
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
  สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2560 ประจ าปี 2560 

วันที่ 19  ธันวาคม   2560 
ณ   ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  อ าเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี 

***************** 
 

รายช่ือผู้เข้าประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
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นายจักรินทร์ สามารถ  
นายนทพล แกมทับทิม 
นายสมจิตร ช้างปาน  
นายนพพล  เฟ่ืองฟู  
นายเฉลิม    สวัสดิรักษา 
นายเอนก         ชมชื่น 
นายชิณกร     สีผึ้งทอง 
นายประสิทธิ์  รวยไม่ช้า 
นายประกิต   ค าถาวร 
นายศักดิ์ชาย ปานสิงห์ 
นายธีระเดช   รอดจู  
นายเฉลียว        คงเมือง 
นางพิชชาภรณ์ อ่อนนารถ 
นางสาวนันทรัตน์  กันพุ่ม  
นายสุเทพ เสาวพันธ์ 
นายดามโรษฐ์  สายสวิง 
นายเกาะแก้ว นิจวัฒน์  
นายปรีชา จุ้ยวาด  
นางแหม่ม         ประเสริฐพงษ์
นางสาวประทิน    เฟ่ืองฟุ้ง 
นายเอนก   พิศแพว 

ประธานสภา อบต.ท่างาม 
รองประธานสภา อบต.ท่างาม 
สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ 1
สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ 1 
สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ 2 
สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ 3 
สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ 3 
สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ 4 
สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ 4
สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ 5
สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ 5 
สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ 7 
สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ 7
สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ 8 
สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ 8 
สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ 9 
สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ 10
สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ 10 
สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ 11
สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ 11 
เลขานุการสภา อบต. 

จักรินทร์สามารถ  
นทพล แกมทับทิม 
สมจิตร ช้างปาน  
นพพล  เฟ่ืองฟู  
เฉลิม    สวัสดิรักษา 
เอนก         ชมชื่น 
ชิณกร   สีผึ้งทอง  
ประสิทธิ์ รวยไม่ช้า 
ประกิต  ค าถาวร  
ศักดิ์ชายปานสิงห์ 
ธีระเดช  รอดจู  
เฉลียว   คงเมือง 
พิชชาภรณ์อ่อนนารถ 
นันทรัตน์  กันพุ่ม  
สุเทพ เสาวพันธ์ 
ดามโรษฐ์สายสวิง 
เกาะแก้ว   นิจวัฒน์ 
ปรีชา จุ้ยวาด  
แหม่ม   ประเสริฐพงษ์ 
ประทิน  เฟ่ืองฟุ้ง 
เอนก พิศแพว 

 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม     - 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายฐิติพงศ ์  ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล    ฐิติพงศ์ ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ 
2.  นายสามารถ  ตาละอุปะละ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  สามารถ ตาละอุปะละ 
3.  นายมานพ  เหลือสิงกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  มานพ เหลือสิงกุล 
4.  นายพิชเนตร  ทองดี  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3    พิชเนตร ทองดี 
5.  นายบุญรอด  ตุ้มทอง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2   บุญรอด ตุ้มทอง  
6.  นางสาวอรัญญา       วิบลูย์เชื้อ ผู้อ านวยการกองคลัง   อรัญญา  วิบูลย์เชื้อ 
7. นายบรรลือชัย ภูม ี  ผู้อ านวยการกองช่าง   บรรลือชัย  ภูม ี
8. นางสาวณภัทร ทองประไพ       นักวิเคราะห์นโยบายฯ   ณภัทร ทองประไพ 
9. นางอมรรัตน์   ตาละอุปะละ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5   อมรรัตน์  ตาละอุปะละ 
10.นางเพียงใจ    โสภา  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1    เพียงใจ   โสภา 
11.นายประสิทธิ์  จันทาสร  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7   ประสิทธิ์  จันทาสร 
12.นางสาวภัทรพร       โพธิเ์ลื้อย          เจ้าหน้าที่ธุรการ    ภัทรพร     โพธิ์เลื้อย 
 
เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 

 เมื่อได้เวลาประชุมแล้ว มีสมาชิกสภาฯเข้าร่วมประชุม จ านวน 20  ท่านครบองค์ประชุมแล้วนายจักรินทร์  
สามารถประธานสภาฯ เป็นประธานในที่ประชุมได้อ่านประกาศสภาฯ  ดังนี้ 
         ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่างามเรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม    
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1  ประจ าปี ๒๕60  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม ได้รายงานขออนุญาตกับ
นายอ าเภออินทร์บุรี เพ่ือเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2560 
ตั้งแต่วันที่ 12-21 ธันวาคม 2560 มีก าหนด 10 วัน เพ่ือพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือด าเนินการปรับปรุง
ซ่อมแซม และสมทบงบประมาณที่ได้รับผลกระทบจากน้ าท่วมในพ้ืนที่ที่ได้รับความเสียหายนั้น อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา  ๕5  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับ
ที่ 6) พ.ศ. ๒552และข้อ 36 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม จึงขอเปิดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ในวันอังคารที ่19 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น.ณ ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม ประกาศให้ทราบทั่วกันประกาศ  ณ  วันที่  13  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕60 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม ได้รายงานขออนุญาตกับนายอ าเภออินทร์บุรี เพ่ือเปิดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม สมัยวิสามัญ ครั้ งที่ 1 ประจ าปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 12-21 ธันวาคม 2560          
มีก าหนด 10 วัน เพ่ือพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม และสมทบงบประมาณ             
ที่ได้รับผลกระทบจากน้ าท่วมในพ้ืนที่ที่ได้รับความเสียหายนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕5  แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ. ๒552และข้อ 
36 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 
2 พ.ศ. 2554 ) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม จึงขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่า
งาม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่างาม ประกาศให้ทราบทั่วกันประกาศ  ณ  วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕60 

3/ระเบียบวาระ 
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ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานฯ  ไม่มีเรื่องแจ้งให้ทราบ 
ที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
ประธานฯ           เชิญเลขานุการสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ           การรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/๒๕60 ประจ าปี 2560 
เมื่อวันที่  30 ตุลาคม  ๒๕60 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ได้ตรวจและรับรองรายงานการประชุม
สภาฯ ดังกล่าวแล้วพร้อมจัดส่งรายงานการประชุมสภาฯ ตามหนังสือนัดประชุม จึงเรียนให้ที่ประชุมได้พิจารณา
รับรองรายงานการประชุม  
ประธานฯ                  ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดขอแก้ไขอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ
ที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/๒๕60 ประจ าปี 2560      
เมื่อวันที่  30 ตุลาคม  ๒๕60 เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  เพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม 
ประธานฯ           เชิญนายกฯ    
นายกฯ   การแก้ไขปัญหาองค์การบริหารส่วนต าบลท่างามต้องใช้เงินของป้องกัน แต่มีระเบียบที่
ออกมาใหม่ คือระเบียบฯค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชน แต่ว่ามีการคลาดเคลื่อนตั้งแต่ตอนแรกแล้วที่ท าคันกันน้ า     
ที่จริงแล้วจะร่วมกับ ปภ. คนละครึ่งซึ่งนโยบายของ ผู้ว่าฯ ไม่มีนโยบายป้องกันฯ ในคราวที่แล้วเราใช้เงินในการ
ป้องกันเป็นเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม ตอนนี้ต้องเลยตัดสินใจใช้เงินอบต.ซ่อมแซมสิ่งที่เสียหายของพ่ี
น้องประชาชน ในการส ารวจบ้านเมืองที่เสียหายยังไม่ชี้ชัดว่าใช้เงินส่วนไหนของหน่วยงานใด ในวันนี้ในขั้นตอน
กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณ ต้องรับรู้ และเรียนรู้งบประมาณ เพราะด้วยระเบียบ ในวันนี้มีปัญหาหลายที่ที่ยังไม่
มีงบประมาณ เป็นหน้าที่ของพวกเราที่ต้องช่วยเหลือประชาชน และดูแลปัญหายังไง การแก้ปัญหาครั้งนี้มี 2,3 
โครงการ  
                            จากที่ปลัด ฯ ได้ไปประชุมเกี่ยวกับบ้านเรือนที่เสียหายที่อ าเภออินทร์บุรี ไม่มีข้อสรุปการการ
ใช้เงินช่วยเหลือ ที่เราไปส ารวจเอาไว้หรือไม่ เราจะได้ไม่ต้องประชุมกันบ่อยๆ มีข้อแม้ว่าการช่วยเหลือประชาชนต้อง
แล้วเสร็จภายใน 90 วัน หลังจากประกาศ ซึ่งไม่แน่ใจว่าปลัดฯ ป้องกันจะเข้าใจตรงนี้หรือไม่ เพราะเหลืออีกไม่กี่วัน
ก็ครบก าหนดให้ส ารวจแจ้งให้ทราบ แต่เรื่องของการใช้งบประมาณไม่แจ้งให้เราทราบว่าจะใช้งบประมาณของส่วน
ไหน ตอนนี้ก็ใกล้ครบก าหนด หากใกล้ครบก าหนดแล้วองค์การบริหารส่วนต าบลท่างามต้องจ่ายเงินสะสม          
เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลท่างามไม่สามารถจ่ายได้ทันตามก าหนดก็จะเป็นความผิดขององค์การบริหารส่วนต าบล
ท่างาม ทั้งที่วันนี้เรารอผลจากอ าเภอถ้าเราใช้เงินขอองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม     นั้นก็เป็นการก าหนด
มาตรฐานในการมอบงานให้ท้องถิ่น โดยมีการตั้งเงินอุดหนุนท้องถิ่นปีละ 500,000 บาท  ที่จะได้รับจะสร้างความ
อิสระให้กับท้องถิ่น 
เลขานุการฯ  จากการส ารวจบ้านเรือนเสียหายจากผลกระทบ จะใช้เงินงบประมาณจากของอ าเภอ     
และของอบต. จะต้องรอผลสรุปจากอ าเภอก่อน หากไม่มีการจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนก็ไม่พอใจ เพราะที่ผ่านมา
จะได้รับการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดอุทกภัย ได้มีการท าแผนขอรับเงินช่วยเหลือไว้ 2 ทาง ได้มีการพูดคุยกับ
ท้องถิ่นด้วยกันแล้วจะใช้งบอะไรนั้นจะต้องเป็นแนวทางเหมือนกัน จากจ านวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบน้ าท่วม 
263 ครัวเรือน หมู่ 8, หมู่ 9 ได้ยื่นและส ารวจ 73 ราย อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารจะสรุปประมาณสัปดาห์หน้า  
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                             อีกส่วนหนึ่งโครงสร้างพ้ืนฐานได้รับความเสียหายจากน้ าท่วมเป็นคลองแนวป้องกันน้ าท่วม 
ของหมู่ที่ 7 ได้รับความเสียหายจะต้องซ่อมจะต้องใช้เงินสะสม การเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม มีเงินสะสม ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560   เป็นเงิน  10,616,060.31 บาท  
กันเงินไว้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน  เงินเบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการผู้ป่วยเอดส์ ส ารองกรณีสาธารณภัย 10 % 
เป็นเงินทั้งสิ้น 5,258,270.03 บาท คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้จ่ายได้    เป็นเงิน 5,357,790.28 บาท  จึงขอ
จ่ายขาดเงินสะสมดังนี้ 
   1. โครงการซ่อมแซมดาดคอนกรีต บริเวณวัดแจ้ง หมู่ที่ 7 ต าบลท่างาม อ าเภออินทร์บุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี เป็นเงิน 243,200 บาท  (รายละเอียดแนบท้าย)  
เฉลิม ส.อบต.หมู่2 เนื้อท่ีตามโครงการกว้างแค่ไหน 
ผอ.กองช่างฯ  กว้าง 2 เมตร ลึก 1.50 เมตร ก้น 1 เมตร ยาว 186 เมตร ตั้งแต่บ้านหัวโค้งถึงบ้านที่ปิด
ถนน ซ่อมถึงถนนคอนกรีตทางโค้ง 
ประธานฯ  มีท่านใดซักถามหรือไม่ครับ ถามไม่มีท่านใดซักถามขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
มติที่ประชุม  มติเป็นเอกฉันท์จ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมดาดคอนกรีต บริเวณวัดแจ้ง หมู่ที่ 7 
ต าบลท่างาม อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เป็นเงิน 243,200 บาท   
เลขานุการฯ  โครงการที่ 2 ต้องจ่ายขาดเงินสะสมสบทบโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 
ต าบลท่างาม อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี หอถังเก็บน้ าความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 แห่ง  (งบประมาณ
งบกลางเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นของรองนายกรัฐมนตรี)  งบประมาณโครงการฯ 1,187,000 
บาท แยกเป็นเงิน 

                   2.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบกลางงบประมาณงบกลางเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจ าเป็นของรองนายกรัฐมนตรี    1,102,200 บาท      

                     2.2 งบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม จ านวน  84,800 บาท 
เฉลิม ส.อบต. หมู่ 2   ประปาหมู่ที่ 2 ที่ได้มีการคุยกันไว้นั้นได้หรือไม่ 
เลขานุการฯ    ยังไม่สามารถตอบได้ 
เฉลิม ส.อบต. หมู่ 2   แบบนี้โครงการเดียวกันใช่หรือไม่กับโครงการขอเงินอุดหนุน 
นายกฯ     รอดูมติ ครม. เพราะตอนนี้มีหมู่ที่ 2 เพียงหมู่เดียวที่เป็นประปาโบราณ ถ้ามติ ครม. ให้
เราใช่เงินสะสมได้และใช้ได้ยังไง เพ่ือให้หมดปัญหาของน้ าประปา สมัยหน้าจะเปลี่ยนท่อทุกท่อเป็นท่อแบบดีๆ 
ทั้งหมดเพ่ือให้หมดปัญหาเรื่องท่อแตก ในวันนี้เอาเรื่องแท็งก์น้ าให้หมดปัญหาก่อน  
ประธานฯ    มีท่านใดซักถามหรือไม่ครับ ถามไม่มีท่านใดซักถามขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม    มติเป็นเอกฉันท์จ่ายขาดเงินสะสมสบทบโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 
ต าบลท่างาม อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี หอถังเก็บน้ าความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 แห่ง (งบประมาณ
งบกลางเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นของรองนายกรัฐมนตรี งบประมาณโครงการฯ1,187,000 บาท)
งบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลท่างามสบทบ จ านวน  84,800 บาท 
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ระเบียบวาระท่ี 4      เรื่องอ่ืน ๆ 
เลขานุการฯ  การทบทวนแผนพัฒนาสี่ปี เพ่ือการใช้เงินกับการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นปัจจุบันและเร่งด่วนที่
จะแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนจะต้องใช้เงินงบประมาณเพราะโครงการต้องอยู่ในแผนพัฒนาทั้งหมด แต่หาก
มีการเปลี่ยนแปลงจะต้องเข้าระบบในเรื่องของการทบทวน ต้องผ่านการประชาคมหมู่บ้าน ผ่านคณะกรรมการฯ    
และสภาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลท่างามต้องส ารวจปัญหาที่ต้องการแก้ไขใหม่หรือเพ่ิมเติมจากการประชาคม
หมู่บ้าน เราจะมีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2561 จะน าเข้าทบทวน
แผนในเรื่องของโครงการ ว่ามีปัญหาเร่งด่วนอะไรบ้างที่ต้องการการแก้ไข เพ่ือที่จะน าเข้าประชุมสภาฯ ในครั้งต่อไป 
และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้น าเสนอการใช้เงินสะสมของ อปท.ยังไม่ทราบเงื่อนไขการใช้เงินสะสม 
มีเงื่อนไขอะไรที่เพ่ิมขึ้นต้องรอดูรายละเอียดก่อนจะพร้อมกัน ในช่วงของเดือน มกราคม 2561 จะมีการออก
ประชาคมหมู่บา้น เรียนที่ประชุมรับทราบ 
นายกฯ   น าเรียนเพื่อท าความเข้าใจร่วมกันในอดีต กับปัจจุบันของแผนพัฒนาฯ มีความแตกต่างกัน
ในปัจจุบันจะมีกระบวนการที่เพ่ิมขึ้น มีการเปลี่ยนไปของแผนพัฒนาฯ เพ่ือวิเคราะห์การใช้เงินงบประมาณและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นอยู่ใกล้กับประชาชนมากที่สุด จึงท าให้การท างานเกิดความยุ่งยากมากขึ้น ประชาชน
ได้รับผลประโยชน์น้อย ท าให้พวกเราปรับปรุงแผนฯ ทุกๆ 6 เดือน เพ่ือให้การด าเนินการง่ายขึ้น เป็นหน้าที่
คณะกรรมการแผนพัฒนาฯ ให้เข้ากับการพัฒนา ปรับปรุง บ่อยๆ ในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างามต้อง
ประชาคมบ่อยๆ ประชาคมกลุ่มต่างๆ เพื่อน าข้อมลูเข้ามาปรับปรุงแผนพัฒนาฯ และเมื่อปรับปรุงแผนพัฒนาฯ เสร็จ
ก็ต้องน าเข้ามารับทราบในการประชุมสภาฯ และสภาฯ จะต้องจัดสรรงบประมาณในการจัดท าแผนฯ  
               ถ้าองค์การบริหารส่วนต าบลท่างามมีงบประมาณ ให้ซื้อที่เพ่ือท าการทิ้งขยะในปี 2561 
ใครที่จะตั้งแผงโซลาร์เซลล์ที่ขอกันไป ต้องสลักหลังท้ายโฉนดว่าที่ดิน 1 งาน ยกให้เป็นของสาธารณะหลังจากได้ท า
ประปาในครั้งล่าสุด มีความรู้ว่า วัดไหนที่สร้างมาจากวัดร้างไทยของส านักพุทธ อย่างวัดก าแพง วัดตุ้มหู เป็นการ
สร้างวัดใหม่ไม่ได้มาจากการสร้างจากวัดร้างอยู่แล้ว แต่พอไปดูจริงๆเข้าวัดตุ้มหูเกิดจากพ้ืนที่วัดร้างโฉนดอยู่ที่ส านัก
พุทธ อย่างวัดก าแพงให้จ้าอาวาสเซ็นยินยอมให้ แต่วัดตุ้มหูเจ้าอาวาสเซ็นไม่ได้ต้องให้ส านักพุทธเซ็น ก็เลยเป็นที่มา
ของการแก้ปัญหาของเราจริงๆ หรือแก้ปัญหาเรื่องอะไรก็แล้วแต่ วันนี้ท้องถิ่นของเราต้องแก้ปัญหาเอง ถ้ามีปัญหา
เรื่องของขยะของผู้มีรถขยะ ตามนโยบายของจังหวัดขยะเกิดที่ไหนให้ก าจัดที่นั้น ตอนนี้อ่างทอง ชัยนาทมีปฏิกิริยา
ว่ารถสิงห์บุรีท าไมไปอ่างทองเยอะ อ่างทองตอนนี้เริ่มมีแนวต้าน ส่วนชัยนาทนั้นก็มีแนวโน้ม ปัญหาขยะนั้นยากที่จะ
ด าเนินการ 
เลขานุการฯ      จากที่ได้ไปดูงานต้องยอมรับว่าดอนแก้วด าเนินการเรื่องขยะมาตั้งแต่ปี 2543      
ส่วนใหญ่เขายึดชุมชนเป็นหลัก ตอนนี้เขาบริหารจัดการพอได้แล้ว ส่วนของเรานั้นเพ่ิงเริ่มด าเนินการยังไม่ถึง 12 
เดือน ปริมาณขยะของเรายังไม่ลดลงยังเหมือนเดิม ทั้งที่มีโครงการรับซื้อขยะ สมาชิกกองทุนขยะฯ ตอนนี้มี 303 
ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับรองแล้ววันที่ 1 มกราคม 2561 เริ่มต้นในการรับสิทธิ์กองทุนขยะฯ แต่ปัญหา
คือสมาชิกยังน าขยะมาขายไม่ครบ 300 บาท เป็นบางรายจะต้องมีการสมทบ ฝากสมาชิกท้องที่ร่วมกันในเรื่องของ
กองทุนขยะฯ 
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นายกฯ       บ่อขยะของเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ได้มีการแจ้งงบประมาณจังหวัด 12 ล้านบาทเพ่ือไป
ท าบ่อขยะ ผลปรากฏว่าชาวบ้านไม่ท า ท่านผู้ว่าก็เลยย้ายเงิน 12 ล้านไปหาที่ใหม่ และได้ย้ายไปที่เทศบาลปากบาง
พรหมบุรี เพราะถ้าสร้างที่เทศบาลเมืองสิงห์บุรี ชาวบ้านจะมีผลกระทบเลยเป็นที่มาของการไปศึกษาดูงาน         
ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลที่ไม่มีรถจัดเก็บขยะ เขาก็ไปดูงานกันมาเรื่องของวิธีการ ได้ผลประการใดจะแจ้งข่าว 
ปัญหาต้องมีแน่ๆ  ก็ต้องแก้ไขกันต่อไป  
เลขานุการฯ     การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 อนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมค่าขยะ 
ค่าน้ าประปา ในเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน จะยกเว้นเฉพาะหมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 ที่ถูกน้ าท่วม จึงขอเรียนให้ที่
ประชุมรับทราบ  
ชิณกร ส.อบต. หมู่ 3 ไฟฟ้าสาธารณะ ได้เขียนค าร้องไปนานแล้ว ปัจจุบันยังไม่มีการซ่อมและมีไฟฟ้าเสียเพ่ิมข้ึน    
จึงขอความกรุณาในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะด้วยครับ 
ผอ.กองช่างฯ  รบกวนเขียนค าร้องให้ใหม่หน่อยครับ เพราะไม่แน่ใจที่สั่งการให้ซ่อมแซมไฟฟ้าไปจะมี   
หมู่ที่ 7  
ประธานฯ  ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 6 ก็มีไฟฟ้าเสียเหมือนกัน ฝากด้วยครับ 
เฉลิม ส.อบต. หมู่ 2 มีเรื่องจะแจ้งฝ่ายผู้บริหาร คลองหลวงพ่อขาวตรงปั๊มสร้างใหม่ ชาวบ้านแจ้งว่าปั๊มได้เอา
ลูกรังทิ้งลงไป โอกาสข้างหน้าน้ าจะไม่สามารถไหลผ่านได้ ในขณะนี้ผู้ รับเหมายังท างานอยู่เราไปขอให้เขาเอาลูกรัง
ออกให้เหมือนเดิม 
ชิณกร ส.อบต. หมู่ 3   ขอเสริมเรื่องของปั๊มใหม่ เรื่องเกิดประมาณ 2 อาทิตย์ที่แล้ว หมู่ที่ 10 ได้มาหาผมและ
บอกว่า ไปบอกนายกให้หน่อยว่าปั๊มที่สร้างใหม่ ได้เอาลูกรังไปลงขว้างคลองไว้ท าให้น้ าไม่ไหล ถ้าระดับน้ ามิดท่อก็จะ
ไหลแต่ปัจจุบันน้ าไม่สามารถไหลได้ ชาวบ้านจึงไม่สามารถท านาได้ ผมก็ไม่ได้บอกนายกแต่ผมได้ไปดูที่หน้างานก็ไม่
ทราบว่าฝั่งตรงไหน อีก 2 วัน เขาก็กลับมาถามว่าบอกนายกหรือยัง เพราะว่ามันขว้าง ผมก็บอกว่ายังไม่ได้บอก
นายกแต่ผมไปดูหน้างานมาแล้วแต่ไม่เห็น อีก 2 วันเขากลับมาอีกบอก อบต.ผมไม่ไหว ไปดูด้วยกันหน่อย ผมก็ได้ไป
ดูกับเขา ผมเลยบอกว่าเอาอย่างนี้ ไหนๆ ผมก็มาแล้วขึ้นไปคุยกับผู้รับเหมาเลย และได้คุยกันผู้รับเหมาแจ้งว่าแมคโค
ก็สุดแขนแล้ว และไม่สามารถน าลูกรังออกได้ ผมเลยบอกเดียวจะเอาคนมางัดให้ซึ่งผมไม่ทราบว่าลูกรังมีจ านวนเยอะ 
ในอนาคตที่ชาวนาต้องสูบน้ าใช้กันเอง หลังจากผู้รับเหมาไปแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลท่างามจะเดือดร้อนขอ
ฝากกองช่างช่วยดูแล และแก้ไขด้วยครับ 
นายกฯ   ในวันที่ 29 ธันวาคม 2560  เวลาประมาณ 17.00 น มาพบปะสังสรรค์กันนะครับ 
เชิญสมาชิกสภาฯ พนักงาน คณะผู้บริหาร ท่านผู้น า เป็นการพบปะสังสรรค์คลายเครียด อีกเรื่องคืองานส่งเสริม
สุขภาพ และงานวันแด็ก สตง.ได้บอกให้จัดงานในวันเดียวกันทั้งหมด จึงได้ก าหนดวันเป็นวันเด็กที่ 13 มกราคม 
2561 จะจัดทั้ง 2 งาน ในวันเดียวกัน การพบปะสังสรรค์ก็จัดเหมือนเดิมครับมีการมอบดอกไม้ส่วนในวันที่ 12 
มกราคม 2561 ก่อนวันเด็กของเชิญทุกคนร่วมกันท าความสะอาดหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน ช่วงเวลาไหนแล้วแต่สะดวก 
อยากให้แต่งกายด้วยชุดจิตอาสา บางท่านไม่มีชุดก็ไม่เป็นไรครับ แต่นายอ าเภออยากให้พวกเราใส่ชุดจิตอาสา เพ่ือที่
เป็นทีม จุดประสงค์อยากให้ชาวบ้านมาร่วมท าความสะอาดด้วยกันเพราะที่ๆ ชาวบ้านจะท าความสะอาดก็เป็นพ้ืนที่ 
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ที่บ้านของตัวเองได้อยู่ ถ้าเราไม่ท าความสะอาดบ้านเรา แล้วใครจะมาท าความสะอาดให้ ในงานวันที่ 13 มกราคม 
2561 เป็นงานรื่นเริง ผมอยากเห็นวัฒนธรรมการทานอาหาร ของประชาชนในต าบลท่างาม มาร่วมกันประกอบ
อาหารทานกัน ไม่อยากให้ไปจ้างคนอ่ืน เพราะสุดท้ายการท าอาหารทานเองในครัวเรือนตอนนี้นับได้เลยครับ ว่าบ้าน
ไหนท าอาหารทานเอง บ้านไหนซื้ออาหารมาทาน การท าอาหารทานก็เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง  จึงขอเชิญพวกเรา
มาโชว์ฝีมือการท าอาหารกันนะครับ วันเด็กจะจัดตอนกลางคืน งานเริ่มตั้งแต่ 17.00 น. เป็นต้นไป   
รองประธานฯ  ยาฆ่าหญ้าของเรายังมีอยู่ไหมครับ 
ผอ.กองช่างฯ  ฉีดไปหมดแล้วครับ  
ประธานฯ  ผู้ใหญ่หมู่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่มีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ครับ 
นายกฯ   ขอฝากเรื่องส าคัญที่สุดในอนาคต ในวันนี้จะน าขยะไปไว้ที่ไหน ผมจะไม่ท าบ่อขยะแต่จะ
ท าจุดขนขยะ ก็คือมีตู้คอนเทนเนอร์แล้วขนส่ง อย่าลืมว่าปัญหาขยะส าคัญระดับประเทศนะครับ ในวันนี้ไม่มีใครกล้า
ยอมเป็นที่รวบรวมขยะ สมมุติว่าเรามีที่และได้ของบจากกรมส่งเสริมฯ ปัจจุบันคนท้องถิ่นไม่คิดต่อยอดจาการที่มีรถ
ขยะ ในอนาคตบ่อขยะในจังหวัดสิงห์บุรีจะต้องมี 1 ที่แน่นอน สิ่งที่หาได้จากการมีบ่อขยะคือรายได้ เหมือนกับ
เทศบาลโพธิ์พิทักษ์ท่ีเขาหารายได้จากการมีบ่อทิ้งขยะไม่ต่ ากว่าเดือนละ 200,000 บาท ขยะแพงกว่าข้าวอีก ฝาก
สมาชิกสภาฯ ดูด้วยครับว่าตรงไหนเหมาะเพราะสุดท้ายเราจะไม่ได้อะไรเลยจากขยะ อันนี้เป็นแผนในอนาคตที่จะ
สร้างบ่อขยะเป็นของเราและหารายได้จากการที่มีบ่อขยะ จึงขอน าเรียนครับ 
รองประธานฯ  การที่เราท าบ่อขยะจะมีผลกระทบกับพื้นท่ีสีเขียวทางการเกษตรไหมครับ 
นายกฯ   เรื่องนี้ต้องคุยกันระดับต าบลอยู่แล้วครับ คือวันนี้ยังไม่เกิดและชาวบ้านบอกไม่เอาบ่อขยะ 
แต่ตราบใดที่ในต าบลยังมีขยะอยู่ ก็ต้องคิดถึงในอนาคตในการทิ้งขยะ  
รองประธานฯ  ผมเห็นด้วยกับการที่เราจะมีบ่อท้ิงขยะ เพราะเราจะสามารถสร้างรายได้จากการที่มีบ่อทิ้ง
ขยะแบบครบวงจร 
นายกฯ   ตอนนี้ไม่มีใครอยากท าบ่อขยะ เพราะอยากให้ทิ้งที่ต าบลของตนเอง ขยะก็จะกลายเป็น
ขยะที่แท้จริง 
รองประธานฯ  ถ้าเราจะสร้างบ่อขยะจริงๆ อยากให้ศึกษาให้เข้าใจ คุ้มต่อการสร้างบ่อขยะหรือไม่  เพราะ
การขนส่งขยะบางชนิดก็ไม่เหมือนกัน 
นายกฯ   เราต้องมีการศึกษาแน่นอน แค่เฉพาะคนงานที่เราจะจ้าง เราต้องจ่ายวันหนึ่ง 300 บาท 
และไม่ใช่ว่าเรามีคนงานเพียง 1 คน และระยะทางในการทิ้งขยะ เราจึงต้องเรียกเก็บค่าจัดเก็บขยะ การที่เราจะซื้อ
พ้ืนที่สร้างบ่อขยะเราต้องค านึงถึงการทิ้งเศษปูนได้ด้วยครับ 
ประธานฯ           มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือซักถามอีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม 
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ปิดประชุม  11.30  น. 
 
 

ลงชื่อ.........................................................ผู้จดบันทึกฯ 
(นายเอนก  พิศแพว ) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
 
 
 

ลงชื่อ...........................................................ผู้ตรวจบันทึกฯ 
(นายจักรินทร์  สามารถ) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


