รายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน
สมัยสามัญ (สมัยที่ 1) ครั้งที่ 1
วันอังคารที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน
กิจการสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน
สมัยสามัญ (สมัยที่ 1) ครั้งที่ 1
วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน
- ผู้เข้าประชุม

*************************************
15
คน

- ผู้ลาประชุม
- ผู้ไม่มาประชุม
- ผู้เข้าร่วมการประชุม

2
-

คน
คน

7

คน

ผู้เข้าประชุม
1. นายทวี

สุขโภชน์

ตาแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน

2. นายศิวโรจน์

ปันแอ

ตาแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน

3. นายนเรศ

ตะโค้

ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน หมู่ที่ 2

4. นายชาติชาย

บุญจันทรง

ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน หมู่ที่ 2

5. นายจานงค์

บุญน้อย

ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน หมูท่ ี่ 3

6. นายสังวาลย์

ทองแก้ว

ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน หมู่ที่ 4

7. นางสาวอาพร

มีอินถา

ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน หมู่ที่ 4

8. นางสมบัติ

พูนพิน

ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน หมู่ที่ 5

9. นายเฉลียว

เพชรใส

ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน หมู่ที่

10. นางสาวสุปราณี

ตะโค้

ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน หมู่ที่ 7

11. นายสงบ

มีอินถา

ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน หมู่ที่ 8

12. นายสมาน

มูลทอง

ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน หมู่ที่ 8

13. นายส่วน

น้อยบุตร

ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน หมู่ที่ 9

14. นางทองสุข

ใจกัน

ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน หมู่ที่ 9

15. นายศุภฤกษ์

แข่งขัน

ตาแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน

ผู้ลาประชุม - คน
1.นายลาพัง

ทองแสง

ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน หมู่ที่ 1

2.นายสายลม

หลงมา

ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน หมู่ที่ 10

ผู้ไม่มาประชุม - คน
ผู้เข้าร่วมการประชุม 7 คน
1. นางสายฝน

กาญจน์แก้ว

ตาแหน่ง ผอ.กองคลัง

2. นายสุรชัย

ฉลอม

ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด

3. นายสุรชัย

โชคบัณฑิต

ตาแหน่ง ผอ.กองช่าง

4. นางพสชนัน

ฉลอม

ตาแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชานาญการ

5. นางสาวศาธิตา

รบชนะชัย

ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน

6. นางจิราภา

ภูแช่มโชติ

ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

7. นางวิริยา

ถาคา

ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เลขานุการฯ

บัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดินมาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว
เรียนเชิญท่านประธานฯเปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระฯ

ระเบียบวาระที่ 1
ประธานฯ
นายจานงค์ บุญน้อย

นายเฉลียว เพชรใส
นายสังวาลย์ ทองแก้ว

นายกฯ(ปลัดฯ)
ผอ.กองคลัง

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
แจ้ง ส.อบต.ลาพัง ทองแสง ลากิจเนื่องจากติดภารกิจส่วนตัวและเปิดโอกาสให้
ทุกท่านแจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ
1. แจ้ง ส.อบต.สายลม หลงมา ฝากแจ้งขออนุญาตลาประชุมในวันนี้ เนื่องจาก
บุตรสาวเดินทางกลับจากต่างประเทศ ก็จะขอกักบริเวณตนเองสักระยะหนึ่งก่อน
เกิดความวิตกเนื่องจากขณะนี้มีข่าวการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิท 19
2. หน้ากากอนามัยเคยไปขอรับทีส่ ถานพยาบาลแล้วปรากฏว่าเค้าไม่ให้มาต้องไป
ซื้อที่ ทีทีการ์เดนท์ ซึ่งต้องไปเข้าคิวซือ้ ที่ท่าปลาซื้อที่ร้านเหรียญทอง ของขาด
ตลาด โรงเรียนลูกชายก็ปิดเทอมแล้ว เห็นว่าปีนไี้ ม่ให้มีเรียนภาคฤดูร้อนป้องกันการ
ระบาดโรคโควิท 19
3. ไฟส่องสว่างสาธารณะดับ ที่เสาหมายเลข 2/3 1 ดวงครับ
ตอนนี้ลาเหมืองคสล.หมู่ 7 ก็ได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณผู้บริหารที่
ได้พิจารณาลาดับความสาคัญของการดาเนินโครงการเพื่อพัฒนาก่อนถึงฤดูฝนครับ
ขณะนี้การสูบน้าระยะไกลโดยการสนับสนุนเครื่องจักรของสานักงานปภ.พิษณุโลกก็
ได้ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ขอบคุณผู้บริหารที่ได้ดาเนินการในส่วนนี้ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
ป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้าที่กาลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ครับ
1.1 รายงานสถานะการเงินการคลังปีงบประมาณ 2563 (นายก)
ได้ให้ผู้อานวยการกองคลังเป็นผู้รายงานสภานะการเงินการคลังแทน
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 (ข้อมูลตามเอกสารท้ายวาระ ณ19ก.พ.2563)
- งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ตั้งรับไว้ 30,000,000.-บาท แยกเป็นรายได้ 15,500,000.-บาท ณ วันที่ 28มี.ค.
2563นี้มีรับเข้ามาแล้ว 6,499,133.10 บาท ได้จ่ายจากรายรับนี้ไปแล้วเป็นจานวน
เงิน 5,552,449.61 บาท ซึ่งจะเหลือเงินที่จะใช้ต่อในเดือนมีนาคม 2563 อยู่
946,683.49บาท
เงินอุดหนุน ตั้งรับไว้ 14,500,000.-บาท รับเข้ามาแล้ว 6,195,070.93บาท ใช้จ่าย
จากเงินอุดหนุนไปแล้ว 4,881,007.80บาท เหลือเงินอุดหนุนที่จะใช้ไป
1,314,063.13 บาท
เงินสะสม เหลืออยู่ 7,491,163.43 บาท
เงินทุนสารองเงินสะสม เหลืออยู่ 6,285240.98 บาท
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นายกฯ(ปลัดฯ)
หัวหน้าสานักปลัดฯ

งบเฉพาะการการประปา
ตั้งรับไว้ 2,720,000.- บาท แยกเป็นค่ามาตรน้า 1.5 ล้าน เก็บมาได้แล้ว 723,740.บาท รายได้เบ็ดเตล็ดจาพวกขอติดตั้งมิเตอร์ฯลฯ 14,040.-บาท แล้วได้มีการโอนงบ
ทั่วไปช่วยเหลือกิจการประปาแล้วเป็นจานวน 1แสน รวบรับของกิจการประปาเป็น
จานวน 837,780.-บาท จ่ายไปแล้ว 675,519.-บาท เหลือเงินที่จะใช้ได้อยู่อีก
162,261.-บาท
1.2 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (นายก)
ได้มอบหัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแทน
การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในปีงบประมาณ 2563 เป็นผลสืบ
เนื่องมาจากในฤดูฝนที่ผ่านมามีปริมาณน้าฝนค่อนข้างน้อยซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาการ
ขาดแคลนน้าภาคการเกษตรและน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคโดย
1. องค์การบริหารส่วนตาบลวังดินได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาในภาคการเกษตรโดย
การขุดบ่อดักน้า เนื่องด้วยในช่วงระยะเวลาดังกล่าวข้าวในนากาลังตั้งท้องออกรวง
น้าในนาแห้ง ก็ได้ประสานงานกับอาเภอเมืองอุตรดิตถ์ให้ประสานงานกับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์นาเครื่องจักรเข้าพื้นที่ขุดหลุมในลาคลอง ห้วยสาธารณะ
ตามธรรมชาติ จานวน 120 บ่อ โดยระยะเวลาดาเนินการก็ตั้งแต่ 17-30 ต.ค.2562
ได้ 120 บ่อ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 90,070.-บาท เป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิงและค่าเบี้ย
เลี้ยงเจ้าหน้าที่ ซึ่งสามารถช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้บางส่วน ส่วนที่เหลือข้าวก็ยืน
ต้นตายไม่สามารถให้ผลผลิตได้
2. องค์การบริหารส่วนตาบลวังดินจึงได้ร่วมสารวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบร่วมกับ
เจ้าหน้าที่เกษตรอาเภอเมืองอุตรดิตถ์ ปรากฏว่ามีพี่น้องเกษตรกรได้รับผลกระทบ
จานวน 411 ราย คิดเป็นพื้นที่นาข้าวที่เสี่ยหาย 2,396.25 ไร่ คิดเป็นจานวนเงิน
2,667,026.25 บาท ซึ่งเมื่อวันที่ 5 ก.พ.2563 จังหวัดอุตรดิตถ์โดยคณะกรรมการ
พิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(กชภจ.อุตรดิตถ์) ได้พิจารณาให้
ความเห็นชอบการพิจารณาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรของตาบลวังดิน แต่งบประมาณ
ของจังหวัดอุตรดิตถ์มีไม่เพียงพอจึงได้มีการประสานขอรับการช่วยเหลือจาก
กระทรวงการคลังต่อไป

ผอ.กองคลัง

-33. ด้านการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค องค์การบริหารส่วน
ตาบลวังดินได้ประสานขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้าระยะไกลจากสานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 พิษณุโลก เพื่อทาการสูบน้าจากแหล่งน้ามา
เติมลงยังแหล่งน้าดิบของระบบประปาในความดูแลรับผิดชอบหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4
โดยแบ่งการดาเนินงานออกเป็น 2 ช่วง
ช่วงแรกระหว่างวันที่ 6-31 ม.ค.2563 สูบน้าจากอ่างเก็บน้าห้วยสว่างใจมาเติมยัง
สระเก็บน้าดิบหมู่ 7 และสูบต่อมาลงที่สระหมู่ 1 และจากปลายคลองส่งน้าตาบล
บ้านด่าน เติมลงสระน้าดิบผลิตประปาหมู่ที 4 (ล่าง) ใช้งบประมาณรวม 534,218.บาท (มีเหตุเกิดภัยแล้งสภาวะวิกฤตที่บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย เครื่องจักรจึง
ออกไปให้ความช่วยเหลือก่อน ระหว่างวันที่ 1-10 ก.พ. 2563)
ช่วงที่สอง ระหว่างวันที่ 11-26 ก.พ.2563 ทาการสูบน้าจากปลายคลองส่งน้าตาบล
บ้านด่าน เติมลงสระน้าดิบผลิตประปาหมู่ที 4 (ล่างและบน) ใช้งบประมาณรวม
299,548.20-บาท และค่ากระแสไฟฟ้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านด่านแจ้งมา
เป็นจานวน 32,000.- บาท รวมค่าใช้จ่ายในระยะที่สอง จานวน 331,548.20 บาท
รวมทั้งโครงการที่ดาเนินการไปทั้งสองระยะ คิดเป็นงบประมาณจานวน
865,766.20 บาท ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารท้ายวาระครับ
4. มติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เห็นชอบให้มีการช่วยเหลือ
(1) มอบสิ่งของมูลค่า 33,000.-บาท ในการก่อสร้างบ้านที่เกิดเพลิงไหม้
เลขที่ 64 หมู่ 3 ตาบลวังดิน ของนายลาพูล ทิศมูล อายุ 49 ปี โดยใช้กาลังจิตอาสา
และประชาชนในพื้นที่ร่วมแรงร่วมใจในการก่อสร้าง
(2) พิจารณาให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบความเดือดร้อน
(ด.ช.อภิวัฒน์ ทองแก้ว) เด็กถูกทอดทิ้งหมู่ที่ 6 คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้มีการ
ช่วยเหลือด้านการเงินเพื่อเป็นค่าเครื่องอุปโภคบริโภคและหรือค่าใช้จ่ายในการครอง
ชีพตามความจาเป็นแก่นายพล ตันดี หัวหน้าครอบครัวซึ่งเป็นผู้ดูแล เด็กชาย
อภิวัฒน์ ทองแก้ว ครั้งละ 2,000.-บาท จานวน 3 ครั้งในปีงบประมาณนี้
ขอชี้แจงเพิ่มเติมกรณีการใช้งบประมาณเพื่อการดาเนินการสูบน้าจากแหล่งน้าเติม
สระเก็บน้าผลิตประปา จานวนกว่าแปดแสนกว่าบาท ตามที่หัวหน้าสานักปลัดฯได้
รายงานไปเมื่อสักครู่นะค่ะ มีรายละเอียดปรากฎอยู่ในเอกสารสรุปค่าใช้จ่าย
โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งรอบ 1 และรอบ 2 แนบท้ายวาระการประชุมแล้วค่ะ.

ผอ.กองช่าง
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(1)การดาเนินการโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งแบบยั่งยืน(งบค่าน้ามันจังหวัด
อุตรดิตถ์)ส่งโครงการรอบแรกแล้ว 2 โครงการ คาดเครื่องจักรจะเข้าดาเนินการ
เร็วๆนี้ (จังหวัดอนุมัติแล้ว)
1.โครงการขุดสระพักน้า ที่สาธารณะประโยชน์บ้านยางโทน หมู่ที่ 4
2.โครงการขุดลอกคลองห้วยสว่าง บ้านวังดินหมู่ที่ 1 และโครงการที่ยังไม่ได้
อีก 2 โครงการ
3.โครงการขุดลอกหน้าฝายชะลอน้า(ฝายหลวง) หมู่ที่ 8 ยาว 225 เมตร
ความกว้างสุด 140 เมตร ลึก 2.50 เมตร
4.โครงการขุดลอกสระสาธารณะบ้านห้วยปอบ หมู่ที่ 8 พื้นที่ 8,000 ตารางเมตร
ลึกเฉลี่ย 2 เมตร โครงการที่ส่งรอบ 2 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 จานวน
11 โครงการ(อยู่ระหว่างรอพิจารณา)
1.โครงการขุดลอกห้วยสว่าง หมู่ที่ 1 ความยาว 150 เมตร(บริเวณข้างวัดวังดิน)
2.โครงการขุดลอกห้วยสว่าง หมู่ที่ 2(จุดที่1) ความยาว 350 เมตร(บริเวณข้างทาง
ขึ้นวัดเขาผึ้ง-ฝายน้าล้น)
3.โครงการขุดลอกห้วยสว่าง หมู่ที่ 2(จุดที่2) ความยาว 300 เมตร(ฝายน้าล้นนานายนเรศ ตะโค้)
4.โครงการขุดลอกห้วยสว่าง หมู่ที่ 2(จุดที่3) ความยาว 425 เมตร(นานายนเรศ
ตะโค้-ท่อลอดเหลี่ยมถนนสายดงคอแลนค์)
5.โครงการขุดลอกห้วยโปร่ง หมู่ที่ 2 ความยาว 150 เมตร
6.โครงการขุดลอกห้วยสว่าง หมู่ที่ 4 ความยาว 725 เมตร
7.โครงการขุดลอกคลองบ้านหนองป่าไร่ หมู่ที่ 5 ความยาว 925 เมตร
8.โครงการขุดลอกห้วยขุนห้วยโปร่ง หมู่ที่ 6(จุดที่1) ความยาว 1200 เมตร
9.โครงการขุดลอกห้วยขุนห้วยโปร่ง หมู่ที่ 6(จุดที่2) ความยาว 225 เมตร
10.โครงการขุดลอกห้วยขุนห้วยโปร่ง หมู่ที่ 6(จุดที่3) ความยาว 425 เมตร
11.โครงการขุดลอกห้วยสว่าง หมู่ที่ 10 ความยาว 675 เมตร

-5โครงการที่จะส่งในรอบ 3 คือโครงการงานขุดลอกที่อยู่ในพื้นที่ที่ต้องขออนุญาต
ป่าไม้ (ยังไม่ได้ส่งโครงการ)
1.โครงการขุดลอกลาห้วยพื้นที่ หมู่ที่ 7
2.โครงการขุดลอกลาห้วยพื้นที่ หมู่ที่ 6
(2) เรื่องถนนลาดยางสายยางจุ้ม-หนองโบสถ์ ตาบลร่วมจิต ความยาว 2,400
เมตร ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ว่าผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุตรดิตถ์ได้ลงนามอนุมัติ การขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นสายดังกล่าวแล้ว
ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อไปถนนสายดังกล่าวก็จะสามารถใช้งบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปรับปรุงซ่อมแซมได้
(3) งานโครงการตามงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2563 จานวน 2
โครงการ มีหนังสือเร่งรัดให้ท้องถิ่นดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้รอ การจัดสรร
งบประมาณจากราชการส่วนกลาง
1.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายยางจุ้ม-หนองป่าไร่ ขนาด กว้าง 8 เมตร
ยาว 2,246 เมตร งบประมาณ 9,418,000 บาท ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการ
กาหนดราคากลางแล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเตรียมการประกาศเชิญชวน
ทั่วไป ตามระเบียบพัสดุ เพื่อหาผู้รับจ้าง
2.โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 7 บริเวณอ่างเก็บน้าห้วยสว่างใจงบประมาณ
3,220,500 บาท ปริมาณงาน 1.ก่อสร้างแพสูบน้า 2.ก่อสร้างถังกรองน้าและระบบ
สูบน้า ขนาด 20 ลบม. 3.ก่อสร้างถังน้าใส ขนาด 100 ลบม.
(4)งานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลวังดิน
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังดิน-ตาบลขุนฝาง หมู่ที่ 1
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร ผู้รับจ้างได้ทาการเทคอนกรีตแล้วเสร็จ
รอรายงานผลทดสอบคอนกรีต โครงการยังไม่ได้มีการตรวจรับงานจ้าง
2.โครงการก่อสร้างลาเหมืองส่งน้ากรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บริเวณนานายจรัญ ถึงนา
นางสุพิน โตแห้ว ขนาดกว้าง 0.60 เมตร สูง 0.60 เมตร ยาว 150 เมตร ขณะนี้
ผู้รับจ้างได้ทางานดังกล่าวแล้วเสร็จ แต่ยังไม่ได้ทาการตรวจรับงานเนื่องจากรอ
รายงานผลทดสอบคอนกรีต

-6ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

ประธานฯ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดินสมัยสามัญ(สมัยที่ 4)
ครั้งที่ 2 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562
เปิดโอกาสสมาชิกฯในที่ประชุมที่ประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ที่ประชุมฯ

ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมฯครั้งที่แล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมเป็น
เอกฉันท์ (14 เสียง)

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องด่วน (ถ้ามี)
-

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาญัตติขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
(พ.ศ.2561-2565)
มอบหมายให้หัวหน้าสานักปลัดองค์กสนบริหารส่วนตาบลเป็นผู้นาเสนอญัตติแทน
ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัดจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจา

นายกฯ(ปลัดฯ)
หัวหน้าสานักปลัดฯ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2563 ประกอบกับ
หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่มท 0229/ว7367 ลงวันที่ 4 ธันวาคม
2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว5329 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 แจ้งแนวทางการจัดฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดาเนินการ
ฝึกอบรมฯได้ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 67(4) และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอาเนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(29)
กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ต้องทาในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

-7องค์การบริหารส่วนตาลวังดินได้ตรวจสอบแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.
2561-2565)แล้วพบว่าไม่ได้บรรจุโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน ไว้จึงเห็นควรดาเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ซึ่งการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาดังกล่าวเป็นนโยบายของการทรวง
มหาดไทย การเพิ่มเติมแผนพัฒนาฯให้ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 22/2 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบ
เสนอมาพร้อมนี้
ประธานฯ
ที่ประชุมฯ

เปิดโอกาสให้สมาชิกฯในที่ประชุมอภิปรายแสดงความคิดเห็นก่อนทาการลงมติ
ไม่มีผู้ใดอภิปรายแสดงความคิดเห็น มีมติเห็นชอบตามที่หัวหน้าสานักปลัดเสนอ
โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ (14 เสียง)
4.2 พิจารณาญัตติขอความเห็นชอบการขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 4

บ้านยางโทน
นายกฯ(ปลัดฯ)
หัวหน้าสานักปลัดฯ

มอบหมายให้หัวหน้าสานักปลัดองค์กสนบริหารส่วนตาบลเป็นผู้นาเสนอญัตติแทน
ด้วยจังหวัดอุตรดิตถ์เห็นชอบให้โครงการชลประทานจังหวัดอุตรดิตถ์ดาเนิน
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งต่อเนื่องอย่างยั่งยืนในเขต
จังหวัดอุตรดิคตถ์ จานวน 33,965,000.-บาท เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
และภัยแล้งรวมทั้งซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมหรือปรับปรุงสิ่งสาธารณประโยชน์ด้วย
ดินจากการขุดลอกซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลวังดินได้เสนอโครงการขุดลอกสระ
พักน้าประปา หมู่ที่ 4 บ้านยางโทน บริเวณที่สาธารณประโยชน์ตามหนังสือสาคัญที่
หลวง เลขที่ อ.ต.0608 จานวน 5 ไร่ – งาน 42 ตารางวา เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้าดิบสาหรับการผลิตประปา องค์การบริหารส่วนตาลวังดินจึงเสนอญัตติมา
เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดินพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาต
ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงดังกล่าว เพื่อประกอบคาขออนุญาตต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุตรดิตถ์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีปฎิบัติเกี่ยวกับการถอน
สภาพการจัดขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2550
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เปิดโอกาสให้สมาชิกฯในที่ประชุมอภิปรายแสดงความคิดเห็น ก่อนทาการลงมติ

นายจานงค์ บุญน้อย

สอบถามโครงการขุดสระหมู่ที่ 4 ตามแบบแปลนมีแต่ตัวสระน้าไม่มีระบบท่อจาก
คลองส่งน้ามาลงสระขอเสนอระบบท่อลาเสียงน้าจากคลองส่งน้าบ้านด่านไปยังสระ
แห่งนี้ด้วยโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของระดับผิวดินที่ต่างระดับกันกับการสูบน้าจาก
สระเข้าสู่ระบบท่อที่ทางอาเภอเมืองอุตรดิตถ์ได้วางท่อไว้ให้เมื่อปลายปีที่ผ่านมา

ผอ.กองช่าง

โครงการนี้เป็นงบของจังหวัดก็จะเป็นลักษณะที่การเบิกจ่ายเงินเป็นค่าน้ามัน
เชื้อเพลิงเท่านั้นครับ ประเด็นปริมาณงานด้านโครงสร้างรวมถึงระบบท่อลาเลียง
ต่างๆนั้น ก็มีแผนจะดาเนินการในโอกาสต่อไป รวมถึงการขยายเขตไฟฟ้าด้วย
เพราะจะต้องมีการตั้งแพลอยสถานีสูบน้าจากสระแห่งนี้มายังสระผลิตประปาหมู่ที่
4 ยางโทนอีกทอดหนึ่งด้วย

นางสาวอัมพร มีอินถา

สอบถามเรื่องทิ้งดินทีจ่ ะทาการขุดลอก จะนาไปทิ้งที่ไหน

ผอ.กองช่าง

ตามโครงการนี้มีค่าขนดิน มีแผนจะต้องทาการขนย้ายดินจากที่มีการขุดในที่
สาธารณะหมู่ 4 มาถมดินสระในที่สาธารณะอีกลูกหนึ่งอยู่บริเวณที่สาธารณะ
ดงด่านที่ไม่ได้ใช้เก็บกักน้า

ประธานฯ

สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดต้องการจะอภิปรายหรือซักถามในประเด็นใดหรือไม่
หากไม่มีก็จะขอมติ

ที่ประชุม

ไม่มีผู้ใดทาการอภิปรายหรือซักถามในประเด็นใดเพิ่มเติมอีก และที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบการขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์หมู่ 4 เพื่อประกอบคาขอ
อนุญาตต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี
ปฎิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพการจัดขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดิน
ของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2550 โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ (14 เสียง)

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายเฉลียว เพชรใส

ขอตั้งประเด็นปรึกษาแนวทางการหาแหล่งน้าเพื่อสารองในอ่างห้วยสว่างใจว่าจะมี
ความเป็นไปได้หรือไม่กับวิธีการดึงน้าจากภูเขาน้าตกลงมาสารองไว้ที่อ่างเก็บ
น้าห้วยสว่างใจ ถ้าหากปล่อยน้าลงสระลูกใดลูกหนึ่งไม่เห็นด้วย เพราะเมื่อเวลาฝน
ตกครั้งแรกหากมีการบังคับลาเลียงน้าจากภูเขาน้าตกมาลงอ่างเก็บน้าห้วยสว่างใจ
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ขอฝากเรื่องนี้ไว้กับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลวังดินให้ดาเนินการสารวจ
ศึกษาความเป็นไปได้

นายส่วน น้อยบุตร

ขอขอบคุณผู้บริหารที่แก้ปัญหาภัยแล้ง เกี่ยวกับการสูบน้าระยะไกลเพื่อสารองน้าดิบ
ลงในสระผลิตประปาขององค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน โดยไม่กระทบต่อกิจกรรม
งานพัฒนาของหมู่บ้านในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของอบต.วังดิน ก็จะเป็น
งบประมาณเกือบเก้าแสนบาท ตอนนี้ตนได้ยินข่าวว่าในรอบเดือนที่ผ่านมาอบต.
เก็บค่าน้าแพงขึ้น คงเข้าใจว่าอบต.จะเอาเงินตรงจุดนี้ไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
สูบน้าหรือไม่ อย่างไร ซึ่งกระผมก็ได้ชี้แจงไปแล้ว อีกกระแสหนึ่งก็การนาเอา
งบประมาณส่วนที่จะต้องจัดในกิจกรรมรดน้าดาหัวผู้สูงอายุในปีนี้มาเป็นค่าใช้จ่ายใน
การสูบน้าครั้งนี้ด้วย ก็เล่าก็ฟังกันมา กระผมเลยขอความชัดเจนในเรื่องนี้ด้วย
ในรอบเดือนก่อนหน้านี้รอบบิลค่าน้าที่บ้านผมนั้นจะมีการระบุการใช้น้า
อยู่ที่สามสิบหน่วย แต่ในรอบเดือนล่าสุดนี้ห้าสิบหน่วยเป็นเงินสี่ร้อยแปดสิบบาท
ก็ไม่ทราบสาเหตุ ตนไปตรวจสอบการรั่วซึมก็ไม่ปรากฎว่ามีการรั่วไหลตรงไหนเลย
เจ้าหน้าที่เก็บค่าน้า อบต.วังดินก็บอกให้ลองสังเกตการใช้เงินในเดือนถัดไปอีกครั้ง

นายกฯ(ปลัดฯ)

ปรากฏในรายงานสรุปค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งรอบแรกและรอบสอง
ในเอกสารท้ายระเบียบวาระว่าใช้งบประมาณดาเนินการทั้งสิ้นจานวน 833,766.20
บาท ซึ่งก็เป็นค่าใช้จ่ายที่องค์การบริหารส่วนตาบลวังดินต้องจ่ายไปในทุกปี น่าจะ
4-5 ปีมาแล้วที่ต้องดาเนินการแบบนี้ โดยที่ไม่ได้มีการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ไว้ ครั้งหนึ่งๆจะต้องใช้งบประมาณอยู่ประมาณนี้ซึ่งบางปีก็ต้องสองรอบ
ปีล่าสุดก็มีการสูบถึงสองครั้ง อย่างที่ทุกท่านทราบกันดีว่าสภาพพื้นที่ตาบล
วังดินมีความแห้งแล้งแค่ไหน ข้อจากัดในเรื่องสภาพพื้นที่ประกอบกับความต้องการ
การใช้น้าเพื่ออุปโภคบริโภคที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ประการสาคัญที่สุดปริมาณฝนที่ตก
นั้นมีน้อยเต็มที ไม่ได้มีน้าไหลเข้าอ่างเลยเป็นเวลา 2 ปีแล้ว ระดับน้าในอ่างเก็บน้า
ห้วยสว่างใจเหลืออยู่เท่าไรท่านก็ทราบสถานการณ์ดีแล้ว ระดับน้าในสระผลิต
ประปาหมู่ 1 ก็เพิ่งเสร็จไปได้เดือนเดียวปรากฏว่าระดับน้าลดลงมาเหลือเพียงครึ่ง
เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าน่าจะถึงสงกรานต์แต่ไม่พ้นเมษายนแน่ๆ ทั้งหมดที่กล่าวมาก็
เพียงพยายามที่จะอธิบายว่าสภาพของเราเป็นอย่างนี้ ข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้ ในอีก
สองเดือนข้างหน้าจะต้องมีการสูบน้าลงที่สระน้าประปาหมู่ที่ 1 อีกเป็นที่แน่นอน

-10จะต้องใช้งบประมาณในส่วนนี้อีกครั้งและผมเองก็เชื่อว่าในเดือนนี้จะยังไม่มี
ปริมาณน้าฝนเพียงพอที่สามารถจะกักเก็บน้าไว้ใช้ในพื้นที่ทั้งหมดที่เรามีอยู่
มีระดับน้าเพิ่มขึ้น การบริหารงบประมาณภายใต้ภาระวิกฤติเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ประชาชนให้น้อยที่สุดคือเราก็จะตัดสินใจเลือกใช้จ่ายงบประมาณเฉพาะรายการ
เท่าที่จาเป็น โดยยกเลิกการดาเนินการในบางกิจกรรมที่ไม่มีความจาเป็นหรือมีความ
จาเป็นน้อยกว่าหรือมีความสาคัญรองลงมาตามลาดับก็เพียงเท่านั้นซึ่งผมจะ
พยายามไม่ให้กระทบกับงบลงทุนงบพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน ตนได้ชี้แจงต่อที่
ประชุมร่วมท้องที่ท้องถิ่นแล้ว
ประเด็นความเข้าใจในเรื่องค่าน้าประปาแพง ในข้อนี้ผมก็เห็นว่าทุกท่านก็
ทราบกันดีว่าเราไม่ได้มีการจัดเก็บค่าน้าประปาสูงขึ้นเลย เราก็เรียกเก็บในอัตราเดิม
ซึ่งใช้กันมาไม่น่าจะต่ากว่าห้าปีแล้ว ถึงตอนนี้จะบอกว่าค่าน้าแพงคงไม่สมเหตุสมผล
ใช้น้าประปาน้อยก็เสียเงินน้อย ใช้มากก็เสียเงินมาก ไม่ได้เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่มาก
ขึ้นของอบต.วังดินที่ต้องเสียไปกับการสูบน้าระยะไกลเพื่อเติมน้าดิบลงในสระประปา
แต่อย่างใดเลย แท้จริงแล้วเจ้าหน้าที่เคยเสนออดีตผู้บริหารให้พิจารณาปรับอัตรา
เรียกเก็บการใช้น้าประปาให้สะท้อนถึงต้นทุนการผลิตมามาตั้งหลายปี แต่เพราะมี
เหตุผลที่ไม่ต้องการกระทบความรู้สึกของประชาชนผู้ใช้น้า ซึ่งสภาอบต.เองก็เห็น
ด้วย จึงให้ชะลอการพิจารณาการปรับอัตราการเรียกเก็บการใช้น้าประปาจนถึงทุก
วันนี้ ส่วนประเด็นเรื่องมาตรวัดน้าเสียชารุดนี้ ก็อาจเกิดมีขึ้นได้ แต่ที่ผ่านมา
เสียหายน้อยมาก ทั้งหมดที่กล่าวนั้นคือพยายามจะอธิบายว่าที่เข้าใจกันมานั้นไม่
ถูกต้องเลย ที่ผ่านมาเราออกแรงจัดหาน้าประปาที่มีคุณภาพให้ประปาชนได้อุปโภค
บริโภค ไม่มีแล้วครับที่ว่าน้าขุ่นไม่ใส จะมีบ้างก็ตอนช่วงล้างระบบประปาซึ่งอาจมี
ขุ่นตกค้างกลางท่อเท่านั้น ฉะนั้นต้องปรับทัศนคติครับว่าอัตราเรียกเก็บค่าน้า
ประปาเรานี่ถือว่าถูกมากแล้วครับหากพิจารณาบริบทการจัดหา ซึ่งถือว่าเราต้อง
ออกแรงกับงานด้านนี้มากกว่าที่อื่นอย่างน้อยสองเท่า ทั้งหมดที่กล่าวมาก็คงจะเป็น
คาชี้แจงเพียงเท่านี้เพราะเป็นข้อเท็จจริงที่ทุกฝ่ายในสังคมรับรู้กันได้อยู่แล้วครับ
ประธานฯ

เชิญชวนท่านสมาชิกฯทุกท่านเข้าร่วมประชุมร่วมท้องที่ท้องถิ่นตาบลวังดินในวันที่ 5
มีนาคม 2563 เวลา 13.30น. ชั้น 2 อบต.วังดินโดยพร้อมเพรียง

นายกฯ(ปลัดฯ)

ประธานฯ

ที่ประชุมฯ
เลิกประชุมเวลา

-11ได้รับการประสานงานจากท่านผู้ใหญ่หมู่ที่ 8 กับคุณป้ามารศรี ว่าธนาคารธกส.จะ
เข้ามามอบฝายลูกเล็กจานวน 17-18 ตัวในพื้นที่ก่อสร้างฝายหลวงหมู่ที่ 8 จากการที่
ได้สนับสนุนงบประมาณจานวนสองแสนให้กับทางหมู่บ้าน ในวันพฤหัสบดีที่
12 มีนาคม 2563 จึงประสานให้อบต.วังดินเข้าไปร่วมกิจกรรม โดยขอสนับสนุน
เครื่องไฟขยายเสียง น้าดื่ม ส้มตาและพิธีกร อีกงานหนึ่งก็ในวันที่ 18 มีนาคม 2563
ซึ่งถือเป็นวันสถาปนาท้องถิ่นไทย ก็ต้องการให้ที่ประชุมได้ตกลงในโอกาสนี้เลย
ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 ก็จะมีกิจกรรมทาบุญเลี้ยงเพลพระ ซึ่งจะนิมนต์มา
ทั้งหมดคาดว่าจะได้ประมาณ 20 รูป ถวายปัจจัยองค์ละ 200.-บาท ขอให้ท่าน
สมาชิกฯนาอาหารมาร่วมสมทบท่านละ 1 อย่าง มอบท่านส.อบต.ชาติชาย
บุญจันทรง เป็นผู้นาอาราธนาศิล มอบหมายให้หัวหน้าสานักปลัดฯจัดสถานที่
มอบหมายให้ท่านสังวาลย์ ทองแก้ว รับพระวัดยางโทน ท่านณเรศ ตะโค้ รับพระ
วัดเขาผึ้ง ท่านเฉลียว เพชรใส รับพระวัดวังดิน ส่วนพระวัดหนองป่าไร่เห็นว่าท่าน
ติดกิจนิมนต์จากภายนอก ให้ส.อบต.สมบัติสอบถามดูถ้าหากไม่ติดกิจนิมนต์ที่อื่นก็
มอบท่านสมบัติรับมาเลยในวันนั้น พระวัดคลองสัมพันธ์มอบท่านส่วนรับมาพระวัด
ยางจุ้มมอบท่านจานงค์ ให้มาถึงที่นี่ 10.00น. เสร็จพิธีแล้วจะไปต่อกันที่ใดก็ให้แจ้ง
ได้แต่ต้องไม่ใช่ที่นี่ เพราะที่นี่มีกฎระเบียบห้ามดืม่ นะครับ การแต่งกายก็ขอให้เป็น
เสื่อสีม่วงTO BE NUMBER 1 ก็จะเรียนเชิญฝ่ายปกครองท้องที่ทุกหมู่และส่วน
ราชการในพื้นที่เข้าร่วมด้วย ท่านใดสงสัยสอบถามได้ เรียนเชิญครับเมื่อไม่มีท่านใด
สงสัยในเรื่องใดๆแล้ว ก็ขอนัดประชุมสภาอบต.คราวถัดไปเป็นวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม
2563 เวลา 9.30น. แต่งกายเครื่องแบบข้าราชการ(สีกากี)
รับทราบ
12.30 น.

รายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน
สมัยสามัญ (สมัยที่ 1) ครั้งที่ 2
วันศุกร์ทีท่ ี 13 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน
กิจการสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน
สมัยสามัญ (สมัยที่ 1) ครั้งที่ 2
วันศุกร์ทีท่ ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน
- ผู้เข้าประชุม

*************************************
13
คน

- ผู้ลาประชุม

4

คน

- ผู้ไม่มาประชุม

-

คน

- ผู้เข้าร่วมการประชุม

6

คน

ผู้เข้าประชุม
1. นายทวี

สุขโภชน์

ตาแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน

2. นายศิวโรจน์

ปันแอ

ตาแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน

3. นายลาพัง

ทองแสง

ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน หมู่ที่ 1

4. นายนเรศ

ตะโค้

ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน หมู่ที่ 2

5. นายชาติชาย

บุญจันทรง

ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน หมู่ที่ 2

6. นายจานงค์

บุญน้อย

ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน หมูท่ ี่ 3

7. นายสังวาลย์

ทองแก้ว

ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน หมู่ที่ 4

8. นางสาวอาพร

มีอินถา

ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน หมู่ที่ 4

9. นายเฉลียว

เพชรใส

ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน หมู่ที่ 7

10. นายสมาน

มูลทอง

ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน หมู่ที่ 8

11. นางทองสุข

ใจกัน

ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน หมู่ที่ 9

12. นายสายลม

หลงมา

ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน หมู่ที่ 10

13. นายศุภฤกษ์

แข่งขัน

ตาแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน

ผู้ลาประชุม 4 คน
1. นางสมบัติ พูนพิน

สมาชิกสภาองค์ดารบริหารส่วนตาบลวังดิน หมู่ที่ 5

2. นางสาวสุปราณี ตะโค้ สมาชิกสภาองค์การบริการส่วนตาบลวังดิน หมู่ที่ 7
3. นายสงบ มีอินถา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน หมู่ที่ 8

4. นายส่วน น้อยบุตร

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน หมู่ที่ 9

ผู้ไม่มาประชุม - คน

ผู้เข้าร่วมการประชุม 6 คน
1. นางสายฝน

กาญจน์แก้ว

ตาแหน่ง ผอ.กองคลัง

2. นายสุรชัย

ฉลอม

ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด

3. นางพสชนัน

ฉลอม

ตาแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชานาญการ

4. นางภรนิพา

จันทร์คา

ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ

5. นางจิราภา

ภูแช่มโชติ

ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

6. นายไอศูนย์

สุวรรณศิลป์

ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เลขานุการฯ

บัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดินมาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว
เรียนเชิญท่านประธานสภาฯ เปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระฯ

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ประธานฯ

เปิดโอกาสให้สมาชิกฯในที่ประชุมแจ้งเรื่องที่ประสงค์จะให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นายลาพัง ทองแสง

ขอขอบคุณผู้บริหารฯโดยท่านปลัดอบต.ได้ดาเนินการโครงการก่อสร้างถนนคสล.
หมู่ที่ 1 ตอนนี้ก็ได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2563

นายศิวโรจน์ ปันแอ

1. บ้านของนายลาพูล ทิศมูลที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อไม่นานมานี้ ทางอบต.ก็ได้
พิจารณาให้การช่วยเหลือเยี่ยวยาปรับปรุงบ้านตามระเบียบทางราชการ โดยอาศัย
แรงงานจากจิตอาสาภายในหมู่บ้านได้ช่วยกันการปรับปรุง และส่วนหนึ่งเจ้าของ
ญาติพี่น้องก็ช่วยกันเสริมต่อเติมกันไป ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
2. ขอบคุณทุกท่านแทนเจ้าภาพที่ได้ไปร่วมงานฌาปนกิจคุณแม่สาคร แปลงสอนที่
เสียชีวิตกะทันหันจากเหตุท้องเสีย ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้ ก็เป็นช่วงการ
ปรับเปลี่ยนฤดูกาลซึ่งอากาศบ้านเราก็ร้อนขึ้นมากในช่วงนี้ครับ ก็ขอให้ทุกท่านดูแล
รักษาสุขภาพกันให้มากๆครับ

นายสมาน มูลทอง

ในหมู่ที่ 8 มีงานบวชนะครับ หลายท่านผ่านไปมาก็อาจแปลกใจว่ามีการจัดกิจกรรม
อะไรกัน ก็แจ้งในโอกาสนี้เลยว่าที่หมู่ 8 มีงานบวช เชิญทุกท่านที่ประสงค์จะร่วม
ทาบุญกับเจ้าภาพก็ขอเรียนเชิญด้วยเลยครับ

นายจานงค์ บุญน้อย

เมื่อวานนี้ตนได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้า เค้าบอกว่าเค้าจะวางสาย
เปลี่ยนเป็นฉนวนทั้งหมดเลยครับ แต่ช่วงแรกนี้จะทาการวางเสาจนถึงวัดยางจุ้มก่อน
แล้วจะกลับไปที่พิจิตรก่อน ช่วงนี้ไฟฟ้าจะไม่ดับนะครับ หากจะทาให้เสร็จเลย
ทีเดียวก็คงต้องใช้เวลาหน่อย กลับจากพิจิตรแล้วจะมาดาเนินการต่อให้แล้วเสร็จ

/ปลัด...
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สืบเนื่องจากการประชุมคราวก่อนที่ประชุมได้ปรึกษาหารือกันถึงแนวทางการวางท่อ
เพื่อดึงลาเลียงน้าจากท่อน้าตกถึงปลายทางอ่างเก็บน้าห้วยสว่างใจ ว่าจะมีความ
เป็นไปได้มากน้อยเพียงใด โดยแนวทางใด กับจะมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องใดรวมถึง
งบประมาณที่จะต้องใช้ดาเนินการ ซึ่งเจ้าหน้าที่กองช่างก็ได้ทาการสารวจ แล้วคิด
เขียนแบบและวงเงินงบประมาณที่จะต้องใช้จ่ายคร่าวๆให้แล้ว ผมก็ได้ถ่ายภาพส่งให้
ท่านสมาชิกฯทุกท่านในช่องทางสื่อโซเชียลไลน์แล้วครับ ก็จะเป็นโครงการวางท่อส่ง
น้าจากท่อน้าตกวังดินเข้าอ่างเก็บน้าห้วยสว่างใจ สถานที่ทางเข้าอ่างห้วยสว่างใจ
อ่างเก็บน้าฯ บ้านวังข่า หมู่ 7 ตาบลวังดิน ลักษณะงานก็เป็นการต่อท่อจากท่อเหล็ก
น้าตกวังดินแยกเข้าอ่างเก็บน้าห้วยสว่างใจ วางท่อส่งน้าฝังดิน ข้างถนนลูกรัง
ทางเข้าอ่างฯ ความยาว 480 เมตร หากเป็นการวางท่อขนาด 3 นิ้วยาว480 เมตรจะ
ใช้งบประมาณราว 120,481.36 บาท แต่หากเป็นการวางท่อขนาด 4 นิ้ว ยาว 480
เมตรก็จะใช้งบประมาณราว 185,595.44 บาท

ประธานฯ

เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามในประเด็นที่สงสัย

นายจานงค์ บุญน้อย

แสดงความกังวลสงสัยเรื่องเกี่ยวกับรูปแบบที่เสนอมาว่าระดับพื้นที่กับแรงดันน้า
เพียงพอที่จะทาให้น้าจากท่อน้าตกไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้าห้วยสว่างใจหรือไม่

ปลัดฯ

ในมุมมองของหลายท่านรวมทั้งของผมด้วยก็มองว่าระดับจากบริเวณปากทางสาม
แยกทางเข้าอ่างห้วยสว่างใจกับระดับตรงปลายท่อปล่อยน้าที่อ่างห้วยสว่างใจมีความ
ต่างระดับมีขึ้นเนินลงเนินซึ่งก็อาจมีผลการแรงดันน้า แต่ผอ.ก่องช่างก็บอกว่าเวลา
เช็คระดับก็ต้องคานึงถึงจุดที่สูงที่สุดนั่นก็คือบนเขาน้าตก ไม่ใช่คิดที่ระดับปลายทาง
ที่เรากาลังคิดจะทาการวางท่อ

นายลาพัง ทองแสง

สอบถามฝ่ายเจ้าหน้าที่ที่ได้ดูแลเรื่องน้าประปา/ น้าตก/ท่อประปาในหมู่ที่ 1 ผมถาม
บ้านคุณชลอม มีอินถา บ้านป้านี ป้านวล ทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่ายังใช้น้าตกอยู่
จึงขออยากเรียนถามว่าตอนนี้น้าตกไม่มีแล้วใช้น้าตรงไหนครับ ผมว่าตอนนี้ไหลน้อย
ผมก็ออกไปดูอยู่เหมือนกัน

ปลัดฯ

เจ้าหน้าที่ที่ได้ปฏิบัติงานประปาอยู่แจ้งว่าระบบประปาที่อ่างเก็บน้าห้วยสว่างใจนี้จะ
มีท่ออยู่ทางหนึ่งขนาด 2 นิ้วที่ส่งน้าผ่านระบบการผลิตประปาส่งตรงมาถึงถังน้า
ใสของระบบประปาหมู่ที่ 1 ก็เป็นการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาระบบประปาหมู่ที่ 1
ที่จะต้องผลิตน้าให้ทันต่อบริการประชาชนกับความจุน้าในแหล่งกักเก็บน้าดิบได้น้อย
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ท่านสมาชิกฯหมู่1 ก็ได้แจ้งบ้านสามหลังบนดอยที่ผ่านมาทางบ้านอ้ายแค่นน้าไหล
ค่อย ก็ฝากให้ไปดูว่าน้าไหลค่อยแบบไหน บ้านนางชลอม บ้านนางปรานี
บ้านนางนวล ทางขึ้นบ้านอ้ายแค่นไปก็มีอยู่สองสามหลังก็ลองดูกันนะครับอีกเรื่อง
หนึ่งที่มีการส่งไลน์ภาพถ่ายที่มีการล้างถังน้าใส ก็อยากให้ท่านสมาชิกฯทุกท่านไป
ทาความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านของท่านชาวบ้านเขาไม่ได้กล่าวโทษ
เฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เขาว่ารวมทั้งองค์กร กี่สมัยก็แก้ไขไม่ได้ เขาว่ากันมา
อย่างนี้ เพียงเราชี้แจงให้ชาวบ้านเข้าใจว่านี่คือการล้างถังน้าใสซึ่งแน่นอนว่าจะต้อง
มีตะกอนตกค้างในระบบท่อลาเลียง เปิดใช้น้าภายหลังจากการล้างระบบก็จะต้อง
เปิดทิ้งไปสักพักนึ่ง หลังจากนั้นก็จะใสเป็นปรกติ

นายลาพัง ทองแสง

เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่บ้านนายลพ ก็มีการขุดเพื่อวางแนวเสาไฟฟ้าโดนท่อประปา
ของเราแตก ผมก็เลยโทรแจ้งนายอดุลย์ เจ้าหน้าที่ก็ออกมาทันทีประมาณสิบโมงเช้า
เศษๆ

ปลัดฯ

ช่วงที่รักษาการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารฯอยู่ในเวลานี้กระผมรับรู้ถึงความรู้สึกที่
กดดันจากความคาดหวังของสังคมไม่ว่าจะจากท่านผู้นาท้องถิ่นและจากชาวบ้านถึง
การที่จะได้รับการบริการที่ดีจากท้องถิ่น จึงไม่ต้องการที่จะไปสร้างประเด็นความ
ขัดแย้งกับชุมชนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นภารกิจการให้บริการประชาชนใน
ทุกๆเรื่อง กระผมได้กาชับเจ้าหน้าที่ในทุกระดับทุกคนทุกงานภารกิจให้คิดเสมอ
ว่าชาวบ้านเขาต้องไม่ผิด ชาวบ้านคือลูกค้า ลูกค้าคือพระเจ้า หากต้องการเปลี่ยน
สังคมก็ให้เริ่มที่ตัวเราเองก่อน หากเจ้าหน้าที่ทาแบบเดิมๆไม่แก้ไขในจุดด้อย เช่นใน
ประเด็นเรื่องการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ปัญหาก็จะต้องเกิดมีขึ้นอย่างเดิมๆคือความ
ไม่เข้าใจของประชาชนในพื้นที่ กับหากผู้นาในกลุ่มทราบข้อมูลแล้วกลับวางเฉยเสีย
ไม่สื่อสารกับชาวบ้านต่อให้เข้าใจ ปัญหาเดิมๆก็เกิดขึ้นอีก สรุปคือก็ต้องทาความ
เข้าใจปรับความเข้าใจกันให้มากขึ้นก็เท่านั้นครับ

นายจานงค์ บุญน้อย

ขอหารือว่าเวลาที่เราล้างถัง เราเปิดวาล์วน้าปลายทางไว้ สมมุติว่าในเวลาเราล้างถัง
น้าแห้งท่อหมด ก่อนเปิดสิบห้านาฬิกา สิบสี่นาฬิกาเราไปเปิดวาล์วตัวท้ายไว้ก่อน
เพื่อให้น้าค้างท่อได้ระบายออกไปก่อน ถ้าเป็นไปได้ปัญหาก็อาจจะดีขึ้น ฝากให้ลอง
พิจารณาดูครับ
/นายสังวาลย์...
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ฝากพิจารณาจุดปล่อยน้าหลังมาตรวัดน้าด้วยน่าจะดี เพราะการปล่อยน้าทิ้งไป
ภายหลังที่ได้มีการล้างระบบก็มีผลทาให้หน่วยวัดมาตรน้าขึ้นได้อีกก็เป็นปัญหา
อยู่บ้างเหมือนกัน

นายชาติชาย บุญจันทรง น้าประปาของสายหมู่ 6 หน้าโรงเรียนวังดินมันแตกไม่ทราบว่าไปซ่อมแซมหรือยัง
บริเวณปูนทางเข้าโรงเรียน ตนไปประชุมมาที่โรงเรียนก็ยังนึกแปลกใจว่าหญ้า
บริเวณหน้าโรงเรียนขึ้นเขียวมาก ฝากไว้ให้เจ้าหน้าที่ประปาไปเช็คดูครับ
ระเบียบวาระที่ 2

ประธานฯ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดินสมัยสามัญ(สมัยที่ 1)
ครั้งที่ 1 เมื่อวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563
เปิดโอกาสให้สมาชิกฯที่ประชุม ประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ที่ประชุมฯ

ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมฯครั้งที่แล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมเป็น
เอกฉันท์ ( 12 เสียง)

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องด่วน (ถ้ามี)
-

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 หารือกิจกรรมการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจาปี 2563
จะขอซักซ้อมงานวันท้องถิ่นไทยต่อจากที่เราได้วักซ็อมกันไปในวันก่อน
ขอมอบหมายท่านชาติชายเป็นผู้อาราธนาศิลและให้ท่านได้เข้ามาดูแลสถานที่ด้วย
ก่อนวันที่ 18 มีนาคม 2563 ก็ขอให้เข้ามาดูแลสถานที่ร่วมกับหัวหน้าสานักปลัดฯ
เรื่องงานเกี่ยวกับพิธีสงฆ์ สถานที่เราวางใจให้ท่านได้ช่วยดูแล สาหรับอาหารก็
ขอให้ทุกท่านได้นามาร่วมด้วยครับ สาหรับเจ้าหน้าที่สานักงานก็จะจัดอาหารส่วน
หนึ่งไว้อยู่แล้ว
แจ้งอาหารปลานึ่ง 20 ตัว แกงฮังเลหัวหน้าสานักปลัดฯ ต้มจืด ข้าวสวย ถ้าจะต้อง

ประธานฯ

ผอ.กองคลัง

ไหว้ศาลพระพรหมก็จะต้องจัดหัวหมูด้วย
หัวหน้าสานักฯ

ถ้าจะไหว้ศาลพระพรหมก็ขอนัดทุกท่านมาพร้อมกันเพื่อไหว้ศาลพระพรหมในเวลา
เก้าโมงเช้าของวันที่ 18 มีนาคม 2563
/ประธาน...
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มอบหมายให้ท่านนเรศ ตะโค้ จัดเตรียมหัวหมู 2 หัว ทาสุกมาเลยนะครับ
เมื่อเสร็จพิธีไหว้ศาลแล้วก็ให้ท่านที่ได้รับมอบหมายหน้าที่แยกย้ายกันไปรับพระทุก
วัดกลับมาในเวลาสิบนาฬิกา ในงานนี้ผมก็ได้เชิญอดีตผู้บริหารพร้อมคณะมาร่วม
ด้วยเพราะเราก็เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาก็หลายปี

ผอ.คลัง

น้าจิ้มปลานึ่งกับน้าจิ้มหัวหมูก็ใช้น้าจิ้มเดียวกัน ของหวานก็จะทาการสั่งที่ร้านบ้าน
เกาะไทย

นางทองสุข ใจกัน

เงินสมทบค่าขนมหวาน 2 ถาด ตนจะมอบไว้ให้กับเจ้าหน้าที่อบต.เลยนะคะ

ประธานฯ

แจ้งท่านศิวโรจน์ ปันแอจะช่วยสมทบผลไม้ในงานเลี้ยงพระนี้ด้วยนะครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายลาพัง ทองแสง

หารือเรื่องที่บริเวณสระประปาหมู่ 1 มีชาวบ้านในพื้นที่และระแวกใกล้เคียงนาเอา
ขยะเศษกิ่งไม้มาทิ้งบริเวณข้างสระเก็บน้าดิบผลิตประปาหมู่ที่ 1 ก็ขอฝากผู้บริหาร
พิจารณาจัดทาป้ายมาติดแจ้งเตือนจิตสานึกคนในชุมชนให้ตระหนักถึงความสาคัญ
ของสระเก็บน้าแห่งนี้ด้วย

นายเฉลียว เพชรใส

คาถามฝากจากชาวบ้านว่าในปีนี้เหตุใดเจ้าหน้าที่จึงไม่ออกเก็บภาษีสักที เพราะทุกๆ
ปีเจ้าหน้าที่ออกเก็บภาษีที่หมู่บ้านทุกปีไม่เห็นมาสักทีครับ

นายศิวโรจน์ ปันแอ

1. หารือเรื่องบ้านนายลาพูล ทิศมูลที่ชาวบ้านร่วมจิตอาสาได้ร่วมปรับปรุงจนแล้ว
เสร็จไปแล้วจะมีการจัดพิธีมอบบ้านให้นายลาพูล ทิศมูลหรือไม่อย่างไร
2. เรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของฝ่ายสมาชิกฯรบกวนขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยยื่น
แบบแสดงภาษีให้สมาชิกฯด้วยครับ
3. อ่างเก็บน้าห้วยยิงสู้หมู่ 6 ได้ข่าวว่าจะมีการทอดแหกันในวันพรุ่งนี้ ก็เกรงว่าน้าจะ
ขุ่นและระดับน้าจะน้อยลง แต่หากเกิดวิกฤติภัยแล้งน้าในแหล่งน้าของอบต.เรา
แห้งทั้งหมดเราจะไม่มีแหล่งน้าไว้สารองเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าให้พี่น้อง
ประชาชนชาวตาบลวังดินได้ใช้

นายจานงค์ บุญน้อย

ช่วงเทศกาลสงกรานต์หากญาติพี่น้องบุตรหลานท่านกลับมาบ้านแล้วไม่รู้จะพากัน
ไปเที่ยวที่ไหนเชิญเที่ยวงานที่หมู่ 3 มีราวงย้อนยุคของศิษย์เก่าขอเชิญนะครับ
/ผอ.คลัง...
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1. ภาษีบารุงท้องที่กับโรงเรือนและที่ดินที่เราเคยเสียกันช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม
ของปีก่อนๆนั้นนะขณะนี้อย่างที่ทุกท่านทราบว่าเราได้เข้าสู่ช่วงของการบังคับการ
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งขณะนี้ก็ยังมีปัญหาในเรื่องของการประเมิน
ราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในความชัดเจนเรื่องประเภท การจัดประเภทของที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างเพราะเกี่ยวข้องโดยตรงกับฐานการคิดคานวณภาษี ราคาประเมิน
ก็ไม่มี ตอนนี้ส่วนกลางให้ขยายเวลาแจ้งประเมินภายในเป็น 15 มิ.ย. และขยายเวลา
การจัดเก็บออกไปจนถึงเดือนสิงหาคม คงต้องรอความชัดเจนในส่วนนี้ก่อนนะคะ
2. การยื่นภาษีรายได้บุคคลธรรมดาที่ท่านศิวโรจน์ ได้สอบถาม ก็ขอให้ท่านติดต่อ
ได้ที่คุณอนัญญา ได้เลยนะครับ แต่ท่านต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับน้องเค้าด้วย ต้อง
สอบถามข้อมูลเลขบัตรประชาชน มีภรรยา บุตรกี่คน ข้อมูลต่างๆที่สามารถจะใช้หัก
ค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อนได้ ติดต่อได้ที่คุณอนัญญา นะครับ

ปลัดฯ

1. เรื่องการทิ้งขยะบริเวณขอบสระน้าดิบประปาหมู่ 1 ก็คาดว่าจะเป็นคนในพื้นที่
นามาทิ้งกัน หากจะให้ทาป้ายไวนิลติดตั้งก็ยินดี แต่ปัญหาการทิ้งขยะ ผมว่าก็เป็น
เรื่องของจิตสานึกของคนในชุมชนมากกว่า ทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วครับว่าสระน้านี้
เป็นสถานที่เก็บน้าดิบสาหรับผลิตน้าประปาหมู่ที่ 1 ผมรับดาเนินการให้และ
มอบหมายหัวหน้าสานักปลัดฯดาเนินการได้เลย
2. เรื่องบ้านของนายลาพูล ทิศมูล ก็ขอให้เจ้าของเข้าอยู่ได้เลย อาศัยฤกษ์สะดวก
ของเจ้าของบ้านเลยครับ
3. เรื่องของอ่างเก็บน้าห้วยยิงสู้ที่เราไปสร้างเอาไว้หลายปี แต่เรายังไม่ได้ใช้
ประโยชน์นาน้ามาผลิตประปาเพราะยังไม่มีไฟฟ้า เมื่อเรายังไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็
ปล่อยให้ชาวบ้านใช้ประโยชน์ไปก่อนก็ได้ครับ ช่วยกันดูแล
4. วาระแห่งชาติว่าด้วยเรื่องของการแก้ไขปัญหาภัยแล้งยั่งยืน ของจังหวัดเราก็
ประกอบด้วย 11 ตาบล จาก 4 อาเภอ ตาบลวังดินเป็นหนึ่งใน 11 ตาบลเป้าหมาย
ของหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน หวังกันมากได้แก่
โครงการขุดสระเก็บน้าในที่สาธารณะเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้าสารองเพื่อการผลิต
น้าประปายางโทน อาจจะมีปัญหาในเรื่องการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดิน
สาธารณะหมู่ 4 ซึ่งที่ดินจังหวัดต้องตรวจสอบก่อนว่าเป็นที่ดินสาธารณะประเภทใด
/นายเฉลียว...
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สอบถามถึงกรณีที่ท่านปลัดฯพูดถึงโครงการป้องกันปัญหาภัยแล้งแบบยั่งยืน ในส่วน
พื้นที่หมู่ที่ 7 จะต้องให้เตรียมเอกสารยินยอมของชาวบ้านที่มีที่ดินติดอยู่กับพื้นที่
ดาเนินการหรือไม่อย่างไร

ปลัดฯ

ให้ปรึกษากับนายช่างที่ทาการสารวจว่าแนวพื้นที่โครงการฯทับกับที่ดินเอกชน
บริเวณไหนบ้างก็ให้ดาเนินการจัดเตรียมไปตามนั้น

ที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม เวลา 12.30น

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)
(นายสงบ มีอินถา)

(ลงชื่อ)
(นายศิวโรจน์ ปันแอ)

(นางทองสุข ใจกัน)

