้เคดิตมาใช้ก่อน แก้ปัญหา
เฉพาะหน้าก่อน หรือบางครั้งเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ได้ในช่วงฝนตกหรือเสาไฟยังมีความชื้น
อยู่ จะไม่สามารถซ่อมได้ ต้องรอให้แห้งก่อนถึงจะดําเนินการได้ เพราะว่าจะเสี่ยงต่อเกิด

อันตรายไฟฟ้าช๊อตได้ เรื่องต่อไปเกี่ยวกับถนนของหมู่ที่ 1 เกี่ยวกับถนนขาด เดี๋ยวถ้าจัดทํา
งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมค่อยดําเนินการใหม่อีกครั้งครับ ว่าถนนเส้นไหนชํารุดเสียหาย
ส่วนเส้นทาง นา อบต.สกุลทิพย์-นาป่ง เส้นนี้จะมีปัญหาโดยตลอด เพราะเจ้าของที่ติดถนนเส้นนี้
ไม่ค่อยให้ความร่วมมือทําให้การซ่อมแซมค่อนข้างลําบาก ถึงอย่างไรก็แล้วแต่ถนนที่ได้กล่าวมา
ต้องดําเนินการไปกับเจ้าที่ติดถนนก่อน เพราะป้องกันการเกิดปัญหาตามทีหลัง ก็ขอเรียนชี้แจง
แค่นี้ครับ
ประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านใด ที่มีเรื่องจะเสนออีกเชิญครับ เชิญท่านศรชัย
ศรชัย ม. 8 เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายศรชัย อุคําพันธ์ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 8 เกี่ยวกับไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ เมื่อสักครู่ที่
ท่านได้อภิปรายชี้แจงเกี่ยวกับราคา โคมไฟ หลอดไฟ ไม่แพง แต่ในการประชุมครั้งผ่านผมได้
อภิปรายขอเรื่องนี้ไว้ 2 จุด คือ จุดที่ 1 หน้าบ้านนายวีระ จําปา จุดที่ 2 หน้าบ้านนาง
สนิท บุษมงคล ณ ตอนนี้ได้แล้ว 1 จุด ผมได้แจ้งไว้ตั้งนานแล้วครับ ก็เพิ่งได้แค่ 1 จุด
แรกๆว่าจะไปติดตรงศาลาหมู่ที่ 10 เพราะว่าตรงนั้นมันมืดจริงๆ จะเหลืออีก 1 จุด ที่ยังไม่ได้
ที่ท่านว่าไม่แพงเหลืออีกจุดหนึ่งทําไมไม่ใส่ให้ครบ ก็เหมือนกับท่านสายันที่ได้อภิปรายไว้ ขอ
อภัยที่เอ่ยนาม ว่าจะหมดวาระอยู่แล้วยังไม่ได้โคมไฟเลย จากเรื่องนี้ผมอยากให้ท่านนายก
สํารวจว่าแต่ละหมู่บ้านแจ้งเข้ามากี่จุด แล้วให้ท่านจัดซื้อจัดหามาติดให้เพียงพอเลย ไม่ใช่ว่าพอ
ไปสอบถามกับช่างไฟฟ้าว่ามันหมดแล้วท่าน ตรงจุดผมติดใจ สงสัยครับ อยากให้ทางคณะ
ผู้บริหารชี้แจงว่า ราคาไม่แพงแต่ไม่ได้เต็มจํานวนที่ขอไป ติดขัดอยู่ที่ส่วนไหน ขอบคุณครับ
ประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านอื่นครับ เชิญท่านประเซ็น
ประเซ็น ม. 8 เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายประเซ็น อุ่นไชย สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 8 ผมมีเรื่องเกี่ยวกับถนนที่ใช้สัญจรไประหว่าง
หมู่บ้านที่สภาพชํารุดทรุดโทรมต้องได้รับการแก้ไข จุดที่ 1 ถนนเส้นคุ้มป่ายาง-เนินเขา ถนน
-5เส้นนี้ขาดเกือบจะครึ่งทางแล้วครับ จุดที่ 2 ห่างกันประมาณ 150 เมตร จุดที่ 3 ห่างกัน
ประมาณ 400 เมตร ตรงจุดนี้ต้องเป็นท่อระบายน้ํา จุดที่ 4 หน้าบ้านผู้ใหญ่มีชัย ใกล้กับ
สะพาน จุดที่ 5 เส้นทางนาทาม-โนนสวาท ตรงจุดหน้าบ้านฝรั่ง ถนนกว้างแต่ท่อระบายน้ําใส่
น้อยไม่พอดีถนน ถ้าเป็นไปได้ขอใส่เพิ่มอีก 1 ท่อน และถนนหลายเส้นภายในหมู่บ้าน ถึงคนใช้
สัญจรจะน้อยแต่ถนนค่อนข้างชํารุดเสียหายมาก เพราะว่ามันเป็นถนนดิน ช่วงถนนลาดยาง
บริเวณที่ผ่านหมู่บ้านก็มีสภาพเป็นหลุมใหญ่เยอะ เรื่องนี้ราษฎรเขาทวงติงมา แต่ถ้าไปรอความ
ช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่รู้เมื่อไหร่จะแก้ไขให้ เพราะจะเกิดอุบัติเหตุภายใน
หมู่บ้าน ก็ชี้แจงให้ชาวบ้านเข้าใจว่าถนนเส้นนี้เป็นเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
มุกดาหาร แต่ชาวบ้านก็คือชาวผมก็รับปากว่าจะหาช่วยเหลือแก้ไขให้ และหลายๆเส้นหลายๆ

จุดในเขตรับผิดชอบตําบลดงเย็น แต่ว่าเป็นราษฎรหมู่ 8 บ้านนาทามใช้สัญจร และหลายเส้น
จะเป็นถนนเชื่อมต่อเขตรับผิดชอบ เช่น นาทาม-นาอุดม นาทาม-โพนสว่าง ครับก็ขอฝากท่าน
ประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารช่วยหาทางช่วยเหลือหรือแก้ไขให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภา ท่านสมาชิกท่านอื่นครับ เชิญท่านสายัน เชิญครับ
สายัน ม. 4 เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสายัน อินธิบุตร สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 4 ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ ติดใจเกี่ยวกับ
ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ อยากทราบว่าการติดตั้งใหม่เป็นหน้าที่ของใคร เป็นองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเราหรือเป็นการไฟฟ้า ถ้าหมู่ 4 มีงบประมาณ 100,000 บาท จะเป็นเจ้าหน้าที่ไป
ติดตั้งให้หรือเป็นทางการไฟฟ้าครับ ขอคําชี้แจงด้วยครับ อีกเรื่อง โครงการจ่ายขาดเงินสะสม
รอบที่ 2 หมู่ผมค้างอยู่ 1 โครงการ เกี่ยวกับโครงการประปา งบประมาณ 50,000 บาท
เรื่องนี้อยากให้ท่านรีบดําเนินการให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภา เชิญท่านนายกชี้แจงครับ
นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมศักดิ์ บุญเรือง นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ ขอตอบเกี่ยวกับไฟฟ้าส่องสว่าง รายงานมา 2 จุด เหลืออีก 1
จุด งบประมาณหมด ปกติแล้วปลายปีงบประมาณเราตั้งงบประมาณไว้จํากัด งบประมาณตั้งไว้
100,000 บาท ใช้ทั้ง 11 หมู่บ้าน เสียทุกหมู่บ้าน งบตรงนี้เอาไปอะไรบ้างก็สามารถ
ตรวจสอบกับทางเจ้าหน้าที่ได้ครับ ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะออกสํารวจจะรายงานให้ผมทราบอยู่ครับ
ว่าจะซ่อมไฟที่ไหน เมื่อไหร่ งบประมาณตรงนี้ถ้าเปรียบเทียบแล้วก็เฉลี่ยตกหมู่บ้านล่ะ 10,000
บาท บางบ้านเป็นขนาดใหญ่ เช่น หนองเม็ก ก็เหมือนกับที่อภิปรายไว้ ซ่อมตอนเช้าตอนเย็น
ก็ต้องไปเปลี่ยนใหม่ มันก็ไม่มากสําหรับ โคมไฟและหลอดไฟ ส่วนมากการตั้งโคมไฟเจ้าหน้าที่
ก็ต้องออกไปสํารวจก่อนครับว่ามีสายดับผ่านไหม ถ้าไม่มีสายดับจะไปติดตั้งไม่ได้ครับ มันผิด
ระเบียบของการไฟฟ้าเขา ถ้าท่านอยากได้ก็ต้องดูว่าสายดับไปถึงหรือผ่านไหม ถ้าไม่ถึงก็ต้องลง
งบไว้ในข้อบัญญัติ อย่างของหมู่ที่ 4 ที่ท่านตั้งไว้ 100,000 บาท ก็คงจะเป็นการขยายไฟฟ้า
แรงต่ํา การขยายไฟฟ้าแรงต่ํานี้ทางการไฟฟ้าเขาจะเป็นผู้รับผิดชอบไม่ใช่ อบต. อบต.ของเรา
จะเป็นผู้ดูแลโคมไฟส่องสว่าง เขาจะให้รับผิดชอบในส่วนนี้ สําหรับเรื่องก็พูดกันตลอดครับ
บางครั้งเป็นปี เราก็พยายามติดตามประสานการไฟฟ้าตลอดเวลา บางทีเราก็ทําเป็นหนังสือไป
การจ่ายเงินจะเป็นการจ่ายเหลื่อมปี เลยอาจจะช้าหน่อย เพราะว่าทั้งจังหวัดใช้บริการที่การ
ไฟฟ้าจังหวัดเพียงที่เดี่ยว เลยช้าหน่อย เรื่องต่อไปเกี่ยวกับถนนเส้นทางป่ายางผมก็ได้กําชับ
ตลอด
-6ซึ่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ 2 หน่วยงาน หน่วยงานแรกคือ เทศบาลดงเย็น หน่วยงานที่ 2 คือ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ของ อบจ.จะรับผิดชอบตรงจุดภูห้วยแอ่-สวนยาง และ

ทางเทศบาลดงเย็นก็จะทําชนกัน มันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปทําตรงนั้น เราแบ่งเขต
รับผิดชอบกันชัดเจนแล้ว ส่วนจุดลาดยางจากบ้านห้วยทราย-สะพาน เข้าเริ่มแจ้งเข้าดําเนินการ
แล้ว เดี๋ยวผู้รับจ้างจะเข้าดําเนินการให้ ส่วนเรื่องของบ้านนามน หมู่ที่ 4 ตอนนี้ยังไม่เข้า
สัญญาดําเนินการ เดี๋ยวจะดําเนินให้ครับ ขอเรียนชี้แจงแค่นี้ก่อนครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภา ท่านสมาชิกท่านอื่นครับ ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นครับ เชิญครับ ถ้าไม่มีเชิญท่านปลัดครับ
ปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางจารุณี สิงหสุต ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลป่าไร่ ทําหน้าที่เลขานุการสภา ขออนุญาตนะค่ะ ขอแจ้งเพื่อทราบเมื่อวานได้
เข้าประชุมเกี่ยวกับ พรบ.ขอทาน ว่าท้องถิ่นเราจะได้รับผิดชอบอะไรบ้างค่ะ เป็น พรบ.ใหม่ซึ่ง
ออกมา เกี่ยวกับการควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 ซึ่งท้องถิ่นเราจะต้องรับผิดชอบ
โดยเฉพาะท่านนายก ท่านจะต้องรับผิดชอบในการขอทานได้ดําเนินกิจการตรงไหนไว้บ้าง ซึ่ง
ต่อไปจะเป็นโทษหนัก ใครมาขอทานโดยการขอไม่มีสิ่งตอบแทน คือการขออย่างเดียว เหมือน
แปมือขอเงินประมาณนี้ ต้องระหว่างโทษทั้งจําทั้งปรับ ถ้าทุกท่านเห็นใครมาขอทางต้องรีบแจ้ง
หน่วยศูนย์พึ่งพิง ที่ทางสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับผิดชอบอยู่ในขณะนี้
ต่อไปการขอทานถือว่าผิดกฎหมายนะคะ คํานิยามของคําว่าขอ”ทาน” คือ การขอทรัพย์สิน
ของผู้อื่น ไม่ว่าจะด้วยวาจา ข้อความ หรือการแสดงกริยาอาการใดๆ ด้วยวิธีการใดๆ โดย
ไม่ได้รับการตอบแทนโดยการกระทําหรือทรัพย์สินใด รวมทั้งการกระทําเพื่อให้ผู้อื่นเกิดความ
สงสารแล้วมอบทรัพย์ให้ โดยไม่มีการทํางานหรือตอบแทนด้วยทรัพย์สิน ถือเป็นการขอทาน
ทั้งสิ้นนะค่ะ ถ้าเห็นอย่างนี้ก็แจ้งสํานักงานที่กล่าวมาข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบเรื่องนี้ คือ
ผอ.วิมล กลางประพันธ์ (หญิง) เบอร์โทร 081-9809643 ติดต่อท่านได้เลยตลอดเวลาค่ะ และ
อีกอย่างถ้าท่านใดเห็นการขอทาน ชนิดแบบหมอลํา ไม่ถือว่าเป็นขอทาน เพราะถือว่าเป็นการ
แสดง แต่ต้องมีบัตรอนุญาตและบัตรอนุญาตจะต้องเป็นสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด เป็นผู้ออกให้และท่านนายกเป็นผู้อนุญาตว่า การแสดงจะให้แสดงเวลา
เท่าไหร่ สถานที่ตรงไหน ตรงนี้ท่านนายกจะเป็นผู้อนุญาตคะ ถึงจะดําเนินการได้ และผู้แสดง
ต้องมีบัตรแขวนคอตลอด และเอกสารผู้ที่ต้องการออกบัตรจะต้อง มี สําเนาบัตรประชาชน
สําเนาทะเบียนบ้าน และรูปถ่าย ถ้าเอกสารครบก็จะออกให้ภายใน 7 วัน ขอเรียนชี้แจง
รายละเอียดเบื้องต้นเพื่อทราบค่ะ ขอบคุณค่ะ
ประธานสภา ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ ยังมีท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติมีเรื่องจะอภิปรายไหมครับ เชิญ
ท่านสายัน
สายัน ม. 4 เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสายัน อินธิบุตร สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 4 ที่ผมติดใจเป็นโครงการเพิ่มแสงสว่างโคมไฟรอบ
หมู่บ้านตามจุดต่างๆ เมื่อกี้ท่านนายกท่านชี้แจงว่าเป็นโครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ํา ไม่ใช่นะครับ
คนละเรื่องคนละโครงการกัน สําหรับโครงการเพิ่มแสงสว่างนี้ อยากทราบว่าการติดตั้งโคมไฟ
เป็นหน้าที่ของเราหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้ามาติดตั้งให้ครับ อยากทราบตรงนี้ครับ

โครงการนี้อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2559 ครับ ขอบคุณครับ

-7ประธานสภา เชิญท่านอุดร เชิญครับ
อุดร ม. 9 เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอุดร คนไว สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 9 ผมมีเรื่องนําเรียนเกี่ยวกับโครงการซ่อมแซมฝาย
ชลประทาน ที่ได้นําเรียนเรื่องนี้ที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา เกี่ยวกับงบประมาณถ้าหากมีงบประมาณ
ไปช่วยตรงนั้น ผลประโยชน์ที่จะได้รับคือ ราษฎร หมู่ 5 หมู่ 9 หมู่ 7 หมู่ 11 และหมู่ 6
ที่ได้ใช้ประโยชน์พื้นที่ตรงนี้ ท่านบรรจบคงจะทราบปัญหาดีนะครับ เพราะว่าเป็นพื้นที่ติดพื้นที่
ท่าน ตอนแรกว่าจะหางบประมาณจากฝ่ายปกครองมาซ่อมแซม แต่บังเอิญช่วงนั้นเขาไม่ให้ทํา
ก็เลยยังไม่ได้ทําเขาให้เปลี่ยนไปทําโครงการอื่น เพราะว่าตอนนี้น้ําแห้งคอดแล้ว คง 2 ปี ได้ครับ
ที่ยังไม่ดําเนินการแก้ไขตรงจุดนี้ที่มันชํารุด ฝากนําเรียนท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหาร
หากมีงบประมาณเหลือจ่าย ให้ดําเนินการแก้ไขซ่อมแซมให้ด้วยครับ และในการพูดอภิปรายใน
แต่ละครั้งมีผิดมีถูกเป็นเรื่องธรรมดา ยังไงก็ให้เป็นแค่ประชุมปรึกษาหาทางออกร่วมกัน ไม่
อยากให้ติดใจกัน ถือเสียว่าเรามาหาทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนทุกข์สุขของราษฎรตําบลป่า
ไร่ของเรา ขอบคุณครับ
ประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านอื่นครับ มีไหมครับ ถ้าไม่มีเชิญท่านนายกชี้แจงครับ
นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมศักดิ์ บุญเรือง นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ เกี่ยวกับไฟฟ้าของหมู่ที่ 4 ซึ่งเรื่องนี้เป็นความรับผิดชอบของ
การไฟฟ้า เราจะรับผิดชอบเฉพาะโคมไฟ ไฟส่องสว่างภายในหมู่บ้าน ถ้าเราตั้งงบประมาณให้
เขา ก็แปลว่าเขาต้องดําเนินการให้เราไม่มีสิทธิ์ไปทําตรงนั้นได้ครับ ส่วนโครงการชลประทาน
ของหมู่ 9 ได้เสนอนั้น ผมได้เอาเข้าแผนแล้ว จึงอยากให้ท่านสมาชิกที่มีพื้นที่ติดกับชลประทาน
ตัวนี้ ให้ดําเนินการสอบถามราษฎรที่ติดพื้นที่ตรงนี้ว่าจะให้ดําเนินการหรือไม่ เพื่อมีปัญหาเวลา
เข้าไปดําเนินการ จะไม่ได้เกิดปัญหาตามมาทีหลังครับ สําหรับโครงการนี้ถ้าไม่มีก็จะหาทาง
ช่วยเหลือครับ เพราะแต่ละชุมชนใช้น้ําจากตรงนี้เป็นส่วนใหญ่ ขอเรียนชี้แจงแค่นี้ครับ
ประธานสภา เชิญท่านอุดร เชิญครับ
อุดร ม. 9 เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอุดร คนไว สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 9 สําหรับโครงการที่ผมเสนอต่อสภาแห่งนี้เกี่ยวกับ
ชลประทาน มันจะเป็นในลักษณะซ่อมแซมไม่ใช่ก่อสร้างครับ แต่ก่อนประมาณปี 2525 ที่ได้
ทําชลประทานจุดนี้ขึ้นครั้งแรก เดิมเป็นพื้นที่ลักษณะป่า แต่ก่อนทําในลักษณะทางระบายน้ํารูป
ตัวยู พอหลายปีเข้าน้ําจะกัดเซาะพื้นข้างล่างดินทําให้พังลงมา ก็ขอเรียนชี้แจงเพื่อความเข้าใจ
ครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภา ท่านสมาชิกท่านอื่นครับ มีเพิ่มเติมหรือเปล่า คงจะหมดนะครับ ครับก่อนอื่นผมขอทําความ
เข้าใจและชี้แจงเกี่ยวกับการแต่งกายมาร่วมประชุมสภาสักนิดหนึ่ง ถ้าชุดสุภาพ คือ การแต่งกาย
ชายเสื้อต้องเอาเข้าในกางเกง เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้ดูน่าเกรงขามมีเกียรติ ก็ฝาก
ด้วยทุกครั้งครับถ้ามีการประชุมสภา รองเท้าก็อยากให้เป็นรองเท้าหุ้มส้นเป็นแบบคัดชู และสิ่ง
ที่สําคัญในการประชุมทุกครั้ง ในการพูดอภิปราย ก็อย่าไปติดใจซึ่งกันและกัน ในการพูดถูก
บ้างผิดบ้างเป็นเรื่องธรรมดา ให้ถือผลประโยชน์ส่วนร่วมเป็นที่ตั้งของตําบลเรา สําหรับวันนี้ก็
ขอบคุณท่าน
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ขอปิดการประชุมครับ
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

