-1บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลป่าไร่
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2559 ครั้งที่ 3
วันพุธที่ 28 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
สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ทุก
ท่านครับ
มติที่ประชุม ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายการประชุมครั้งที่แล้ว
มติที่ประชุม
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 3 การขอเพื่อพิจารณา
3.1 สืบเนื่องจากตามมติที่ประชุมสภาครั้งเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 วันที่
19
และ 20 กันยายน 2559 มีมติเห็นชอบให้ใช้เงินเหลือจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
และพิจารณาเห็นชอบในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 แต่เนื่องจากการดําเนินกิจการไม่ทันภายใน 30 กันยายน 2559
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. 2547 หมวด 5 การกันเงินข้อ 59 ในกรณีที่มี
รายจ่ายหมวดค่า ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกผัน แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้
อีกไม่เกินระยะเวลา 1 ปี
ประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ติดใจ สงสัย ในรายละเอียดข้อ 3.1 รายละเอียดดังกล่าวไหมครับ
มีไหมครับ ท่านปลัดมีอะไรเพิ่มไหมครับ ถ้าไม่มี ก็จะไปข้อ 3.2 นะครับ
3.2 โครงการที่ไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณได้ และขออนุมัติกันเงิน มี
ดังนี้
1. โครงการซ่อมแซมระบบเครื่องกรองน้ําประปา หมู่ที่ 8 บ้านนาทาม
งบประมาณ 50,000 บาท
2. โครงการจัดหาชุดรับแขกแบบไม้เนื้อแข็ง จํานวน 1 ชุด
งบประมาณ 50,000 บาท
3. โครงการตามข้อบัญญัติเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. โครงการจัดหาชั้นวางสื่อการเรียนการสอน งบประมาณ 20,000 บาท

2. โครงการจัดหาชั้นวางกระเป๋า งบประมาณ 30,000 บาท
3. โครงการจัดหาชั้นวางรองเท้า งบประมาณ 10,000 บาท
4. โครงการจัดหาตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเลื่อน งบประมาณ 16,000
บาท
5. โครงการจัดหาโต๊ะกลมสําหรับเด็กทํากิจกรรม งบประมาณ 9,000 บาท
6. โครงการชัน้ วางเอกสารและอุปกรณ์สื่อการสอน งบประมาณ 15,000
บาท
7. โครงการจัดหาเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง จํานวน 1 ชุด
งบประมาณ 150,000 บาท
8. โครงการจัดหาโต๊ะทํางาน ขนาด 4 ฟุต งบประมาณ 35,700 บาท
9. โครงการจัดหาโต๊ะทานข้าว ศพด.อบต.ป่าไร่ งบประมาณ 24,000 บาท
-310. โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้า แปรงฟัน ศพด. อบต.ป่าไร่
งบประมาณ 20,000 บาท
11. โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จํานวน 1 คัน งบประมาณ 800,000
บาท
12. โครงการเพิ่มแสงสว่างโคมไฟรอบหมู่บ้าน หมู่ 4
งบประมาณ 100,000 บาท
13. โครงการไฟฟ้าส่องทางรอบหมู่บ้าน หมู่ 9 งบประมาณ 40,000 บาท
รวมทั้งสิ้นที่ขอกันเงินไว้ ใช้จ่ายทั้งสิ้น 1,369,700 บาท
ประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านใดติดใจ สงสัย รายละเอียดข้อ 3.2 เชิญครับ เชิญท่านปลัดครับ
ปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางจารุณี สิงหสุต ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลป่าไร่ ทําหน้าที่เลขาสภา ขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมเพื่อทําความเข้าใจ สําหรับ
กรณี โครงการทั้ง 13 โครงการ ที่เสนอสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้พิจารณา เป็นโครงการ
ที่ทางเรายังไม่ทําสัญญาจ้าง ยังไม่ก่อหนี้ผูกผัน ท่านนายกยังไม่ลงนามในสัญญา กลัวว่าเงินจะ
ตกไป เพราะว่าเหลือเวลาแค่วันสองวันคงจะดําเนินการโครงการไม่ทัน เลยขออํานาจทางสภา
กันไว้ ตามข้อ 59 นะค่ะ โครงการอื่นๆที่พิจารณาไปหลายโครงการแล้ว ตั้งแต่ วันที่ 29
สิงหาคม วันที่ 16 กันยายน ตั้งหลายโครงการ เงินตั้งหลายล้านทําไมมาขอกันเงินแค่นี้ ใน
ส่วนตรงนั้นขอเรียนว่าเราได้ผู้รับจ้างแล้ว เราได้ก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว เหลือแต่งานยังไม่
แล้วเสร็จ ส่วนนี้เป็นอํานาจของคณะผู้บริหารอย่างเดียวที่จะบริหารจัดการกันเงิน ซึ่งตรงนี้ทาง
เจ้าหน้าที่เราได้กันเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ทําบันทึกเสนอท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลให้ท่านพิจารณากันเงินโครงการที่ทําสัญญาแล้ว แต่ตัว 13 โครงการวันนี้ ถ้า
ท่านเห็นมติเห็นชอบกันเงินไว้ เราก็จะได้ดําเนินการต่อไป 1 ปีงบประมาณ ขอนําเรียนให้ท่าน

สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้ทราบค่ะ เพื่อความกระจ่างชัด เงินไม่ได้ตกไปเลย แต่ถ้าไม่กัน
เงินไว้ก็จะตกไปเป็นเงินสะสมประจําปี โครงการก็ทําไม่ได้ ต้องมาขอมติสภาใหม่ เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของหมู่บ้าน ต้องขออภัยของหมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 4 ทุกคราวหมู่ 4 จะตกทุก
ครั้ง ก็ขออภัยคราวหน้าจะไม่ให้ตกค่ะ ขอบคุณค่ะ
ประธานสภา ก็ขอขอบคุณทางเจ้าหน้าที่งบประมาณที่ได้นําเรียนชี้แจงเพิ่มเติมกับทางสภาของเราครับ แล้ว
ท่านสมาชิกท่านอื่นครับ ท่านใดยังติดใจ สงสัย ในระเบียบวาระที่ 3 ข้อ 3.2 เชิญครับ เชิญ
ท่านสายยัญ เชิญครับ
สายยัญ ม. 4 เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสายัญ อินธิบุตร สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 4 ผมไม่ติดใจ สงสัย แต่ผมขอขอบคุณทางคณะ
ผู้บริหารที่เล็งเห็นความสําคัญของหมู่บ้านของผม ขอบคุณครับที่กันเงินส่วนนี้ไว้ ขอบคุณครับ
ประธานสภา ท่านสมาชิกท่านอื่นครับ ถ้าไม่มีผมจะได้ขอมติในข้อนี้ครับ ครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ท่านใดเห็นด้วยกับทางคณะผู้บริหารที่กันเห็นเงินไว้ ทั้ง 13 โครงการ โดยรวมทั้งสิ้น
1,369,700 บาท ในรายละเอียดข้อ 3.2 เรื่องดังกล่าว กรุณายกมือครับ
เลขาสภา มติที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย ไม่มี

เห็นด้วย 20 เสียง
งดออกเสียง

2 ท่าน

ลา/ขาด ไม่มี
-4ประธานสภา สรุปเป็นอันว่าสภาแห่งนี้เห็นด้วยกับทางคณะผู้บริหารในรายละเอียดข้อ 3.2 เรื่องดังกล่าว
เชิญท่านนายก เชิญครับ
นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมศักดิ์ บุญเรือง นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ ก็ขอบขอบคุณสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ ในการรับรองกันเงิน
งบประมาณปี 59 สําหรับงบประมาณปี 59 อีก 2 วัน ก็จะหมดแล้ว ส่วนใหญ่ที่เราขอกัน
เงินไว้ก็เป็นข้อบัญญัติเพิ่มเติมครับ ซึ่งนายอําเภอก็ได้ลงนาม 2 วันที่ผ่านมา ส่วนที่ขอสภาอัน
ทรงเกียรติแห่งนี้ ที่เราได้ขอกันเงินไว้คงจะดําเนินการในช่วง ปีงบประมาณ 60 เริ่ม 1
ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป บางโครงการโดยเฉพาะประปาของหมู่ 8 ก็อยากให้มีแต่ไม่ได้ทํา
สัญญา ก็เลยขอกันเงินไว้ในส่วนนี้ ซึ่งก็คาดว่าในวันนี้ก็คงจะได้ดําเนินการทุกโครงการ ที่เราขอ
กันทั้ง 13 โครงการ โครงการส่วนใหญ่ก็จะเป็นโครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เราจะเน้นที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก็จะเป็นอย่างยิ่งที่จะดําเนินการซ่อมแซมก่อสร้าง เพราะว่าโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลป่าชาด ได้ส่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าประกวดระดับเขต ซึ่งเราก็ต้อง
ดําเนินการในส่วนงบประมาณของส่วนนี้ คาดว่าเดือนสองเดือนก็คงเป็นเป็นรูปธรรมให้ท่านเห็น
คงเป็นหน้าตาขององค์การบริหารส่วนตําบลเรา ขอบคุณครับ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น

ประธานสภา ครับในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ท่านสมาชิกท่านใด มีอะไร ติดใจ สงสัย ที่นอกเหนือจาก
ระเบียบวาระที่ 3 เชิญครับ เชิญท่านประยูร เชิญครับ
ประยูร ม. 9 เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายประยูร วารีพัฒน์ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 9 ในวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ ผมก็ขอฝากท่าน
ประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหาร จ่ายขาดครั้งที่แล้วของหมู่ที่ 9 ที่ทําประปาหมู่บ้าน ผู้รับจ้าง
ยังไม่ได้ไปติดตั้งหม้อไฟฟ้าให้ครับ ยังไงก็ติดตามให้ด้วยนะครับ เรื่องหม้อไฟครับ เรื่องที่ 2
ท่านประธานก็บอกให้ผมไปยกเก้าอี้ อยู่ที่รถท่านประธาน เก้าอี้มาจากไหน ซื้อใหม่หรือยังไง
ครับ พอดีท่านประธานบอกว่าทางตํารวจยืมไปแล้วทําไปตกหล่นที่ตรงลานมันข้างหน้า อบต.เรา
ครับ ยังไงก็ตามสิ่งของขององค์กรของเรา เป็นเงินจากภาษีของพี่น้องประชาชนของเรา เก้าอี้
ตัวหนึ่งราคาไม่น้อยนะครับ ในการยืมหรืออะไรก็ตามให้ตรวจสอบในการยืม เขาเอาไปเท่าไหร่
เขามาส่งครบหรือไม่ ให้ติดตามด้วย อย่าปล่อยอย่างนี้ครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภา ท่านสมาชิกท่านอื่นครับ เชิญครับ เชิญท่านที
ที ม. 7 เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายที ไชยรัตน์ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 7 มีอยู่ 2 เรื่องนะครับ อยากขอความช่วยเหลือถนนที่
เป็นร่อง ตรงจุดนา ส.อบต.บุญแกน ครับ เป็นร่องลึก รถไถนาเดินตามไปไม่ได้ครับ ความ
ยาวประมาณ 800 เมตร ที่ไปสํารวจดู เส้นที่ 2 ข้างบ้านนายคําพร แสนศรี (ผู้ใหญ่ร้อย)
ครับท่านเป็นร่องยาวเลยครับ ที่นาของท่าน ส.อบต.บุญแกน ไปยากลําบากมาก ถ้ามีงบ
ตรงไหนก็ขอให้ไปช่วยดูแลด้วย ขอบคุณครับ
ประธานสภา ท่านอื่นครับ ถ้าไม่มี เชิญทางคณะผู้บริหารชี้แจงครับ
นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมศักดิ์ บุญเรือง นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ เกี่ยวกับหม้อไฟประปาของหมู่ 9 เมื่อวานก็ให้ทางผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับประปายินยอมขอใช้น้ําประปา เดี๋ยวนี้มีระเบียบใหม่นะครับ ก็ให้ท่านปลัดส่งเกี่ยวกับ
-5การใช้ประปาบาดาล เพราะว่าการใช้น้ําประปาบาดาลเดี๋ยวต้องขอมีการขออนุญาตครับ ซึ่ง
ผู้รับจ้างจะรับผิดชอบ เดี๋ยวจะให้ทางเจ้าหน้าที่ติดตามให้ครับ เกี่ยวกับหม้อไฟประปา
เกี่ยวกับเก้าอี้ เมื่อวานก็มาส่งจริง ผู้หมวดทองแดง เป็นคนมาส่ง ผมก็ไม่รู้ว่ายืมไปก็ตัว แต่
เมื่อวานผมให้เด็กขนมาส่ง เดี๋ยวจะกําชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และตรวจสอบให้ดีกว่านี้ครับ
ส่วนถนน ช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนอยู่ยังไม่ถึงช่วงหมดฝน ถ้าไปทําช่วงนี้ก็ยิ่งเละ แต่มีวิธีแก้ก็คือ
โดยการลงแขกขอแรงไปทําช่วยกันครับ ถ้าเอางบประมาณไปทําก็เหมือนกับตําน้ําพริกละลาย
แม่น้ํา คือทําแล้วไม่เกิดประโยชน์ หรือจะเสียหายมากกว่าเดิม ก็แก้ไขเฉพาะหน้าพอใช้ไป
พรางๆก่อนนะครับ ถ้าจะไปซ่อมแซมช่วงนี้ก็คงทําไม่ได้ต้องรอให้หมดฤดูฝนก่อน ก็ขอเรียน
ชี้แจงแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภา ท่านสมาชิกท่านอื่นครับ เชิญครับ เชิญท่านปรเมษฐ์ เชิญครับ
ปรเมษฐ์ ม. 1 เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายปรเมษฐ์ เกตกูล สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 1 ในวาระที่ 4 ผมก็มีเรื่องเรียนถามท่านประธาน
ผ่านไปยังคณะผู้บริหาร สองสามเรื่องครับ เรื่องที่ 1 เกี่ยวกับไฟฟ้าสองทาง ซึ่งมีชาวบ้านแจ้ง
มาว่า ไฟฟ้าดับมาหลายวันแล้วเป็นอาทิตย์ ผมก็ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน นําเรียนท่านประธาน
ผ่านไปยังคณะผู้บริหาร ให้ช่างไปแก้ไขให้ด้วย ช่างไฟเราก็มี 3 ท่านครับ รีบเร่งแก้ไขให้ด้วย
บางครั้งเรื่องไฟฟ้าผมอยากนําเรียนท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารศึกษาเกี่ยวกับไฟฟ้าครับ
ซึ่งมีขั้นตอนก็คือ ต้องมาเขียนหนังสือถึงคณะผู้บริหาร แต่อยากให้เร่งด่วน เราก็มีไลน์กลุ่ม
อบต.ป่าไร่แล้ว และท่านรองก็เข้ากลุ่มไลน์ แล้วให้คณะผู้บริหารหรือท่านรองบอกให้ช่างไป
ซ่อม ถ้ามาทําแล้วก็ให้ทําหนังสือทีหลังจะได้ไหมครับ เพราะอยากได้ความรวดเร็วในการ
ดําเนินการ นี้คือความต้องการของพี่น้องประชาชนครับ ผมยกตัวอย่าง เช่น เราอนุมัติไปเมื้อ
กี้ครับ เกี่ยวกับงบประมาณ มันติดขัดตรงไหน เกี่ยวกับการทําข้อบัญญัติต้องเป็นนายกหรือ
มอบให้ท่านรองหรือเจ้าหน้าที่ต้องเป็นปลัดอย่างเดี่ยวหรือเปล่าหรือว่าไปติดประชุมเป็นระยะ
นานหน่อย กลัวล่าช้า ผมว่ามันผิดระเบียบไหมตรงนั้น ถ้าความเดือดร้อนมันมาแล้วเรามีเงิน
อยู่แล้วก็อยากให้รีบเร่งครับ ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าศักยภาพของทางคณะผู้บริหารเองนะครับ ตรง
นี้เรื่องไฟฟ้านะครับแก้ไขให้ด้วย และก็เรื่องที่ 2 เกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของหมู่ 1 ตอนนี้
โอนมาเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของตําบลป่าไร่นะครับ ทีอาคารตรงนั้นมีพัดลม
ผมถามว่าพัดลมหายไปไหนหรือเรารื้อมารึเปล่าช่วงย้ายมาอยู่ศูนย์ใหม่หรือว่าคนขโมยไป
ชาวบ้านเขาถาม ถ้าขโมยหรือรื้อมา ถ้ารื้อมาแล้วไปใส่ตรงไหนจะแจ้งเขา แต่มันก็เป็นสมบัติ
ของ อบต. แต่ถ้าไม่ได้ใช้ก็อยากได้คืนไปเอาไว้ที่เดิมก็ยังดีนะครับ ก็อยากใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า
นะครับ และตอนเช้าผมเห็นยางมะตอยสําเร็จอยู่ที่ อบต.เรา มันมาจากไหน
ครับ และเห็นวางอยู่ใต้ถังน้ําประปาเรา มันหมดที่จะไปแก้ไขหรือเปล่าครับ ผมเห็นเส้นทาง
นาป่ง-ห้วยทรายก็จะอุดได้เฉพาะที่ถนนลาดยาง ก็เห็นใจนะครับ ก็อยากไม่ให้มีปัญหาของเรามี
อยู่แล้วนะครับบุคลากรหรือหาคนในหมู่บ้านก็ได้ ขอเพียงเรามีอุปกรณ์ ผมว่ามันใช้ผิดที่หรือ
เปล่าครับ หรือว่ามันจะหมดอายุไหมก็เป็นข้อสงสัยนะครับ ฝากท่านคณะผู้บริหารอย่าให้มัน
เหลือและก็อย่าให้มันเป็นปัญหานาน ขอบคุณครับ
ประธานสภา ท่านสมาชิกท่านอื่นครับ ถ้าไม่มีก็เชิญท่านนายกครับ
นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมศักดิ์ บุญเรือง นายก
-6องค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ เกี่ยวกับการทํางานของผมไม่จําเป็นว่าต้องรอหนังสือเพียงอย่าง
เดียว ไลน์เข้ากลุ่มก็ได้ครับ แต่ว่าช่วงนี้เจ้าหน้าที่ผมจะไปตามปฏิทินการออกปฏิบัติงาน เมื่อ
วานรู้สึกว่าจะไปตามโนนสวาทกับนาป่ง บางครั้งก็จะไปแบบแผนของเขาวันจันทร์เข้าไหนวัน

อังคารเข้าไหน วันพุธเข้าไหน แต่ถ้าท่านแจ้งเร่งด่วนมาผมก็จะให้รีบดําเนินการแก้ไข ส่วน
อุปกรณ์ไฟฟ้าคงจะไม่มีปัญหา บางครั้งก็ให้ทําแบบก่อหนี้ผูกผันไว้กับห้างร้าน ก็เคยให้นโยบาย
ไว้ ถ้าไม่มีอุปกรณ์ตัวนั้นตัวนี้ก็ให้ไปเอากับทางร้าน ให้เขาลงบัญชีไว้ คือเราจะไปซื้อทีละ 500
200 ก็ไม่ได้ เราจะสั่งที่เดียว 4-5 หมื่นเลย สมมุติว่าอาจจะตั้งไว้ 100,000 บาท ก็ตั้งซื้อไว้
รอบแรก 50,000 บาท รองสองก็ 50,000 บาท ประมาณนี้ครับ ถ้าไปซื้อครั้งเดียวเลย
สตง.เขาจะถ่วงติง ว่าซื้อมาไว้ทําไมตั้งเยอะ เฉพาะนั้นเราก็เลยตั้งซื้อแบบเป็นงวดๆไป เรื่อง
ไฟฟ้าส่องทางก็ดี เรื่องรถกู้ชีพก็ดี และรถดับเพลิงก็ดี ไม่จําเป็นต้องมาทําหนังสือขอก่อนก็ได้
ซึ่ง 3 เรื่องนี้ ถือเป็นเรื่องจําเป็นเร่งด่วนครับ ผมให้นโยบายกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่แล้วครับ คือเร็วได้ที่สุดยิ่งดีครับ เดียวผมก็จะได้ประชุมให้นโยบายกับหน้าที่ผู้
ปฏิบัติในส่วนนี้อยู่ครับ มันติดขัดตรงก็จะหาทางแก้ไข ทุกเรื่องครับ เรื่องต่อไปเกี่ยวกับพัดลม
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผมก็ยังไม่ทราบว่าได้เอามาหรือไม่ครับ คงไม่ได้เอามานะครับ สงสัยจะ
มีมือดีเอา เพราะว่าศูนย์ที่ย้ายมาแห่งนี้มีพัดลมติดฝาผนังรอบทุกด้านนะครับ อาจจะช่วงที่ย้าย
ศูนย์อาจจะใช้ช่วงนี้ในการลงมือก็ได้ เกี่ยวกับยางมะตอยสําเร็จรูป ตอนแรกว่าจะซื้อประมาณ
แสนกว่าๆ ที่นี้การขนส่งเขาว่าต้องเที่ยวละแสน ก็เลยซื้อมา 200,000 บาท ซื้อมาไว้ครั้ง
เดียวเลยครับ ก็มอบหมายให้ท่านรองออกไปอุดตรงที่มันรูจากจุด นาป่ง -นาทาม ที่ อบต.เรา
รับผิดชอบ รู้สึกว่าจะเรียบร้อยทุกหลุมแล้วนะครับ ยกเว้นหลุมที่เราตั้งงบไว้ซ่อม 1 ล้านบาท
เขาก็เข้ามาทําสัญญา ต่อจากหน้าวัดไปครับ เขาให้หมดฤดูฝนก่อนค่อยมาดําเนินการให้ครับ ก็
รอเขาเข้ามาดําเนินการครับ เราจะทําทั้งปีงบ 59-ปี 60 ต่อกันเลยครับ ได้เท่าไหร่ก็ค่อยว่า
กับเขาให้มันหมดตรงจุดสิ้นตรงสะพานครับ ก็เห็นใจรถนักเรียนที่ใช้สัญจรไปมาทุกวัน ที่เอามา
ถมตรงนี้ก็เนื่องจากว่ารถน้ํา รถดับเพลิงไปขนน้ําติดโคลนตม ก็เลยเอาไปวางถมไว้ ประมาณ
6-7 ถุง ครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภา เชิญท่านปลัดครับ
ปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางจารุณี สิงหสุต ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลป่าไร่ ทําหน้าที่ เลขานุการสภา สําหรับกรณีทําสัญญานิติกรรมใดๆทั้งสิ้น ทุก
อย่างทุกเรื่องในความรับผิดชอบในองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ จะมีท่านนายกคนเดียวที่ทํา
นิติกรรมได้ ไม่มีการมอบอํานาจ ปลัดหรือรองนายกไม่สามารถทํานิติกรรมได้ เป็นพยานได้
เพราะฉะนั้นท่านจะมีอํานาจเบ็ดเสร็จเพียงคนเดียวในส่วนของการทําสัญญา ยกเว้นงานอื่นๆ
ขออนุญาตนําเรียนเพียงแค่นี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ
ประธานสภา สมาชิกท่านอื่นครับ
เชิญท่านศรชัย
ศรชัย ม. 8 เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายศรชัย อุคําพันธ์ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 8 ก่อนอื่นก็ขอบคุณท่านนายกที่ได้จัดสรร
งบประมาณมาช่วยเหลือพี่น้องชาวที่ถนนชํารุดที่ไม่สามารถจ่ายขาดในช่วงนี้ ท่านบอกว่าให้มา

ขอค่าน้ํามันที่ท่านนายก บ้านผมก็มี 2 จุด ยังไงผมก็จะถ่ายรูปและนํามาเรียนท่านโดยตรงครับ
และอยากปรึกษากับท่านนายกอีกเรื่องหนึ่งคือคอนกรีตกลางหมู่บ้าน บางจุดบางที่มันชํารุด บาง
-7ที่เห็นตะแกงเหล็กมันโผล่ขึ้นมาฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารว่าท่านจะทําอย่างไร มี
วิธีแก้ไขอย่างไร ในส่วนนี้ผมก็อยากให้เป็นปูน เพราะว่าผมจะหาชาวบ้านไปช่วยในการทํา คง
จะทําได้ แต่อยากขอความอนุเคราะห์จากคณะผู้บริหารช่วยเหลือตรงจุดนี้ ขอบคุณครับ
ประธานสภา ท่านอื่นครับมีไหมครับ เชิญท่านสายัญ
สายัญ ม. 4 เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสายัญ อินธิบุตร สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 4 ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ ผมก็มี 2 เรื่อง
เกี่ยวกับโคมไฟชํารุดอยู่ 2 จุด ได้ทําหนังสือเข้ามาตั้งแต่วันที่ 20 แล้ว ไม่ทราบว่าไปทําให้
หรือยังครับ หรือถ้ายังไม่เข้าก็ฝากทางคณะผู้บริหารช่วงเร่งดําเนินการให้ด้วยครับ อีกเรื่อง
เกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งแต่ย้ายมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่ผู้ปกครองเขาบ่นว่า การ
รับ-ส่ง เด็กค่อนข้างลําบาก ถ้ายังไงในอนาคตก็อยากได้รถรับ-ส่ง ครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภา ท่านอื่นครับ เชิญมนัส
มนัส ม. 11 เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายมนัส บุญหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 11 ก็มีเรื่องเกี่ยวกับไฟส่องสว่าง ถ้าจะย้ายตําแหน่งจุด
จะได้ไหมครับ หรือถ้าจะเพิ่มก็จะเพิ่มได้ถ้ามันไกลกัน อยากจะย้ายตรงหน้าศาลาเพราะว่ามี
ตลาด และอีกเรื่องก็คือ การทํางานเกี่ยวกับช่าง คือช่างยู ชาวบ้านเขาถามมาว่า ทํางานยังไง ก็
จริงอยู่ออกจากบ้านทุกวัน มาทํางานหรือเปล่า หรือมาทํางานแล้วทําอะไร ก็ชาวบ้านเขาพูด
บางวันเห็นนั่งดื่มเหล้า ก็ไม่รู้ว่ายังไงครับ ผมก็มีเรื่องแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภา เชิญท่านนายกชี้แจงครับ
นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมศักดิ์ บุญเรือง นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ ผมก็จะตอบเกี่ยวกับถนนที่ชํารุดทรุดโทรม ที่เห็นเหล็กโผล่ขึ้น
ในช่วงตุลาคม ถึงปีใหม่ ถ้าเรามีงบซ่อมแซม เราจะเอางบซ่อมแซมไปดําเนินการ จะให้ช่างไป
สํารวจดูที่มันมีลวดโผล่ เราจะเอาปูนปะ โดยขอแรงจาจกชาวบ้านในส่วนนี้ ไม่อยากจะเอาปูน
ไปให้เดี๋ยวจะเป็นภาระทางท่านสมาชิกมาก สําหรับหมู่ 8 เดี๋ยวค่อยรายงานเข้ามานะครับ
เกี่ยวกับไฟฟ้าส่องทาง ในส่วนของนามน น่าจะออกไปซ่อมแล้วนะครับ เห็นเขารายงานทาง
ไลน์อยู่ ส่วนไฟส่องทางบ้านโนนสวาทเหมือนกัน ที่ว่าต้องการจะย้ายคงไม่มีปัญหานะครับ ถ้า
ย้ายไปในที่มันจําเป็น คือย้ายไปในชุมชนในตลาดครับ เดี๋ยวจะประสานดําเนินการให้ครับ ส่วน
ช่างไฟที่บอกว่าเช้าเมาเย็นเมา เราจ้างเป็นรายวัน บางวันก็ลา ถ้าลาเราก็ไม่ได้เบิกให้ คือเขา
ไม่มาทํางานเราก็ไม่ให้ค่าตอบแทน ผมก็สองส่องดูพฤติกรรมอยู่ครับ ถ้าไม่ไหวก็คงไม่ต่อสัญญา
ให้ครับ เพราะว่าพนักงานจ้างเราจะทําสัญญาเป็น ปีๆ ครับ ถ้ายังทําตัวไม่ดีก็เสียหายองค์กร

ของเรา แต่มันเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะลาได้ครับ ถ้าเขาลาเขาก็ไม่ได้เงินในส่วนนี้ครับ ก็ขอให้
เข้าใจในส่วนนี้ครับ ส่วนรถรับ-ส่งเด็ก เดี๋ยวนี้เด็กนามนผมเช็คดูแล้วมี 5 คนครับ ถ้าเอารถไป
รับส่งมันไม่คุ้ม ที่ผ่านมาแล้วจะมีเด็กบ้านป่าไร่ ป่าชาดที่ไปเข้าศูนย์นามน 20-30 คน
เนื่องจากว่า ศูนย์บ้านป่าชาดรับไม่ไหว ยังไงผมก็จะหาแนวทางแก้ไขสําหรับเรื่องนี้ครับ ก็ได้
พูดคุยกับเจ้าหน้าที่งบประมาณว่าจะตั้งงบประมาณ จัดหารถรับ -ส่ง ทําสัญญากับผู้รับจ้างรับส่งเด็กครับ ก็ขอเรียนชี้แจงแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภา เรื่องอื่นๆครับมีไหมครับ เชิญครับ เชิญท่านปลัดครับ

-8ปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางจารุณี สิงหสุต ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลป่าไร่ ทําหน้าที่เลขาสภา สําหรับ หมู่ 3 หมู่ 9 ที่เจาะบ่อบาดาลประปา ที่
งบประมาณ โครงการละ 250,000 บาท 2 ตัว พอดีว่ากรมทรัพยากรท่านนายกกล่าวไป
เบื้องต้น เอาน้ําตัวอย่างไปส่งเขา 1.5 ลิตร/บ่อ จะต้องส่งภายในวันที่ 30 กันยายน 2559
แล้วทําหนังสืออนุญาตโดยท่านนายกเป็นคนขออนุญาต แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไปแล้ว
ดําเนินการเปิดเอาน้ําตัวอย่าง แต่ปรากฏว่าไปเปิดแล้วไฟมันตัด ก็เลยปั่นน้ําขึ้นมาไม่ได้ อันนี้
คือติดขัดตรงหม้อไฟ แล้วปัจจุบันได้ใช้น้ําหรือยังค่ะ งบ 250,000 บาท และมีเรื่องใหม่ที่จะ
เรียนให้ท่านทราบ พอดีปลัดไปประชุมที่ขอนแก่นมา วัน ศุกร์เสาร์ที่แล้ว เกี่ยวกับกระแสเรื่อง
การยุบ อบต.รวม 1 อําเภอ 1 ท้องถิ่น 1 ตําบล 1ท้องถิ่น เกณฑ์ในการรวมคือ ประชากรไม่
น้อยกว่า 7,000 คน และรายได้ไม่ต่ํากว่า 20 ล้าน แต่ตอนนี้ ณ อําเภอดอนตาล มีเราแห่ง
เดียวที่อยู่ในเกณฑ์ คือเราครบทั้ง 2 เรื่อง ประชากรและรายได้ แต่ในส่วนท้องถิ่นอื่นในเขต
อําเภอดอนตาล 7 แห่ง เกณฑ์ไม่ถึง เพาะฉะนั้นท้องถิ่นจะต้องมารวมกับเรา ที่จะมาควบรวม
เพราะเกณฑ์เขาไม่ถึง ยกตัวอย่างเช่น เทศบาลตอนตาล อบต.ดอนตาล 2 แห่ง เกณฑ์
รวมกันแล้วก็ยังไม่ถึง ในเรื่องของประชากร เพราะฉะนั้นเขาจะต้องไปหารวมกับเพื่อนอีก อา
จะไปขอรวมบ้านบาก บางส่วนอาจรวมกับโพธิ์ไทร เพื่อให้ตัวเองครบเกณฑ์ตามที่เขากําหนด
แต่อย่างไรต้องควบรวม เสร็จแล้วในส่วนของบ้านบาก อาจจะไม่ควบรวม ภูล้อมอาจจะควบ
รวมกับเราก็ได้ นายางอาจจะไปควบรวมกับเทศบาลดอนตาลก็ได้ คือว่าทางรัฐบาลเขามี
สิ่งจูงใจคือว่า 1 ท้องถิ่น ปี 1 ถึงปีที่ 5 เขาจะให้เงินมาเลยท้องถิ่นละ 5 ล้าน อันนี้คือ
สวัสดิการที่เขาจัดให้เรา เป็นการกระตุ้นให้ขวัญและกําลังใจเรา ไม่เกี่ยวกับเงินอื่นๆที่เราได้ค่ะ
เราเคยได้เราก็ได้อยู่เหมือนเดิม ภาษีรายได้ ภาษีจัดสรรอะไรเราก็ได้อยู่เหมือนเดิม เพียงแค่ว่า
เขาจะมีเงินก้อนปีละ 5 ล้าน ให้เรา เพื่อที่จะมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือเรื่องอื่นๆในเรื่อง
ของความจําเป็นในกิจการของท้องถิ่นที่เราจะดําเนินการ ถ้ามีท้องถิ่นอื่นมาร่วมกับเรา ปีนั้นเรา

ได้เลยปีละ 25 ล้าน และปีที่ 6 ถึงปีที่ 8 จะได้อีกปีละ 3 ล้าน ส่วนการแบ่งเขตการ
เลือกตั้งควบรวม เดี๋ยวจะมีคณะกรรมการระดับจังหวัดจะวิจารณ์อีกทีหนึ่งว่า ใครจะควบรวม
กับใครอะไร ยังไง ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่ที่เจตนารมของประชาชน ภายใต้บทบัญญัติที่เขาก็คือ
อยู่ภายใต้กฎหมายนั้นและ ยังไงก็ต้องประชาวิจารว่าประชาชนต้องการจะอยู่กับใคร ยังไง เอา
แบบไหน แต่การเลือกตั้ง การแบ่งเขตเหมือนกัน เขตละ 3 คน ถ้าประชากรของ
เรา 7,000-15,000 คน เราจะมีสมาชิกเทศบาลอยู่ 12 ท่าน คงไม่กระจุกนะคะสมาชิกกลุ่ม
ใหญ่ เมืองใหญ่ ได้สมาชิกเยอะ เขาแบ่งกระจายไปหมดเลยคะ ขออนุญาตนําเรียนให้ทราบว่า
อนาคตอยู่ๆเราจะควบรวมหรือยังไงค่อยว่ากันอีกทีหนึ่ง แต่ว่าทั่วประเทศไทยมี 800 แห่ง ที่
จะครบวาระในปี 61 พฤษภาคม 61 แต่ของเราจะครบวาระ ปี 60 ตุลาคม 60 ถ้าครบวาระ
ทั้งหมด คณะกรรมการการเลือกตั้งเขาไม่สามารถจะดําเนินการได้ ทั้งประเทศ 7,000 กว่าแห่ง
เพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะเป็นระยะๆในการเลือกตั้ง จะเป็นเมื่อไร ยังไงเราก็ต้องรอดู
สถานการณ์ เราก็ต้องเตรียมพร้อมทุกระยะ ของเราหมดวาระอาจจะได้เลือกเลยก็ได้ เพราะว่า
เขาจะเอาท้องถิ่นนําร่องก่อน ก่อนที่จะเลือก ส.ส. และ สว. ก็ขออนุญาตนําเรียนข้อมูล
เบื้องต้นให้ท่านทราบแค่นี้คะ ขอบคุณคะ

-9ประธานสภา เชิญท่านนายก
นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมศักดิ์ บุญเรือง นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ ครับก็ใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้ว อาทิตย์หน้าก็อยากจะให้ท่าน
สมาชิกส่งโครงการให้ผมหน่อย บ้านละ 200,000 บาท ก่อนครับ คือช่วงนี้รัฐมนตรีช่วย
นายกรัฐมนตรี ว่าท้องถิ่นนี้ได้ใช้เงินเป็นแสนล้าน คือไม่สามารเอาออกมาใช้ได้ในเรื่องโครงสร้าง
พื้นฐาน ไตรมาสแรกเราต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อน ไตรมาสที่ 2 ทําเรื่องเบิกจ่าย เพราะฉะนั้น
ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม นี้ คือถ้าเรามีเงินอยู่ 5 ล้าน เขาจะมาสมทบอีก 5 ล้าน เป็น
10 ล้านที่เขาให้มาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เรื่องถนน เรื่องไฟ เรื่องน้ํา เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็
อยากให้ท่านแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าคือ เรื่อง ถนนคสล ร่องระบายน้ํา อะไรต่างๆ ส่วนเรื่อง
ถนนคันดินค่อยว่ากัน ก็คงปีใหม่ครับ ก็อยากให้ท่านส่งโครงการเข้ามาให้ผมหน่อย หมู่บ้านละ
200,000 บาท นะครับ ดูในแผนด้วยนะครับ เน้นโครงการที่อยู่ภายในหมู่บ้านก่อน ส่วน
โครงการนอกบ้านค่อยว่ากัน ก็ขอเรียนชี้แจงแค่นี้ครับ
ประธานสภา เชิญท่านประจักร์ ครับ
ประจักร์ ม. 3 เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายประจักร์ แสนสุข สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ หมู่ที่ 3 เรื่องที่ผมอยากจะเสนอต่อสภาแห่งนี้ก็คือ เรื่อง
แรกคือ น้ําประปาจ่ายขาดของหมู่ 3 และหมู่ 9 ฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหาร

เกี่ยวกับหม้อไฟ เพราะว่าชาวบ้านเขาฝากถามมา โครงการเบิกไปเรียบร้อยแล้ว แต่หม้อไฟยัง
ไม่มี เรื่องนี้ก็ขอฝากด้วย ตามที่ผมเรียนคณะผู้บริหารเอง ก็ฝากให้ท่านติดตามด้วย เพราะว่า
คําพูดท่านแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมากๆ แต่การปฏิบัติก็ไม่เต็มที่เท่าไหร่ อย่างนี้ก็เป็นที่ครหา
ของท่านสมาชิกของแต่ละหมู่บ้าน ที่ท่านรับงาน เพราะว่ามันภาระของท่านสมาชิกที่จะไปตอบ
ปัญหากับชาวบ้านครับ และอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆขององค์กรเราครับที่ให้หน่วยงาน
และที่ให้ทุกหมู่บ้าน ได้ยืมใช้ ถือว่าเป็นหน้าตาของเขาเป็นการบริการให้พี่น้องประชาชน
เหมือนกับเมื่อวานที่ทางตํารวจเขายืมไป ที่มันตกหล่น จะไปโทษเจ้าหน้าที่ของเราก็ไม่ได้นะ
ครับ เพราะว่ายืมจากคนหนึ่งแล้วมาส่งกับคนหนึ่ง คือเก้าอี้ตกหล่น ตํารวจไม่รับผิดชอบ
เพราะว่าผมกลับไปพอดี ก็ไปเจอหล่นอยู่ที่ข้างถนนก็เลยเก็บขึ้นรถไป จะพูดว่าตํารวจตามหา
เก้าอี้ก็ไม่จริง ผมก็ขอฝากด้วยครับทุกหน่วยงาน ที่มายืมกับเราแล้ว และขอฝากเจ้าหน้าที่ของ
เราด้วยว่าเขาเอาไปเท่าไหร่ น่าจะลงบันทึกในการยืมด้วยว่าเอาไปเท่าไหร่ ของใช้เราจะได้ไม่สูญ
หาย แต่นี่ยังใหม่อยู่เลย ถ้าชาวบ้านมาพบเห็นแล้วเอาไปถือว่าเป็นความสูญเสียของเรา
เพราะว่าเป็นทรัพย์สมบัติขององค์กรของเรา เราต้องช่วยกันควบคุมดูแล และทุกท่านและครับที่
ติดตามการทํางานของคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ อันไหนที่สามารถแนะนําได้หรือจะเป็นประโยชน์
ต่อการทํางานก็ ก็สามารถมาอภิปรายนําเรียนให้ทราบได้ ไม่ใช่ว่าต่างฝ่ายต่างไม่เข้าใจซึ่งกัน
และกัน ไม่พูดในสิ่งที่ตัวอย่างจะทําและนอกเหนือจากกฎ ระเบียบ กฎหมายที่ตั้งไว้ มันก็เป็นที่
ไม่ประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่นเรา เราต้องยอมซึ่งกันและกัน ส่วนที่ท่านประธานพูดเกี่ยวกับยุบ
รวมกัน เราก็เห็นๆหลายที่มีการเลือกตั้ง ท้องถิ่นที่ที่จะยุบรวมนี้และครับ หมู่บ้านเล็กๆที่เขา
รู้จักคนนอกบ้านเยอะเขาก็ได้เข้ามาก็มี เช่น ตําบลบุ่งค้า บางครั้งหมู่บ้านเล็กๆแต่เขาสามารถ
เข้ามา 2 คน 3 คน ได้ หมู่บ้านใหญ่ๆก็ไม่ได้เข้าสักคนก็ยังได้ ก็ไม่ได้ว่าถือเป็นของอนาคต

-10วันข้างหน้า เป็นวาสนาเป็นความโชคดีของเราอาจเป็นได้ ไม่ว่าว่าวันข้างหน้าทั้งฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา ขอให้โชคดี ได้เข้ามาร่วมงานร่วมกันในตรงนี้ วันที่ 18 ตุลาคม 2560 เป็นวัน
สุดท้ายของสภาแห่งนี้ ที่เราเข้ามาก็จะครบ 3 ปี ก็ถือว่าเราทําหน้าที่ได้ตามมาตรฐานของเรา
ในการทําหน้าที่ในเขตตําบลป่าไร่ของเรา ขอบคุณครับ
ประธานสภา เชิญท่านนายก
นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมศักดิ์ บุญเรือง นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าไร่ เกี่ยวกับหม้อไฟ เนื่องจากว่าหม้อไฟไม่มีจากไฟฟ้ามุกดาหาร
เราต้องจองรอคิวครับ ก็อยากรู้รายละเอียดเร็ว ผมจะได้โทรประสานทางผู้จัดการทางการไฟฟ้า
มุกดาหารว่า มันเป็นจริงไหมในลักษณะนี้ ลักษณะที่เขาออกตัว ผมก็ไม่เชื่อเขา ยังไงเขาก็เบิก
ไปแล้วนะครับ เขาก็บอกว่ามันไม่ใช่ความผิดของพวกผม ผมก็เสียหายอยู่ แต่ถ้าว่าเขายังไม่มา

ติดตั้งให้ในลักษณะนี้ ถึงอย่างไรก็แล้วแต่ ยังไงภายในอาทิตย์นี้และผมจะไปติดตามให้ ก็ขอ
เรียนชี้แจงแค่นี้ครับ
ประธานสภา ท่านสมาชิกท่านอื่น
ครับ คงไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี ครับสําหรับวันนี้ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ในการประชุมสภาทุก
ครั้งนี้ ในอภิปรายของทุกท่านในที่ประชุมแห่งนี้ อาจใช้คําพูดผิดบ้าง ถูกบ้าง เป็นธรรมดาขอ
ฝากอย่าไปถือโทษโกรธกัน เพราะเราคือนักการเมืองระดับท้องถิ่น ไม่ใช่นักการเมืองสมัครเล่น
ระดับท้องถิ่น สําหรับวันนี้ผมขอปิดการประชุมสภา ในวันนี้เพียงเท่านี้ 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

