รายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน
สมัยวิสามัญ (สมัยที่ 1) ครัง้ ที่ 1
วันพุธที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน
กิจการสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน
สมัยวิสามัญ (สมัยที่ 1 ) ครั้งที่ 1
วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน
*************************************
-

ผู้เข้าประชุม

- ผู้ลาประชุม
- ผู้ไม่มาประชุม
- ผู้เข้าร่วมการประชุม
ผู้เข้าประชุม
1. นายทวี
2. นายศิวโรจน์
3. นายลาพัง
4. นายชาติชาย
5. นายจานงค์
6. นายสังวาลย์
7. นางสาวอาพร
8. นางสมบัติ
9. นายเฉลียว
10. นางสาวสุปราณี
11. นายสงบ
12. นายสมาน
13. นายส่วน
14. นางทองสุข
15. นายศุภฤกษ์

๑๕

คน

2
5

คน
คน
คน

สุขโภชน์
ปันแอ
ทองแสง
บุญจันทรง
บุญน้อย
ทองแก้ว
มีอินถา
พูนพิน
เพชรใส
ตะโค้
มีอินถา
มูลทอง
น้อยบุตร
ใจกัน
แข่งขัน

ผู้ลาประชุม
1. นายนเรศ ตะโค้
2. นายสายลม หลงมา
ผู้ขาดประชุม -

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน หมู่ที่ 2
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน หมู่ที่ 4
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน หมู่ที่ 4
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน หมู่ที่ 8
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน หมู่ที่ 8
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน หมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน หมู่ที่ 9
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน

ตาแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน หมู่ที่ 2
ตาแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน หมู่ที่ 10

ผู้เข้าร่วมการประชุม 5 คน
1.
2.
3.
4.
5.

นายสุรชัย
นางสายฝน
นางจิราภา
นายวุฒชิ ัย
จ.ส.ต.อนุวัฒน์

ฉลอม
กาญจน์แก้ว
ภูแช่มโชติ
กว้างยาว
เตชัย

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

หัวหน้าสานักปลัด
ผอ.กองคลัง
เจ้าพนักงานธุการ
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

เริ่มประชุมเวลา 9.30 น.
เลขานุการฯ

ระเบียบวาระที่ 1
ประธานฯ
ผอ.กองคลัง

นายส่วน น้อยบุตร
นายลาพัง ทองแสง
นายจานงค์ บุญน้อย
ผอ.คลัง

บัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดินมาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว
เรียนเชิญท่านประธานสภาฯ เปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระฯ
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ในการประชุมในนี้ท่านส.อบต.สายลม หลงมา และท่านส.อบต.นเรศ ตะโค้ ได้ลา
ประชุม ในโอกาสนี้เปิดโอกาสท่านสมาชิกในที่ประชุมแจ้งเรื่องที่ประสงค์จะให้ที่
ประชุมได้รับทราบ
รายงานฐานะการเงิน ณ วันที่ 22 กันยายน 2563
รายรับ
ประมาณรับจากรายได้ 15,500,000.- รับจริง 13,465,335.33 ต่ากว่า
ประมาณการ 2,034,664.67
ประมาณรับจากเงินอุดหนุน 14,500,000.- รับจริง 11,887,952 ต่ากว่า
ประมาณการ 2,612,048.รายจ่าย
ประมาณจ่ายจากรายได้ 15,500,000.- จ่ายจริง 11,954,181.65 ต่ากว่า
ประมาณการ 3,545,818.35
ประมาณจ่ายจากเงินอุดหนุน 14,500,000.- จ่ายจริง 13,825,561.80 ต่ากว่า
ประมาณการ 674,438.20
ถนนคสล.หมู่ที่ 9 งานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2563
ตอนนี้ได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผิวจราจรก็รู้สึกว่าสวยงามเรียบร้อยดีกว่า
ปีที่ผ่านมาด้วย ขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
ชาวบ้านเข้าไปขุดจิ้งหรีดแล้วไปขุดทาให้ท่อน้าไประปาแตกเสียหาย ก็ขอแจ้ง
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ เบื้องต้นตนให้ผู้ก่อเหตุซื้อวัสดุไปต่อซ่อมแซมให้แล้ว
ใครทาให้เสียหายก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
สอบถามเรื่องเกี่ยวกับงบวางท่อประปาจากหมู่ที่ 7 มาถึงหมู่ที่ 1 งบเจ็ดแสนกว่า
บาทประมูลงานแล้วเหลือสามแสนกว่าบาท เงินที่เหลือจ่ายยังจะสามารถนามาใช้
วางท่อได้หรือไม่ อย่างไร
เป็นเงินเหลือจ่ายที่นามาใช้ในการวางท่อ แล้วภายหลังจากการประมูลงานยังมีเงิน
เหลือจ่ายอีก เข้าใจว่าไม่น่าจะขอนาเงินที่เหลือมาใช้ได้อีก ซึ่งต้องส่งคืนคลังและ
รายละเอียดประกอบแบบงานก่อสร้าง ก็ไม่สามารถระบุได้อีกว่าเป็นท่อน้าไทเพราะ
เกรงว่าจะเป็นการล็อคสเปควัสดุก่อสร้างอีก

ปลัดฯ

ท้องถิ่น
ที่ประชุมฯ

ปลัดฯ

ที่ประชุมฯ
ระเบียบวาระที่ 2
ประธานฯ
ที่ประชุมฯ

-๒1. เรื่องการเก็บค่าน้าประปา หลายท่านก็คงแปลกใจที่ทราบว่าค่าน้าประปาของ
อบต.เราเก็บได้ร่วมล้านกว่าบาทแล้ว ขอเรียนว่านับแต่ที่เราปรับปรุงอัตราเรียกเก็บ
ค่าน้าประปามาตั้งแต่ปีพ.ศ.2558 แล้ว เราก็มีรายได้จากกิจการประปาเพิ่มมากขึ้น
แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะบริหารกิจการประปา โดยไม่ต้องอาศัยงบช่วยเหลือจาก
งบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจาปี แต่เราต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายทั่วไปมา
ช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายของกิจการประปา ปีละเป็นล้านบาท จะเรียกว่า
กิจการประปาของอบต.วังดินมีกาไรได้อย่างไร การพิจารณากาหนดค่าธรรมเนียม
การใช้น้าประปาก็ควรที่จะทาการพิจารณาทบทวนในทุกๆระยะห้าปี เพื่อให้
สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตน้าประปา
2. เราได้รับแจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจาปี 2564 สองรายการซึ่งซ้า
กับกิจกรรมโครงการที่อบต.วังดิน ได้รับมาในปี 2563 จึงได้ประสานกับท่าน
อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ซึ่งท่านได้แนะนาให้ทาเรื่องขอเปลี่ยนแปลงโครงการ/สถานที่
เข้าไปก่อน ได้หรือไม่ก็ค่อยว่ากันเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ถึงขณะนี้ยังคิดไม่ออก คิดไม่ทัน
ก็จะลองให้กองช่างได้พิจารณาดูก่อน หากไม่มีทางออกก็ส่งเงินคืนคลังไปครับ
รับทราบ
1.1 รายงานผลการดาเนินการจัดหาครุภัณฑ์การเกษตรรายการเครื่องพ่น
ฝอยละอองงบประมาณ 95,000.-บาท ประจาปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.
2562 ตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้ง
ที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562
สืบเนื่องจากการที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นละอองฝอยเพื่อ
ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไข้เลือดออกในปีที่ผ่านมา ซึ่งสภาอบต.
วังดินมีมติอนุมัตใิ ห้จัดซื้อได้ตามญัตติที่เสนอปรากฏว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้น
เจ้าหน้าที่ก็ได้พยายามติดต่อผู้รับจ้างซ่อมอุปกรณ์ครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควันและ
เครื่องพ่นละอองฝอยที่มีอยู่ของอบต.วังดิน ซึ่งก็ปรากฏว่าสามารถติดต่อกับผู้รับจ้าง
ซ่อมครุภัณฑ์ดังกล่าวให้สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว จึงไม่ได้จัดซื้อเครื่องพ่น
ละอองฝอยตามที่ขออนุมัติจากสภาอบต.วังดิน แต่ประการใด จึงรายงานต่อสภา
อบต.วังดิน เพื่อโปรดทราบในการประชุมนี้ครับ
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดินสมัยสามัญ(สมัยที่ 3)
ครั้งที่ 2 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563
เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมคราวที่แล้ว ก่อนที่จะทาการ
ขอมติรับรองรายงานการประชุม
ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมฯและมีมติรับรองรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลวังดินสมัยสามัญ (สมัยที่ 3) ครั้งที่ 2 เมื่อวันพฤหัสบดีที่
13 สิงหาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์

-๓ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องด่วน (ถ้ามี)

นายอนุวัฒน์ เตชัย

ขออนุญาตรายงานชี้แจงสาธารณูปโภคเสียหายจากอุทกภัยน้าหลากช่วงเดือน
สิงหาคมถึงกันยายน 2563 แบ่งความเสียหายออกเป็น 2 ช่วง
(1) ช่วงแรก วันที่ 2 สิงหาคม 2563 เกิดความเสียหายจากน้าไหลหลากกัดเซาะ
ถนนเข้าสู่ที่ทากินของประชาชน จานวน 7 จุด
จุดที่ 1 รางระบายน้าในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1
จุดที่ 2 - 3 ถนนลูกรังสายหลังวัดพุทธบาทเขาผึ้ง หมู่ที่ 2
จุดที่ 4 – ๗ ถนนลูกรังทางเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 3
ประมาณการซ่อมแซม จานวน 36,000.-บาท
(2) ช่วงที่สอง วันที่ 22 สิงหาคม 2563 สิ่งสาธารณูปโภค จานวน 15 จุด
ประมาณการซ่อมแซม 13 จุด แต่สามารถซ่อมแซมได้ 12 จุด ดังนี้
หมู่ที่ 1 จานวน ๒ จุด
- จุดที่ ๑ ถนนลูกรังสายบ้านวังดิน – บ้านยางจุ้ม
- จุดที่ ๒ ถนนลูกรังสายบ้านวังดิน - ตาบลขุนฝาง
หมู่ที่ 2 จานวน 3 จุด
- จุดที่ 1 ถนนลูกรังสายหลังวัดพุทธบาทเขาผึ้ง
- จุดที่ 2 ถนนลูกรังสายหลังวัดพุทธบาทเขาผึ้ง
- จุดที่ 3 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดพุทธบาทเขาผึ้ง
หมู่ที่ 4 จานวน 2 จุด
- จุดที่ ๑ ลาเหมืองดินข้างห้วยสว่าง (เครื่องจักรเข้าพื้นที่ไม่ได้)
- จุดที่ 2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดยางโทน
หมู่ที่ 5 จานวน 1 จุด
- จุดที่ ๑ ถนนลูกรังสายหนองตูบลี้
หมู่ที่ 6 จานวน 2 จุด
- จุดที่ 1 ถนนดินเส้นทางเข้าพื้นที่การเกษตรบริเวณนานายบุญชู เขตขาม
- จุดที่ 2 ถนนดินเส้นทางเข้าพื้นที่การเกษตรบริเวณนานายลอย ฟองสีถง
หมู่ที่ 7 จานวน 2 จุด
- จุดที่ 1 ถนนลูกรังสายบ้านวังข่า - บ้านห้วยโปร่ง
- จุดที่ 2 ถนนลูกรังสายข้างสระเก็บน้าบ้านวัง
หมู่ที่ 10 จานวน ๑ จุด
- จุดที่ 1 ถนนดินเส้นทางเข้าพื้นที่การเกษตรบริเวณฝายกานันชั้น
รวม 13 จุด ประมาณการซ่อมแซม จานวน 145,260.-บาท
หมายเหตุ เนื่องจากปัจจุบันจุดที่ ๑ ลาเหมืองดินข้างห้วยสว่าง หมู่ที่ ๔ พืชไร่ของ
เกษตรกรยังไม่ได้เก็บเกี่ยว เครื่องจักรยังไม่สามารถเข้าดาเนินการซ่อมแซมได้ ทาให้
คงเหลือจุดที่ต้องเข้าดาเนินการซ่อมแซม จานวน 12 จุด

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

ปลัดฯ
หัวหน้าสานักปลัดฯ

-๔(3) ในวันที่ 2 กันยายน 2563 ได้รับแจ้งเพิ่มเติมในที่ประชุมร่วมท้องที่
ท้องถิ่น เพิ่มเติมอีกจานวน 3 จุด
จุดที่ ๑ ถนนลูกรังสายวังข่า – ห้วยโปร่ง หมู่ที่ 7
จุดที่ ๒ ถนนลูกรังสายวังข่า – ห้วยโปร่ง หมู่ที่ 7
จุดที่ ๓ ถนนคอนกรีตสายบ้านห้วยปอบ - สระหลวง หมู่ที่ 8
ประมาณการซ่อมแซม จานวน 27,300 บาท
รายงานต่อที่ประชุมรับทราบ
รับทราบ
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จานวน 4 โครงการ งบประมาณ จานวน 552,100.-บาท
๑).จัดซื้อสายดับเพลิงพร้อมข้อต่อ งบประมาณ จานวน ๑๗,๐๐๐.-บาท
๒).โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเท้าบริเวณสานักงาน อบต.วังดิน
งบประมาณ จานวน ๕๕,๗๐๐.-บาท
๓).โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลวังดิน งบประมาณ จานวน
๘๘,๓๐๐.-บาท
๔).โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลวังดิน งบประมาณ จานวน
๓๙๑,๑๐๐.-บาท
มอบหมายหัวหน้าส่วนราชการชี้แจงตามประเด็น
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังดินขอเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
วังดินเพื่อพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563
หลักการและเหตุผล
เพื่อให้การปฎิบัติราชการการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ
และเพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงมีความจาเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายที่
เหลือจ่ายหรือไม่มีความจาเป็นต้องจ่าย มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27 “การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอานาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น”

-๕โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ สานักปลัด
งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ดับเพลิง
1. จัดซื้อสายดับเพลิงพร้อมข้อต่อ ตั้งไว้ 17,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายดับเพลิงพร้อมข้อต่อแบบสวมเร็ว ชนิดทองเหลือง ขนาด
1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร จานวน 2 เส้น ๆ ละ 8,500.-บาท ความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ :
สานักปลัด
โอนลดจาก รายการค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา ตั้งไว้ 100,000-บาท คงเหลือ
ก่อนโอน จานวน 62,300.-บาท โอนลด จานวน 17,000-บาท
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเท้าบริเวณสานักงานองค์การบริหาร
ส่วนตาบลวังดิน ตั้งไว้ 55,700.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ทางเท้าบริเวณสานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน ขนาดกว้าง 4.50 เมตร
ยาว 16.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในด้านบริหาร
ทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป เจ้าของงบประมาณสานักปลัด
โอนลดจาก รายการเงินเดือนพนักงารส่วนตาบล(กองช่าง) งบประมาณตั้งไว้
จานวน 523,300.-บาท คงเหลือก่อนโอนจานวน 224,880-บาท โอนลด
จานวน 55,700.-บาท
3. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลวังดิน ตั้งไว้ 88,300.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลวังดิน เทพื้นทางเข้า หนา 0.10
เมตร จานวน 124 ตร.ม. ปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12x12 นิ้ว จานวน 82
ตารางเมตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เจ้าของงบประมาณสานักปลัด
โอนลดจาก รายการเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล(กองช่าง) งบประมาณตั้งไว้
523,300.-บาทคงเหลือก่อนโอน 169,180.-บาท โอนลดจานวน 88,300.-บาท
4. โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลวังดิน ตั้งไว้ 391,100.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลวังดิน ความยาว 110 เมตร
ตามแบบแปลนที่กาหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เจ้าของงบประมาณ
สานักปลัด

-๖-

ประธานฯ
นายจานงค์ บุญน้อย

หัวหน้าสานักปลัดฯ

ประธานฯ
ที่ประชุมฯ

โอนลดจาก
1. รายการเงินเดือนนายก/รองนายก ตั้งไว้ จานวน 514,080.-บาท คงเหลือก่อน
โอน จานวน 188,110.-บาท โอนลดจานวน 188,110.-บาท
2. รายการเงินเดือนค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก ตั้งไว้จานวน
42,120.-บาท คงเหลือก่อนโอนจานวน 42,120.-บาท โอนลด จานวน
42,120.-บาท
3. รายการเงินเดือนค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ตั้งไว้ 42,120.-บาท
คงเหลือก่อนโอน 42,120.-บาทโอนลด 42,120.-บาท
4. รายการเงินเดือนค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก ตั้งไว้ 86,400.-บาท
คงเหลือก่อนโอน 86,400.-บาท โอนลด 86,400.-บาท
5. รายการเงินเดือนพนักงารส่วนตาบล(กองช่าง)งบประมาณตั้งไว้ 523,300.บาทคงเหลือก่อนโอน 80,880.-บาท โอนลดจานวน 32,350.-บาท
เปิดโอกาสที่ประชุมอภิปรายซักถาม
ถนนคอนกรีตข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความยาวไปจนสุดกาแพงหรือไม่
เหล็กดัดเราให้เป็นเหล็กหรือแสตนเลส ตนเห็นว่าน่าจะทาเป็นรั้วโปร่งหน่อยสามารถ
มองเห็นไปทางด้านหลังได้ อีกประเด็นหนึ่งก็อยากทราบว่าทางอบต.เรายังมีการ
ติดตามเสนอโครงการสร้างสนามกีฬา สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ หรือไม่อย่างไร
อยากให้อบต.เราได้ติดตามโครงการกิจกรรมด้านนี้
กล่าวว่าถนนคอนกรีตข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กว่ามีความยาวเท่ากับความยาวพื้นที่
ทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลวังดินได้ขอใช้ประโยชน์สาหรับโครงการก่อสร้างรั้วด้าน
ติดกับสนามกีฬาเป็นลักษณะทึบสูงประมาณ 1 เมตร ด้านบนติดเหล็กดัดเหมือน
ด้านหน้า ส่วนรั้วด้านหลักเป็นลักษณะก่อทึบเพื่อความปลอดภัยท ส่วนโครงการ
ก่อสร้างสนามกีฬา/สวนสาธารณะยังไม่ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานอื่นอยู่ระหว่างประสานกองช่างสารวจออกแบบอยู่
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายซักถามเพิ่มเติม ก็ขอมติที่ประชุมอนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 4 โครงการ
งบประมาณจานวน 552,100.-บาท
มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน
4 โครงการ งบประมาณ 552,100.-บาท (เสียงเอกฉันท์)
4.2 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จานวน 3 โครงการ งบประมาณ 552,100.-บาท
1).จัดซื้อสายดับเพลิงพร้อมข้อต่อ งบประมาณจานวน 17,000.-บาท
2).โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเท้าบริเวณสานักงานอบต.วังดิน
งบประมาณจานวน 55,700.-บาท
3).โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลวังดิน งบประมาณ
จานวน 88,300.-บาท
4).โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลวังดิน งบประมาณ
จานวน 391,100.-บาท

ปลัดฯ

ประธานฯ
ที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ ๕
นายเฉลียว เพชรใส

นายส่วน น้อยบุตร

-๗สืบเนื่องจากการเสนอญัตติที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดินได้พิจารณาอนุมัติ
ในวาระการประชุมก่อน แต่เนื่องจากไม่สามารถจัดหาและก่อหนี้ผูกพันได้ทันใน
ปีงบประมาณนี้จึงขออนุมัติกันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพันต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลวังดินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 ข้อ 59 “ในกรณีที่มี
รายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจาเป็น
จะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกัน
เงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”จึงขอเสนอญัตติมาเพื่อโปรด
นาเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดินในสมัยประชุมนี้
เปิดโอกาสที่ประชุมอภิปรายซักถาม ก่อนที่จะทาการขอมติที่ประชุม
ไม่มีผู้ใดอภิปรายซักถาม และมีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จานวน 3 โครงการ
งบประมาณ จานวน 552,100.-บาท ตามรายการที่ได้เสนอญัตติ (อนุมัติด้วยเสียง
เอกฉันท์)
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ตอนนี้ก็มีประชาชนเข้ามาเที่ยวพักผ่อนที่น้าตกวังดินมากขึ้นแล้ว แต่ที่ตนสังเกต
เห็นว่าต้นวัชพืชข้างทางเข้าไปยังน้าตกขึ้นรกมากตั้งแต่สามแยกทางไปเหล่าป่าสา
จนถึงลานจอดรถบริเวณหน้าน้าตกหญ้าขึ้นรกมาก จึงของฝากท่านผู้บริหารฯได้
พิจารณาดูแลในเรื่องนี้ด้วย ในเวลาที่ผ่านมานี้ก็มีพายุเข้าบ้านเราเป็นระยะๆก็หลาย
ลูกอยู่ สร้างความเสียหายต่อสาธารณูปโภคของเราพอสมควรแต่น้าที่เข้าอ่างก็มีอยู่
บ้างไม่มากเท่าที่ควร
เรื่องค่าน้าประปา ทุกเดือนที่เคยเก็บมาก็ไม่กี่ร้อย แต่มาเดือนที่ผ่านมานี้พันเก้าร้อย
กว่าบาท ทั้งที่ได้ใช้น้าเพียงครึ่งเดือน ท่านสมาชิกก็คงได้คงเคยเห็นแล้ว ผมเองก็ไม่
สบายใจ ได้พบเจอคุณอดุลย์ก็ได้รับคาตอบว่าเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแล้ว ปรากฏว่าท่อรั่ว
ตรงมาตรน้า ผมก็ไม่สบายใจ เมื่อถึงวันประชุมหมู่บ้านประจาเดือน ผมก็แจ้งเขาไป
แล้วว่าน้าประปาของอบต.มีการจัดเก็บแบบขั้นบันได(ก้าวหน้า) 20 หน่วยแรกก็
หน่วยละ 7 บาท หน่วยที่ 21-30 ก็หน่วยละ 9 บาท 30 หน่วยขึ้นไปก็หน่วยละ
12 บาท ก็ได้แจ้งให้ประชาชนได้รับทราบ ก็มีพี่น้องพูดแซวกันว่าประปาของหมู่ 9
ก็มีอยู่ ก็จะเก็บแบบบันไดเลื่อนเลย ผมก็ไม่สบายใจ ก็อยากเสนอความเห็นให้เก็บใน
อัตราคงที่เหมือนเมื่อก่อน เช่นว่าถ้าจะเก็บ 8 บาทก็ 8 บาทเลยจะได้หรือไม่
เพราะบางครั้งชาวบ้านก็ไม่ค่อยจะพอใจ ผมได้ยินก็ไม่สบายใจ เพราะผมเป็นสมาชิก
สภาอบต.ได้รับรู้ในที่ประชุมสภาอบต.ไปแล้ว บางครั้งน้าใสบางครั้งเปิดมาขุ่นมัว
เหมือนน้าข้าว ก็ไม่รู้สาเหตุเพราะว่าเป็นเพราะอะไร ใส่สารเยอะไปหรือเปล่าหรือ
อย่างไร เพราะตอบชาวบ้านไม่ได้แจ้งฝ่ายบริหารได้รับทราบ

-๘นายสังวาลย์ ทองแก้ว 1. อยากขอฝากเรื่องถนนสายการเกษตรทุกสายนะครับ เดี่ยวนี้มีน้าขังอยู่ใน
หลายสายนะครับ ขอให้คณะกรรมการเรื่องด่วนเข้าตรวจสอบด้วยซึ่งถนนถูก
น้ากัดน้าเซาะเสียหายใจจริงต้องการอยากให้ซ่อมแซมเสียทีเดียวเหมือนปีที่แล้ว
เพราะถนนพังมานานแล้ว ถนนลูกรังสายการเกษตรทุกๆสาย
2. ขอฝากทางสภาฯเรื่องไฟฟ้าหน้าอบต.ออกไปทางหมู่ 9 ก็มีราษฎรหมู่ 4 หมู่ 9
สอบถามผมมาว่าเรื่องไฟฟ้าจะทาอย่างใดถึงจะขอได้ หากมีแนวทางที่จะทาได้ก็ให้
พูดคุยกัน
นายจานงค์ บุญน้อย
ในฐานะกรรมการเรื่องด่วนประจาสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน การจะ
พิจารณาดาเนินการในเรื่องใดก็อยากให้เป็นปัญหาทุกข์ร้อนของประชาชนที่แจ้งเข้า
มาหรือการมีท่านสมาชิกฯแจ้งเป็นเรื่องด่วนเข้ามา เราจึงจะมีออกไปตรวจสอบ แต่
จะให้ออกไปตรวจสอบทั้งหมดโดยไม่ระบุจุดที่ต้องการให้ไปตรวจสอบเป็นการ
เฉพาะ คงจะดาเนินการให้ไม่ได้ หากมีการแจ้งในที่ประชุมแล้วท่านประธานสภาฯได้
มอบหมายให้คณะกรรมการเรื่องด่วนประจาสภาฯได้ออกดาเนินการตรวจสอบแล้ว
รายงานต่อประธานสภาฯต่อไปครับ อยากให้มีแบบแผนการทางานอย่างนี้ครับ
ผู้บริหารท่านก็ยังให้โอกาสทุกท่านทุกฝ่ายได้ร่วมกันทาหน้าที่
นายชาติชาย บุญจันทรง ในกรณีนี้ถนนลูกรังทุกสายไปดูสายไหนก็เป็นหมด กรณีเกิดขึ้นก็ในสมัยของช่างแต่
ละคน กรณีหมู่ 10 ก็ช่างแมนตรงนั้นก็สิบกว่าปีมาแล้วลูกรังตรงนั้นก็หาย ตอนนั้น
ผมเองก็ยังไม่ได้เข้ามา ตอนนี้มาดูได้ถนนของหมู่ 10 ไปห้างผม เป็นร่องน้าเหลือ
แค่หนทางรถเดินเส้นผ่ากลางอย่างเดียว ตอนสมัยของหมู่ที่ 2 ไปเป็นคอนกรีตไป
หมดแล้ว แต่น้าก็ยังกัดเซาะอยู่ ตอนนั้นลึกถึงกลางหน้าแข้ง ผมก็แจ้งอย่างนี้
ผลสุดท้ายก็มีการเอาดินไปเทลงกัน ตอนนี้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติของดินฟ้า
อากาศ น้ามาแรงก็แรง ปีนี้น้ามาแรงก็ท่วมหมดทุกอย่าง สระก็ท่วม ต้องช่วยกัน
ดูแล
ประธานฯ
ช่วงนี้ถนนการเกษตรทุกสายของตาบลวังดินก็จะได้รับความเสียหาย ฝนตกหนัก
มากน้าไหลหลากเซาะถนน สมัยก่อนผู้บริหารฯก่อนหน้าท่านนายกวิรัตน์ ก็จะทา
การซ่อมแซมเลยฝนตกลงมาอีกก็พังเสียหายอีก พอมาถึงท่านนายกวิรัตน์ ท่านจะรอ
ก่อนจนกว่าจะหมดฝน ท่านก็จะพิจารณางบประมาณออกมาซ่อมแซมอย่างที่เคย
เห็นเสนอญัตติต่อสภาฯจ่ายขาดเงินสะสมปรับปรุงถนนลูกรังทุกกเส้น จนกระทั่ง
สตง.ท้วงติง ตอนนี้การจะปรับปรุงถนนการเกษตรก็ควรจะอยู่ในงบปกติต้องมีการ
ปรับแผนฯ

ปลัดฯ

-๙ทั้งหมดก็เป็นเรื่องที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพปัญหาและความต้องการของพื้นที่
ปัญหาของประชาชนในพื้นที่ กับความพยายามปรับการทางานเพื่อบริการประชาชน
1. เรื่องของไฟฟ้า เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่กองช่าง ที่ดูแลงาน
ไฟฟ้า กรณีที่หมู่ 3 มีราษฎรที่มีความต้องการไฟฟ้าบริเวณถนนสายซอยข้างวัดยาง
จุ้ม ทางเจ้าหน้าที่ก็บริการจัดทาเตรียมเอกสารเพื่อบริการอานวยความสะดวกแก่
ประชาชน แต่การขอให้มีการใช้ไฟส่องสว่างสาธารณะนี้ช่างอบต.บอกว่าจะต้องมี
การลากสายเส้นหนึ่งที่เรียกว่า “สายดับ”เป็นค่าใช้จ่ายที่ท้องถิ่นจะเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่ายก็ประมาณหนึ่งแสนแปดหมื่นกว่าบาท ประมาณการจากการของไฟฟ้า
แล้วทาหนังสือถึงผู้ที่ร้องขอให้นาเข้าสู่ที่ประชุมประชามคมของหมู่บ้านเพื่อเสนอให้
มีการปรับแผนฯและตั้งงบประมาณรายจ่ายของท้องถิ่นในปีต่อไป
2. ประชาคมหมู่ 4 ต้องการให้การเปลี่ยนแปลงโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณพ.ศ.2564 นั้นก็มีขั้นตอนกระบวนดาเนินการโดยเริ่ม
จากการออกสารวจสถานที่ตั้งของโครงการ ประชุมซักซ้อมทาความเข้าใจกับ
ประชาชน จัดเตรียมเอกสารยินยอมในที่ดิน การเสนอการปรับปรุงแผนพัฒนาตาบล
และการเสนอญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2564 ซึ่งตอนนี้อยู่ที่ขั้นตอนแรก คือการสารวจสถานที่ไป
พร้อมๆกับการประชุมซักซ้อมความเข้าใจกับประชาชนที่เกี่ยวข้อง
สาหรับที่ดินของเอกชนนั้นมีมติครม.ซักซ้อมแนวทางการจัดเตรียมเอกสารเพื่อให้
หน่วยราชการเข้าทาประโยชน์เพื่อบริการสาธารณะ ตอนนี้ได้ซักซ้อมให้ต้อง
จัดเตรียมเอกสารซึ่งกาหนดให้ต้องทาไว้จานวน 4 ชุดในกรณีที่เป็นที่ดินเอกชน
คือถนนที่เรากาลังพูดถึงนี้มีความยาว 1 กิโลเมตร โดย 700 เมตรแรกเป็นทาง
สาธารณะ แต่มีอีก 300 เมตรช่วงหลังนั้นเป็นแนวที่ดินของเอกชนโดยมีข้อ
กาหนดให้ต้องทาการโอนอุทิศได้เมื่อถึงคราวที่จะต้องมีการรังวัดที่ดินก็ต้องคอย
ติดตามดูว่าการพูดคุยแก้ไขปัญหาในที่ทางของเอกชนจะจบกันอย่างไร แต่ใน
ปีงบประมาณพ.ศ.2564 นี้คงแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ทันแล้ว ถึงกลางปีหน้าตอน
จะปรับแผนปี 2565 ทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2565 หมู่ที่ 4
จะดาเนินการในเรื่องนี้สาเร็จหรือไม่ ต่อไปครับ
3. เรื่องการขยายเขตไฟฟ้าสายหน้า อบต. หลักเกณฑ์การขอขยายเขตไฟฟ้าของ
ประชาชนนั้น ให้ผู้ที่มีความต้องการขอขยายเขตไฟฟ้ารวมกลุ่มประสานกับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคโดยตรง ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการการไฟฟ้าฯจะสบทบให้ 50% ส่วน
ที่เหลือกลุ่มที่ต้องการขอขยายเขตไฟฟ้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง

นางทองสุข ใจกัน

ปลัดฯ

นายศิวโรจน์ ปันแอ

นายส่วน น้อยบุตร

ประธานฯ

ที่ประชุม

-๑๐4. คาน้าประปาก็ยังเก็บเหมือนเดิมครับ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง อบต.ก็ยืนยันถึง
คุณภาพน้าที่ผ่านการผลิตจากระบบประปาของเรา อัตราเรียกเก็บนี้ก็เก็บมาตั้งแต่
พ.ศ.2558 แล้ว
เรียนถามว่าประปาหมู่ 9 ต้องใช้สายน้าสองสายใช่หรือไม่ เพราะมีลูกบ้าน
สอบถามว่าน้าประปาบ้านทองสุขไหลหรือเปล่าตนตอบว่าไหลแต่ของเขาไม่ไหล
สรุปว่าหมู่ 9 ใช้น้าของประปาหมู่ 4 ด้วยหรือไม่ หรือใช้แต่ของหมู่ 7 จุดเดียว
ประปาของหมู่ 9 ใช้ประปาจากสองครับ โซนไหนใช้ของจุดไหน ต้องสอบถาม
ช่างประปาที่รับผิดชอบดูแลอยู่ ไม่แน่ใจข้อมูลแล้วตอบเกรงจะผิดพลาด ขอให้
สอบถามและพูดคุยกันนอกรอบหลังเลิกประชุมครับ
ความเดือดร้อนของพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้าป่าไหลหลาก ขอแจ้ง
เพิ่มเติมเป็นบ้านของนางนา บ้านอยู่ติดกับชัยนามวัสดุก่อสร้างฝั่งตรงข้ามเหมือง
พื้นบ้านคอนกรีตทรุดลง ก็พึ่งได้รับแจ้งเข้ามา ตนก็พึ่งทราบก่อนหน้านี้ไม่กี่วัน
ฝากผู้บริหารพิจารณาด้วยครับ
ขอสรุปอีกครั้งครับ เมื่อสักครู่ที่ได้พูดไปว่าไม่ได้หมายความว่าเสนอขอให้มีการลดค่า
น้าประปา แต่เสนอให้มีการเก็บในอัตราคงที่เช่นจะเก็บหน่วยละ 9 บาทก็ 9 บาท
คงที่ เพราะจะได้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งตาบล ไม่อยากให้เก็บแบบขั้นบันได
(ก้าวหน้า) ไม่ได้เจตนาจะให้ลดค่าน้า
จะตอบคาถามแทนท่านปลัดฯเลยนะครับ เก็บแบบปัจจุบันก็ดีอยู่แล้ว ขอให้ยุติ
การพูดคุยเรื่องนี้ การพิจารณาค่าน้าประปาไม่ใช่อยากจะเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนกัน
ได้เลย จะต้องมีการพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้าน หน่วยงานเราพัฒนาการ
บริหารระบบประปาอย่างต่อเนื่องมานานแล้ว สิ่งที่ควรทาคือช่วยกันปรับความ
เข้าใจกับราษฎรในพื้นที่
รับทราบ

ปิดประชุมเวลา 13.20 น.

