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เริ่มประชุม  เวลา 9.00 น. 
 
วาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 

นายทองปาน ทองเมือง ก านันต าบลสมอแข แจ้งในที่ประชุมเพ่ือทราบดังนี้ 
1. ในช่วงที่ผ่านมาได้รับแจ้งจาก ม.1 ม.4 เกี่ยวกับการด าเนินการรังวัดจาก
หน่วยงานที่มาส ารวจออกโฉนด ซึ่งเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวที่สาธารณประโยชน์ 
โดย ม.1 อยู่ในขั้นตอนการด าเนินการเรื่องภาพถ่ายทางอากาศย้อนหลังไป 
50-60 ปี ก่อนจะด าเนินการเรื่องเอกสารสิทธิ์ต่อไป ส่วนผู้ที่ถูกร้องจะต้อง
แจ้งหน่วยงานที่มาท าการรังวัดเพ่ือพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
2. ขอให้พ่อแม่พ่ีน้องเฝ้าสังเกตเรื่องยาเสพติด หากพบเห็นให้แจ้งทางผม เพื่อ
จะได้ด าเนินการกล่าวตักเตือน และปราบปรามต่อไป 
3. ในวันนี้จะมีการท าประชาคมเรื่องขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ของการ
ประปาส่วนภูมิภาค โดยรายละเอียดจะให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องชี้แจงต่อไป 
 

วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
- ไม่มี 
 

วาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
- การประปาส่วนภูมิภาคขอใช้ ขอถอนสภาพ และขอขึ้นทะเบียนที่ดิน

สาธารณประโยชน์แปลงหนองยาว ม.4 ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก  
จ.พิษณุโลก   

/นางทองม้วน... 
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นางทองม้วน พันธุรี สวัสดีพ่อแม่พ่ีน้องทุกท่าน และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ในหลายปีก่อนประมาณ ปี 
2556 เราเคยเห็นพ้องต้องกันในการมอบที่ดินแปลงหนองยาว ประมาณ 3 
ไร่ ให้กับการประปาส่วนภูมิภาคมาก่อสร้างสถานีจ่ายน้ า เพื่อให้ช่วยแก้ปัญหา
เรื่องน้ าแดงและไม่ได้คุณภาพ ซึ่งเป็นความโชคดีของพ่อแม่พ่ีน้องที่ได้รับใน
ส่วนนี้ โดยที่ผ่านมาทางการประปาได้ด าเนินการวางท่อจ่ายน้ าในพื้นท่ีให้
เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากในขณะนั้นกระบวนการขอใช้ของการประปายัง
ด าเนินการไม่ครบถ้วน ในวันนี้จึงขอให้พ่อแม่พ่ีน้องให้ความเห็นชอบในการขอ
ใช้ที่แปลงนี้ให้ด้วย      

 
ว่าที่ร้อยตรีโยธิน บุญมาก กรณทีี่ดินสาธารณประโยชน์ หน่วยงานที่ดูแลมีนายอ าเภอ ร่วมกับ อบต. แต่

ไม่มีหน้าที่อนุญาตให้ใช้ หากจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ การขอใช้ที่ดิน
สาธารณประโยชน์ จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อน จึงจะ
ด าเนินการตามระเบียบและกฎหมายต่อไปได้ ซึ่งในวันนี้พ่อแม่พ่ีน้องมีส่วนที่
เกี่ยวข้องในการใช้ประโยชน์ร่วมกัน หากมีข้อสงสัยใดๆให้สอบถามได้     

 
นายเรืองศักดิ์ ตั้งศรีตะนัย อธิบายระเบียบการขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ และรายละเอียดแผนงาน

โครงการดังนี้ 
1. การขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ จะต้องด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต 
ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2543 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธปีฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้น
ทะเบียน และการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐ ตลอดจนกฎหมายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
2. รายละเอียดแผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปาการ
ประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก วงเงินงบประมาณ 826 ล้านบาท จะมี
การก่อสร้างถังน้ าใสเพิ่มเติม  ขนาด 2,000 ลบ./ม. ในพ้ืนที่เดิมท่ีมีการล้อม
รั้ว เพื่อจ่ายน้ าให้กับประชาชนในบริเวณพ้ืนที่ต าบลสมอแข ต าบลอรัญญิก 
ต าบลวังพิกุล และต าบลกรทอง 
3. จะให้การสนับสนุนการเดินท่อจ่ายน้ าในพ้ืนที่ต าบลสมอแข ตามที่มีการ 
ร้องขอ 
 

ประชาชน  สวนสาธารณะ ที่การประปาเคยให้ค ามั่นในการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพ่ือ
ขอใช้ที่ดินแปลงนี้ว่าจะสร้างให้ ไม่ทราบว่าจะด าเนินการสร้างให้เมื่อไร 

 
นายเรืองศักดิ์ ตั้งศรีตะนัย   ขณะนี้ทางการประปาได้จัดท าแผนผังลานออกก าลังกายเพ่ือชุมชน โดยมี

รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารที่พ่อแม่พ่ีน้องถือไว้ ส่วนการของบประมาณ
ก่อสร้างในปี 2563 คาดว่าจะไม่ทัน อาจต้องเป็นปีงบประมาณต่อไป โดย
การประปายืนยันว่าจะด าเนินการให้  

/ประชาชน... 
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ประชาชน     ที่บ้านท่อน้ าแตก อยากให้การประปาเข้ามาแก้ไขให้ด้วย 

 

นายเรืองศักดิ์ ตั้งศรีตะนัย  กปภ.สาขาพิษณุโลก ให้ผู้รับผิดชอบพื้นท่ีประสานเข้าไปดูต าแหน่งและ
ด าเนินการแก้ให้ทันทคีรับ 

 

ประชาชน     ค่าน้ าประปา ค่าติดตั้ง เท่าไร 
 

เจ้าหน้าที่ กปภ.สาขาพิษณุโลก ค่าน้ าประปา จะเรียกเก็บแบบอัตราก้าวหน้า โดยตั้งแต่ 1-10 คิว จะเรียก
เก็บ 10.20 บาท ส่วนค่าติดตั้งจะอยู่ที่ประมาณ 4,200 บาท (มีทอน) 

 

นายทองปาน ทองเมือง พ่อแม่พ่ีน้องมีอะไรจะซักถามเพ่ิมเติมไหมครับ หากไม่มีจะได้ขอความ
เห็นชอบให้การประปาส่วนภูมิภาคใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงหนองยาว 
เนื้อท่ีประมาณ 3 ไร่ เพ่ือก่อสร้างระบบประปา เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป ขอให้พ่อแม่พ่ีน้องได้โปรดยกมือขึ้นด้วยครับ 

  

ที่ประชุม 1. เห็นชอบ ให้การประปาส่วนภูมิภาคใช้ที่ดิน และด าเนินการถอนสภาพ 
หรือด าเนินการจัดขึ้นทะเบียนที่ดินของรัฐเพื่อให้การประปาส่วนภูมิภาคใช้
ประโยชน์ในราชการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นที่
สาธารณประโยชน์ (บางส่วน) ตามหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงเลขที่ พล 
0051 แปลงหนองยาว เนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ เพ่ือให้การประปาส่วนภูมิภาค
ใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างสถานีจ่ายน้ า โดยประชาชนไม่ขัดข้องและไม่ได้รับ
ความเดือดร้อนแต่อย่างใด 

2. เห็นชอบให้การประปาส่วนภูมิภาคขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่า 
ในทีด่ินสาธารณประโยชน์ (บางส่วน) ตามหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงเลขที่ 
พล 0051 แปลงหนองยาว เนื้อท่ีประมาณ 3 ไร่ ตามระเบียบและกฎหมาย
ของกรมป่าไม้ต่อไป  

3. เห็นชอบให้การประปาส่วนภูมิภาคเข้าด าเนินการให้บริการน้ าประปาใน
พ้ืนทีต่ าบลสมอแข และด าเนินการก่อสร้างตามแผนงานโครงการ 

 
นายทองปาน ทองเมือง ขอขอบคุณพ่อแม่พ่ีน้องที่ให้ความร่วมมือในวันนี้ นอกจากนี้ขอให้พ่อแม่พ่ีน้อง

ให้ความเห็นชอบในการสงวนพ้ืนที่ริมล ารางสาธารณประโยชน์ ให้ใช้
ประโยชน์ร่วมกันของพี่น้องประชาชน เพ่ือที่จะได้น ามติตรงนี้ไปด าเนินการขอ
ถอนสภาพตามข้ันตอนต่อไป ขอให้ท่านพ่อแม่พ่ีน้องได้โปรดลงมติ โดยการยก
มือด้วยครับ 

ที่ประชุม   เห็นชอบ  

/นายธีระวัฒน์... 
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นายธีระวัฒน์ ด้วงทอง ขอขอบคุณพ่อแม่พ่ีน้องประชาชนทุกท่านในวันนี้ หากมีอะไรให้ประสานมาได้
ที่ผมครับ ผมยินดีรับใช้ทุกคนครับ 

 
ปิดประชุม   12.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายสมศักดิ์ ดอนดีไพร) 
ผู้ชวยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 

(นายทองปาน ทองเมือง) 
ก านันต าบลสมอแข 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ภาพถ่ายในที่ประชุม  
วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. 

ณ ศูนย์ฝึกอาชีพ หมู่ 4 ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 
 

 
 
 



- 6 - 
 

 
 

 
 
 

 



- 7 - 
 

 
 










