รายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน
สมัยสามัญ (สมัยที่ 4) ครั้งที่ 2
วันจันทร์ที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน
กิจการสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน
สมัยสามัญ (สมัยที่ 4) ครั้งที่ 2
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน
- ผู้เข้าประชุม

*************************************
16
คน

- ผู้ลาประชุม

1

คน

- ผู้ไม่มาประชุม

-

คน

- ผู้เข้าร่วมการประชุม

4

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. นางสาวอาภร

มีอินถา

ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน หมู่ที่ 4

9 นางสมบัติ

พูนพิน

ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน หมู่ที่ 5

10. นายเฉลียว

เพชรใส

ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน หมู่ที่ 7

11. นางสาวสุปราณี

ตะโค้

ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน หมู่ที่ 7

12. นายสมาน

มูลทอง

ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน หมู่ที่ 8

13. นายส่วน

น้อยบุตร

ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน หมู่ที่ 9

14. นางทองสุข

ใจกัน

ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน หมู่ที่ 9

15. นายสายลม

หลงมา

ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน หมู่ที่ 10

16. นายศุภฤกษ์

แข่งขัน

ตาแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน

ผู้ลาประชุม 1. นายสงบ มีอินถา

ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์องค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน หมู่ที่ 8

ผู้เข้าร่วมการประชุม 4 คน
1. นางสายฝน

กาญจน์แก้ว

ตาแหน่ง ผอ.กองคลัง

2. นายสุรชัย

ฉลอม

ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด

3. นายสุรชัย

โชคบัณฑิต

ตาแหน่ง ผอ.กองช่าง

4. นางจิราภา

ภูแช่มโชติ

ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุการ

เริ่มประชุมเวลา 9.30 น.
เลขานุการฯ

บัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดินมาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว
เรียนเชิญท่านประธานสภาฯ เปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระฯ

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานฯ
นายสังวาลย์ ทองแก้ว

เปิดโอกาสให้สมาชิกฯในที่ประชุมแจ้งเรื่องที่ประสงค์จะให้ที่ประชุมได้รับทราบ
ตั้งแต่วันที่ 2 ถึงวันที่ 7 ที่ผ่านมาผมไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมของหมู่บ้านตาบลทุกๆ
กิจกรรม เพราะต้องรักษาตัวผ่าตัดอยู่ที่โรงพยาบาลครับ จึงได้แจ้งขอลาประชุมใน
วันที่ 7 ที่ผ่านมาต่อท่านประธานฯครับ
1. น้าประปาหมู่ 1 ไปถึงหมู่ที่ 7 ท่อประปาแตกที่ห้างนายสุริยัน จันทรา ตอนเช้าเขา
เอามะกอกมาให้ผม ก็ได้แจ้งไว้กับผม ขอแก้ไขครับเป็นห้างนายสุริยัน เฮียงเจือครับ
2. ผมลาประชุมคราวที่ผ่านมาเพราะติดภารกิจ ต้องขออภัยท่านประธานฯกับเพื่อน
สมาชิกฯทุกท่านครับ
3. ขอขอบคุณท่านจานงค์ บุญน้อย ซึ่งเป็นผู้เสนอญัตติได้ขออนุมัติใช้งบประมาณ
ดาเนินการวางท่อน้าจากหมู่ 7 มาถึงหมู่ที่ 1 กระผมในฐานะที่เป็นผู้รับญัตติ
ด้วยจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
เมื่อวานผมได้ไปที่หมู่ 6 เห็นถนนถูกน้ากัดเซาะเข้ามาในทางเกือบครึ่งถนนสอบถามว่า
ถนนสายนี้ยังอยู่ในระหว่างประกันสัญญาจ้างหรือไม่ครับ บริเวณห้างนิวัฒน์ ดีทา
ทางไปห้วยยิงสู้ ฝากติดตามด้วยครับ
1. มีน้าซึมตรงทางสามแยก เลี้ยวขวาไปทางดงคอแลนด์หน้าบ้านนายสิน ปันคา
เลยถังกรองน้าใส เห็นน้าซึมอยู่ ลองๆให้ช่างเข้าไปตรวจสอบดู
2. สอบถามเรื่องสืบเนื่องมาจากที่ประชุมคราวที่แล้ว ขอติดตามเรื่องคาขวัญตาบล
วังดิน ไม่ทราบว่าผู้บริหารไปดาเนินการไปถึงไหน ถ้ายังไม่ได้ดาเนินการก็ขอให้
ดาเนินการนะครับ เพราะเป็นคาขวัญของตาบลเรา ขอสักสามจุดนะครับ
ขอเพิ่มอีกหนึ่งจุด คือจุดน้าหมัน จุดหมู่ที่ 5 แล้วก็จุดบ้านเด่นด่าน
รับทราบ

นายลาพัง ทองแสง

นายจานงค์ บุญน้อย

ประธานฯ

ที่ประชุมฯ
ระเบียบวาระที่ 2

ประธานฯ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
2.1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดินสมัยสามัญ(สมัยที่ 4)
ครั้งที่ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563
เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมคราวที่แล้วก่อนที่จะทาการ
ขอมติรับรองรายงานการประชุม

นายจานงค์ บุญน้อย
ที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3
นายลาพัง ทองแสง

ปลัดฯ

ระเบียบวาระที่ 4

-2ขอแก้ไขหน้าที่ 7 ตรงส่วนที่ผมกล่าวบรรทัดที่ 3 จาก “การขุดสระสาลอง”เป็น
“การขุดสระสารอง”
ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมฯเพิ่มเติมอีกและมีมติรับรองรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดินสมัยสามัญ (สมัยที่ 4)ครั้งที่ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 7
ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ( 15 เสียง)
เรื่องด่วน (ถ้ามี)
ขออนุญาตสอบถามเรื่องของสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหายจากเหตุน้าหลาก
ในฤดูฝนน้าหลากช่วงที่ผ่านมาในรายการ สะพานข้ามคลองบริเวณบ้านนายมานิต
จันทรา บ้านนางหลวน หมู่ที่ 6 อยากสอบว่าความคืบหน้าว่าดาเนินการไปถึง
ขั้นตอนไหนแล้ว
ได้ชี้แจงแล้วในที่ประชุมคราวที่ผ่านมานะครับ เกี่ยวกับงานซ่อมแซมปรับปรุง
สาธารณูปโภคที่ประสบเหตุน้าหลาก ตอนนี้ เหลือเพียง 2 โครงการเท่านั้นที่ยังรอ
ดาเนินการ คืองานดินบริเวณกลางนาหมู่ที่ 4 ซึ่งที่ผ่านมาเรายังเข้าไปในสถานที่นั้น
ไม่ได้แต่ตอนนี้ชาวบ้านเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้ว เราก็สามารถที่จะเข้าไปทางานได้
แล้วตอนนี้ กับอีกงานก็คือสะพานข้ามลาเหมืองหมู่ที่ 6 ซึ่งต้องใช้งบประมาณ
ค่อนข้างมากนั่นคือการออกแบบแล้วก่อสร้างเป็นท่อลอดเหลี่ยม เจ้าหน้าที่ก็เลยจะ
ขอปรับแผนปรับงบประมาณก่อนครับ
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปาประจาปี
งบประมาณ 2564 เพื่อดาเนินการตามโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
แบบผิวดินขนาดใหญ่ (อ่างเก็บน้าห้วยสว่างใจ) งบประมาณ 46,600.- บาท
ปลัดฯ(ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ มอบหัวหน้าสานักปลัดฯเป็นผู้รายงานแทน)

ผอ.กองช่าง

เพื่อปรับปรุงระบบผลิตน้าประปาให้มีประสิทธิภาพสามารถผลิตน้าประปาที่มี
คุณภาพ จึงเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

-3โอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประเภทครุภัณฑ์
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ (อ่างเก็บน้าห้วยสว่างใจ)
โดยที่อบต.วังดินได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ที่อ่างเก็บน้าห้วย
สว่างใจซึ่งได้ทาการก่อสร้างแล้วเสร็จไปแล้วนั้น ความสามารถของระบบประปาผิวดิน
ขนาดใหญ่สามารถจ่ายน้าให้ประชนชนได้ตั้งแต่ 121-300 ครัวเรือนเป็นระบบที่ใช้
สารส้มเป็นตัวช่วยในการตกตะกอนของน้า แต่ที่กองช่างได้เสนอให้ปรับปรุงระบบ
ประปาจุดนี้โดยการติดตั้งระบบสารเคมี สารแพคซึ่งเป็นสารละลายน้าช่วยในการ
ตกตะกอนของน้าได้เร็วขึ้นกว่าการใช้สารส้ม จึงจาเป็นต้องปรับปรุงระบบประปาโดย
ติดตั้งระบบจ่ายสารแพค จานวน 46,600.- บาท เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบจ่าย
สารเคมีจานวน 1 ชุด พร้อมติดตั้งท่อผสมเร็ว (STATIC MIXER) ซึ่งเป็นระบบเดียวกับ
ระบบประปาจุดอื่นๆที่อยู่ในพื้นที่ ทั้งตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่สานักทรัพยากรน้า
พิษณุโลก ซึ่งเมื่อดาเนินการแล้วระบบประปาจะมีความสามารถในการทาตกตะกอน
ของน้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น รายละอียดตามประมาณการก่อสร้างที่แนบ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 45 ลาดับที่ 7

ประธานฯ

โอนลด ขออนุมัติโอนลดจานวน 46,600.-บาท
จากรายการค่าไฟฟ้าตั้งไว้ 900,000.-บาท คงเหลือก่อนโอน 792,185.03 บาท
จึงขอเสนอญัตติมาเพื่อโปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
วังดินในสมัยประชุมนี้
เปิดโอกาสให้ที่ประชุมอภิปราย/ซักถาม

นายจานงค์ บุญน้อย

ระบบประปาที่เราได้สร้างเสร็จไปแล้วนั้น ไม่ทราบว่ามีข้อกาหนดให้ผู้รับจ้างได้ส่ง
มอบสารที่ใช้ในระบบจาพวกสารล้ม มากับระบบด้วยหรือไม่ถ้ามีมาด้วยก็อยาก
ให้ใช้ของที่ติดมากับระบบเดิมให้หมดก่อน แล้วค่อยใช้ระบบจ่ายสารแพคในโอกาส
ต่อไป

ผอ.กองช่าง

ระบบประปาตัวนี้เป็นไปตามแบบมาตรฐานซึ่งผู้รับจ้างก็ส่งมอบงานครบถ้วน รวมถึง
สารต่างๆที่ระบุไว้ในปริมาณที่กาหนด ซึ่งคาดว่าจะใช้หมดไปในเวลาประมาณหนึ่ง
เดือน การเสนอของบประมาณในวันนี้จึงถือว่าเป็นการเตรียมการ เมื่อเราใช้วัสดุที่ผู้
รับจ้างได้ส่งมอบหมดแล้ว หลังจากนั้นจึงดาเนินการเปลี่ยนระบบจ่ายสาร ชั้นนี้จึง
ถือเป็นขั้นเตรียมการครับ
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เรื่องน้าประปา ระหว่างหมู่ 1 กับหมู่ 7 หมู่ 7 ใสสะอาดที่สุด เพราะน้าไหลจากอ่าง
ลงมาเลยแต่ของหมู่ 1 น้าจะไหลมาตามลาคลองลาห้วย น้าจะขุ่นเพราะทานากัน
เยอะมาก หมู่ 7 น้าจะสะอาดกว่าเขาเลยเพราะไม่เจอกับสารเคมี ไม่เหมือนหมู่ 1
ดูอย่างสระห้าร้อยเมื่อก่อนยังมีการปลูกอ้อย เดี่ยวนี้เขาไม่ปลูกแล้วสารเคมีก็ไม่มี
แต่หมู่ 1 นี่รับทุกอย่าง เดี่ยวนี้เราได้อานิสงค์เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มีเงินเหลือจ่าย
มาเราก็ทาเสร็จวางท่อเรียบร้อย ถึงสระห้าร้อยแห้งปุ๊บเราก็เอาน้าจากอ่างมาลง
สระห้าร้อยได้ ระบบก็เชื่อมโยงกันหมด อย่างที่หมู่ 4 หมู่ 5 ถ้าเรื่องการขอใช้ที่ดิน
ยุติเมื่อไร เราก็ดาเนินการขยายโครงการระบบประปาให้ครอบคลุมทั้งตาบลเป็นการ
ช่วยเหลือระบบประปาอ่างเก็บน้าห้วยสว่างไจได้อีกด้วย

ทีป่ ระชุมฯ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปาประจาปี
งบประมาณ 2564 เพื่อดาเนินการตามโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
แบบผิวดินขนาดใหญ่ (อ่างเก็บน้าห้วยสว่างใจ) งบประมาณ 46,600.- บาท
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ( 15 เสียง)

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายเฉลียว เพชรใส

ขออนุญาตตั้งประเด็นปรึกษากรณีการต่อท่อประปาจากระบบประปาที่อ่างลงมาที่
ระบบประปาจุดล่าง ผมอยากเสนอให้มีการต่อท่อน้าใสจากระบบประปาที่อ่างลงมา
ที่ถังน้าใสหมู่ที่ 7 เช่นเดียวกับที่ได้ทากับระบบประปาหมู่ที่ 1 เพื่อลดปัญหาการขาด
แคลนน้าช่วงหน้าแล้ง จะได้ไม่ต้องมาลากสายสูบน้าระยะไกลด้วย ใช้น้าจากระบบ
เดียวกันจากแหล่งเดียวกันให้หมด

ประธานฯ

ข้อเสนอที่ไม่ต้องการสูบน้าจากสระห้าร้อยมาใช้ คือความพยายามยุติปัญหาข้อ
เรียกร้องจากชาวบ้าน ไม่ต้องเสียค่ากระแสไฟฟ้า แต่การจะปล่อยน้าที่มีอยู่ทิ้งไป
เปล่าๆก็เสียดาย ถ้าต่อท่อจากระบบประปาอ่างเก็บน้าห้วยสว่างใจไปลงถังน้าใส
ประปาหมู่ 7 ก็ไม่ยาวเกินไป ก็ฝากเป็นดุลพนิจของผู้บริหารฯด้วย

นายสังวาลย์ ทองแก้ว

ขออนุญาตปรึกษาเรื่องถนนสายการเกษตรของหมู่ที่ 4 ที่หมู่บ้านได้เรียกร้องขอให้มี
การปรับปรุง/ก่อสร้างถนนลูกรังความยาวหนึ่งกิโลเมตร แต่ติดปัญหาอยู่ที่ ที่ดินของ
เอกชนเจ้าของยังไม่ยินยอมให้ดาเนินการประมาณสามร้อยเมตรด้านใน เราจะทาเพียง
เจ็ดร้อยเมตรได้หรือไม่ ตั้งแต่ทางแยกเข้ามาถึงบริเวณจุดที่นานายอาบ ปราบจันทร์
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ขออนุญาตแจ้งเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ก็พอดีได้ข้อมูลราษฎรที่ได้รับจัดสรร
ที่ดินแปลงดงด่าน ก็จะทาการการเก็บภาษีในส่วนนี้ด้วยเช่นเดียวกับที่หมู่ 8 ไร่นึงก็
ราวสามถึงสี่บาท ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กาลังบันทึกข้อมูลรายชื่อผู้ปรากฎรายชื่อเป็นผู้
ครองครองที่ดินตามข้อมูลที่ได้ประสานมาจากสานักงานที่ดินอยู่ ก็จะรวมถึงราษฎร
หมู่ 5 และหมู่ 9 ด้วย

นายส่วน น้อยบุตร

ชาวบ้านสอบถามกันเข้ามาว่าปีนี้จะมีการแข่งขันกีฬาต้ายยาเสพติดประจาปีหรือไม่

นายลาพัง ทองแสง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ปรับปรุงเสร็จแล้วหรือยัง การปูกระเบื้องติดพัดลมได้ดาเนินการ
ไปถึงไหนแล้ว ผมมีความประสงค์จะขอบริจาคพัดลมให้แก่ศูนย์เด็กเล็กของเราด้วย
เพราะในปีหน้าหลานชายผมจะเข้าไปอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วย

ประธานฯ

มีชาวบ้านมาบอกว่าเวลากลางคืนหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่เห็นเปิดไฟเวรยามก็มี
ข้าวของก็เยอะ อยากให้มีการกาชับให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่เวรยามเปิดปิดไฟด้วย

นายจานงค์ บุญน้อย

ขอทราบแนวทางการจัดงานและการเข้าร่วมกิจกรรมงานกาชาดของจังหวัด
อุตรดิตถ์ ไม่ทราบว่าได้มีการซักซ้อมจากทางจังหวัดแล้วหรือไม่

นางทองสุข ใจกัน

หารือการจัดกิจกรรมงานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ไม่ทราบว่าปีนี้จะมี
หรือไม่อย่างไร

นางพสชนัน ฉลอม

เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม 63 ได้เข้าร่วมประชุมแทนผู้บริหารฯที่อาเภอเมืองอุตรดิตถ์
ก็มีข้อซักซ้อมดังนี้ เงินอุดหนุนที่อปท.ได้ร่วมอุดหนุนในการจัดงานไปให้อาเภอจะมี
ค่าใช้จ่ายสาหรับอปท.ในการร่วมกิจกรรมหนึ่งหมื่นบาท และจะให้ท้องถิ่นร่วม
รับผิดชอบการแสดงของร้านกาชาดอาเภอ อปท.ละห้าร้อยบาท มีโต๊ะจีนค่าคืนวันที่
9 มกราคม 64 โต๊ะละหนึ่งพันห้าร้อยบาท ท่านนายกและท่านปลัดทุกอปท.ไปร่วม
เดินขบวนเปิดงาน และอาเภอขอสนับสนุนช่างของอปท.ไปร่วมออกแบบก่อสร้าง
ร้านกาชาดด้วย แบบเสื้อยังไม่ได้สรุป เข้าใจว่าอาจมีการประชุมซักซ้อมแนวทางกัน
อีกครั้งหนึ่งค่ะ
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ยังคงไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนทั้งหมด เรื่องการกาหนดค่าใช้จ่ายให้ท้องถิ่น
รับผิดชอบในการร่วมกิจกรรม ค่าคืนวันที่ 9 ม.ค.2564 จะมีกิจกรรมประกวดร้อง
เพลงลูกทุ่งท้องที่ท้องถิ่นเสียงทอง ก็จะมีการจาหน่ายโต๊ะจีนกันในค่าคืนนี้ เราก็
รับมาหนึ่งโต๊ะเป็นอย่างน้อย ไปนั่งชมเป็นกาลังใจแก่นักร้องของอาเภอเมือง
อุตรดิตถ์ เรื่องเดินของผู้บริหารฯและปลัดฯที่ร่วมเดินขบวนเปิดงานก็ได้ประสาน
ไซส์เสื้อไปแล้วในวันหยุดสุดสัปดาห์ ความชัดเจนคงมีมากขึ้นขอยกยอดเอาไว้ไป
ประชุมท้องที่ท้องถิ่นเดือนมกราคม 2564 อีกทีนะครับขออนุญาตตอบชี้แจงข้อ
ซักถามที่ประชุมต่อนะครับ
1. เรื่องน้าประปา นับแต่เจ้าหน้าที่สานักงานทรัพยากรน้าพิษณุโลกได้เข้ามาให้
คาแนะนาให้การบริหารกิจการประปา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาปรับปรุง
ระบบประปา การพัฒนาคุณภาพน้าประปา การวางแผนบริหารกิจการ
การกาหนดค่าธรรมเนียมฯ การออกแบบระบบประปากับรูปแบบการใช้สาร
วิทยาศาสตร์ ปรับปรุงคุณภาพน้า การให้บริการในเขตบริการอย่างทั่วถึง
เรื่องของการใช้สารวิทยาศาสตร์แทนการใช้สารส้ม สารคลอรีน นั่นได้แก่การใช้
สารแพคช่วยการตกตะกอนของน้าแทนการใช้สารส้ม ก็มาจากคาแนะนาของ
เจ้าหน้าที่หน่วยงานนี้ ซึ่งนับได้ว่าประสบความสาเร็จจากระบบประปาที่สามารถ
ให้บริการประชาชนจานวนมากได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ก็จะ
พยายามใช้วัสดุที่ผู้ประกอบการให้มาให้หมดก่อนแล้วจึงค่อยปรับเปลี่ยนมาเป็น
ระบบจ่ายสารวิทยาศาสตร์ที่ว่านี้ครับ
2. เรื่องของถนนหมู่ 4 ในข้อเสนอจากทางหมู่บ้านครั้งก่อนเสนอมาระยะทางหนึ่ง
กิโลเมตร ก็ติดปัญหาในพื้นที่ด้วยเรื่องการแสดงความยินยอมจากเอกชนเจ้าของ
ที่ดินแปลงด้านใน หากต้องการจะให้ดาเนินการในระยะทางที่สั้นลงมาก็ให้เสนอ
เรื่องเข้ามาใหม่อีกครั้ง ขึ้นอยู่กับความพร้อมของพื้นที่ชุมชนของท่าน เจ้าหน้าที่
อบต.เราก็ยินดีให้บริการ แต่หมู่บ้านต้องตกลงกันให้ดี ประชาคมเสนอเข้ามาใหม่
แล้วเริ่มกระบวนการไปด้วยกันใหม่อีกครั้งหนึ่ง ภายใต้เงื่อนไขของการปรับปรุง
แผนพัฒนาฯอีกคราวหนึ่งด้วย

-73. เรื่องของการจัดเก็บภาษี ผมเห็นว่าหากเราไปสื่อสารเรื่องที่ดงด่านในเวลานี้อาจ
ทาให้ประชาชนเกิดความสับสน เพราะการติดตามเรื่องการจัดสรรครอบครองทา
กินในที่ดินสาธารณะดงด่าน ทุกท่านก็ทราบดีว่า เราได้ติดตามมาเป็นเวลาร่วมสิบ
ปีแล้ว จนถึงเวลานี้ก็ยังไม่ได้มีข้อสรุปที่ชุดเจน เพียงรับทราบมาว่าอยู่ระหว่าง
ขั้นตอนทางธุรกรรม ตอนนี้มีเพียงผังที่ดินกับรายชื่อที่คาดว่าจะเป็นผู้ครอบครองทา
ประโยชน์ ซึ่งก็อาจไม่ชัดเจนแน่นอน ส่วนตัวเห็นว่ายังไม่ควรเก็บภาษีในที่ดิน
แปลงดงด่านนี้ ควรรอให้เกิดความชัดเจนเช่นเดียวกับที่สาธารณะแปลงม่อน
ห้วยปอบ เข้าใจครับว่าในแง่ของการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น มีฐาน
ภาษีอยู่ที่การครอบครองและทาประโยชน์ทุกประเภท ไม่ว่าจะมีเอกสารสิทธิ์
หรือไม่ก็ตาม หากเป็นโฉนดที่ดินก็ได้รับลดหย่อนร้อยละเก้าสิบในระยะสามปีภาษี
แรก แต่ความชัดเจนเรื่องการครอบครองที่ดินแปลงนี้ยังไม่ชัดเจน เห็นว่าควรรอ
เอกสารให้เอกชนเข้าทาประโยชน์ในที่ดินสาธารณะแปลงด่งด่าน ให้มีความชัดเจน
เช่นเดียวกับที่ดินแปลงม่อนห้วยปอบเสียก่อนแล้วจึงค่อยเริ่มเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง นอกเหนือจากนี้เจ้าของผู้ครอบครองที่ได้รับจัดสรรที่ดินยังจะต้อง
เสียค่าตอบแทนการเข้าทาประโยชน์ฯตามมาตรา 9 ประมวลกฎหมายที่ดิน
ที่สภาท้องถิ่นมีมติเห็นชอบกาหนดค่าตอบแทนการเข้าทาประโยชน์ในที่ดินรายปี
อัตราไร่ละห้าร้อยบาทต่อปี ตัดส่งให้อบจ.อุตรดิตถ์ ร้อยละสี่สิบ หลังจากนี้
ผมขอหารือทีมงานฝ่ายบริหารฯก่อน ได้ความอย่างไรหรือตกลงว่าจะเก็บก็จะทา
หนังสือถึงผู้ใหญ่บ้านต่อไป
4. เรื่องการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจาปีนี้ ซึ่งผมได้นาเข้าสู่การหารือ
ในที่ประชุมร่วมท้องที่ท้องถิ่นในเดือนตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา เป็นเดือนแรกของ
ปีงบประมาณเลย ซึ่งมติที่ประชุมก็เห็นตรงกันว่าให้เลื่อนออกไปไม่มีกาหนดจาก
สถานการณ์โควิด ถือเป็นการลงมติร่วมกันครับ
5. ประเด็นเรื่องของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังดินของเราก็จะรับเด็กอายุตั้งแต่สองปี
บริบูรณ์ ในทางปฏิบัติก็เปิดรับกันตลอดปีครับ พอเด็กอายุครบเข้าเกณฑ์ผู้ปกครอง
เด็กก็แจ้งความประสงค์ได้ที่ครูผู้ดูแลเด็ก แล้วทาการนัดวันรับ-ส่งตัวเด็ก ที่ต้องนัด
เพราะเราจะต้องรอการลงบันทึกข้อมูลเด็กในระบบฐานข้อมูลเด็กของกรมส่งเสริมฯ
เพราะจะมีค่าใช้จ่ายรายหัวสาหรับที่เข้าเกณฑ์และเข้ามาอยู่ในความดูแลของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กครับ

-8ที่ประชุมฯ
เลิกประชุม 12.20 น.

รับทราบ

รายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน
สมัยสามัญ (สมัยที่ 4) ครั้งที่ 1
วันจันทร์ที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน
กิจการสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน
สมัยสามัญ (สมัยที่ 4) ครั้งที่ 1
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน
- ผู้เข้าประชุม

*************************************
14
คน

- ผู้ลาประชุม
- ผู้ไม่มาประชุม
- ผู้เข้าร่วมการประชุม

3
-

คน
คน

4

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. นางสาวอาพร

มีอินถา

ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน หมู่ที่ 4

7. นางสมบัติ

พูนพิน

ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน หมู่ที่ 5

8. นายเฉลียว

เพชรใส

ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน หมู่ที่ 7

9. นายสงบ

มีอินถา

ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน หมู่ที่ 8

10. นายสมาน

มูลทอง

ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน หมู่ที่ 8

11. นายส่วน

น้อยบุตร

ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน หมู่ที่ 9

12. นางทองสุข

ใจกัน

ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน หมู่ที่ 9

13. นายสายลม

หลงมา

ตาแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน หมู่ที่ 10

14. นายศุภฤกษ์

แข่งขัน

ตาแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน

ผู้ลาประชุม

1. นายลาพัง ทองแสง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน หมู่ที่ 1

2. นายสังวาลย์ ทองแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน หมู่ที่ 4
3. น.ส.สุปราณี ตะโค้

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน หมู่ที่ 7=

ผู้เข้าร่วมการประชุม 4 คน
1. นางสายฝน

กาญจน์แก้ว

ตาแหน่ง ผอ.กองคลัง

2. นายสุรชัย

ฉลอม

ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด

3. นายสุรชัย

โชคบัณฑิต

ตาแหน่ง ผอ.กองช่าง

4. นางสายฝน

กาญจน์แก้ว

ตาแหน่ง ผอ.กองคลัง

เริ่มประชุมเวลา 9.30 น.
เลขานุการฯ

บัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดินมาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว
เรียนเชิญท่านประธานสภาฯ เปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระฯ

ระเบียบวาระที่ 1

ผอ.กองคลัง

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 รายงานฐานะการเงินการคลังประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ปลัดฯ(ปฏิบัติหน้าที่นายกมอบ ผอ.กองคลัง เป็นผู้รายงานแทน)
ตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ล่วงหน้าไปพร้อมๆกันเลยนะคะ
ในหน้างบรายรับรายจ่ายตามงบประมาณประจาปี 2563
หมวดรายได้ ประมาณการรายรับไว้ 30 ล้านบาท รับจริง 29,251,571.51 บาท
ซึง่ ต่ากว่าประมาณการ 748,428.49 บาท
จาแนก ภาษีอากร
จานวน 14,810.53 บาท
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต
จานวน 14,991.30 บาท
รายได้จากทรัพย์สิน
จานวน 102,614.38 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคแลกการพาณิชย์ จานวน
บาท
รายได้เบล็ดเตล็ด
จานวน 111,600.00 บาท
รายได้จากทุน
จานวน
1,660.00 บาท
ภาษี่จัดสรร
จานวน 14,322,881.30 บาท
เงินอุดหนุน
จานวน 14,656,014.00 บาท
นอกจากนั้นยังได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่รัฐบาลจัดสรรให้โดยระบุวัตถุประสงค์และ
อุดหนุนเฉพาะกิจอีกจานวน 10,900,868.74 บาท จึงเป็นรายรับจริงรวม
40,152,440.25 บาท
หมวดรายจ่าย ประมาณการรายจ่ายไว้ 30 ล้านบาท จ่ายจริง 27,417,447.33 บาท
ซึง่ ต่ากว่าประมาณการ 2,582,552.67 บาท
จาแนก งบกลาง
จานวน 11,247,544.40 บาท
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)
จานวน 1,540,800.00 บาท
เงินเดือน(ฝ่ายประจา)
จานวน 6,909,316.00 บาท
ค่าตอบแทน
จานวน 320,400.00 บาท
ค่าใช้สอย
จานวน 1,378,098.37 บาท
ค่าวัสดุ
จานวน
796,287.30 บาท
ค่าสาธารณูปโภค
จานวน
285,226.26 บาท
ค่าครุภัณฑ์
จานวน
182,950.00 บาท

-2ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จานวน 3,743,600.00 บาท
เงินอุดหนุน
จานวน 1,013,225.00 บาท
ซึ่งเมื่อรวมกับการจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่รัฐบาลจัดสรรให้โดยระบุวัตถุประสงค์
และอุดหนุนเฉพาะกิจอีกจานวน 10,900,868.74 บาท จึงเป็นรายจ่ายจริงจานวน
38,318,316.07 บาท เงินสะสม ณ วันที่ 1 ต.ค.2563 มียอดจานวน 9,022,868.98
บาท ในหน้างบรายรับรายจ่ายเฉพาะการการประปา ประจาปี 2563
หมวดรายได้ ประมาณการรายรับไว้ 2,720,000 บาท รับจริง 2,480,209.03 บาท
ซึง่ ต่ากว่าประมาณการ 239,790.97 บาท
จาแนก ภาษีอากร
จานวน
บาท
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต
จานวน
บาท
รายได้จากทรัพย์สิน
จานวน
5,088.03 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคแลกการพาณิชย์ จานวน 1,937,061.00 บาท
รายได้เบล็ดเตล็ด
จานวน
38,060.00 บาท
รายได้จากทุน
จานวน
บาท
ภาษี่จัดสรร
จานวน
บาท
เงินอุดหนุน
จานวน 500,000.00 บาท
หมวดรายจ่าย ประมาณการรายจ่ายไว้ 2,720,000 บาท จ่ายจริง 2,083,483.95
บาท ซึ่งต่ากว่าประมาณการ 636,516.05 บาท
จาแนก งบกลาง
จานวน 197,971.86 บาท
ค่าตอบแทน
จานวน
บาท
ค่าใช้สอย
จานวน 656,900.00 บาท
ค่าวัสดุ
จานวน 476,359.80 บาท
ค่าสาธารณูปโภค
จานวน 752,252.29 บาท
เงินอุดหนุน
จานวน
บาท
ค่าครุภัณฑ์
จานวน
บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จานวน
บาท
รายจ่ายอื่นๆ
จานวน
บาท
เงินสะสม ณ วันที่ 1 ต.ค.2563 มียอดจานวน 1,138,678.20 บาท
รายงานฐานการเงิน งบประมาณปี 2564 ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2563
งบทั่วไป งบประมาณตั้งไว้ 30,400,000.00 บาท แยกเป็นเงินรายรับ
15,400,000.00 บาท รับจริง 2,402,830.99 บาท จ่ายไปแล้ว 2,142,155.83 บาท

ที่ประชุมฯ

ผอ.กองช่าง

ที่ประชุมฯ
ประธานฯ
นายเฉลียว เพชรใส
ประธานฯ
นายจานงค์ บุญน้อย
ประธานฯ

-3คงเหลือ 260,675.16 บาท
เงินอุดหนุน 15,000,000.00 บาท รับจริง 3,645,745.50 บาท จ่ายไปแล้ว
1,974,347.90 บาท คงเหลือ 1,671,397.60 บาท
งบกิจการเฉพาะการการประปางบประมาณตั้งไว้ 2,720,000.00 บาท
รับจริง 262,984.00 บาท จ่ายไปแล้ว 339,191.97 บาท จ่ายเกิน 76,207.97 บาท
รับทราบ
1.2 รายงานผลการดาเนินงานตามญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมตามโครงการ
ขยายท่อส่งน้าดิบจากสระเก็บน้าบ้านวังข่า หมู่ที่ 7 ถึงสระเก็บน้าบ้านวังดินหมู่ที่ 1
ท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 1750 เมตร งบประมาณ 496,900.-บาท
ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดินอนุมัติในคราวประชุมฯสมัยสามัญที่
4/2562 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562
ผลการดาเนินงาน ไม่ได้ดาเนินการเนื่องจากติดปัญหาที่ดิน
ปลัดฯ(ปฏิบัติหน้าที่นายกมอบ ผอ.กองช่างเป็นผู้รายงานแทน)
ตามที่สภาอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดาเนินโครงการขยายท่อส่งน้าดิบจากสระ
เก็บน้าบ้านวังข่า หมู่ที่ 7 ถึงสระเก็บน้าบ้านวังดินหมู่ที่ 1 ท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง
4 นิ้ว ยาว 1750 เมตร งบประมาณ 496,900.-บาท เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องทา
เข้าไปในเขตพื้นที่ของเอกชนหลายราย ซึ่งมีปัญหาคือเอกชนเหล่านั้นยังไม่ได้ให้
ความยินยอมอย่างครบถ้วน บ้างก็ไม่อยู่ในพื้นที่ จึงเป็นปัญหาติดขัดในการ
ดาเนินการ จึงเสนอรายงานต่อสภาฯในการประชุมสมัยนี้ครับ
รับทราบ
เปิดโอกาสให้สมาชิกฯในที่ประชุมแจ้งเรื่องที่ประสงค์จะให้ที่ประชุมได้รับทราบ
ได้รับแจ้งจากท่าน ส.อบต.สุปราณี ตะโค้ ว่าท่านไม่สบายจึงไม่สามารถเข้าร่วมการ
ประชุมในวันนี้ได้
ได้รับแจ้งจากท่าน ส.อบต.สังวาลย์ ทองแก้วว่าวันนี้ท่านไม่สบายกับท่านส.อบต.
ลาพัง ทองแสง ว่าติดภารกิจจึงไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมในวันนี้ได้
ขอขอบคุณทุกๆท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานกัณฑ์เทศน์ หมู่ที่ 3 ขอบคุณผู้นาท้องที่
ท้องถิ่นและชาวบ้านทุกคนที่ได้ร่วมงาน ขอบคุณมากครับ
1. ฝากท่านผู้บริหารฯพิจารณาเรื่องป้ายคาขวัญประจาตาบลวังดิน อยากให้ท่านได้
รื้อฟื้นทาขึ้นมาใหม่ให้ชัดเจน ปรับปรุงซ่อมแซมใหม่ ทั้ง 2 จุดทางเข้าตาบล ก็ที่
หมู่ 4 ยางโทนกับที่หมู่ 5 หนองป่าไร่
2. หารือเกี่ยวกับท่อแดงหลง หากเป็นไปได้ ท่อที่รื้อออกมาควรนามาเก็บไว้ที่อบต.
หากวางไว้แกะกักีดขวางทางอาจเป็นอันตรายแก่ผู้ใช้ทางสัญจรได้

ผอ.กองช่าง
ที่ประชุมฯ
ระเบียบวาระที่ 2

ประธานฯ
ที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3
ระเบียบวาระที่ 4

หัวหน้าสานักปลัดฯ

-4เรื่องการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ที่อ่างเก็บน้าห้วยสว่างใจ เมื่อวันศุกร์
ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแล้วครับ อยู่ระหว่างรอตรวจงานครับ
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
2.1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดินสมัยวิสามัญ(สมัยที่ 1)
ครั้งที่ 1 เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2563
เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมคราวที่แล้ว ก่อนที่จะทาการ
ขอมติรับรองรายงานการประชุม
ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมฯและมีมติรับรองรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลวังดินสมัยวิสามัญ (สมัยที่ 1)ครั้งที่ 1 เมื่อวันพุธที่ 23
กันยายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ (13เสียง)
เรื่องด่วน (ถ้ามี)
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ญัตติรายงานผลการปฎิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปลัดฯ(ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ มอบหัวหน้าสานักปลัดฯเป็นผู้รายงานแทน)
ตามพระราชบั ญญัติส ภาตาบลและองค์การบรนิห ารส่ วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 มาตรา 58/5 วรรค 5 “ให้นายกองค์การบริหาร
ส่ว นตาบลจั ดทารายงานแสดงผลการปฎิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลเป็นประจาทุกปี ”จึงได้รวบรวมและจัดทารายงานผลการ
ปฎิบัติงานปะจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอเป็นญัตติเพื่อให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลวังดินได้พิจารณาต่อไปโดยมีรายละเอียดในเอกสารประกอบด้วย
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่นิยมองค์กร คาขวัญตาบลวังดิน ยุทธศาตร์การดาเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูบ พื้นฐาน ด้านการภาพ การปกครอง สภาพทาง
สั ง คม ระบบบริ ก ารพื้ น ฐาน ระบบเศรษฐกิ จ ศาสนา ประเพณี วั ฒ นธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่วนที่ 2 การดาเนินงานตามยุทธศาตร์
-ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
-ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ การทงทุนพาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว

ที่ประชุมฯ

หัวหน้าสานักปลัดฯ

-5-ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
-ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
-ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-ยุทธศาสตร์ที่ 6 การยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ส่วนที่ 3 สถานะการเงิน การคลัง
เชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดินได้พิจารณาตามรายละเอียดที่
ปรากฎตามเอกสารหากมีข้อสงสัยประการใดซักถามได้ครับ
รับทราบ / เห็นชอบเอกฉันท์ 13 เสียง
4.2 ญัตติรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ปลัดฯ(ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ มอบหัวหน้าสานักปลัดฯเป็นผู้รายงานแทน)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 ข้อ 29 (3) “รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการท้องถิ่นพร้อมทั้ง
ประกาศผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ในการเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”มีรายละเอียดดังนี้จานวนโครงการตามแผนพัฒนา
ตาบลทั้ง 6 ยุทธศาตร์ของปี พ.ศ.2563 มีทั้งสิ้น 95 โครงการ องค์การบริหารส่วน
ตาบลวังดินนามาจัดสรรงบประมาณได้ 48 โครงการ หรือร้อยละ 50.53 และสามารถ
ดาเนินโครงการได้ 38 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 79.17 ของโครงการที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ โดยทั้ง 38 โครงการที่ดาเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทุก
ประการ ส่วนอีก 10 โครงการไม่สามารถดาเนินการได้เนื่องจากผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดินได้
พิจารณาตามรายละเอียดที่ปรากฎตามเอกสารหากมีข้อสงสัยประการใดซักถามได้
ครับ

ระเบียบวาระที่ 5

-6รับทราบ / เห็นชอบเอกฉันท์ 13 เสียง
4.3 ญัตติพิจารณากาหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน
สมัยสามัญประจาปี พ.ศ. 2564
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 21 “การกาหนดจานวนสมัยประชุม
สามัญประจาปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจาปีของแต่
ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปีของปีถัดไป และระยะเวลาของ
สมัยประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนาปรึกษาใน
ที่ประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นาความในข้อ 11 มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติและให้ประธานสภาท้องถิ่นทาเป็นประกาศของ
สภาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สานักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
โดยฝ่ายเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลได้จัดทาร่างประกาศสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน ในการกาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี พ.ศ.
2564 ตามห้วงระยะเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ ดังนี้
สมัยสามัญสมัยที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-15 มีนาคม 2564
สมัยสามัญสมัยที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-15 มิถุนายน 2564
สมัยสามัญสมัยที่ 3 ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2564
สมัยสามัญสมัยที่ 4 ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2564
เปิดโอกาสให้ที่ประชุมอภิปรายแสดงความคิดเห็น ก่อนที่จะขอมติที่ประชุม
ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นในทางใด และมีมติเห็นชอบกาหนดสมัยประชุมสามัญ
ประจาปี พ.ศ.2564 ตามห้วงระยะเวลาที่ฝ่ายเลขาฯเสนอ เป็นเอกฉันท์(13 เสียง)
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ

1. การสมทบค่าอาหารของหน่วยบริการประชาชน ช่วงเทศกาล 7 วันอันตราย

ที่ประชุมฯ

ปลัดฯ

ประธานฯ
ที่ประชุมฯ

อยากเสนอให้เพิ่มเป็นหมู่ละสองพันบาทจะเป็นไปได้หรือไม่
2. เมื่อคราวเกิดอุทกภัยหมู่ที่ 6 สะพานข้ามลาเหมืองจะดาเนินการได้อย่างไรต่อไป
3. เกี่ยวกับท่อลอดเหลี่ยมหมู่ที่ 10 ที่ช่างว่าจะเขียนออกแบบ จะทาอย่างไร เมื่อ
ออกแบบมาน้าจะไม่เซาะดินออกอีก ขอให้ดาเนินการเพราะปีนี้ตั้งใจจะน้าบรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนาฯ
4. ทางหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านได้ส่งแผนมาให้หัวหน้าสานักปลัดฯครบทุกหมู่บ้านแล้ว
หรือไม่อย่างไร

-7นายส่วน น้อยบุตร

1. ขอขอบคุณเรื่องการสมทบค่าน้ามันเชื้อเพลิงในกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านตาบล
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ได้นาขนมจีนไปเลี้ยงที่บนม่อน
2. ไฟส่องสว่างสาธารณะ ดับอยู่ 2 จุดที่บนม่อนและที่บ้านนางสนิท ฝากผู้บริหาร
มอบหมายเจ้าหน้าที่ดาเนินการด้วย

นายจานงค์ บุญน้อย

สอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับการดาเนินการขอเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้
ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะประโยชน์ของหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ที่อบต.เรามีความ
ต้องการจะใช้ประโยชน์ด้านประปา เช่นการขุดสระสารองน้าที่หมู่ที่ 4 และการสร้าง
ระบบประปาที่หมู่ที่ 5 ว่าถึงขั้นตอนใดแล้ว เกิดปัญหาและอุปสรรคอย่างไรบ้าง

ประธานฯ

เรื่องกิจกรรมวันพัฒนาเมื่อวันที่ 4 ธันวาคมที่ผ่านมา ก็ได้ยินมาว่าเป็นกิจกรรมที่ดี
แต่ยังไม่เต็มร้อย คือการตัดหญ้าข้างทางยังไม่ค่อยดีคือตัดแต่ข้างบนถนนไม่ตัดลงไป
ลึก เราจะไปบอกเขาเหล่านั้นก็ไม่ได้เพราะเป็นกิจกรรมของอาสาฯฝากคณะบริหาร
พิจารณาการประสานงานให้อบจ.อุตรดิตถ์ ใช้เครื่องจักรช่วยดาเนินการโดยทางอบต.
เป็นผู้พิจารณาสนับสนุนค่าน้ามันเชื้อเพลิงด้วย

นายสายลม หลงมา

สอบถามว่าใบอุทิศที่ดินเมื่อชาวบ้านได้ลงนามแล้วมีอายุกาหนดใช้ได้กี่ปีครับ
เพราะว่าถนนสายดงคอแลนด์ชาวบ้านเขาเคยลงนามเซ็นอุทิศมาให้แล้วในปีก่อน
เมื่อก่อนจะตัดต้นสักต้องขออนุณาต แต่ปัจจุบันถ้าเราจะตัดต้นสักในที่ดินเอกชน
สามารถทากันได้แล้ว เพราะเขาเซ็นกันมานานแล้วครับ

ปลัดฯ

ตอบคาถาม/ชี้แจงดังนี้
1. เรื่อง1500.-/2000.-บาท ที่สมทบค่าอาหารสาหรับหน่วยบริการประชาชนช่วง
เทศกาล 7วันอันตราย ก็ยังคงเท่าเดิมก่อนครับสาหรับปีงบประมาณพ.ศ.2564
2. ภาพการพัฒนาตาบลในวันที่ 4 ธันวาคมที่ผ่านมา ออกมาดี ได้รับการตอบสนอง
จากชุมชนดีมาก แต่ก็ยังมีปัญหาเกิดขึ้นบ้าง ซึ่งเราทุกคนก็สามารถสะท้อนให้ที่
ประชุมท้องที่ท้องถิ่นในโอกาสต่อไปเพื่อปรับปรุงการดาเนินกิจกรรมให้ดีกว่านี้
แต่ก็บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมและเป็นกิจกรรมร่วมกับจิตอาสาและความสมัครใจ
ครับก็จะลองพูดคุยกันในที่ประชุมท้องที่ท้องถิ่นคราวหน้าครับ

-83. ความคืบหน้าผลการดาเนินการการปรับปรุงซ่อมสร้างสาธารณูปโภคที่ประสบ
เหตุน้าหลากช่วง2-3เดือนที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ได้ดาเนินการเสร็จสิ้นเกือบทุก
โครงการแล้ว เหลือเพียง 2 โครงการเท่านั้นที่ยังรอดาเนินการ คืองานดินบริเวณ
กลางนาหมู่ที่ 4 ซึ่งที่ผ่านมาเรายังเข้าไปในสถานที่นั้นไม่ได้แต่ตอนนี้ชาวบ้าน
เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว เราก็สามารถที่จะเข้าไปทางานได้แล้วตอนนี้ กับอีกงานก็
คือสะพานข้ามลาเหมืองหมู่ที่ 6 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากนั่นคือการออกแบบ
แล้วก่อสร้างเป็นท่อลอดเหลี่ยม เจ้าหน้าที่ก็เลยจะขอปรับแผนปรับงบประมาณ
กันก่อน แต่สะพานคอนกรีตเดิมแม้จะยังใช้การได้แต่ก็ไม่สะดวกและไม่ปลอดภัย
4. ความคืบหน้าเกี่ยวกับการดาเนินการขอเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินสาธารณะประโยชน์ของหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ที่อบต.เรามีความต้องการจะใช้
ประโยชน์ด้านประปานั้น ในการประชุมรับนโยบายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
อุตรดิตถ์ที่หอประชุมอาเภอเมืองอุตรดิตถ์ ปรากฏว่าผู้แทนสานักงานที่ดินกล่าวใน
ที่ประชุมว่ายังไม่ได้รับเรื่องจากอบต.วังดินเลย กระผมก็ขอเรียนว่าเรื่องการขอ
เปลี่ยนแปลงสภาพการใช้งานที่ดินสาธารณประโยชน์หมู่ที่ 4 ได้ส่งเรื่องขออนุมัติ
ไปยังจังหวัดเมื่อเดือนเมษายน 2563 แล้วครับ หลักฐานก็มีเจ้าหน้าที่เซ็นรับเรื่อง
อยู่ เค้าบอกว่าไม่ได้รับ ให้เราเสนอใหม่ เราก็จะเสนอเข้าไปใหม่ แต่ครั้งนี้ก็จะ
เสนอไปพร้อมๆกับของหมู่ที่ 5 เลยครับ
5. การประสานงานกับหน่วยราชการภายนอกก็ล้วนอยู่ภายใต้ระเบียบแบบแผน
ราชการด้วยกันทั้งสิ้น อบจ.อุตรดิตถ์ ก็เช่นเดียวกันรถมี เครื่องจักรพร้อม
มีแผนปฏิบัติการรองรับหรือไม่ มีงบประมาณพร้อมหรือไม่ ไม่เฉพาะแต่หน่วย
ของเรานะครับ หน่วยงานเขาก็ต้อมมีความพร้อมด้วย สรุปก็ต้องเป็นเรื่องที่เรา
ต้องพูดคุยกันทาแผนประสานกันเนิ่นๆไม่ใช่คิดจะทาก็ทากันเลยครับ อย่างนี้
ไม่ได้ครับ ยกเว้นจะเป็นเรื่องกรณีเกิดสาธารณภัยกับเรื่องที่เป็นนโยบายของรัฐ

-96. ใบอุทิศที่ดินหรือการยินยอมให้ส่วนราชการเข้าไปจัดบริการสาธารณะในที่ดิน
เอกชน การอุทิศต้องเป็นการแสดงเจตนายินยอมโดยเจ้าของที่ดินตัวจริงเท่านั้น
นะครับ ก็จะเป็นการดาเนินการตามมติครม.ที่ออกมาล่าสุดได้เมื่อสักประมาณ 2 ปี
มาแล้วครับ ยกตัวอย่างเหมือนอย่างที่ดาเนินการในพื้นที่หมู่ที่ 4 และกาลังจะเกิดขึ้น
ในหมู่ที่ 5 ตอนนี้ก็ได้มอบหมายให้ช่างได้ประสานข้อมูลแล้วประสานจัดให้มีการ
ประชุมให้ได้ภายในเดือนนี้ครับ
ที่ประชุมฯ

รับทราบ

ประธานฯ

กาหนดนัดประชุมคราวถัดไปเป็นวันจันทร์ที่ 14 ธ.ค. 2563 เวลา 9.30 น. แต่งกาย
ด้วยชุดซาฟารี

ที่ประชุมฯ

เลิกประชุมเวลา 12.30 น.

รับทราบ

