
รายงานการประชุมประจําเดือน  มกราคม  2560 
วันจันทร์ที่  9  มกราคม  2560  เวลา  10.00  น. 
ณ  ห๎องประชุมองค์การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก 

 

เมื่อถึงเวลา  10.00  น.     ประธานที่ประชุม (นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)นายกองค์การบริหาร 
ตําบลทําเจ๎าสนุก) กลําวเปิดการประชุม  เรียนประธานสภา 
รองประธานสภา  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก  ทุกทําน 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  แจ๎งให๎ที่ประชุมทราบ 

-  การประชุมหัวหน๎าสํวนราชการระดับอําเภอประจําเดือน
มกราคม   2560  วันจันทร์ที่  4  มกราคม  2560     
ณ  ห๎องประชุมอําเภอทําเรือ  (ชั้น  2) 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล๎ว 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  อื่น  ๆ  (ถ๎ามี) 
การประชุมหัวหน๎าสํวนราชการระดับอําเภอประจําเดือนมกราคม  2560 
วันจันทร์ที่ 4 มกราคม  2559  เวลา 09.30 น. ณ  ห๎องประชุมอําเภอทําเรือ   
หมูํที่ 1  ตําบลทําเจ๎าสนุก  อําเภอทําเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
เชิญทํานปลัดชี้แจงในรายละเอียดครับ 

ปลัด  อบต.ทําเจ๎าสนุก   เรียนทํานผู๎เข๎ารํวมประชุมทุกทํานในการประชุมหัวหน๎าสํวนราชการ 
(นายสุรพล   บุญมี)   วัน จันทร์ที่  4  มกราคม 2559  เวลา  09.30  น.   
     ณ  ห๎องประชุมอําเภอทําเรือ  
     ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ๎งให๎ที่ประชุมทราบ 
     1.1 แตํงตั้งข๎าราชการย๎ายมาดํารงตําแหนํงใหมํ  
      -  ร.ต.ชิติณรงค์  ยอดปัญญานันท์  มาดํารงตําแหนํง 
     สัสดีอําเภอทําเรือ  
      -  นายสายชล  อ๎นเสน  นักสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น
     ชํานาญการ  มาดํารงตําแหนํงท๎องถิ่นอําเภอทําเรือ  
     1.2  ปฏิทินงานประจําเดือนมกราคม  2560   
      -  วันที่  21  มกราคม  2560  พิธีบําเพ็ญกุศลสวด 
     พระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแดํพระบาทสมเด็จ 
     พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  กําหนดสตวาร (100  วัน)  
     ณ  วัดสะตือ  เวลา  19.00  น.  กําหนดการจะมีการตักบาตร
     อาหารแห๎ง  (รอหนังสือแจ๎งอีกที)  
      -  วันที่ 27 มกราคม 2560 - วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560   
     งานยอยศยิ่งฟูาอยุธยามรดกโลกและงานกาชาด  ณ  บริเวณอุทยาน
     ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  (โดยองค์การบริหารสํวนตําบล
     ทําเจ๎าสนุก  ได๎บริจาคจักรยาน  2  คัน)  โดยรับการบริจาคกํอนวันที่  
     12  มกราคม  2560  
     ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม  
     ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมหัวหน๎าสํวนราชการ       หัวหน๎าหนํวยงานรัฐวิสาหกิจ ฯ  ครั้งที่  12/2559   

     ในวันพฤหัสบดีที่  1  ธันวาคม  2559  
 
 

/ระเบียบ..... 
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     ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  แจ๎งเพื่อพิจารณา/ดําเนินการ 
     3.1  การอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว 
     มหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  
      ด๎วยกระทรวงมหาดไทยแจ๎งวํา  นายกรัฐมนตรีได๎รับ 
     พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์  สมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิรากรณ  
     บดินทรเทพวรางกูร  เพ่ือมอบให๎สํวนราชการ  หนํวยงานภาครัฐและ
     ภาคเอกชน  ตลอดจนปวงชนชาวไทย  อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์
     ประดับในบริเวณสํวนราชการและอาคารตําง  ๆ  ตามความเหมาะสม  
      เพ่ือให๎การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ด๎วยความ
     เรียบร๎อยและเหมาะสมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา    
     จึงขอให๎ทํานดําเนินการ  ดังนี้  
      1.อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว 
     มหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  (องค์ท่ี  1)  ประดับบริเวณ
     ด๎านหน๎าอาคารที่ทําการ  รํวมทั้งพิจารณาอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์
     สมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
     (องค์ท่ี  2-12)  ประดับตามความเหมาะสม  
      2.ตรวจสอบ  ดูแลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว
     มหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  ตามข๎อ 1  ให๎ถูกต๎อง  
     และงดงาม   
     3.2  การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาที่อยูํอาศัยสําหรับผู๎มีรายได๎น๎อย  
     คนพิการ   ผู๎สูงอายุ  ผู๎อยูํในภาวะยากลําบาก  ถวายเป็นพระราชกุศล
     แดํพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   
     โดยทางองค์การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก ได๎เสนอนายแม๎น  เชียงทอง  
     ราษฎรหมูํที่  6  ตําบลทําเจ๎าสนุก   
     3.3  แจ๎งมาตรการปูองกันและลดอุบัติเหตุวันปีใหมํ   
      -  มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด๎านคน  ประกอบด๎วย  
       1.มาตรการการบังคับใช๎กฎหมายที่เกี่ยวข๎องอยําง
     เข๎มงวด  จริงจัง  และตํอเนื่อง  
       2.มาตรการด๎านสังคมและชุมชน   
       3.มาตรการด๎านการสร๎างจิตสํานึกความปลอดภัย
     ทางถนน  เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตจากการ
     ใช๎ถนนสร๎างความตะหนัก  ปลูกจิตสํานึก  คํานิยม  และวัฒนธรรม
     ความปลอดภัยให๎ประชาชน   
      -  มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด๎านถนน  โดยให๎พิจารณา
     ดําเนินการ  ดังนี้  
       1.มาตรการถนนปลอดภัย เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง
     การเกิดอุบัติเหตุ  กวดขันและสร๎างวินัยจราจรให๎กับผู๎ใช๎รถใช๎ถนน  
 
 

/2.ตรวจสอบ..... 
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       2.ตรวจสอบลักษณะกายภาพของถนน  และ
     ปรับปรุงซํอมแซมให๎มีความปลอดภัยรวมทั้งขอความรํวมมือผู๎รับจ๎าง
     กํอสร๎าง/ซํอมแซมถนนให๎เรํงดําเนินการให๎แล๎วเสร็จกํอนเทศกาล
     ปีใหมํ 2560 หรือ กรณีที่ดําเนินไมํแล๎วเสร็จให๎ติดตั้งเครื่องหมาย  
     ปูายเตือนให๎ชัดเจน  เพื่อให๎ประชาชนผู๎ใช๎รถใช๎ถนนสังเกตได๎ชัดเจน  
       3.ตรวจสอบจุดเสี่ยง  จุดอันตราย  จุดที่เกิด 
     อุบัติเหตุบํอยครั้ง  และจุดที่เกิดอุบัติเหตุใหญํ  เพื่อดําเนินการ
     ปรับปรุงแก๎ไขให๎มีความปลอดภัยในการสัญจร  
       4.ให๎กําหนดมาตรการแนวทางในการแก๎ไขปัญหา
     บริเวณจุดตัดทางรถไฟให๎มีความปลอดภัยในการสัญจร  อาทิ  
     จัดทําคลื่นระนาดบนผิวถนนเพ่ือชะลอความเร็วของรถ   
     ติดตั้งสัญญาณไฟหรือสัญญาณเสียง  จัดทําปูายเตือน   
       5.ให๎จัดเตรียมชํองทางพิเศษ  ทางเสี่ยง   
     ทางลัด  และจัดทําปูายเตือน ปูายแนะนําตําง ๆ  ให๎ชัดเจน  
     เพื่ออํานวยความสะดวกให๎กับประชาชน  
       6.ให๎จัดจุดพักรถ  และจุดบริการตําง ๆ  เพ่ิมเติม  
     เพื่ออํานวยความสะดวกให๎กับประชาชนผู๎ใช๎รถใช๎ถนน  รวมทั้ง
     จัดทําปูายแสดงให๎ชัดเจนและประชาสัมพันธ์ที่เดินทางรับทราบ
     วํามีการให๎บริการอะไรบ๎าง เชํน กาแฟ  
      - มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด๎านยานพาหนะ  ประกอบด๎วย  
       1.ให๎กําหนดมาตรการ  แนวทาง เพ่ือกํากับ ควบคุม  
     ดูแลรถโดยสารสาธารณะ  และรถโดยสารไมํประจําทาง โดยเฉพาะ
     เกี่ยวกับพนักงานขับรถโดยสาร รวมทั้งให๎ตรวจสภาพรถโดยสาร
     สาธารณะ และรถโดยสารไมํประจําทางให๎ถูกต๎องตามระเบียบ  
     กฎหมาย  
       2.ให๎ขอความรํวมมือกลุํมผู๎ประกอบการขนสํง
     ด๎วยรถบรรทุกให๎หยุดประกอบกิจการหรือหลีกเลี่ยงการใช๎รถบรรทุก
     ในการประกอบกิจการในชํวงเทศกาลปีใหมํ 2560  
       3.ประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนตรวจสภาพรถยนต์
     กํอนออกเดินทางในชํวงเทศกาลปีใหมํ 2560  
      -  มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด๎านสภาพแวดล๎อม  ประกอบด๎วย  
       1.ให๎ตรวจสิ่งอันตรายข๎างทาง  เชํน   ระบบไฟฟูา  
     แสงสวําง  สัญญาณไฟจราจร  เสาปูาย  เป็นต๎น  และปรับปรุงแก๎ไข
     ให๎อยูํในสภาพที่สมบูรณ์      
       2.ให๎ปรับปรุงสภาพแวดล๎อมข๎างทาง โดยเฉพาะ
     บริเวณจุดตัดรถไฟ  ทางรํวมทางแยกเพ่ือให๎เกิดความปลอดภัยแกํ
     ผู๎ใช๎รถใช๎ถนน  
      -  ให๎ทุกหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องบูรณาการรํวมกับทหาร
     ในพื้นที่ทุกกรณี  และหากมีการเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุสาธารณภัย
     ขึ้นในพื้นท่ี  ขอให๎รายงานอําเภอทราบด๎วย  

/3.4โครงการ..... 
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     3.4  โครงการยกระดับศักยภาพหมูํบ๎านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
     ฐานรากตามแนวทางประชารัฐ   ขณะนี้ดําเนินการเบิกจํายได๎  97 % 
     เหลือที่ยังไมํได๎เบิกจําย  3  %  จํานวน  6  โครงการ  
     3.5  ผลการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ  
      -  ให๎เจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบย๎ายมาปฏิบัติหน๎าที่ท่ีอําเภอตํอไป
      3.6  สถานการณ์โรคติดตํอ     
      -  มือ  เท๎า  ปาก  ซึ่งได๎แจ๎งให๎ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดูแล
     พร๎อมทําความสะอาดศูนย์  
     ขอแจ๎งรายละเอียดการประชุมหัวหน๎าสํวนราชการ   
     ประจําเดือนมกราคม  2560  ให๎ทุกทํานทราบครับ  
ที่ประชุม    รับทราบ  
 

นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   -  แจ๎งกิจกรรมงานวันเด็กของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  ประจําปี 2560  ขอเชิญรองนายกองค์การบริหารสํวนตําบลครับ  
รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก  เชิญทํานผู๎เข๎ารํวมประชุมทุกทํานกิจกรรมงานวันเด็ก  นั้น  
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข)  มีรายละเอียด  ดังนี้  
      -  โรงเรียนวัดสฎางค์  ขอสนับสนุนงบประมาณ     
     จํานวน  20,000.-  บาท  เพ่ือพานักเรียนไปทัศนศึกษา   
     ณ  พระบรมมหาราชวัง  พระตําหนักจิตรลดา  หรือ   
     อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  ในวันศุกร์ที่   
     13  มกราคม  2560   
      -   โรงเรียน วัดจงกลณี  ขอสนับสนุนงบประมาณ   
     จํานวน  20,000.-  บาท  เพ่ือจัดกิจกรรมวันเด็กท่ีโรงเรียน  
     วัดจงกลณี  
      -  ศูนย์เด็กเล็กวัดสฎางค์  ขอสนับสนุนงบประมาณ   
     จํานวน  3,000.-  บาท  เพ่ือจัดกิจกรรมวันเด็กท่ี  ศพด.  วัดสฎางค์  
     ในวันศุกร์  13  มกราคม  2560  
      -  ศูนย์เด็กเล็กวัดจลกลณี  ขอสนับสนุนงบประมาณ  
     จํานวน  2,700.-  บาท  เพ่ือจัดกิจกรรมวันเด็กรํวมกับโรงเรียน  
     วัดจงกลณี   ในวันศุกร์ที่  13  มกราคม  2560   
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   ครับตามท่ีรองนายกได๎แจ๎งรายละเอียดการจัดงานวันเด็กมานั้น   
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  จึงขอเชิญสมาชิกทุกทํานเข๎ารํวมในกิจกรรมวันเด็กในวันศุกร์ที่  
     13  มกราคม  2560  
ที่ประชุม    รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่  2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล๎ว  
ที่ประชุม    มีมติรับรองรายงานการประชุมประจําเดือน  ธันวาคม  2559  
 

ระเบียบวาระที่ 3     เรื่อง  อื่น ๆ  (ถ๎ามี)  
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   -  แจ๎งระบบประปาหมูํที่  5  ตอนนี้มีผู๎รับจ๎างแล๎ว  นําจะเสร็จทัน   
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  ในฤดูแล๎วนี้  
 

/-แจ๎งสมาชิก..... 
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     -  แจ๎งสมาชิกหมูํท่ี  5  ถนนได๎ดําเนินการเสร็จเรียบร๎อยแล๎วนะครับ  
     -  ตามท่ีทํานเลขา ฯ  เสนอประตูปิด – เปิด  กันน้ํา  จะตรวจสอบวํา
     มีอยูํในแผนหรือไมํครับ  
สมาชิก อบต.ทําเจ๎าสนุก หมูํที่ 3  -  แจ๎งรางระบายน้ําบริเวณบ๎านตาเบิ้ม  
(นางอิงอร  สุขสถาน) 
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   ได๎ให๎ชํางดําเนินการออกแบบประมาณแล๎วนะครับ  
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)   
ปลัด  อบต.ทําเจ๎าสนุก   -  ขอประชาสัมพันธ์ทํานใครที่มีความประสงค์ 
(นายสุรพล   บุญมี)   เดินทางเข๎าเฝูาถวายบังคม  พระบรมศพพระบาทสมเด็จ 
     พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช  ให๎มาลงชื่อได๎ที่เจ๎าหน๎าที่  
     ได๎ที่องค์การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก  ขอให๎เป็นคนในพื้นท่ี
     และยังไมํเคยไปนะครับ   
รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก  ครับในเรื่องนี้ขอให๎ผู๎ที่มีความประสงค์จะไปมาลงชื่อด๎วยตนเอง  
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข)  นะครับ  เพราะวําจะได๎รู๎วําสภาพรํางกายพร๎อมที่จะไปหรือไมํ  
     เพราะวําต๎องไปรอคํอนข๎างนาน  
สมาชิก อบต.ทําเจ๎าสนุก  หมูํที่  1  ขอเสนอวําประมาณ  50  คนประมาณ  1  บัส  ก็จะนําไปได๎แล๎ว  
(นายคมสัน  เทียนดี)   เพราะวําในวันที่  20  มกราคม  2560  ก็จะปิดการกราบบังคม 
     พระบรมศพ  แล๎วที่จะไปนั้นขอเสนอให๎ไปวันธรรมดาไปถึงประมาณ  
     11.00  น.   
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   ครับ  1  บัส  ประมาณ  50  ทําน  ก็นําจะไปได๎เพราะวําจะดูแล  
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  ได๎ทั่วถึงกวําครับ  
ที่ประชุม    รับทราบ  
 

ปลัด  อบต.ทําเจ๎าสนุก   -  ขอแจ๎งการจัดตั้งคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตําบล 
(นายสุรพล   บุญมี)    ตามที่  คณะกรรมการสํงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
     แหํงชาติ  ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  ได๎มีมติในที่ประชุมครั้งที่  
     2/2553  เมื่อวันศุกร์ที่  11  มิถุนายน  2553  เรื่อง  การจัดตั้ง
     สภาเด็กและเยาวชนตําบลโดยขอให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
     สนับสนุนให๎มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตําบล  เพ่ือสํงเสริม
     สนับสนุนให๎เด็กและเยาวชนของท๎องถิ่นได๎มีสํวนรํวมในการจัด
     กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตํอสังคมเป็นแกนนําในการทํากิจกรรม
     ที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน  รวมทั้งให๎ข๎อเสนอแนะและ
     ความคิดในการพัฒนาเด็กและเยาชนในท๎องถิ่น  นั้น  
      ทั้งนี้  หากคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตําบลของทําน  
     ครบวาระแล๎วหรือยังไมํได๎ดําเนินการจัดตั้ง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
     ขอความรํวมมือทํานดําเนินการจัดตั้งคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตําบล
     เพื่อให๎มีการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการด๎านเด็กและเยาวชนในพื้นท่ี
     อยํางตํอเนื่องและมีข๎อมูลคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตําบล
     ที่เป็นปัจจุบัน  ซึ่งขณะนี้ได๎มี  หมูํที่  2  ,  4  และ  หมูํที่  7   
 

/ได๎ดําเนิน..... 
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     ได๎ดําเนินการมาสํงเรียบร๎อยแล๎ว สํวนหมูํอื่น ๆ  ที่ยังไมํได๎ 
     ดําเนินการขอให๎สํงด๎วยนะครับ  เพราะวําต๎องดําเนินสํงข๎อมูลให๎กับ
     สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด 
     พระนครศรีอยุธยาตํอไป  
     -  สรุปประเด็นมอบนโยบายของรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย  
     (พลเอก อนุพงษ์  เผําจินดา)  ในการประชุมมอบนโยบายการ 
     ปฏิบัติงาน  ในการทํางานทุกกระทรวง  ทบวง  กรม  ในการ 
     ขับเคลื่อนนโยบาย  ต๎องอาศัยการทํางานของท๎องที่  และท๎องถิ่น
     โดยการกํากับดูแลของนายอําเภอ  
      1.ให๎ความสําคัญของการจัดทําแผนพัฒนา  (วิสัยทัศน์)  
      2.การเตรียมการเลือกตั้งขอให๎วางตัวเป็นกลาง  
      3.การบริหารงานของให๎ใช๎หลักธรรมาภิบาล  
     -  ขอให๎ประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล๎ง 
     โดยการเตรียมโอํง  หรือตุํมน้ํา  เพื่อทุกบ๎านจะได๎มีน้ําสํารองไว๎ใช๎  
     ซึ่งเป็นระดับที่  1  ของยุทธศาสตร์ด๎านการเกษตร  สํานเกษตรกร  
     ที่มีไรํนา  10  ไรํ  ต๎องมี  1  บํอ  เพื่อมีน้ําสํารองไว๎ใช๎ทางด๎าน  
     การเกษตร  
     -  แจ๎งแนวทาการปฏิบัติงานด๎านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
     “จังหวัดสะอาด”  โดยมีกิจกรรม  3 R  คือ   
      R  1  คือ  Reduce เป็นการลดการใช๎ การบริโภคทรัพยากร
     ที่ไมํจําเป็นลง 
      R  2  คือ  Reuse  เป็นการใช๎ทรัพยากรให๎คุ๎มคําที่สุด  
      R  3  คือ  Recycle เป็นการนําหรือเลือกใช๎ทรัพยากร 
     ที่สามารถนํากลับมารีไซเคิล หรือนํากลับมาใช๎ใหมํ    
     เพ่ือที่จะสามารถลดประมาณขยะได๎  5  %  แล๎วนําขยะไปใช๎ให๎เกิด
     พลังงานได๎   
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   ในแนวทางการปฏิบัติงานด๎านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  ทางองค์การบริหารสํวนตําบล  ได๎คัดเลือก  หมูํที่  3  ตําบลทําเจ๎าสนุก 
     เป็นหมูํบ๎านต๎นแบบเพื่อนํารํองในการคัดแยกขยะ  และหมูํที่  2  
     ตําบลทําเจ๎าสนุก  ได๎คัดเลือกเป็นหมูํบ๎านขยายผล  โดยสํงรายชื่อ
     จํานวน  10  ราย  พร๎อมพนักงานขับรถเข๎ารํวมโครงการ   
     ครับในระเบียบวาระอ่ืน ๆ  มีทํานใดที่จะแจ๎งให๎ทราบอีกหรือไมํ  
สมาชิก อบต.ทําเจ๎าสนุก  หมูํที่  8  -  แจ๎งน้ําประปามีกลิ่นโคลนเมื่ออาทิตย์ที่แล๎ว  แตํอาทิตย์นี้ดีขึ้นแล๎ว  
(นางดาหวัน  ลายภูษา)    
สมาชิก อบต.ทําเจ๎าสนุก  หมูํที่  4  -  ขอเพ่ิมถังขยะบริเวณตรงข๎ามบ๎านพ่ีหนาม  เพราะบ๎านบริเวณนั้นถัง 
(นายอุดม  สุขรัตน์)   ขยะไมํเพียงพอ 
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   ครับให๎เขียนคําร๎อง  แล๎วผมจะให๎เจ๎าหน๎าที่ผู๎เกี่ยวข๎องดําเนินการให๎ครับ 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  
 

/รองนายก อบต...... 
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รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก  -  ขอให๎สมาชิกประชาสัมพันธ์การดําเนินการทําทํอบริเวณหมูํท่ี  2   
(นายวินัย  แก๎วโรจน์)   อาจจะไมํสะดวกในการสัญจร  
สมาชิก อบต.ทําเจ๎าสนุก  หมูํที่  1  -  แจ๎งหมูํบ๎านขวัญนภา  และหมูํบ๎านมะลิวัลย์  น้ําแดงครับ  
(นายคมสัน  เทียนดี)  
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   รับทราบจะแจ๎งชํางดําเนินการให๎ครับ  ครับในระเบียบวาระอ่ืน ๆ  
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  มีสมาชิกทํานใดจะสอบถามอีกหรือไมํครับ  ถ๎าไมํมีผมขอปิดประชุมครับ 

 

ประธานกลําวปิดประชุม   เวลา  11.30  น. 
 
 
            (นางสาววีรยา  จิตผํอง)  
         ผูจ๎ดบันทึกรายงานการประชุม  
 
 
               (นายสุรพล  บุญมี) 
                ผูต๎รวจบันทึกรายงานการประชุม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานการประชุมประจําเดือน  กุมภาพันธ์  2560 

วันอังคารที่  7  กุมภาพันธ์  2560  เวลา  10.00  น. 
ณ  ห๎องประชุมองค์การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก 

 

เมื่อถึงเวลา  10.00  น.     ประธานที่ประชุม (นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)นายกองค์การบริหาร 
ตําบลทําเจ๎าสนุก) กลําวเปิดการประชุม  เรียนประธานสภา 
รองประธานสภา  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก  ทุกทําน 
ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง  แจ๎งให๎ที่ประชุมทราบ 

-  การประชุมหัวหน๎าสํวนราชการระดับอําเภอประจําเดือน
กุมภาพันธ์   2560  วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์  2560 เวลา 09.30 น.     
ณ  ห๎องประชุมอําเภอทําเรือ  (ชั้น  2) 
ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล๎ว 
ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  อื่น  ๆ  (ถ๎ามี) 
การประชุมหัวหน๎าสํวนราชการระดับอําเภอประจําเดือนกุมภาพันธ ์2560 
วันพุธที่ 1  กุมภาพันธ์  2560  เวลา 09.30 น. ณ  ห๎องประชุมอําเภอทําเรือ   
หมูํที่ 1  ตําบลทําเจ๎าสนุก  อําเภอทําเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
เชิญทํานปลัดชี้แจงในรายละเอียดครับ 

ปลัด  อบต.ทําเจ๎าสนุก   เรียนทํานผู๎เข๎ารํวมประชุมทุกทํานในการประชุมหัวหน๎าสํวนราชการ 
(นายสุรพล   บุญมี)   วัน พุธที่  1  กุมภาพันธ์ 2560  เวลา  09.30  น.   
     ณ  ห๎องประชุมอําเภอทําเรือ  
     ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ๎งให๎ที่ประชุมทราบ 
     1.1 เตรียมการปูองกันลดอุบัติภัยทางถนน  ชํวงเทศกาลสงกรานต์  
     โดยให๎ดําเนินการตั้งจุดบริการประชาชน  พร๎อมให๎  อปพร.อยูํเวร   
     วันละ  3  ผลัด  คือ  ผลัดเช๎า  ผลัดเย็นและผลัดดึก  
     1.2 งานยอยศยิ่งฟูาอยุธยามรดกโลก  2559  ระหวํางวันที่  
     27  มกราคม  -  5  กุมภาพันธ์  2560  ซึ่งอําเภอทําเรือ  
     ได๎มีการจัดขบวนพาเหรด  เมื่อวันที่  27  มกราคม  2560  
     แล๎วในงานดังกลําวมีการจัดถนนกินเส๎นทางอําเภอทําเรือ  
     ได๎ออกร๎านตํากระจาดเส๎นกระจาย   
     1.3  การวางแผนเตรียมดําเนินการงานยอยศยิ่งฟูาอยุธยามรดกโลก 2560 
     ซึ่งในครั้งตํอไปจะมอบหมายภารกิจให๎แตํละองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
     รวมกลุํมกันดําเนินการการจัดกิจกรรมตําง ๆ  
     1.4  ปฏิทินงานประจําเดือนกุมภาพันธ์  2560   
      -  การรับบริจาคโลหิต  ในวันอังคารที่  7  กุมภาพันธ์  
     2560  ณ หอประชุมอําเภอทําเรือ ตั้งแตํเวลา 08.30 - 12.00 น.   
     ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล๎ว 
     ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  ประจําเดือนมกราคม  
     2560  
 
 
 

/ระเบียบ..... 
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                                        ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  แจ๎งเพื่อพิจารณา/ดําเนินการ 
     3.1  มติเห็นชอบให๎ข๎าราชการทุกประเภท  พนักงานราชการ  
     ลูกจ๎างประจํา  ลูกจ๎างชั่วคราวของหนํวยงานของรัฐลาอุปสมบท  
     ถวายเป็นพระราชกุศล  แดํพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช 
     มีสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตําบลได๎สอบถามผมถึงเรื่องการลากอุปสมบท  
     ได๎ตรวจสอบระเบียบแล๎วปรากฏวําถ๎าอุปสมบทก็คือพ๎นจากตําแหนํง
     ทันทีครับ   และถ๎าเป็นกํานัน  ผู๎ใหญํบ๎านสามารถลาได๎และไมํถือเป็นวันลา
     เพราะวําใช๎กฎหมายคนละฉบับกันครับ  
     3.2  ประกาศชมเชยกํานัน  ผู๎ใหญํบ๎าน ฯลฯ  ที่เอาใจใสํในการปฏิบัติหน๎าที่ 
     คือ  ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่  3  ตําบลจําปา  สามารถจับยาบ๎าได๎  26  เม็ด  
     3.3  ขอรับความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สถานที่ผักผํอนของ
     กองทัพเรือ  ที่อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  
     3.4  พิธีบําเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 
     พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ทุกวันที่    
     5  ของเดือน  
     3.5  ผลการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ  
     ยังดําเนินการไมํเสร็จสิ้นจํานวน  2  ราย  
     3.6  สถานการณ์โรคติดตํอ   
      -  สาธารณสุขแจ๎งวํามีวัคซีนปูองกันไข๎เลือดออก  
     และสามารถฉีดวัคซีนได๎ในระหวํางอายุ  15 – 25  ป ี
     ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง อื่น ๆ   
      -  แจ๎งเรื่องของบํอดินมีการสอบวําได๎รับการอนุมัติหรือไมํ 
     ในเรื่องการประชุมหัวหน๎าสํวนราชการมีเรื่องแจ๎งให๎ทราบเทํานี้ครับ  
ที่ประชุม    รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่  2     เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล๎ว  
ที่ประชุม    มีมติรับรองรายงานการประชุมประจําเดือน  มกราคม  2560  
 

ระเบียบวาระที่  3   เรื่อง  อื่น ๆ  (ถ๎ามี)  
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   ระเบียบวาระอ่ืน ๆ   มีสมาชิกทํานใดจะสอบถามหรือมีเรื่องแจ๎งให๎ทราบ 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  เชิญนะครับ 
ปลัด  อบต.ทําเจ๎าสนุก   -  ขอประชาสัมพันธ์ผู๎ที่เข๎ารํวมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
(นายสุรพล   บุญมี)   พระราชกรณียกิจและแสดงความอาลัยเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล 
     แดํพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   
     วันพุธที่  8  กุมภาพันธ์  2560    โดยมีกําหนดการดังนี้ 
     เวลา 07.00 – 07.30 น. ลงทะเบียนเข๎าฝึกอบรม ฯ  
     เวลา  07.45 น.   ออกเดินทางยังหออัครศิลปิน  
         ตาํบลคลองห๎า  อําเภอคลองหลวง  
         จังหวัดปทุมธานี  
 

/เวลา..... 
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     เวลา  09.00 – 10.30 น. เข๎าเยี่ยมชมการแสดงผลงาน
         อันทรงคุณคําทางด๎านศิลปวัฒนธรรม
         ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
         มหาภมิูพลอดลุยเดช  โดยเจ๎าหน๎าที่
         ของหออัครศิลปิน  
     เวลา 10.45 น.   ออกเดินทางไปยังท๎องสนามหลวง  
         และพระทีน่ั่งดสุิตมหาปราสาท
         พระบรมมหาราชวัง   
         กรุงเทพมหานคร  
     การแตํงกาย 
     -  แตํงกายไว๎ทุกข์สีดํา  นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา   
     แตํงตัวตามระเบียบของสถานศึกษานั้น ๆ   
     -  ผู๎ชายให๎สวมเสื้อสีดํามีปก  กางเกงขายาวสีดํา งดเว๎นกางเกงยีนส์  
     รองเท๎าหุ๎มส๎นสีดํา  
     -  ผู๎หญิงให๎สวดชุดสุภาพสีดํา  มีแขน  ไมํรัดรูป  กระโปรงยาวคลุมเขํา  
     หรือผ๎าถุง  งดเว๎นกระโปรงยีนส์  รองเท๎าหุ๎มส๎นสีดํา  
     หมายเหตุ 
     -  โปรดนําบัตรประจําตัวประชาชนติดตัวไปในการเดินทางด๎วย  
     เนื่องจากต๎องใช๎ในการผํานเข๎าท๎องสนามหลวง  
     และในครั้งท่ีมีผู๎เข๎ารํวมโครงการ ฯ  จํานวน  52  ราย  
ที่ประชุม    รับทราบ  
 

ปลัด  อบต.ทําเจ๎าสนุก   -  ขอแจ๎งผลการเลือกตั้งคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตําบล 
(นายสุรพล   บุญมี)      ตามที่  คณะกรรมการสํงเสริมการพัฒนาเด็กและ  
     เยาวชนแหํงชาติ  ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  ได๎มีมติในที่
     ประชุมครั้งที่  2/2553  เมื่อวันศุกร์ที่  31  มิถุนายน  2553  
     เรื่อง  การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตําบล  โดยขอให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
     สนับสนุนให๎มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตําบล  เพ่ือสํงเสริม
     สนับสนุนให๎เด็กและเยาวชนของท๎องถิ่นได๎มีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรม
     ที่เป็นประโยชน์ตํอสังคมเป็นแกนนําในการทํากิจกรรมที่เกี่ยวกับ
     การพัฒนาเด็กและเยาวชน  รวมทั้งให๎ข๎อเสนอแนะความคิด   
     ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในท๎องถิ่น  นั้น    
      ในการนี้  ทางองค์การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก   
     จึงได๎นัดประชุมคณะกรรมการดําเนินการาจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน
     ตําบลทําเจ๎าสนุก  เมื่อวันศุกร์ที่  27  มกราคม  2560  เวลา   
     10.00  น.  และดําเนินการคัดเลือกประธานคณะกรรมการบริหาร
     สภาเด็กและเยาวชน  เมื่อวันเสาร์ที่  28  มกราคม  2560   
     ผลการคัดเลอืกผูที๎เ่ป็นประธานคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและ
     เยาวชน  คือ  นายชาญศักดิ์  พิมพ์สุวรรณ  จึงขอแจ๎งให๎ที่ประชุม
     รับทราบครับ  
ที่ประชุม    รับทราบ  
 

/ปลัด..... 
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ปลัด  อบต.ทําเจ๎าสนุก   -  ขอประชาสัมพันธ์ให๎ผู๎มีสิทธิรับเงินสวัสดิการสังคมและเงินอ่ืน 
(นายสุรพล   บุญมี)   ในลักษณะเดียวกันที่ยังไมํมีบัญชีเงินฝากธนาคาร  ได๎เปิดบัญชี
     เงินฝากธนาคารและลงทะเบียนพร๎อมเพย์  ด๎วยเลขประจําตัวประชาชน  13  หลัก  
     สําหรับรับเงินสวัสดิการและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกันจากภาครัฐ
     ตามโครงการบูรณาการฐานข๎อมูลสวัสดิการสังคม  ประกอบด๎วย  
     ผู๎มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  ผู๎มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ
     ผู๎สูงอายุ  ผู๎มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ   เพ่ือแสดงตนชองผู๎มีสิทธิติดตํอ
     หนํวยงานรับลงทะเบียนสวัสดิการสาขาธนาคารที่ให๎บริการเปิดบัญชี
     เงินฝากธนาคารศูนย์บาท  (ยกเว๎นเงินขั้นต่ําสําหรับการเปิดบัญชี)  
     เพื่อดําเนินการปรับปรุงข๎อมูลของผู๎มีสิทธิตั้งแตํเดือนมกราคม 2560  
ที่ประชุม    รับทราบ  
 

ปลัด  อบต.ทําเจ๎าสนุก   -  ขอเชิญตัวแทนผู๎ที่เข๎ารํวมอบรมผู๎นําหมูํบ๎าน/ชุมชนต๎นแบบน้ํารํอง 
(นายสุรพล   บุญมี)   การลด/แยกขยะตั้งแตํต๎นทาง  ได๎แจ๎งให๎ที่ประชุมได๎รับทราบเรื่องที่ไป
     เข๎าอบรมเชิญครับ  
สมาชิก อบต.ทําเจ๎าสนุก  หมูํที่  3  เรียนทํานผู๎เข๎ารํวมประชุมตามที่ได๎เข๎ารํวมอบรมผู๎นําหมูํบ๎าน   
(นางอิงอร  สุขสถาน)   ในเรื่องนี้เห็นควรให๎ผู๎นําชุมชนของตําบลทําเจ๎าสนุกมาประชุมชี้แจง  
     เพราะวําที่ไปอบรมศึกษาดูงานเขาไมํมีถังขยะบริเวณหมูํบ๎านเลย  
     เพราะวําเขามีเวลาในการวิ่งของรถขยะพอถึงเวลาที่รถขยะจะผํานบ๎าน  
     พ่ีน๎องประชาชน  เขาก็จะนําขยะที่ไมํใช๎ในครัวเรือนแล๎วนํามาใสํที่รถขยะเลย 
     สํวนการทิ้งขยะเขาก็จะแยกมาตั้งแตํในครัวเรือนเลย  เชํน  ขวดน้ํา   
     กระป๋องตําง ๆ  ก็จะเก็บเพ่ือนําไปขายได๎  
ที่ประชุม    รับทราบ  
 

ปลัด  อบต.ทําเจ๎าสนุก   ในเรื่องของขยะทางองค์การบริหารสํวนตําบลได๎คัดเลือก  หมูํที่  3   
(นายสุรพล   บุญมี)   ตําบลทําเจ๎าสนุก เป็นหมูํบ๎านต๎นแบบเพื่อนํารํองในการคัดแยกขยะ  
     และหมูํที่  2 ตําบลทําเจ๎าสนุก  ได๎คัดเลือกเป็นหมูํบ๎านขยายผล   
     จะมีการนัดคณะกรรมการประชุมในคราวตํอไป 
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   ในเรื่องของขยะถ๎าลดปริมาณลงได๎  ก็จะลดปริมาณของยุง  และแมลงวัน 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  ที่เป็นพาหนะของเชื้อโรคด๎วยเชํนกัน  ครับในระเบียบวาระอ่ืน ๆ   
     มีสมาชิกทํานใดจะมีเรื่องแจ๎งให๎ทราบหรือไมํครับ  
สมาชิก อบต.ทําเจ๎าสนุก  หมูํที่  1  -  แจ๎งขอให๎เขียนปูายห๎ามรถบรรทุกผําน  เนื่องจากมีรถบรรทุก  
(นายคมสัน  เทียนดี)   วิ่งผํานบริเวณทําลาดของทําเรือแหครับ  ชาวบ๎านเขากลัววําจะรถบรรทุก
     หนักมากผํานไปมา  อาจทําให๎ทําลาดพังได๎ครับ  
     -  ขอให๎รถบรรทุกน้ําฉีดทํอบริเวณบ๎านน๎าแปวเพราะวํามีกลิ่นเหม็นแล๎วครับ 
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   รับทราบครับ 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)   
สมาชิก อบต.ทําเจ๎าสนุก  หมูํที่  8  -  ขอแจ๎งตะแกรงหมูํที่  8  บริเวณบ๎านของนวลฉวีชํารุด  ขอให๎ดําเนินการ 
(นางดาหวัน  ลายภูษา)   ซํอมแซม  
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   พรุํงนี้ให๎ชํางไปดําเนินการให๎ครับ 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ) 

                       /สมาชิก.....  



 
- 5 - 

  
สมาชิก อบต.ทําเจ๎าสนุก  หมูํที่  9  -  แจ๎งทํอบริเวณริมบึงสวนพริกร๎าวไปถึงบ๎านของนายอาร์ทแล๎วนะคํะ 
(นางนิตยา  ศรีกล่ํา)    
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   ได๎สอบถามทางองค์การบริหารสํวนจังหวัดแล๎วนะครับ 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  รอประกาศหาผู๎รับจ๎างภายในเดือนนี้  ประมาณราคาไว๎  
     200,000.-  บาท  
     -  แจ๎งประปาหมูํท่ี  5  ตอนนี้ดําเนินการได๎เกิน  50  %   
     ทางผู๎รับจ๎างแจ๎งวําเดือนหน๎านําจะดําเนินการแล๎วเสร็จ  
ที่ประชุม    รับทราบ  
 

รองประธานสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก  -  ขอแจ๎งเสียงตามสายไมํคํอยดังคํะ 
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)   
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   ตอนนี้ทางองค์การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก  จะดําเนินการ 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  เปลี่ยนระบบเสียงตามสายเป็นระบบเสียงไร๎สาย  ซึ่งตอนนี้  
     อยูํในระหวํางการวางแผนผังของเสาแตํละต๎นครับ  
ที่ประชุม    รับทราบ  
 

นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   ครับในระเบียบวาระอ่ืน ๆ  มีสมาชิกทํานใดจะสอบถามอีกหรือไมํครับ 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  ถ๎าไมํมีผมขอปิดประชุมครับ 

 

ประธานกลําวปิดประชุม   เวลา  11.15  น. 
 
 
            (นางสาววีรยา  จิตผํอง)  
         ผูจ๎ดบันทึกรายงานการประชุม  
 
 
               (นายสุรพล  บุญมี) 
                ผูต๎รวจบันทึกรายง 0านการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมประจําเดือน  มีนาคม  2560 
วันอังคารที่  7  มีนาคม  2560  เวลา  10.00  น. 
ณ  ห๎องประชุมองค์การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก 

 

เมื่อถึงเวลา  10.00  น.     ประธานที่ประชุม (นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)นายกองค์การบริหาร 
ตําบลทําเจ๎าสนุก) กลําวเปิดการประชุม  เรียนประธานสภา 
รองประธานสภา  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก  ทุกทําน 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  แจ๎งให๎ที่ประชุมทราบ 

-  การประชุมหัวหน๎าสํวนราชการระดับอําเภอประจําเดือน
มีนาคม   2560  วันพฤหัสบดีที่  1  มีนาคม  2560     
ณ  ห๎องประชุมเทศบาลตําบลทําหลวง 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล๎ว 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  พิจารณา 
 -  การจัดงานประเพณีสงกรานต์  ประจําปี  2560  
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  อื่น  ๆ  (ถ๎ามี) 
การประชุมหัวหน๎าสํวนราชการระดับอําเภอประจําเดือนมีนาคม  2560 
วันพฤหัสบดทีี่ 1 มีนาคม  2560  เวลา 09.30 น. ณ  ห๎องประชุมเทศบาล
ตําบลทําหลวง  เชิญทํานปลัดชี้แจงในรายละเอียดครับ 

ปลัด  อบต.ทําเจ๎าสนุก   เรียนทํานผู๎เข๎ารํวมประชุมทุกทํานในการประชุมหัวหน๎าสํวนราชการ 
(นายสุรพล   บุญมี)   เมื่อวันพฤหัสบดีที่  1  มีนาคม  2560  เวลา  09.30  น.   
     ณ  ห๎องประชุมเทศบาลตําบลทําหลวง  
     ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ๎งให๎ที่ประชุมทราบ 
     1.1  การจัดผ๎าปุาในวันคล๎ายวันเกิดหลวงพํอโต  วันสะตือ   
     ในวันที่  17  เมษายน  2560  โดยกําหนดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นละ  
     30  กอง ๆ  ละ  99  บาท  และสามารถแจ๎งความประสงค์ได๎ที่
     ปลัดทิวา  ถ๎าหากต๎องการใบอนุโมทนาก็ขอแจ๎งให๎ทราบด๎วย  
     1.2  การวางแผนเตรียมการดําเนินงานยอยศยิ่งฟูาอยุธยามรดกโลก 
     ประเมินผลการดําเนินการ  ดังนี้  
     -  สถิติผู๎รํวมงาน  300,000  กวําคนซึ่งมากท่ีสุดคือวันที่   
     5  กุมภาพันธ์  2560       
     -  มีร๎านค๎า  ทั้งหมด  989  ร๎านค๎า  เป็นร๎านค๎าท่ีเคยรํวมงาน 
     60%  ไมํเคยมารํวมงาน  40%   
     -  เงินสะพัดมูลคํา  83  ล๎านกวําบาท  และน๎อยกวําลพบุรีที่มี  
     เงินสะพัด  500  ล๎านบาท   โดยชี้แจงรายละเอียด  ดังนี้ 
      1.คาราวานสินค๎า  55  ล๎านบาท  
      2.ร๎านกาชาด  15  ล๎านบาท  
      3. OTOP  5  ล๎านบาท 
      4.สินค๎าการเกษตร  2  ล๎านบาท  
      5.ตลาดย๎อนยุค  2 ล๎านบาท  
      6.ถนนกินเส๎น  1.7  ล๎านบาท  
 
 

/-ข๎อเสนอ..... 
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     -  ข๎อเสนอแนะ  
      1.ห๎องน้ําไมํสะอาด  
      2.ถังขยะน๎อย  
      3.สถานที่จอดรถไกล  
      4.การจราจรติดขัด  
      5.คําจอดรถแพง  
      6.สถานที่ถํายภาพน๎อย  
      7.มอเตอร์ไซค์สัญจรในงาน  เป็นต๎น  
     ปฏิทินงานประจําเดือนมีนาคม  2560 
     -  พิธีบําเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 
     พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในวันอาทิตย์ที่  
     5  มีนาคม  2560  เวลา  16.00 น.  การตํางกายชุดสุภาพไว๎ทุกข์  
     -  การจัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมูํบ๎าน  (กม.)  ในวันพฤหัสบดีที่  
     9  มีนาคม  2560  เวลา  09.00  น.  
     -  17  มีนาคม  เป็นวันนายขนมต๎น  
     -  18  มีนาคม  เป็นท๎องถิ่นไทย   เพ่ือรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
     แหํงพระบาทสมเด็จพระจุลเกล๎าเจ๎าอยูํหัวที่ได๎ทรงมีพระบรมราชโองการ
     ให๎ยกฐานะตําบลทําฉลองขึ้นเป็นสุขาภิบาลทําฉลอม  เมื่อวันที่  
     18  มีนาคม  2548  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต๎นของการกระจายอํานวยการปกครอง
     ให๎แกํประชาชน  และเป็นการถือกําเนิดของการปกครองสํวนท๎องถิ่น
     ครั้งแรกในประเทศไทย  ทางอําเภอทําเรือได๎กําหนดการพิธีถวาย
     ราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลเกล๎าเจ๎าอยูํหัว  รัชกาลที่  5  
     (วันท๎องถิ่นไทย ประจําปี 2560)  วันเสาร์ที่  18  มีนาคม  2560  
     ณ  บริเวณด๎านหน๎าศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
     เวลา 07.30 น.  - หัวหน๎าสํวนราชการ ผู๎บริหาร  
       องค์กรปกครองสวํนท๎องถ่ิน  สมาชิกสภาท๎องถ่ิน  
       ข๎าราชการ/พนักงานและลูกจ๎าง สังกัด 
       องค์กรปกครองสวํนท๎องถ่ิน  และประชาชนทัว่ไป
       พร๎อมกัน  และดา๎นหนา๎ศูนยร์าชการจังหวัด ฯ  
     เวลา  08.15  น.  - พิธีกรเชิญผู๎รํวมพิธียืนประจําจุด    
       ณ   บริเวณด๎านหน๎าลานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ
       พระจุลจอมเกล๎าเจา๎อยูํหวั  
       - พิธีกรเชิญผู๎เข๎ารํวมพิธีวางพานพุํม (ดอกไม๎สด)  
       ดงันี้  
       1.ผู๎แทนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแตํละอําเภอ 
       (อําเภอละ  2  พาน)  
       2.นายกเทศมนตรีเมือง  
       3.นายเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา  
       4.นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
       5.ผู๎แทนสํวนราชการ  

/เวลา..... 
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     เวลา 09.09 ฯ -  ผู๎วําราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประธาน
       ในพิธีเดนิทางมาถึงบรเิวณพิธี  
       -  ประธานในพิธีเดินไปที่หน๎าพระบรมราชานุสาวรีย์ 
       ถวายความเคารพ  
       -  ประธานในพิธีจุดธูปเทียนที่เครื่องทองน๎อยและ
       วางพานพํุมดอกไม๎สด  
       -  ประธานในพิธีทราบที่แทํนกราบ 1 ครั้ง  
       -  ประธานในพิธีกลับเข๎าจุดที่กําหนด  
       กลําวถวายราชสดุดี  พระบาทสมเด็จ 
       พระจุลจอมเกล๎าเจา๎อยูํหวั  
       -  ประธานในพิธีอํานสารวันท๎องถิ่นไทย  
       -  เสร็จพิธี  
          

     ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 
     ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมหัวหน๎าสํวนราชการ  
     หัวหน๎าหนํวยงานรัฐวิสาหกิจ  ครั้งที่  2/2560  เมื่อวันพุธที่  
     1  กุมภาพันธ์  2560  
 

     ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง แจ๎งเพื่อพิจารณา/ดําเนินการ  
      -  การเตรียมการปูองกันลดอุบัติภัยทางถนน   
     ชํวงเทศกาลสงกรานต์  โดยให๎ท๎องถิ่นดําเนินการ  ดังนี้ 
       1.ดําเนินการติดตั้งปูายเตือนลดความเร็ว  
       2.ติดตั้งไฟวาบๆในชํวงเวลากลางคืน  
       3.ให๎เจ๎าหน๎าที่ อปพร.ประจําจุดตรวจจํานวน  
     3  กะ/วัน  
      -  การติดตามงานด๎านยาเสพติด  ในโครงการศูนย์ยาเสพติดจังหวัด  
     โครงการสารเสพติดในสถานศึกษา  โดยจะไปที่โรงเรียนทําเรือ“นิตยานุกูล”  
     วันที่  10  กุมภาพันธ์  2560  และโรงเรียนทําหลวง”วิทยานุกูล"  
     วันที่  3  มีนาคม  2560   
      -  ติดตามโครงการการกําจัดผักตบชวา    
     วันที่  1 – 10  มีนาคม  2560 
      -  โครงการกิจกรรมพระพุทธเมตตา   ณ  วัดรํมโพธิ์มโนธรรม 
      -  เชิญรํวมทําบุญบําเพ็ญกุศลทอดผ๎าปุาสามัคคีมูลนิธิ
     ภูมิพลภิกขุ ประจําปี พ.ศ. 2560   
       ด๎วยมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ได๎กําหนดจัดงานบําเพ็ญกุศล
     ทอดผ๎าปุาสามัคคีภูมิพโลภิกขุ ประจําปี พ.ศ. 2560 เพ่ือหาทุน
     สร๎างพระคัมภีร์ฉบับภูมิพโลภิกขุถวายวัดและหอสมุด   
     เพื่อให๎สงฆ์สามเณรพุทธศาสนิกรชนและผู๎สนใจได๎ศึกษาค๎นคว๎า
     เข๎าถึงพระธรรมวินัย ในวันพฤหัสบดีที่  23  มีนาคม  2560  
     เวลา  10.00  น.  ณ  พระอุโบสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร 
     กรุงเทพมหานคร   

/บริจาค.... 
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       บริจาคเงินจํานวน  10,000.-  บาท 
     อภินันทนาการ เหรียญทองแดงชุบทองด๎านขูดเงา  
       บรจิาคเงินจํานวน  5,000.-  บาท  
     อภินันทนาการ  เหรียญทองแดงพํนทรายรมดํา  
       บรจิาคเงินจํานวน  2,000.-  บาท   
     อภินันทนาการ  เหรียญทองแดง  
      -  ชี้แจงติดตามความคืบหน๎าการบริหารจัดการขยะ  
     ในเปูาหมายลดปริมาณขยะ  5%     คือ   
     1.ต๎นทุนขยะคิดในอัตราสัดสํวน  
     2.จัดตั้งหมูํบ๎านต๎นแบบ  ซึ่งทางองค์การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก  
     เลือกหมูํท่ี  3  เป็นหมูํบ๎านต๎นแบบ  
     3.จัดกิจกรรมลด/แยกขยะ  เป็นต๎น  
      -  โครงการทํองเที่ยวชุมชน (บริษัทประชารัฐ  รักสามัคคีฯ 
     ให๎การสนับสนุนการดําเนินโครงการ) ด๎านเกษตร  การแปรรูป  
     ด๎านการทํองเที่ยว   
      -  ประชาสัมพันธ์ให๎เกษตรกรเพาะปลูกข๎าวตามแผนปี 
     2556/60 รอบท่ี  2  ขอให๎ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  งดการทํานาเพ่ิม
     เพราะจะทําให๎ไมํมีน้ําหรือมีน้ําไมํเพียง  ในการอุปโภค  บริโภค  
      -  อุตุนิยมวิทยาแจ๎งอุณหภูมิ  40 – 42  องศาเซลเซียส  
     สถิติเม่ือวันที่ 10 เมษายน 2559 วัดอุณหภูมิได๎ 42 องศาเซลเซียส  
     และให๎ปีนี้อากาศจะร๎อน  ฝนน๎อย  จะเกิดพายุฤดูร๎อน  
      -  ธกส.แจ๎งการชํวยเหลือคําเก็บเกี่ยวข๎าวไรํละ 1,000.-บาท  
     แตํไมํเกิน  12  ไรํตํอครัวเรือน  ซึ่งยังไมํสามารถจํายเงินได๎เพราะวํา
     อยูํในขั้นตอนการตรวจสอบข๎อมูลการซ้ําข๎อน  เรื่องการประกาศ
     เขตภัยพิบัติวําได๎เกิดจากภัยแล๎วจะไมํได๎รับประมาณ  1,500  ราย  
      -  ประชาสัมพันธ์สินเชื่อรายยํอยวันที่  21  กุมภาพันธ์ 
     2560  ตามมติ  ครม.เพ่ิมคําใช๎จํายฉุกเฉิน  พร๎อมแนะนํา 
     ให๎เกษตรกรไปข้ึนทะเบียนที่ธนาคาร ธกส.  
      -  ผลการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ  
     อันดับที่  1  คือ  ตําบลจําปา ,ตําบลทําเรือ  จํานวน  20% 
     อันดับที่  2  คือ  ตําบลบ๎านรํอม  ตําบลศาลาลอย  ตําบลทําเจ๎าสนุก 
     จํานวน  10%    
     อันดับที่  3  คือ  ตําบลทําหลวง  ตําบลหนองขนาก  จํานวน  4%  
     อันดับที่  4  คือ  ตําบลโพธิ์เอน  จํานวน  2%  
      -  สถานการณ์โรคติดตํอ   แจ๎งสัปดาห์ปูองกันและควบคุม
     โรคไข๎เลือดออก  ครั้งที่  2  ในวันที่  13 – 17  มีนาคม  2560 
     โดยให๎กําจัดลูกน้ํายุงลายทุกหมูํบ๎าน  ทุกชุมชน  ให๎มีแนวโน๎มลดลง 
     ในเรื่องการประชุมหัวหน๎าสํวนก็มีเรื่องแจ๎งให๎ทุกทํานทราบครับ  
      

ที่ประชุม    รับทราบ  
 

/ระเบียบ..... 
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ระเบียบวาระที่  2     เรื่อง  รับรองรายงการประชุมครั้งที่แล๎ว  
ที่ประชุม    มีมติรับรองรายงานการประชุมประจําเดือน  กุมภาพันธ์  2560  
     เมื่อวันที่  7 กุมภาพันธ์ 2560  
 

ระเบียบวาระที่  3   เรื่อง  พิจารณา  
     -  การจัดงานประเพณีสงกรานต์  ประจําปี  2560 
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   ในการจัดกิจกรรมของรางวัลจะเป็นอะไรดีครับ  
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ) 
ที่ประชุม     ข๎าวสารคนละ  1  ถุง   ๆ ละ  100 บาท 
     และขอให๎สมาชิกทุกทํานสํงรายชื่อของแตํละหมูํที่ด๎วยนะครับ  
ที่ประชุม     รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่  4   เรื่อง  อื่น ๆ  (ถ๎ามี)  
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   ในระเบียบวาระที่   4  มีผู๎เข๎ารํวมประชุมทํานใดจะแจ๎งให๎  
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  ที่ประชุมทราบเรื่องอ่ืนๆ  หรือไมํครับ  
รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก  ขออนุญาตเปลี่ยนทรายครับ  
(นายวินัย  แก๎วโรจน์) 
ปลัด  อบต.ทําเจ๎าสนุก   ดําเนินการแจ๎งชํางไปแล๎วครับ  ในการเปลี่ยนทรายกรองนั้น 
(นายสุรพล   บุญมี)   ให๎เจ๎าหน๎าที่ดําเนินการเขียนคําร๎องในการดําเนินการครับ 
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   -  วันนี้ประปาหมูํที่ได๎ดําเนินการไปรับเช็คที่จังหวัด  มีปัญหา  
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  นิดหนํอยในการดําเนินการ  คือ  เปลี่ยนจากทํอ  PVC   
     เป็นทํอ  PE  พอองค์การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุกได๎รับเช็คจาก
     จังหวัดเรียบร๎อยแล๎วผู๎รับเหมาจะมีการดําเนินงานเรื่องเดินทํอ
     นําจะแล๎วเสร็จภายในเดือนมีนาคม หรือเมษายน  2560  นี้ครับ  
     -  แจ๎งเรื่องเสียงตามสาย  วันศุกร์ที่  10  มีนาคม  2560  
     จะมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อกําหนดราคากลาง   
     หากดําเนินการแล๎วเสร็จจะประกาศหาผู๎รับจ๎างตํอไป    
     -  แจ๎งสมาชิกหมูํท่ี  9  จะดําเนินตรอกเสาเข็มตอนนี้ให๎ชําง 
     ดําเนินการประมาณราคาอยูํนะครับ  
สมาชิก อบต.ทําเจ๎าสนุก หมูํที่  9  ขอให๎ดําเนินการดํวนนะคํะ  เพราะวําตลิ่งทรุดตัวเรื่อย  
(นางนิตยา  ศรีกล่ํา) 
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   ครับในระเบียบวาระที่  4  มีสมาชิกทํานใดจะสอบถาม  
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  หรือแจ๎งให๎ทราบอีกหรือไมํครับ 
รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก  ขอแจ๎งวําตอนนี้รถบรรทุกขยะเสียกําลังดําเนินการซํอมแซมอยูํครับ  
(นายวินัย  แก๎วโรจน์)   สาเหตุเกิดจากการกัดกรํอนเพราะวําขยะมีความเป็นกรด  
     เผื่อประชาชนถามทุกทํานจะได๎ตอบคําถามได๎ครับ  
ที่ประชุม     รับทราบ  
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นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   มีสมาชิกทํานใดมีข๎อซักถามหรือไมํครับ  ถ๎าไมํมีผมขอปิดประชุมครับ  
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)   

 

ประธานกลําวปิดประชุม   เวลา  11.15  น. 
 
 
            (นางสาววีรยา  จิตผํอง)  
         ผูจ๎ดบันทึกรายงานการประชุม  
 
 
               (นายสุรพล  บุญมี) 
                ผูต๎รวจบันทึกรายงานการประชุม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมประจําเดือน  เมษายน  2560 
วันศุกร์ที่  7  เมษายน  2560  เวลา  10.00  น. 
ณ  ห๎องประชุมองค์การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก 

 

เมื่อถึงเวลา  10.00  น.     ประธานที่ประชุม (นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)นายกองค์การบริหาร 
ตําบลทําเจ๎าสนุก) กลําวเปิดการประชุม  เรียนประธานสภา 
รองประธานสภา  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก  ทุกทําน 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  แจ๎งให๎ที่ประชุมทราบ 

-  การประชุมหัวหน๎าสํวนราชการระดับอําเภอประจําเดือน
เมษายน  2560  วันจันทร์ที่ 3  เมษายน  2560  เวลา  13.30 น.     
ณ  ห๎องประชุมอําเภอทําเรือ 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล๎ว 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  พิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  อื่น  ๆ  (ถ๎ามี) 
การประชุมหัวหน๎าสํวนราชการระดับอําเภอประจําเดือนเมษายน  2560 
วันจันทรท์ี่ 3 เมษายน   2560  เวลา 13.30 น. ณ  ห๎องประชุมอําเภอทําเรือ  
เชิญทํานปลัดชี้แจงในรายละเอียดครับ 

ปลัด  อบต.ทําเจ๎าสนุก   เรียนทํานผู๎เข๎ารํวมประชุมทุกทํานในการประชุมหัวหน๎าสํวนราชการ 
(นายสุรพล   บุญมี)   หัวหน๎าหนํวยงานรัฐวิสาหกิจ  ผู๎บริหารสถานศึกษา   
     ผู๎บริหารองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ครั้งที่  4/2560   
     วันจันทร์ที่  3  เมษายน  2560  เวลา  13.30  น.   
     ณ  ห๎องประชุมอําเภอทําเรือ  ชั้น  2  ที่วําการอําเภอทําเรือ 
     ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง  ที่ประธานแจ๎งให๎ที่ประชุมทราบ 
      1.1 แนวทางการปฏิบัติการผูกผ๎ารํวมไว๎อาลัยเพ่ือน๎อมรําลึก
     ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
     ขอให๎ปรับเปลี่ยนผ๎าเนื่องจากใช๎เป็นระยะเวลาหลายเดือนแล๎วและ  
     เพื่อให๎สมพระเกียรติในการถวายความอาลัย  
      1.2 ปฏิทินงานประจําเดือนเมษายน  2560   
     -  วันจันทร์ที่  3  เมษายน  2560  วันสถาปนากรุงศรีอยุธยา   
     ณ  พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ๎าอูํทอง    
     -  วันพฤหัสบดีที่  6  เมษายน  วันจักรี   
     -  วันศุกร์ที่  7  เมษายน  2560  การรับเลือกเกณฑ์ทหารประจําปี
     2560  ณ  ที่วําการอําเภอทําเรือ ยอด  ทบ.1  จํานวน  23  นาย  
     ทบ.2  จํานวน  23  นาย  ทอ.1  จํานวน  3  นาย  ทอ.2  จํานวน  
     3  นาย  ผํอนผัน  จํานวน  127  ราย  แตํต๎องมาแสดงตน  
     และทางอําเภอทําเรือขอรับการสนับสนุนอาหาร  1  ซุ๎ม   
     เพื่อเลี้ยงรับรองประชาชน  ทางองค์การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก  
     เสนอก๋วยเตี๋ยวหมูน้ําตกพร๎อมเครื่องดื่ม  และทางอําเภอทําเรือ  
     ขอถังขยะประจําจุด  
     -  วันพุธที่  12  เมษายน  2560  เวลา  13.30  น.   
     มีกิจกรรมรดน้ําขอพรนายอําเภอทําเรือ  
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     -  วันที่  13 – 15  เมษายน  2560  เป็นวันสงกรานต์   
     โดยมีการตั้งจุดบริการประชาชน  ระหวํางวันที่    
     11  -  17  เมษายน  2560    
     - วันจันทร์ที่  17  เมษายน  2560  รํวมทําบุญเป็นเจ๎าภาพ 
     ทอดผ๎าปุาสามัคคี  ล๎านกอง  กองละ  99  บาท  เพ่ือสมทบทุน
     สร๎างโรงพยาบาลสมเด็จโต  พรหมรังสี  ณ  วัดสะตือ  ตําบลทําหลวง  
     องค์การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก  ได๎รับแจกจํานวน  100  กอง  
     -  วันอาทิตย์ที่  23  เมษายน  2560  มีกิจกรรมวิ่งการกุศล  
     -  วันศุกร์ที่  28  เมษายน  2560  โครงการเสริมสร๎างความ
     สมานฉันทและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  กิจกรรมจังหวัด     เคลื่อนที่  “บําบัดทุกข์  บํารุงสุข  สร๎างรอยิ้มให๎ประชาชน”   

     ณ  องค์การบริหารสํวนตําบลบ๎านรํอม   ทางเกษตรอําเภอทําเรือ 
     มีพันธุ์ไม๎แจกจําย   และศูนย์ดํารงธรรมอําเภอทําเรือออกไป 
     รับเรื่องราวร๎องเรียน  
     ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 
     ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมหัวหน๎าสํวนราชการ       หัวหน๎าหนํวยงานรัฐวิสาหกิจ ฯ  ครั้งที่  3/2560  ในวันพุธที่  

     1  มีนาคม  2560  
     ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  แจ๎งเพื่อพิจารณา/ดําเนินการ  
     3.1  ประกาศผลการคัดเลือกหมูํบ๎านดีเดํน (บ๎านสวย  เมืองสุข)  
     ประจําปี  2560  หมูํที่  3  ตําบลทําหลวง  บ๎านใหมํพัฒนา  
     ชนะเลิศรํวมหมูํที่  1  บางประอิน    
     3.2  การดําเนินการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชํวง 
     เทศกาลสงกรานต์ ตั้งแตํวันที่ 11 เมษายน - 17  เมษายน 2560  
     โดยให๎อยูํในสามชํวงเวลา  คือ  
      เวลา  00.01  -  08.00 น.  
      เวลา  08.01  -  16.00 น.  
      เวลา  16.01  -  24.00 น.  
     3.3  การติดตามโครงการการกําจัดผักตบชวา  ขอให๎ดําเนินการสํารวจ
     คู  คลอง  พร๎อมรายงานให๎อําเภอทราบด๎วย  
     3.4  การปูองกันปัญหาภัยแล๎ง   ขอให๎เกษตรกรเริ่มทํานา 
     ในเดือนพฤษภาคม  2560   
     3.5  การฝึกซ๎อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ระดับอําเภอ 
     ประจําปี  2560   จึงขอให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสํงเจ๎าหน๎าที่
     เข๎ารํวมฝึกอบรมในโครงการดังกลําว  โดยองค์การบริหารสํวนตําบล
     ทําเจ๎าสนุก  ได๎สํงเจ๎าหน๎าที่เข๎ารํวม  3  นาย  คือ  
      1. นายณัฐพัฒน์  แก๎วเนตร  
      2. นายอนุกูล  ลัดดาพวง  
      3. นายนราธิป  บุญสํง  
 

/3.6 ติดตาม..... 
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     3.6  ติดตามความคืบหน๎าการบริหารจัดการขยะ   ซึ่งขณะนี้บํอขยะ
     ของเทศบาลตําบลทําเรือปิดตั้งแตํวันที่  21  มีนาคม  2560  
     และตอนนี้  อบต.ได๎ไปทิ้งท่ีบํอขยะขององค์การบริหารสํวนตําบล
     เมืองขีดขิน  มีคําใช๎จํายกิโลกรัมละ  0.50  บาท  สํวนขยะที่นําไปทิ้ง
     ก็ประมาณ  2  ตัน/วัน  แตํเดิมเทศบาลตําบลทําเรือได๎คิดคําทิ้งขยะ  
     จํานวน 5,000.- บาท/เดือน ซึ่งในขณะนี้ทางองค์การบริหารสํวนตําบล
     จึงมีคําใช๎จํายที่เพ่ิมข้ึน  
     3.7  การทํานาเหลื่อมเวลาเพ่ือให๎ทันเวลาน้ําหลากเพ่ือผันน้ําเข๎าทุํง  
     3.8  การทํานารอบที่  3   งดทํานาให๎ไปทํานาในชํวงฤดูฝน 
     ในชํวงเดือนพฤษภาคม  
     3.9  ผลการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ  
     จะมีเจ๎าหน๎าที่จากองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมารับเรื่อง 
     ที่อําเภอทําเรือ  
     3.10 สาธารณสุขอําเภอ   
      -  แจ๎งการใช๎ภาชนะจากโฟม   
      -  แจ๎งขอให๎ดูแลบุตรหลานในการเลํนน้ําเพราะวํา 
     ในชํวงฤดูร๎อน  บุตรหลานลงไปเลํนน้ําอาจจะเกิดอุบัติเหตุจมน้ําได๎  
     ในการประชุมหัวหน๎าสํวนราชการมีเรื่องแจ๎งให๎ทราบเทํานี้ครับ  
มติที่ประชุม    รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่  2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล๎ว  
มติที่ประชุม    มีมติรับรองรายงานการประชุมประจําเดือน  มีนาคม  2560  
     เมื่อวันอังคารที่  7  มีนาคม  2560  
 

ระเบียบวาระที่  3     เรื่อง  อื่น ๆ  (ถ๎ามี)       
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก     ในระเบียบวาระที่  3  เรื่อง อ่ืน ๆ  (ถ๎ามี)  
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  
 

ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   -  ในชํวงเทศกาลสงกรานต์ได๎มีการจัดอยูํจุดบริการประชาชน  
(นายสุรพล  บุญมี)   ในการอยูํเวรจะมีการจับสลากหรือวําจะให๎ทางเจ๎าหน๎าที่ดําเนินการ
     จัดให๎ครับ  
มติที่ประชุม    จับฉลากอยูํประจําจุดบริการประชาชน  
 

     -  ไฟฟูาบริเวณท่ีตั้งจุดบริการประชาชนจะทําหนังสือแจ๎งให๎ 
     องค์การบริหารสํวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทราบเพื่อดําเนินการตํอไป 
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก     - ขอแจ๎งประปาหมูํท่ี  5  ได๎ดําเนินการตํอทํอประปาแล๎ว   
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)   นําจะดําเนินการใช๎งานได๎หลังสงกรานต์ไปแล๎ว 
 
 
 

/-  ขอแจ๎งเรื่อง..... 
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     -  ขอแจ๎งเรื่องการที่ไปอบรมกับทํานรองนายกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 
     ขอยกตัวอยํางเรื่องการแหํเทียนพรรษาสามารถดําเนินการได๎ 
     แตํต๎องอยูํในแผนพัฒนาและต๎องดําเนินการเขียนโครงการในเชิง
     เชิญชวนทํองเที่ยวสถานที่โบราณสถาน เชํน วัดตําหนักพระเจ๎าทรงธรรม 
     -   หมูํที่  1  ถนนบริเวณทางเข๎าประปามีผู๎ประมูลงานได๎แล๎วนะครับ  
     -  ทางเข๎าวัดสฎางค์ที่จะดําเนินการทําถนนรอประกาศหาผู๎รับเหมา  
     -  เรื่อง  เสียงไร๎สาย  ตอนนี้ได๎ผู๎รับเหมาเรียบร๎อยแล๎วนะครับ  
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   ในเรื่องวาระอ่ืน ๆ  มีสมาชิกทํานใดมีข๎อซักถามหรือแจ๎งให๎ทราบอีก  
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  หรือไมํครับ  ถ๎าไมํมีผมขอปิดประชุมครับ 

 

ประธานกลําวปิดประชุม   เวลา  11.15  น. 
 
 
            (นางสาววีรยา  จิตผํอง)  
         ผูจ๎ดบันทึกรายงานการประชุม  
 
 
               (นายสุรพล  บุญมี) 
                ผูต๎รวจบันทึกรายงานการประชุม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมประจําเดือน  พฤษภาคม  2560 
วันจันทร์ที่  8  พฤษภาคม  2560  เวลา  10.00  น. 
ณ  ห๎องประชุมองค์การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก 

 

เมื่อถึงเวลา  10.00  น.     ประธานที่ประชุม (นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)นายกองค์การบริหาร 
ตําบลทําเจ๎าสนุก) กลําวเปิดการประชุม  เรียนประธานสภา 
รองประธานสภา  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก  ทุกทําน 
ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง  แจ๎งให๎ที่ประชุมทราบ 

-  การประชุมหัวหน๎าสํวนราชการระดับอําเภอประจําเดือน
พฤษภาคม  2560  วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม  2560  เวลา  
13.30 น.  ณ ห๎องประชุมอําเภอทําเรือ  

     ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล๎ว  
     ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  พิจารณา  
     ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  อื่น ๆ  (ถ๎ามี)  
     เชิญทํานปลัดองค์การบริหารสํวนตําบล  ชี้แจ๎งในรายละเอียดครับ  
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   เรียนนายกองค์การบริหารสํวนตําบล  ทํานประธานสภา   
(นายสุรพล  บุญมี)   รองประธานสภา  และสมาชิกสภาทุกทําน  ในรายละเอียด 
     การประชุมหัวหน๎าสํวนราชการ  หัวหน๎าหนํวยงานรัฐวิสาหกิจ  
     ผู๎บริหารสถานศึกษา  ผู๎บริหารองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น   
     วันจันทร์ที่  1  พฤษภาคม  2560  เวลา  09.30  น.   
     ณ  ห๎องประชุมที่วําการอําเภอทําเรือ  หมูํที่  1  ตําบลทําเจ๎าสนุก  
     อําเภอทําเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
     ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  ที่ประธานแจ๎งให๎ที่ประชุมทราบ  
     -  แนวทางการปฏิบัติการผูกผ๎าขาวดํา  ไว๎ทุกข์รํวมไว๎อาลัย 
     เพื่อน๎อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ 
     พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยขอให๎ตรวจสอบ 
     ให๎สมพระเกียรติ  
     -  การดําเนินโครงการขุดดินแลกน้ํา  หมูํที่  3  ตําบลหนองลาดแตง
     ตําบลปากทํา     ซึ่งให๎นําดินไปแลกเป็นเงินตอนนี้ดําเนินการแล๎วเสร็จ 
     ประมาณ  80 – 90 %   
     -  การติดตามโครงการการกําจัดผักตบชวา  
     -  แจ๎งให๎ตรวจสอบหอพักรายวันที่ยังไมํขออนุญาต   
     -  แจ๎งตลาดกรุงศรี  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ในการซื้อของ   
     ที่ตลาดดังกลําวนั้น  แตํมีปัญหาคือตลาดยังไมํได๎มาตรฐานพอ 
     จึงต๎องได๎รับการแก๎ไขปัญหาดังกลําว  
     -  ให๎ตรวจสอบร๎านคาราโอเกะ  และร๎านเกมส์  
     -  การใช๎เสียง  ขอให๎ใช๎เสียงในเวลาที่กําหนด  
     -  แจ๎งการซํอมบ๎านคนจน  ตําบลละ  1  หลัง  
     -  ยาเสพติด  ขอให๎ดําเนินตรวจตราในเรื่องขอยาเสพติด  
     -  ผังเมือง  ผู๎วํา ฯ  รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ี  
     -  กาชาดอําเภอทําเรือ  ขอขอบคุณทุกทํานที่ให๎ความรํวมมือ  
     ในการจัดงานกาชาดที่ผํานมา  
 

     /ปฏิทินงาน.....  
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     ปฏิทินงานประจําเดือนพฤษภาคม  2560 
     -  พิธีบําเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 
     พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในวันศุกร์ที่  
     5 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00 น. การแตํงกายชุดสุภาพไว๎ทุกข์  
     -  การรับบริจาคโลหิต  ครั้งที่  2/25660  ในวันอังคารที่  
     9  พฤษภาคม  2560  ณ  หอประชุมอําเภอทําเรือ  ตั้งแตํเวลา  
     08.30 – 12.00  น. 
 

     ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 
      รับรองรายงานการประชุมหัวหน๎าสํวนราชการ   
     หัวหน๎าหนํวยงานรัฐวิสาหกิจ ฯ  ครั้งที่  4/2560    
    ในวันจันทร์ที่  3  เมษายน  2560  
 

     ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  แจ๎งเพื่อพิจารณา/ดําเนินการ  
     -  การจัดทบทวนแผนพัฒนาอําเภอ 4 ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) 
     ฉบับทบทวนในปี พ.ศ. 2560   
     -  โครงการปกปูองสถานบัน : ผู๎นําคุณธรรมตามรอยพระยุคคลบาท  
     ระดับตําบล  เชิญกํานัน  ผู๎ใหญํบ๎าน  สมาชิกท๎องถิ่น  เข๎ารํวมประชุม
     วันพฤหัสบดีที่  25  พฤษภาคม  2560 ณ  ห๎องประชุม  
     องค์การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก  
     -  การเดินทางเข๎าเฝูา ฯ  กราบบังคมพระบรมศพ    
     พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    
     ในวันพฤหัสบดีที่  6  กรกฎาคม  2560  ในครั้งนี้ขอให๎เป็นผู๎มีรายได๎  
 

     ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง อื่น ๆ  (ถ๎ามี) 
     -  ขอขอบคุณเจ๎าหน๎าที่ทุกทํานที่รํวมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่  
     ณ  องค์การบริหารสํวนตําบลบ๎านรํอม  ให๎ประสพความสําเร็จ  
     -  ผลการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ  
     มีการแตํงตั้งเจ๎าหน๎าที่จากองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมารับเรื่อง  
     ที่อําเภอทําเรือ  
     -  แจ๎งการจัดทําดอกดารารัตน์  พร๎อมปลูกดอกดาวเรือง   
     เพื่อใช๎ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
     พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ขอแจ๎งเรื่องการประชุม 
     หัวหน๎าสํวนราชการประจําเดือน พฤษภาคม  2560  เทํานี้ครับ  
มติที่ประชุม    รับทราบ  
      

ระเบียบวาระที่  2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล๎ว  
มติที่ประชุม    มีมติรับรองรายงานการประชุมประจําเดือน  เมษายน  2560  
     เมื่อวันศุกร์ที่  7  เมษายน   2560  
 

 
 
 

/ระเบียบ..... 
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ระเบียบวาระที่  3     เรื่อง  อื่น ๆ  (ถ๎ามี)       
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก     ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง อ่ืน ๆ  (ถ๎ามี)  
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  - แจ๎งการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะ  ตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ
     ในชุมชน  หมูํที่  2  วันอาทิตย์ที่  7  พฤษภาคม  2560   
     เวลา  17.00  น.   ณ  ศาลา  SML  หมูํที่  2  ปัญหาสํวนใหญํ  คือ
     ประชาชนทิ้งขยะไมํลงถัง  แล๎วในสํวนของอิฐ  หิน  ดิน   
     ไมํอยากให๎ทิ้งในถังขยะเพราะวําตอนนี้ทางองค์การบริหารสํวนตําบล
     ได๎ไปทิ้งขยะ ณ  องค์การบริหารสํวนตําบลเมืองขีดขิน  ซึ่งคิดคําขยะ
     เป็นกิโล ๆ  ละ  0.50  บาท ในขณะนี้องค์การบริหารสํวนตําบล
     ได๎นําขยะไปทิ้งวันละประมาณ 2 ตัน ก็ประมาณวันละ 1,000.- บาท  
     เดือนละ 30,000.- บาท  ในสํวนคําขยะท่ีองค์การบริหารสํวนตําบล
     เก็บได๎เดือนละไมํถึง  10,000.- บาท/เดือน  และเมื่อ  2 – 3  
     วันที่ผํานมาได๎ปรึกษากับรองนายก  วํามีบริษัท  PTI  รับซื้อขยะ
     ในราคาตันละ  100 – 150  บาท  วันละ  2  ตันก็ประมาณวัน  
     200 – 300  บาท  ซึ่งบริษัทดังกลําวได๎ตั้งอยูํบริเวณแกํงคอย
     เราก็ต๎องมาคิดวําถ๎าเรานําไปขายที่บริษัทแล๎วจะค๎ุมกับคําน้ํามัน
     เชื้อเพลิงหรือไมํครับ  
รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก    ปัญหาขยะคือ  ตามมาตรฐานที่ให๎ลดขยะให๎ได๎  5%  นั้น  
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข)  ถ๎าหากเราดําเนินการจริงแล๎วนําจะลดขยะได๎นะครับ   
     เพราะวําเราสามารถบอกพ่ีน๎องประชาชนได๎วํา  เปลือกผลไม๎  
     เชํน  เปลือกแตงโม  เราสามารถนําให๎ทําปุ๋ยวางไว๎บริเวณ 
     โคลนต๎นไม๎ได๎ครับ  
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   สํวนใหญํ 60%   มาจากเศษอาหาร  และผลการคิดปริมาณขยะ 
 (นายสุรพล  บุญมี)   1 คน/1  กิโลกรัม  ตอนนี้ประชากรตําบลทําเจ๎าสนุก 
     มี 4,000   กวําคน ปริมาณขยะก็นําจะมีประมาณ  4  ตัน   
     แตํตอนนี้เราเก็บขยะได๎  2  ตัน  ก็นําจะมีความเป็นไปได๎วําประชาชน
     แตํละครัวเรือนมีการคัดแยกขยะกันบ๎างแล๎ว  และอีกสํวน คือ 
     ใน  2  ตัน  อาจจะมีขยะภายนอกอยูํบ๎าง  คือ  ประชาชนจาก
     ตําบลอ่ืน ๆ  ขับรถมาแล๎วทิ้งขยะลงถัง  
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก     อีกทางหนึ่ง  คือ  อาจจะให๎เจ๎าหน๎าที่ข้ึนรถโดยสารประจําทาง  
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  พร๎อมประชาสัมพันธ์เพราะวําบริเวณตรงข๎ามวัดตําหนักท้ิงขยะกัน
     เยอะมาก  
     -  แจ๎งน้ําประปา  หมูํที่  5  สามารถใช๎งานได๎แล๎วนะครับ    
     และในตอนนี้ทางองค์การบริหารสํวนตําบลได๎ขอระบบประปา  
     ไปอีก  1  ตัว  เพ่ือที่จะติดตั้งบริเวณวัดมะขามโพลงครับ  
     -  แจ๎งสมาชิก อบต.หมูํที่  4  แจ๎งเรื่องทําถนนบริเวณทางเข๎าวัดสฎางค์
     ตอนนี้มีงบประมาณมาแล๎ว  นําจะดําเนินการได๎ภายในปีนี้ครับ  
     -  แจ๎งเรื่องตามสาย  ตอนนี้กําลังดําเนินการติดตั้งอยูํครับ  
 

/สมาชิก..... 
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สมาชิก อบต.ทําเจ๎าสนุก  หมูํที่  9   - แจ๎งทํอน้ําบริเวณนานายสมศักดิ์  ทรุดตัวลงไปเยอะ  
(นางนิตยา  ศรีกล่ํา) 
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก     ต๎องรองบประมาณในการดําเนินการ    เพราะวําตอนนี้  
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  โยธาได๎ดําเนินการประมาณราคา  แล๎วในวันที่  25  พฤษภาคม 
     2560  จะดําเนินการเสนอโครงการ  3  โครงการ  ดังนี้  
     1.บึงสวนพริก  
     2.ตลิ่งทรุด  
     3.ติดตั้งกล๎องวงจรปิด  
     เสนอในที่ประชุมครับ  ในระเบียบวาระที่  อื่น ๆ  มีสมาชิกทํานใด  
     จะแจ๎งให๎ทราบอีกหรือไมํ   ถ๎าไมํมีผมขอปิดประชุมครับ 

 

ประธานกลําวปิดประชุม   เวลา  11.15  น. 
 
 
            (นางสาววีรยา  จิตผํอง)  
         ผูจ๎ดบันทึกรายงานการประชุม  
 
 
               (นายสุรพล  บุญมี) 
                ผูต๎รวจบันทึกรายงานการประชุม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมประจําเดือน  มิถุนายน  2560 
วันพฤหัสบดีที่  8  มิถุนายน  2560  เวลา  10.00  น. 

ณ  ห๎องประชุมองค์การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก 
 

เมื่อถึงเวลา  10.00  น.     ประธานที่ประชุม (นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)นายกองค์การบริหาร 
ตําบลทําเจ๎าสนุก) กลําวเปิดการประชุม  เรียนประธานสภา 
รองประธานสภา  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก  ทุกทําน 
ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง  แจ๎งให๎ที่ประชุมทราบ 

-  การประชุมหัวหน๎าสํวนราชการระดับอําเภอประจําเดือน
มิถุนายน  2560  วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน  2560  เวลา  
09.30 น.  ณ ห๎องประชุมอําเภอทําเรือ  

     ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล๎ว  
     ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  พิจารณา  
     ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  อื่น ๆ  (ถ๎ามี)  
     เชิญทํานปลัดองค์การบริหารสํวนตําบล  ชี้แจ๎งในรายละเอียดครับ  
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   เรียนนายกองค์การบริหารสํวนตําบล  ทํานประธานสภา   
(นายสุรพล  บุญมี)  รองประธานสภา  และสมาชิกสภาทุกทําน  ในรายละเอียด 

 การประชุมหัวหน๎าสํวนราชการ  หัวหน๎าหนํวยงานรัฐวิสาหกิจ  
 ผู๎บริหารสถานศึกษา  ผู๎บริหารองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น   
 วันพฤหัสบดีที่  1  มิถุนายน  2560  เวลา  09.30  น.   
 ณ  ห๎องประชุมที่วําการอําเภอทําเรือ  หมูํที่  1  ตําบลทําเจ๎าสนุก  

  ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง  ประธานแจ๎งให๎ที่ประชุมทราบ  
  -  แตํงตั้งข๎าราชการย๎ายมาดํารงตําแหนํงใหมํ  
   นายเกียรติภูมิ  กาญจนปรีชาการ  ตําแหนํงปลัดอําเภอ 

 (เจ๎าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)  มาปฏิบัติหน๎าที่ที่ทําการปกครอง
 อําเภอทําเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

  -  ปฏิทินงานประจําเดือนมิถุนายน  2560  
   พิธีบําเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในวันจันทร์ที่  
 5  มิถุนายน  2560  เวลา  16.00 น.  ณ  วัดสะตือ  การแตํงกาย
 ชุดสุภาพไว๎ทุกข์  

 

  ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม  
  รับรองรายงานการประชุมหัวหน๎าสํวนราชการ  หัวหน๎าหนํวยงาน

 รัฐวิสาหกิจ ฯ ครั้งที่  5/2560 ในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน  2560   
 

  ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  แจ๎งเพื่อพิจารณา/ดําเนินการ 
  -  แจ๎งการเดินทางเข๎าเฝูา ฯ  กราบบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จ

 พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในวันพฤหัสบดีที่  6  กรกฎาคม  
 2560  อําเภอละ  250  คน  องค์การบริหารสํวนตําบลละ  1  บัส  

  จึงขอให๎แจ๎งรายชื่อโดยขอให๎สิทธิ์ประชาชนที่ยังไมํเคยไปกํอนนะครับ  
 
 

/-ขอเชิญ..... 
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  -  ขอเชิญขวนรํวมกัน “ปลูกดอกดาวเรือง”  ในบานสะพรั่ง  
  ทั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   โดยแบํงเป็น 2 ชํวง คือ 
  ชํวงแรกปลูกเดือนมิถุนายน   ได๎ผลผลิตในเดือนสิงหาคม  
  ชํวงที่สองปลูกเดือนสิงหาคม  ได๎ผลผลิตในเดือนตุลาคม  
  และทางอําเภอทําเรือขอรับการสนับสนุน 1,000  ต๎น   
  เพ่ือนําไปประดับในงานพระราชพิธี  
  -  ขอเชิญชวนประดับธงชาติไทย  ในวันที่  28  กันยายน  2560 
  -  มาตรการรักษาความปลอดภัย  และความสงบเรียบร๎อยในการ

 จัดงานรื่นเริงหรืองานเทศกาลสําคัญ  
  -  การตรวจประเมินผลและการตัดสินคัดเลือก กม. ระดับเขต  
  ตามโครงการคัดเลือกหมูํบ๎านดีเดํน (บ๎านสวย เมืองสุข) ประจําปี  
  2560  หมูํที่  3  ตําบลทําหลวง  ได๎รับรางวัลจังหวัดจึงต๎องสํง

 ระดับเขตตํอไป  
  -  ผลการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรม  ได๎มีการจัดทําเนียบรายชื่อ 

 พร๎อมหมายเลขโทรศัพท์พร๎อมมีการเคลื่อนที่มาองค์การบริหารสํวน
 ตําบลตําง ๆ ด๎วย  

  -  สถานการณ์โรคติดตํอ  ดังนี้  
   1. โรคอุจาระรํวง  จึงต๎องมีการรณรงค์กินร๎อน ช๎อนกลาง ล๎างมือ 
   2.โรคไข๎หวัดใหญํ  
   3.โรคไข๎เลือกออก  
   4.โรคฉี่หนู  เกี่ยวกับเกษตรกรจึงขอให๎ใสํรองเท๎า  
  -  ผู๎อํานวยการโรงเรียนทําเรือ “นิตยานุกูล”  แจ๎ง  

 วันที่  29  มิถุนายน 2560   มีการจัดทอดผ๎าปุาสร๎างโดม  
  วันที่  9  ธันวาคม  2560  มีการจัดงาน  ขาว – แดง 
  -  แจ๎งทุํนหันตราได๎ดําเนินการถํายโอนให๎กับองค์การบริหารสํวน  
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งขณะนี้ทางอําเภอทําเรือได๎นําซุ๎ม  
  จํานวน  2  ซุ๎มมาไว๎ ณ  ที่วําการอําเภอทําเรือ  เพ่ือจัดจําหนํายสินค๎า  
  -  มีการมอบนโยบายจากนายกรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย

 ในวันที่  29  มิถุนายน  2560  เวลา  09.00  น.   
  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หันตรา  
  -  นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
  แตํงตั้งรองนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
  คนใหมํ  คือ  นายประสิทธิ์  โชคกิจเพิ่ม  
  -  แจ๎งการขุดดินบริเวณหนองลาดแตงดําเนินการเรียบร๎อยแล๎ว  
  ตํอไปขอแจ๎งเรื่องการประชุมมอบนโยบายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
  -  เรื่องน้ําทํวมนาข๎าวเสียหาย  คือ  ในชํวงนี้มีฝนตกซึ่งขณะนี้ยังไมํได๎

 รับแจ๎งจากเกษตรกร  แตํถ๎าหากมีการได๎รับแจ๎งขอให๎ท๎องถิ่น
 ดําเนินการแก๎ไขโดยการสูบน้ําออกจากนาข๎าว หากเกินความสามารถ
 ให๎ความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารสํวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

     และจากจังหวัดตํอไป  
/-แจ๎งการทํานา..... 
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     -  แจ๎งจากทํานาขอให๎ดําเนินการแล๎วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมหรือ
     ต๎นเดือนมิถุนายน  
     -  แจ๎งท๎องถิ่นให๎ดําเนินการลอกทํอระบายน้ําในเขตชุนชน  
     -  แจ๎งเรื่องขยะ  แบํงเป็น  4  กลุํม  ในสํวนของอําเภอทําเรือ   
     จะอยูํในกลุํมนครหลวง  โดยจะมีเอกชนมาดําเนินการซึ่งขณะนี้ 
     ทางองค์การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก  ได๎ดําเนินการ ทิ้งขยะท่ี  
     องค์การบริหารสํวนตําบลเมืองขีดขินมีคําใช๎จํายกิโลกรัมละ  0.50  บาท  
     -  แจ๎งเรื่องการเรํงรัดการเบิกจําย  งบประมาณ  2560  ต๎องวางลูกบอล  
     ภายในเดือนมิถุนายน 2560  
     -  แจ๎งเรื่องผักตบชวาบริเวณเข่ือนพระรามหกขอให๎ทําหลวงได๎ตรวจสอบ
     พร๎อมรายงาน   และในวันที่  14  มิถุนายน  2560  ขอความอนุเคราะห์ 
     รถหกล๎อ  1  คัน  พร๎อมเรือ  1  ลํา  ในการขนผักตับชวาทิ้ง  
     -  แจ๎งกําหนดการพิธีพระราชเพลิงพระศพ  ดังนี้  
     วันที่  25  ตุลาคม  2560  ออกพระเมรุ  
     วันที่  26  ตุลาคม  2560  ถวายพระราชทางเพลิง  
     วันที่  27  ตุลาคม  2560  เก็บอัฐิ  
     พร๎อมขอให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นดําเนินการทําดอกไม๎จันทน์  
     ซึ่งองค์การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก  ได๎รับมอบหมายจํานวน   
     2,600  ดอก  ในสํวนการจัดอบรมทําดอกไม๎จันทน์จะเริ่มในหมูํที่ 8  
     สํวนวัดตํอๆ มาก็มารํวมทํา ณ  องค์การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก  
     ครับในเรื่องประชุมก็มีเรื่องแจ๎งให๎ทราบเทํานี้ครับ  
ที่ประชุม    รับทราบ  
 

ระเรียบวาระที่  2     เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล๎ว  
ที่ประชุม    มีมติรับรองรายงานการประชุมประจําเดือน  พฤษภาคม  2560  
     เมื่อวันจันทร์ที่  8  พฤษภาคม   2560  
 

ระเบียบวาระที่  3   เรื่อง  อื่น ๆ  (ถ๎ามี)  
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   ขอเชิญทํานสมาชิกท่ีเข๎ารํวมอบรมในเรื่องขยะ  เมื่อวันที่   
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  7  มิถุนายน  2560  แจ๎งรายละเอียดการเข๎ารํวมอบรมครับ  
สมาชิก อบต.ทําเจ๎าสนุก   เรียนผู๎เข๎ารํวมประชุมทุกทําน  เนื่องจากเมื่อวันที่  7  มิถุนายน   
(นายอุดม  สุขรัตน์)   2560  ได๎เข๎ารํวมอบรมในเรื่องขยะมูลฝอยจะขอเป็นตัวแทนชี้แจง
     ในรายละเอียดครับ  คือในเรื่องที่ไปอบรมมานั้นก็จะเน๎นไปในขยะของ
     ครัวเรือน  เชํน  หลอดน้ํา  ขวดน้ํา  และเศษอาหารตําง  ๆ  วําเรา
     จะนําไปทําอะไรตํอ  ยกตัวอยํางเชํน  เก็บเศษอาหารไปหมักใชํ  
     EM  หรือจุลินทรีย์หมักไว๎สามารถนําน้ํามารดพืชผักสวนครัวได๎  
     เป็นต๎น ซึ่งเศษอาหารในครัวเรือนเราจะดําเนินการทําอยํางไร  
     ที่จะให๎ประชาชนเห็นคุณคํากับเศษขยะพวกนี้  
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   ในเรื่องขยะต๎องใช๎เวลาในการทําความเข๎าใจกับพ่ีน๎องประชาชน  
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  ยกตัวอยํางประเทศฝรั่งเศส  เขาออกฎหมายห๎ามนําโฟมกับ 
     ถุงพลาสติกเข๎าประเทศเลยนะครับ  

/สมาชิก..... 
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สมาชิก อบต.ทําเจ๎าสนุก   ใชํครับ  ประเทศญี่ปุุนก็เชํนเดียวกันนําขยะไปเผาและนําเศษข้ีเถ๎า  
(นายอุดม  สุขรัตน์)   ไปถมทะเลเพื่อเพ่ิมพ้ืนที่กับประเทศเขา  สํวนที่เผาก็ไมํเป็นมลพิษ
     เพราะวําที่เผาแล๎วคุณภาพเป็นดําง  
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   -  ขอแจ๎งเรื่องการทิ้งขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสํวนตําบล  
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  คือในตอนนี้ได๎ประสานที่อําเภออุทัยวําจะนําขยะไปทิ้ง  
     เหตุเพราะวําเขาคิดเป็นเที่ยวๆ  ละ  500  บาท  ซึ่งถูกกวํา  
     องค์การบริหารสํวนตําบลเมืองขีดขิน  เพราะวําที่แจ๎งไปแล๎ววํา  
     องค์การบริหารสํวนตําบลเมืองขีดขินคิดเป็นกิโลกรัม ๆ  ละ  
     0.50  บาท  
ที่ประชุม    รับทราบ  
 

นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   ครับในระเบียบวาระอ่ืนๆ มีสมาชิกทํานใดจะแจ๎งหรือซักถามหรือไมํครับ 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)   
สมาชิก อบต.ทําเจ๎าสนุก หมูํที่ 8  เสียงไร๎สายไมํคํอยได๎ยินจะขอลําโพงเพ่ิมอีก  1  ต๎นคํะ  
(นางดาหวัน  ลายภูษา) 
สมาชิก อบต.ทําเจ๎าสนุก หมูํที่  2  หมูํที่  2  เสียงไร๎สายก็ได๎ยินไมํชัดเจน  
(นางอรพิน  รํวมเผําไทย) 
รองประธานสภา  อบต.ทําเจ๎าสนุก  บริเวณหมูํบ๎านขวัญนภาไมํได๎ยินเหมือนกันครับ  
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   รับทราบครับ  ในเรื่องเสียงไร๎สาย  ก็ขอให๎ทุกทําน 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  ชํวยดําเนินการตรวจสอบด๎วยวําจุดไหนที่ยังไมํได๎ยินหรือต๎องเพ่ิมลําโพง 
ที่ประชุม    รับทราบ  
 

สมาชิก อบต.ทําเจ๎าสนุก หมูํที่ 6  แจ๎งไฟฟูาดับ  3  ดวง   
(นางนพวรรณ  พรหมนิมิตร) 
ประธานสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก  หมูํที่  9  ก็ดับ  1  ดวงครับ  
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก๎ว) 
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   รับทราบ  เรื่องไฟฟูาขอให๎เขียนคําร๎อง  เพ่ือให๎ชํางลงไป 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  ดําเนินการครับ  
รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก  แจ๎งเสาไฟฟูาเอนบริเวณบ๎านนางปิ่นหมูํที่  2  ชาวบ๎าน  
(นายวินัย  แก๎วโรจน์)   จะเกิดอันตราย  
สมาชิก อบต.ทําเจ๎าสนุก หมูํที่ 7  หมูํที่  7  เสาไฟฟูาเอนเหมือนกันคํะ  
(นางสุดา  บุญสํง) 
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   รับทราบ  จะให๎ชํางลงไปดําเนินการตรวจสอบครับ 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)   
รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก  ได๎รับแจ๎งจากผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่  2  ขอหินคลุก  
(นายวินัย  แก๎วโรจน์)    
 

/นายก อบต...... 
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นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   เรื่องหินคลุกของให๎เขียนคําร๎องมานะครับ  เพ่ือจะได๎ดําเนินการให๎ 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  ครับในระเบียบวาระอ่ืน ๆ  มีสมาชิกทํานใดจะสอบถามหรือ 
     แจ๎งให๎ทราบอีกหรือไมํ  ถ๎าไมํมีผมขอปิดประชุมครับ  
 

ประธานกลําวปิดประชุม   เวลา  11.25  น. 
 
 
            (นางสาววีรยา  จิตผํอง)  
         ผูจ๎ดบันทึกรายงานการประชุม  
 
 
               (นายสุรพล  บุญมี) 
                ผูต๎รวจบันทึกรายงานการประชุม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมประจําเดือน  กรกฎาคม  2560 
วันจันทร์ที่  3  กรกฎาคม  2560  เวลา  13.30  น. 
ณ  ห๎องประชุมองค์การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก 

 

เมื่อถึงเวลา  10.00  น.     ประธานที่ประชุม (นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)นายกองค์การบริหาร 
ตําบลทําเจ๎าสนุก) กลําวเปิดการประชุม  เรียนประธานสภา 
รองประธานสภา  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก  ทุกทําน 
ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง  แจ๎งให๎ที่ประชุมทราบ 

  -  การประชุมหัวหน๎าสํวนราชการระดับอําเภอประจําเดือนกรกฎาคม  
   ๒๕60   เมื่อวันจันทรท์ี่ 3 กรกฎาคม  2560  เวลา  09.30  น.   

     ณ  ห๎องประชุมโรงเรียนทําเรือ “นิตยานุกูล”   
     ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล๎ว  
     ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  พิจารณา  
     ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  อื่น ๆ  (ถ๎ามี)  
     -  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณ 
     บดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
     65  พรรษา 28 กรกฎาคม 2560  
     เชิญทํานปลัดองค์การบริหารสํวนตําบล  ชี้แจ๎งในรายละเอียดครับ  
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   เรียนนายกองค์การบริหารสํวนตําบล  ทํานประธานสภา   
(นายสุรพล  บุญมี)   รองประธานสภา  และสมาชิกสภาทุกทําน  ในรายละเอียด  
     การประชุมหัวหน๎าสํวน  หัวหน๎าหนํวยงานรัฐวิสาหกิจ    
     ผู๎บริหารสถานศึกษา  ผู๎บริหารองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น   
     ครั้งที่  7/2560  วันจันทร์ที่  3  กรกฎาคม  2560    
     ณ  ห๎องประชุมโรงเรียนทําเรือ  “นิตยานุกูล”   
     ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง  ที่ประธานแจ๎งให๎ที่ประชุมทราบ 
     1.  แตํงตั้งข๎าราชการย๎ายมาดํารงตําแหนํงใหมํ  
      -  พ.ต.อ. สุรเชษฐ์  แสนวงศ์สิริ  มาดํารงตําแหนํง   
     ผู๎กํากับการสถานีตํารวจภูธรทําเรือ   
      -  นายศุภางศ์  น๎อยสุวรรณ์  ปลัดอําเภอ   
     (เจ๎าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)  ที่ทําการปกครองอําเภอบางบาล  
     มาดํารงตําแหนํง ปลัดอําเภอ (เจ๎าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)  
     ที่ทําการปกครองอําเภอทําเรือ   ย๎ายมาจากที่ทําการปกครองจังหวัด 
     2.  ปฏิทินงานประจําเดือนกรกฎาคม 2560   
      -  โครงการสร๎างความปรองดองสมานฉันท์ ฯ  ศีล 5  
     ทําเรือมีสุข  ในวันอังคารที่  4  กรกฎาคม  2560  เวลา   
     07.30  น.  ณ  วัดสะตือ  ตําบลทําหลวง  การแตํงกายชุด 
     เครื่องแบบ (กากี)   หมูํที่  8  และหมูํท่ี  9  มีผลงานเข๎ารํวมกิจกรรม
     ในครั้งนี้ด๎วยครับ  และทางองค์การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก
     มีน้ําให๎บริการประชาชนที่มารํวมงานด๎วย  
      -  พิธีบําเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
     พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในวันพุธที่  
     5  กรกฎาคม  2560  เวลา  16.00  น.  ณ  วัดสะตือ   
     การแตํงกายชุดสุภาพไว๎ทุกข์  
 

/แจ๎งนโยบาย..... 
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     แจ๎งนโยบายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
     -  การเดินเรือนํานน้ําไทย  การสร๎างรุกล้ําลําน้ําต๎องมีการขออนุญาต  
     และที่ต๎องไปขออนุญาต เชํน  ทําเรือ  กระชังปลา  ฯลฯ   
     โดยขยายเวลา  60  วัน  คือ จากวันที่  22  มิถุนายน   
     เป็นวันที่  22  สิงหาคม  2560    
     -  เรื่องเด็กแว๎น/แขํงรถ  คดีจับกุมเด็กแว๎น  ริบจักรยานยนต์  
     ให๎ขอตํอศาลตามที่อัยการร๎องขอ  แตํปัญหาก็คือของกลางที่ริมมานั้น  
     ทางผู๎ปกครองยังสํงงวดรถจักรยานยนต์ไมํครบ  
     -  กล๎อง  CCTV  เน๎นย้ําในเรื่องของการใช๎งานของกล๎อง  CCTV  
     ให๎ใช๎งานได๎ตามปกติ  หากเสียของให๎ดําเนินการซํอมแซม  
     -  คนเมืองมีถัง  คนบ๎านมีตุํม  ขอให๎ทุกครัวเรือนต๎องมีภาชนะ
     รองรับน้ํา  600  ลิตรตํอครัวเรือน  
     -  การตอบคําถามของนายกรัฐมนตรี  4  ข๎อ  ณ  ที่ศูนย์ดํารงธรรม
     อําเภอทําเรือ  
     -  การจัดพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
     อดุลยเดช  ทางอําเภอทําเรือได๎ดําเนินการจัดงาน ณ  วัดสะตือ  
     ในสํวนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดงาน ณ  ลานพรหม  4  หน๎า  
     ระหวํางวันที่  25 – 29  ตุลาคม  2560  และวันที่  26  ตุลาคม  
     2560  ประกาศเป็นวันหยุดราชการ  
     -  ตลาดนัดกรุงศรี  บริเวณหลังศาลากลางหลังเกําทําให๎เป็นตลาด
     ที่มีความมั่นคง  และในวันเสาร์ที่  29  กรกฎาคม  2560   
     จะมีการเปิดอยํางเป็นทางการ  
     -  การกําจัดผักตบชวา  9,500  ตัน  ได๎กําจัดบริเวณเหนือเข่ือน
     พระรามหกเรียบร๎อยแล๎ว  และขอขอบคุณเจ๎าหน๎าที่ทุกทํานที่มี
     สํวนรํวมในงานครั้งนี้  
     -  ผู๎ดูแลผู๎สูงอายุและผู๎ปุวยติดเตียง  1  คนตํอ  1  หมูํบ๎าน 
     -  แจ๎งการจัดงานยอยศยิ่งฟูา  จะมีการจัดงานในปลายปีนี้   
     พร๎อมตั้งงบประมาณในการอุดหนุนการจัดกิจกรรมดังกลําว  
     -  การสร๎างบ๎านคนยากจน   ให๎ท๎องถิ่นดําเนินการ  
 

     ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 
     รับรองรายงานการประชุมหัวหน๎าสํวนราชการ  หัวหน๎าหนํวยงาน
     รัฐวิสาหกิจฯ ครั้งที่ 6/2560 วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน  2560  
 

     ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  แจ๎งเพื่อพิจารณา/ดําเนินการ  
     -  ผลการดําเนินการของศูนย์ดํารงธรรมอําเภอทําเรือ  1  เดือน   
     มีเรื่องร๎องเรียน  100  เรื่อง  ยุติ  90  เรื่อง   
     -  การรับฟังความคิดเห็น  12  มิถุนายน  -  30  มิถุนายน  2560  
     มีจํานวน  185  ราย  เป็นชาย  80  รายเป็นหญิง  105  ราย  
 

/- การจัดงาน..... 
 



 
- 3 - 

 
     -  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณ 
     บดินทรเทพวรางกูร  เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
     65  พรรษา  28  กรกฎาคม  2560  โดยดําเนินการ  ดังนี้  
      1. เข๎ารํวมพิธีทางศาสนา  การถวายพระพรชัยมงคลและ
     ถวายเป็นพระราชกุศล  ที่อําเภอจัดขึ้นที่หอประชุมอําเภอทําเรือ  
      2. จัดกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ตามความเหมาะสม
     ของพ้ืนที่  อาทิ  การพัฒนาแหลํงน้ําหรือการจัดเก็บผักตบชวา  
     การจัดหนํวยแพทย์พระราชทาน  การทําความสะอาดสถานที่ 
     สาธารณะ  การปลูกต๎นไม๎  การรับบริจาคโลหิต  เป็นต๎น  
     -  การเตรียมความพร๎อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม๎จันทน์ของประชาชน
     ในสํวนภูมิภาค  ซึ่งทางองค์การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก 
     ได๎ดําเนินการเรียบร๎อยแล๎ว  จํานวน  2,819  ดอก  
     สํวนสถานที่จัดพิธีดังกลําว  ฯ  ณ  วัดสะตือ  ตําบลทําหลวง   
     อําเภอทําเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
     -  สถานการณ์โรคติดตํอ     
      1. โรคระบาดจากสัตว์ปีกแตํอําเภอทําเรือยังไมํพบ (ไกํตาย)
     ถ๎าหากพบโปรดแจ๎งปศุสัตว์อําเภอเพ่ือทําการฝังพร๎อมโรยปูนขาว  
     พร๎อมฉีดยาฆําเชื้อ 
      2. โรคไข๎เลือดออก  ฝนตกทําให๎มีแหลํงเพาะพันธุ์ 
     ลูกน้ํายุงลายสํวนใหญํจะเป็นยุงรําคาญของความรํวมมือชํวยกันดูแล  
     -  แจ๎งบํอนวิ่งขอให๎ดําเนินการตรวจสอบเพราะวําได๎รับแจ๎งวําหนี
     มาจากชลบุรี  
     -  แจ๎งโครงการ  9101 ขอให๎ชุมชนเสนอโครงการ  
      1.สร๎างรายได๎  
      2.ดําเนินการให๎ทั่วถึง  
      3.โปรํงใสและมีประสิทธิภาพ  
     ครับในเรื่องประชุมหัวหน๎าสํวนก็มีเรื่องแจ๎งให๎ทราบเทํานี้ครับ  
ที่ประชุม    รับทราบ  
 

ระเรียบวาระที่  2     เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล๎ว  
ที่ประชุม    มีมติรับรองรายงานการประชุมประจําเดือน  มิถุนายน  2560  
     เมื่อวันจันทร์ที่  3  กรกฎาคม  2560  เวลา  10.00  น. 
 

ระเบียบวาระที่  3    เรื่อง  อื่น  ๆ  (ถ๎ามี)  
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   -  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณ 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  บดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
     65  พรรษา 28 กรกฎาคม 2560  ตามท่ีอําเภอทําเรือขอให๎ 
     องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ดําเนินการดังนี้  
 
 

/1.เข๎ารํวม..... 
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      1. เข๎ารํวมพิธีทางศาสนา  การถวายพระพรชัยมงคลและ
     ถวายเป็นพระราชกุศล  ที่อําเภอจัดขึ้นที่หอประชุมอําเภอทําเรือ  
      2. จัดกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ตามความเหมาะสม
     ของพ้ืนที่  อาทิ  การพัฒนาแหลํงน้ําหรือการจัดเก็บผักตบชวา  
     การจัดหนํวยแพทย์พระราชทาน  การทําความสะอาดสถานที่ 
     สาธารณะ  การปลูกต๎นไม๎  การรับบริจาคโลหิต  เป็นต๎น  
     ในเรื่องกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์เราจะดําเนินการทําอะไร  
     วันไหน  ครับ  
ที่ประชุม    มีมติทําความสะอาด  2  ข๎างทางของแตํละหมูํ  
     ในวันอาทิตย์ที่  23  กรกฎาคม  2560  
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   และในวันศุกร์ที่  28  กรกฎาคม  2560  เวลา  07.00  น.  
นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  ขอเชิญสมาชิกทุกทํานรํวมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว
     มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องโอกาสวันเฉลิม 
     พระชนมพรรษา  65  พรรษา  28  กรกฎาคม  2560  
ที่ประชุม    รับทราบ  
     -  ขอขอบคุณทุกทํานที่มารํวมกันทําดอกไม๎จันทน์  จํานวน   
     2,819  ดอก  เพื่อนําไปรํวมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
     พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
     -  แจ๎งกําหนดการจัดงานประเพณีถวายเทียนพรรษา  ประจําปี 2560 
     วันศุกร์ที่  7  กรกฎาคม  2560  ขอเชิญรองนายกองค์การบริหารสํวนตําบล  
     ชี้แจงในรายละเอียดครับ 
รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก  เรียนทํานนายก  และผู๎เข๎ารํวมประชุมทุกทํานครับ  
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข)  ในกําหนดการจัดงานประเพณีถวายเทียนพรรษา  ประจําปี 2560   
     มีรายละเอียด  ดังนี้  
     เวลา  08.00  น.   - ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมพร๎อมกัน ณ บริเวณหน๎าที่
        ทําการองค์การบริหารสวํนตาํบลทําเจา๎สนกุ  
     เวลา  08.30  น.   - กิจกรรมปลูกต๎นไม๎  และแจกพันธ์ไม๎  
        เพ่ิมพ้ืนทีส่ีเขียวแกํชุมชน ลดภาวะโลกร๎อน
        - กิจกรรมปลํอยพันธุ์ปลา ณ บึงสวนพริก
     เวลา 09.00  น.  -  ถวายเทียนพรรษา  จํานวน  5  วัด  
        ตามลําดบั  ดังนี้  

1.  วัดจงกลณ ี
2. วัดมะขามโพลง 
3. วัดตําหนักพระเจ๎าทรงธรรม 
4. วัดตําหนักภาวนาราม 
5. วัดสฎางค์ 

 
 

/สมาชิก..... 
 
 



 
- 5 - 

 
สมาชิก อบต.ทําเจ๎าสนุก  หมูํที่  4  อนุญาตครับ  ผมขอเสนอให๎เริ่มวัดสฎางค์กํอนบ๎างไหมครับ   
(นายอุดม  สุขรัตน์)   เพราะวําจะได๎มีการแหํเทียนจํานําพรรษาจากองค์การบริหารสํวนตําบล
     ทําเจ๎าสนุก   แล๎วก็มาวัดตําหนักพระเจ๎าทรงธรรม  วัดตําหนักภาวนาราม   
     วัดจงกลณี    แล๎วแวะปลํอยปลาที่บึงสวนพริก  จบด๎วยวัดมะขามโพลง  
ที่ประชุม     เห็นด๎วย  
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   ครับในระเบียบวาระอ่ืน ๆ  มีสมาชิกทํานใดจะมีเรื่องแจ๎งให๎ทราบ  
นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  หรือไมํครับ  
สมาชิก อบต.ทําเจ๎าสนุก หมูํที่  7   ประชาชนหมูํที่  7  แจ๎งขอหินคลุกไว๎คํะ  
(นางสุดา  บุญสํง)    
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   ครับในเรื่องหินคลุกขอให๎เขียนคําร๎องมานะครับ  
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  จะได๎ดําเนินการจัดซื้อทีเดียวครับ  
     ครับมีทํานใดจะสอบถามอีกหรือไมํครับ  ถ๎าไมํมีผมขอปิดประชุมครับ  
 

ประธานกลําวปิดประชุม   เวลา  14.30  น. 
 
 
            (นางสาววีรยา  จิตผํอง)  
         ผูจ๎ดบันทึกรายงานการประชุม  
 
 
               (นายสุรพล  บุญมี) 
                ผูต๎รวจบันทึกรายงานการประชุม  
                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานการประชุมประจําเดือน  สิงหาคม  2560 

วันที่  8  สิงหาคม  2560  เวลา  10.00  น. 
ณ  ห๎องประชุมองค์การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก 

 

เมื่อถึงเวลา  10.00  น.     ประธานที่ประชุม (นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)นายกองค์การบริหาร 
ตําบลทําเจ๎าสนุก) กลําวเปิดการประชุม  เรียนประธานสภา 
รองประธานสภา  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก  ทุกทําน 
ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง  แจ๎งให๎ที่ประชุมทราบ 

  -  การประชุมหัวหน๎าสํวนราชการระดับอําเภอประจําเดือนสิงหาคม  
   ๒๕60   เมื่อวันอังคารที่ 1  สิงหาคม  2560  เวลา  09.30  น.   

     ณ  ห๎องประชุมปุาสักใต๎     
     ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล๎ว  
     ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  พิจารณา  
     ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  อื่น ๆ  (ถ๎ามี)  
     ขอเชิญปลัดชี้แจงในรายละเอียดเรื่องการประชุมหัวหน๎าสํวนครับ 
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   เรียนนายกองค์การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก  และผู๎เข๎ารํวม  
(นายสุรพล  บุญมี)   ประชุมทุกทําน  ในระเบียบวาระการประชุมหัวหน๎าสํวนราชการ  
     หัวหน๎างานรัฐวิสาหกิจ  ผู๎บริหารสถานศึกษา  ผู๎บริหารองค์กรปกครอง
     สํวนท๎องถิ่น   ครั้งที่  8/2560  วันอังคารที่  1  สิงหาคม  2560  
     ณ  ห๎องประชุมสํานักงานโครงการปุาสักใต๎ ฯ  ตําบลทําหลวง  
     อําเภอทําเรือ เวลา 09.30 น.  
     ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง  ที่ประธานแจ๎งให๎ที่ประชุมทราบ 
     1.แตํงตั้งข๎าราชการย๎ายมาดํารงตําแหนํงใหมํ 
      -  พ.ต.อ.เฉลิมศัก  สุขสําราญ  มาดํารงตําแหนํง ผู๎กํากับการ
     สถานีตํารวจปากทํา  
      -   นายจิรวัฒน์  ขันธโภคัย  ปลัดอําเภอ  (เจ๎าพนักงาน
     ปกครองปฏิบัติการ)  มาดํารงตําแหนํงปลัดอําเภอ (เจ๎าพนักงาน
     ปกครองปฏิบัติการ)  ที่ทําการปกครองอําเภอทําเรือ  
     2.ปฏิทินงานประจําเดือนสิงหาคม  2560   
      - พิธีบําเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
     พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช  ในวันเสาร์ที่  
     5  สิงหาคม  2560  เวลา  16.00  น.  ณ  วัดสะตือ  การแตํงกาย
     ชุดสุภาพไว๎ทุกข์  
                                                     -  ขอเชิญชวนรํวมบริจาคโลหิต  ในวันอังคารที่  8  สิงหาคม  
     2560  ณ  หอประชุมอําเภอทําเรือ ตั้งแตํเวลา 08.30 - 12.30 น.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
      -  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ๎า ฯ  
     พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา   
     12  สิงหาคม 2560   
     ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 
     ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมหัวหน๎าสํวนราชการ  
    หัวหน๎าหนํวยงานรัฐวิสาหกิจ ฯ  ครั้งที่  7/2560  วันจันทร์ที่   
    3  กรกฎาคม  2560  
 

/ระเบียบ..... 
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       ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  แจ๎งเพื่อพิจารณา/ดําเนินการ 
     3.1   การเตรียมความพร๎อมรับสถานการณ์น้ําทํวม 
     3.2  ให๎ท๎องถิ่นดําเนินการสํงรายชื่อหอพัก บ๎านเชํา  
     3.3  การเตรียมความพร๎อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม๎จันทน์ของ
     ประชาชนในสํวนภูมิภาค  ณ  วัดสะตือ  ซุ๎มถวายดอกไม๎จันทน์
     ตามแบบกรมศิลป์  เป็นขนาดกลาง  โดยขอรับการสนับสนุน  
     จากองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
     3.4  ประชาชนสัมพันธ์การยืนยันข๎อมูลหนี้สินเกษตรของ 
     สมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.)    
     ในวันที่  8  สิงหาคม  2560  ณ  ห๎องประชุมอําเภอทําเรือ ชั้น 2  
     3.5  ผลการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ  มีประชาชน
     มาตอบคําถาม  4  ข๎อ  ในเดือนกรกฎาคม  2560  จํานวน  
     70  ราย  แบํงเป็นชาย  31  ราย  หญิง  39  ราย  
     3.6  แจ๎งจิตอาสาประชารัฐ   มีมติ ครม. ให๎ขยายเครือขํายโดย
     จิตอาสา  ตําบลละ  10  คน   
     3.7  สถานการณ์โรคติดตํอ  ไข๎เลือดออก  เดือนมิถุนายน   
     จํานวน  5  ราย   และเดือนกรกฎาคม   จํานวน  6  ราย  
       ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  อื่น ๆ (ถ๎ามี) 
     -  แจ๎งทอดผ๎าปุาวัดจําปา  ในวันที่  1  ธันวาคม  2560 
     -  ธกส. แจ๎งประกันภัยข๎าว ปี  2560  ไรํละ  1260 บาท/ไรํ  
     ในกรณีน้ําทํวม  ภัยแล๎ง  ลมพายุ  เบี้ยประกัน  90  บาท/ไรํ  
     โรคระบาด  630  บาท/ไรํ  
     ลูกค๎า ธกส.  36  บาท  รัฐบาลจํายให๎  54  บาท/ไรํ  
     -  เศรษฐกิจพอเพียง  ได๎ดําเนินการจัดสํงครูฝึกเพ่ือดําเนินการ
     เผยแพรํการปฏิบัติตามวิถีชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียงในระดับตําบล
     ให๎ได๎รับการถํายทอดให๎พ้ืนที่ตําบล/หมูํบ๎าน  
     -  แจ๎งโรคระบาดในสัตว์ปีก  ถ๎าหากพบเห็นสัตว์ปีกตาย 
     ให๎ดําเนินการฝังกลบ  แตํถ๎าหากยังมีกลิ่นให๎นําน้ํายาฆําเชื้อ  
     ลาดเพ่ือดับกลิ่น  
     ในเรื่องการประชุมหัวหน๎าสํวนก็ขอแจ๎งให๎ผู๎เข๎ารํวมประชุมทุกทําน
     ทราบครับ  
ที่ประชุม    รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่  2     เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล๎ว  
ที่ประชุม    มีมติรับรองรางานการประชุมประจําเดือน  กรกฎาคม 2560  
     เมื่อวันจันทร์ที่  3  กรกฎาคม  2560   
 

 
 

/ระเบียบ..... 
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ระเบียบวาระที่  3   เรื่อง  พิจารณา  
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   -  ก็ขอสอบถามในเรื่อง  ของการพัฒนาทําความสะอาด  
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์  
     พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่  9  ในวันไหนครับ   
ที่ประชุม    พัฒนาความสะอาดบริเวณหมูํบ๎านในวันที่  12  สิงหาคม 2560   
 

ระเบียบวาระที่  4   เรื่อง  อื่น ๆ  (ถ๎ามี)  
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   ขอเชิญสมาชิกทํานใดมีเรื่องจะแจ๎งให๎ทราบเชิญนะครับ  
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  
สมาชิก อบต.ทําเจ๎าสนุก  หมูํที่  8  ขอแจ๎งเรื่องเสียงตามสายหมูํที่  8  ไมํคํอยดังคํะ  
(นางดาหวัน  ลายภูษา)  
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   ขณะนี้ระบบเสียงไร๎สายสามารถปรับแตํละลําโพงได๎นะครับ  
(นายสุรพล  บุญมี)   หากตัวไหนดังไปหรือเบาไป  สามารถปรับที่ตัวเครื่องได๎ครับ  
รองประธานสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก  ขอความอนุเคราะห์ให๎ตัดต๎นมะขามเทศบริเวณใต๎สะพานมนตรีครับ  
(นายคมสัน  เทียนดี)   เพราะต๎นมะขามเทศเริ่มเอนกลัวจะล๎มมาโดนผู๎ที่สัญจรไปมาจะเกิด
     อันตรายครับ  
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   จะให๎คนงานไปดูให๎นะครับ  
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  
สมาชิก อบต.ทําเจ๎าสนุก  หมูํที่  6  บริเวณร๎านจุ๋มจิ๋มก็ขอให๎ดําเนินการตัดต๎นไม๎ด๎วยคํะ  เพราะวํา  
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)  ต๎นไม๎โตแล๎วไปโดนสายไฟฟูาอาจเกิดอันตรายได๎คํะ 
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   ขอให๎เขียนคําร๎องไว๎นะครับ  เพื่อจะได๎เป็นหลักฐานในการดําเนินงาน  
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  ครับมีสมาชิกทํานใดมีเรื่องแจ๎งให๎ทราบอีกไหมครับ 
สมาชิก อบต.ทําเจ๎าสนุก  หมูํที่  3  มีราษฎรสอบถามวําขณะนี้น้ําในแมํน้ําปุาสักเพ่ิมสูงขึ้น  
(นายวรเทพ  ฤทธินาค)   หากเกิดน้ําทํวมทางองค์การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก 
     จะดําเนินการทําคันกั้นดินหรือไมํครับ  
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   ฟังเสียงความต๎องการแล๎วเขาวําไงกันบ๎างครับ  เพราะวําถ๎าหากเกิด  
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  น้ําทํวมแล๎วอาจจะต๎องดําเนินการทําคันกั้นดินเพราะวําจะได๎เดินทาง
     ไปมาได๎สะดวก  แตํถ๎าปลํอยน้ําทํวมประชาชนในเขต  
     องค์การบริหารสํวนตําบลก็จะไมํมาสามารถรับความชํวยเหลือจาก
     หนํวยงานอื่น ๆ  ได๎  
ที่ประชุม    รับทราบ  
 

สมาชิก อบต.ทําเจ๎าสนุก  หมูํที่  4  ขออนุญาตฝากเอกสารให๎กับกํานัน ,  ผู๎ใหญํบ๎าน  แตํละหมูํ  
(นายอุดม  สุขรัตน์)   แตํขอยกเว๎นหมูํที่  1  ไมํสามารถเข๎ารํวมได๎เพราะวําไมํมีกองทุน 
     แตํหมูํอื่น ๆ  ขอให๎มารับเอกสารไปทําความเข๎าใจกํอนเพราะวํา
     มีงบประมาณให๎ดําเนินการแตํท่ีให๎ไปทําความเข๎าใจกํอนนั้น   
     เพราะวําถ๎าหากผมอธิบายทํานไปอาจจะเข๎าใจคาดเคลื่อนกันครับ  
สมาชิก อบต.ทําเจ๎าสนุก  หมูํที่  6  ในการจัดทําโครงการนี้ต๎องมีการติดตาม  และต๎องมีการ  
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)  ปิดงบประมาณในการดําเนินการด๎วยนะคํะ 
ที่ประชุม    รับทราบ  
 

/นายก..... 
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นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   ครับทํานใดมีข๎อสงสัยที่จะสอบถามอีกหรือไมํครับ   
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  ถ๎าไมํมีผมขอปิดประชุมครับ  
      

ประธานกลําวปิดประชุม   เวลา  11.50  น. 
 
 

วีรยา  จิตผํอง 
(นางสาววีรยา  จิตผํอง) 

ผู๎จดบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

สุรพล  บุญมี 
 (นายสุรพล  บุญมี) 

ผู๎ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมประจําเดือน  กันยายน  2560 
วันที่  7  กันยายน  2560  เวลา  10.00  น. 

ณ  ห๎องประชุมองค์การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก 
 

เมื่อถึงเวลา  10.00  น.     ประธานที่ประชุม (นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ) นายกองค์การบริหาร 
ตําบลทําเจ๎าสนุก) กลําวเปิดการประชุม  เรียนประธานสภา 
รองประธานสภา  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก  ทุกทําน 
ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง  แจ๎งให๎ที่ประชุมทราบ 

  -  การประชุมหัวหน๎าสํวนราชการระดับอําเภอประจําเดือนกันยายน  
   ๒๕60   เมื่อวันศุกรท์ี่ 1  กันยายน   2560  เวลา  09.30  น.   

     ณ  ห๎องประชุมอําเภอทําเรือ    
     ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล๎ว  
     ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  อื่น ๆ  (ถ๎ามี)  
     ขอเชิญปลัดชี้แจงในรายละเอียดเรื่องการประชุมหัวหน๎าสํวนครับ 
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   เรียนนายกองค์การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก  และผู๎เข๎ารํวม  
(นายสุรพล  บุญมี)   ประชุมทุกทําน  ระเบียบวาระการประชุมหัวหน๎าสํวนราชการ  
     หัวหน๎างานรัฐวิสาหกิจ  ผู๎บริหารสถานศึกษา  ผู๎บริหารองค์กรปกครอง
     สํวนท๎องถิ่น   ครั้งที่  9/2560  วันศุกร์ที่  1  กันยายน  2560  
     ณ  ห๎องประชุมอําเภอทําเรือ  ชั้น 2  ที่วําการอําเภอทําเรือ 
     ตําบลทําเจ๎าสนุก  อําเภอทําเรือ เวลา 09.30 น.  
     ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง  ที่ประธานแจ๎งให๎ที่ประชุมทราบ 
     ปฏิทินงานประจําเดือนกันยายน  2560   
      -  พิธีบําเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 
     พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันอังคารที่  
     5  กันยายน  2560  เวลา  16.00  น.  ณ  วัดสะตือ   
     การแตํงกายชุดสุภาพไว๎ทุกข์  
     ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 
     ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมหัวหน๎าสํวนราชการ  
    หัวหน๎าหนํวยงานรัฐวิสาหกิจ ฯ  ครั้งที่  8/2560  วันอังคารที่   
    1  สิงหาคม  2560  
     ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  แจ๎งเพื่อพิจารณา/ดําเนินการ 
     3.1  การเตรียมความพร๎อมรับสถานการณ์น้ําทํวม   
     ได๎อ๎างถึงหนังสือ ว 15450  ลงวันที่  23  สิงหาคม  2560  
     ในเรื่องของการชํวยเหลือโดยใช๎งบประมาณสํารองจํายเป็นลําดับแรก  
     หรือโอนจํายขาดเงินสะสมโดยไมํต๎องประกาศภัย  สํวนความเสียหาย
     ของนาข๎าวไรํละ  1,013.- บาท/ไรํ  
     3.2  แจ๎งการแตํงตั้งปลัดอําเภอผู๎ประสานงานประจําตําบล  
     ปลัดธิวา  โสภิพันธ์  ดูแลตําบลทําเจ๎าสนุก  และตําบลบ๎านรํอม  
     3.3  การเตรียมความพร๎อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม๎จันทน์ของ
     ประชาชนในสํวนภูมิภาค   โดยรับสมัครอาสาประชารัฐ  ตั้งแตํวันที่  
     1  - 30  กันยายน  2560  เราทําความดีด๎วยหัวใจ  จะได๎บัตร  
     ปลอกแขน  เสื้อ  ผ๎าพันคอ  มีจํานวน  1,000  ชิ้น  และ  
     ในปีหน๎าอาจทํากิจกรรมอื่นให๎ดําเนินการตํอไป   

/สํวนการ..... 
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     สํวนการจัดงานวางดอกไม๎จันทน์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
     พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    
     ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะดําเนินการจัดสร๎างเมรุมาศจําลอง
     ตามแบบที่กําหนดไว๎ ณ ทุํงพระเมรุ  สํวนอําเภอทําเรือ  เป็นเมรุมาศ
     ขนาดกลาง  จะดําเนินการสร๎างให๎แล๎วเสร็จภายในวันที่  10  ตุลาคม  
     2560  ณ  วัดสะตือ  ต๎องใช๎งบประมาณทั้งสิ้น  300,000  กวําบาท   
     3.4  การอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล  พระบาทสมเด็จ 
     พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร    
     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จํานวน  89  รูป  สํวนของอําเภอทําเรือ 
     จํานวน  5  รูป  แตํสามารถสมัครเกิน  5  รูปได๎  สํวนทํานใด
     มีความประสงค์ท่ีจะเป็นเจ๎าภาพในการอุปสมบท  3,000.-  บาท/รูป  
     3.5  ขอเชิญรํวมบําเพ็ญกุศลถวายผ๎าพระกฐินพระราชทาน 
     ของกระทรวงมหาดไทย ประจําปี พ.ศ. 2560  ในวันที่  2  พฤศจิกายน  
     2560  ณ  วัดราชสิทธาราม  ราชวรวิหาร  
     3.6  ผลการดําเนินการงานของศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ  
     แจ๎งการตอบคําถาม  4  ข๎อ  ในเดือนสิงหาคม  2560  จํานวน  2  ราย  
      -  การจัดระเบียบการจัดจําหนํายสินค๎าบริเวณตลาดโต๎รุํง  
     เทศบาลตําบลทําเรือ  และบริเวณหน๎า  7- ELEVEN       
     3.7  แจ๎งจิตอาสาประชารัฐ (คุณชิน  ยันสําโรง ประชมรม 
     ผู๎ประกอบการโรงงาน)  
     3.8  สถานการณ์โรคติดตํอ   
     -  โรคไข๎เลือดออก  สถิตตั้งแตํเดือนกรกฎาคม -  เดือนสิงหาคม  
     2560  จํานวนทั้งสิ้น 18  ราย   
     ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง อื่น ๆ (ถ๎ามี)  
     -   แจ๎งการขุดลอกคลองบางบาล – บางไทย  กําลังดําเนินการ 
     เวียนคืนที่ดินจึงทําให๎เกิดถนนเส๎นใหมํ  
     -  วันที่  23  พฤศจิกายน  2560  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
     จัด  ณ  บริเวณศูนย์ศิลปะชีพบางไทร  
     -  วันที่  15 – 24  ธันวาคม  2560  มีการจัดงานยอยศยิ่งฟูา 
     อยุธยามรดกโลก  การแตํงกายชุดไทยตลอดงาน  
     พร๎อมขอให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นดําเนินการอุดหนุน 
     งบประมาณ  และรํวมเป็นบริจาคสิ่งของในการจัดร๎านกาชาด  
     -  เรื่องขยะต๎นแบบ  หมูํบ๎านคัดแยกขยะต๎นแบบท๎องถิ่น 
     ขอให๎ดําเนินการคัดเลือกเพ่ือสํงเข๎าประกวด   
     -  คนตํางด๎าว  จดทะเบียนสมรสกับคนไทยพิจารณาจากความสุจริต  
     ในการประกอบอาชีพ  
 

/- แจ๎งการ..... 
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     -  แจ๎งการอบรมพัสดุใหมํ  ระหวํางวันที่  8 – 9  กันยายน  2560 
     และวันที่  18 – 19  กันยายน 2560 สํวนราชการสามารถ 
     สํงเจ๎าหน๎าที่เข๎าอบรมได๎  
     -  แจ๎งหนี้สินเกษตร  ในวันที่  7  สิงหาคม  2560   
     มีจํานวนทั้งหมด  188  ราย  มา  131  ราย  
     ไมํมา  71  ราย  สาเหตุที่ไมํมามี  2  ประการ  คือ  

1. หมดหนี้ 
2. เชื่อแกนนําวําไมํมาก็ได๎ 
-  แจ๎งนโยบายผู๎วําราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ในปี 2561  มี  5  ข๎อ  ดังนี้ 
1. จิตอาสาของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร   
2. ซํอมแซมบ๎านผู๎ยากไร๎ 
3. CAREGIVER   
4. จํากัดสุนัขจรจัด 
5. การกําจัดขยะมูลฝอย 

     จึงขอแจ๎งเรื่องประชุมหัวหน๎าสํวนราชการให๎ทุกทราบครับ 
ที่ประชุม    รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่  2     เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล๎ว  
ที่ประชุม    มีมติรับรองรางานการประชุมประจําเดือน  สิงหาคม  2560  
     เมื่อวันอังคารที่  8  สิงหาคม  2560   
 

ระเบียบวาระที่  3   เรื่อง  อื่น ๆ  (ถ๎ามี)  
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   ขอชี้แจงในเรื่องการเก็บขยะ  ขอเชิญเจ๎าหน๎าที่จัดเก็บ  
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  ชี้แจงในรายละเอียดครับ  
เจ๎าพนักงานจัดเก็บรายได๎   เรียนนายกองค์การบริหารสํวนตําบล และผู๎เข๎ารํวมประชุม 
(นางสาวปัทมา  กาญจนสิทธิ์)  ทุกทําน  ขอชี้แจงในเรื่องการจัดเก็บคําขยะเนื่องจากพนักงานจัดเก็บ
     คําขยะยังไมํได๎มาสํงเงินของเดือนกุมภาพันธ์  ดังนั้น   
     ทางองค์การบริหารสํวนตําบลก็จะไมํสามารถออกบิลของเดือนถัดไป
     ได๎คํะ  จึงทําให๎ตอนนี้การจัดเก็บขยะเลยยังไมํเป็นปัจจุบันตั้งแตํเดือน
     กุมภาพันธ์  เป็นต๎นมารวมทั้งสิ้น  5  เดือน  
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมครับ  คือ พนักงานที่จัดเก็บคําขยะยังเก็บ  
(นายสุรพล  บุญมี)   ของเดือนกุมภาพันธ์ไมํครบ  ทางเจ๎าหน๎าที่จัดเก็บจึงไมํสามารถออก
     บิลคําขยะในเดือนถัดไปได๎  จึงขอแจ๎งให๎สมาชิกชํวยทําความเข๎าใจกับ
     พี่น๎องประชาชนวําจะขอเก็บคําขยะจํานวน  5  เดือน  เป็นเงิน  
     100.-  บาท   
สมาชิก อบต.ทําเจ๎าสนุก หมูํที่ 4  ขออนุญาตครับ  แล๎วถ๎าบางครัวเรือนได๎มีข๎อตกลงกับพนักงานจัดเก็บ  
(นายอุดม  สุขรัตน์)   คําขยะ คือ จํายเป็นรายปีแล๎ว  และในแตํละเดือนก็ให๎พนักงานนําบิล
     มาให๎หรือใสํตู๎จดหมายไว๎  
 

/ปลัด..... 
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ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   ในกรณีนี้ได๎สอบถามกับพนักงานจัดเก็บคําขยะแล๎ว  เขาจะรับผิดชอบ  
(นายสุรพล  บุญมี)   ในกรณีนี้เองครับ   
สมาชิก อบต.ทําเจ๎าสนุก หมูํที่ 8  เรื่องคําขยะเคยสอบถามกับชาวบ๎านแล๎ว  วําจริงที่ยังไมํได๎จําย 
(นางดาหวัน  ลายภูษา)   คําขยะ  
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   ครับในปีงบประมาณ 2561 ทางองค์การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก 
(นายสุรพล  บุญมี)   จะจ๎างเหมาบุคคลโดยนําบิลไปเก็บกับผู๎ที่ใช๎บริการทิ้งขยะ  
     และต๎องนําเงินตามจํานวน มาแลกกับบิลเงินสดที่จะต๎องไปเก็บ 
     กับผู๎รับบริการโดยอัตราคําบริการร๎อยละ  15   
ที่ประชุม    รับทราบ  
 

รองประธานสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก  ขออนุญาตครับมีประชาชนหมูํที่ 1  สอบถามวําตอนนี้  
(นายคมสัน  เทียนดี)   ทําไมคําน้ําประปาถึงเพ่ิมข้ึนครับ  
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   คือตอนนี้มีพนักงานมารับผิดชอบในการจดมาตราเป็นคนใหมํครับ  
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  คือเมื่อกํอนจะเป็นนายภาณุวงศ์  ยิ้มนิล  เป็นคนจดมาตราน้ํา  
     แตํโดยตําแหนํงแล๎วเขาเป็นพนักงานขับรถยนต์สํวนกลาง  
     ถ๎าเดือนไหนที่มีพนักงานต๎องไปสํงหนังสือที่จังหวัดก็จะ  
     จดมาตราน้ําไมํทัน ก็อาจเกิดความคาดเคลื่อนบ๎างครับ  
     แตํพอรู๎ปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้เลยเพิ่มพนักงานที่ให๎ชํวย  
     จดมาตราน้ําเพ่ิมข้ึน  ก็จะได๎จดมาตราได๎ตรงไมํคาดเคลื่อนอีกครับ  
ที่ประชุม    รับทราบ  
 

สมาชิก อบต.ทําเจ๎าสนุก หมูํที่ 6   ขอแจ๎งน้ําทํวมขังบริเวณบ๎านนางจินดา  เนื่องจากฝนตกหนัก  
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)  จะขอให๎ทํารางเล็กให๎น้ําระบายลงไปทํอได๎ไหมคํะ  
รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก  ถ๎าจะขุดรางน้ําบริเวณนั้นต๎องดูรัศมีวํามีบริเวณพอที่จะขุดหรือไมํ  
(นายวินัย  แก๎วโรจน์) 
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   เดี๋ยวลงพื้นที่ไปดูกํอนวําจะแก๎ไขกันอยํางไร  
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)   
สมาขิก อบต.ทําเจ๎าสนุก หมูํที่  8  ขอแจ๎งเสียงตามสายไมํได๎ยิน  แล๎วอยากทราบวําทําไมไปตั้งเสา  
(นางดาหวัน  ลายภูษา)   บริเวณนั้น  
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   ตอนนั้นงบประมาณทําได๎  20  ต๎น  ซึ่งขณะนี้กําลังจะดําเนินการ  
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  สํารวจติดตั้งเพิ่มเติม  
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   ขอประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเด็กและเยาวชน 
(นายสุรพล  บุญมี)   ในวันเสาร์ที่  9  กันยายน  2560  เวลา  10.00  น.   
     ณ  ห๎องประชุมองค์การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก   
ที่ประชุม    รับทราบ  
 

ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   ขอเชิญคณะผู๎บริหาร  และสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตําบล 
(นายสุรพล  บุญมี)   ทุกทําน  รํวมปลูกต๎นพยุง  ตามโครงการ “พยุงธรรม  ค้ําไทย   
     ถวายองค์ราชินี” ณ  บริเวณประปาหมูํที่  5  ตําบลทําเจ๎าสนุก  
ที่ประชุม    รับทราบ  
 

 
/นายก..... 
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นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   ครับทํานใดมีข๎อสงสัยที่จะสอบถามอีกหรือไมํครับ   
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  ถ๎าไมํมีผมขอปิดประชุมครับ  
      

ประธานกลําวปิดประชุม   เวลา  11.45  น. 
 
 
 

 (นางสาววีรยา  จิตผํอง) 
ผู๎จดบันทึกรายงานการประชุม 

 
 
 

(นายสุรพล  บุญมี) 
ผู๎ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมประจําเดือน  ตุลาคม  2560 
วันที่  9  ตุลาคม  2560  เวลา  10.00  น. 

ณ  ห๎องประชุมองค์การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก 
 

เมื่อถึงเวลา  10.00  น.     ประธานที่ประชุม (นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข  รองนายกองค์การบริหาร 
ตําบลทําเจ๎าสนุก) กลําวเปิดการประชุม  เรียนประธานสภา 
รองประธานสภา  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก  ทุกทําน 
เนื่องจากวันนี้ทํานนายกองค์การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก 
ติดภารกิจ  จึงให๎ผมดําเนินการประชุมแทน 
ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง  แจ๎งให๎ที่ประชุมทราบ 

   -  การประชุมหัวหน๎าสํวนราชการระดับอําเภอประจําเดือน
   ตุลาคม  ๒๕60  เมื่อวันจันทรท์ี่  2  ตุลาคม  2560  เวลา  09.30  น.   

     ณ  ห๎องประชุมอําเภอทําเรือ 
      -  ขอเชิญรํวมบําเพ็ญกุศลถวายผ๎าพระกฐินพระราชทาน
     ของกระทรวงมหาดไทย ประจําปี  พ.ศ. 2560    
     ในวันที่  2  พฤศจิกายน  2560  ณ  วัดราชสิทธาราม  
      -  ขอเชิญรํวมทําบุญทอดกฐินสามัคคีกรมสํงเสริมการ
     ปกครองสํวนท๎องถิ่น       
     ณ  วัดเชิงทํา  อําเภอเมืองลพบุรี  ในวันเสาร์ที่  14  ตุลาคม  2560
     ณ  วัดภิญโญสโมสร  อําเภอทําวุ๎ง  ในวันเสาร์ที่ 14  ตุลาคม  2560 
      -  ขอเชิญรํวมบริจาคทรัพย์  โดยเสด็จพระราชกุศล  
     ในพิธีถวายผ๎าพระกฐินพระราชทาน  ในวันที่  19  ตุลาคม  2560  
     ณ  พระอารามหลวง  วัดวิเวกยุพัด     
     ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล๎ว  
     ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  อื่น ๆ  (ถ๎ามี)  
     ขอเชิญปลัดชี้แจงในรายละเอียดเรื่องการประชุมหัวหน๎าสํวนครับ 
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   เรียนรองนายกองค์การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก  และผู๎เข๎ารํวม  
(นายสุรพล  บุญมี)   ประชุมทุกทําน  ระเบียบวาระการประชุมหัวหน๎าสํวนราชการ  
     หัวหน๎าหนํวยงานรัฐวิสาหกิจ  ผู๎บริหารสถานศึกษา    
     ผู๎บริหารองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ครั้งที่  10/2560   
     วันจันทร์ที่  2  ตุลาคม  2560  เวลา  09.30  น.   
     ณ  ห๎องประชุมอําเภอทําเรือ  ชั้นที่  2  ที่วําการอําเภอทําเรือ  
     ตําบลทําเจ๎าสนุก  อําเภอทําเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
       ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ๎งให๎ที่ประชุมทราบ 
     ปฏิทินงานประจําเดือนตุลาคม  2560  
     1.แจ๎งพิธีบําเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 
     พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    
     ในวันพฤหัสบดีที่  5  ตุลาคม  2560  เวลา  16.00  น.   
     ณ  วัดสะตือ  การแตํงกายชุดสุภาพไว๎ทุกข์  
     2.วันที่  13  ตุลาคม  2560  เป็นวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ  
     พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เป็นวันหยุดราชการ 
     ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให๎ไปทํากิจกรรม  แตํสํวนกิจกรรมนั้นยังไมํได๎รับแจ๎ง  
 

/3.พิธีวาง..... 
 



 
- 2 - 

 
     3.พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันอภิลักขิตสมัยคล๎ายวันสวรรคต   
     พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว  (พระปิยมหาราช)  
     ในวันจันทร์ที่  23  ตุลาคม  2560  เวลา  08.00  น.   
     (เริ่มรับลงทะเบียนวางพวงมาลา)  ณ  หอประชุมที่วําการอําเภอทําเรือ 
     (การแตํงกายชุดปกติขาว  หรือชุดกากีคอพับแขนยาว)  
     4.พิธีถวายดอกไม๎จันทน์ในสํวนภูมิภาค  ในวันพฤหัสบดีที่   
     26  ตุลาคม  2560  
     ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 
     ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมหัวหน๎าสํวนราชการ   
     หัวหน๎าหนํวยงานรัฐวิสาหกิจ ฯ  ครั้งที่  9/2560    
    เมื่อวันศุกร์ที่  1  กันยายน  2560  
     ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  แจ๎งเพื่อพิจารณา/ดําเนินการ 
     -  แจ๎งโครงการคัดเลือกหมูํบ๎านดีเดํน  หมูํที่  3  ตําบลทําหลวง  
     ได๎รับรางวัลชมเชยระดับภาค  
     -  การเตรียมความพร๎อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม๎จันทน์ของประชาชน  
     ในสํวนภูมิภาค  โดยมีการมอบหมายภารกิจ  ดังนี้  
     1. มอบหมายให๎เทศบาลตําบลทําหลวง  ดําเนินการเรื่องพระเมรุมาศจําลอง
     ขนาดกลาง  
     2. มอบหมายให๎ อบต.ทําหลวง , อบต.จําปา , อบต.ทําเจ๎าสนุก  และ  
     อบต.หนองหนาก  ดําเนินการวางแผนผังพร๎อมจัดสถานที่ในการจัดงาน
     ตั้งเต็นท์สําหรับผู๎เข๎ารํวมงาน จัดหาเก๎าอ้ี อบต.  ละ  600  ตัว 
     3. มอบหมายให๎ อบต.วังแดง  จัดเตรียมจอภาพ  และเครื่องเสียง  
     4. มอบหมายการไฟฟูาสํวนภูมิภาค  ดูแลเรื่องไฟฟูา เชํน  ไฟไมํพอ 
     หรือไฟตก ฯลฯ   พร๎อมมอบหมาย อบต.ปากทํา เตรียมไฟฟูาแสงสวําง 
     5. ดอกดาวเรืองขอความอนุเคราะห์ เทศบาลและอบต.ละ  1,000.- ต๎น 
     6. มอบหมายให๎ชมรมครูจัดหาพิธีกร 
     7. มอบหมายให๎ อบต.โพธิ์เอน จัดหาชํางภาพ  
     8. มอบหมายสาธารณสุขเรื่องการจัดหนํวยบริการทางการแพทย์
     จํานวน  2  จุด  
     9. มอบหมายตํารวจ สภ.อ.ทําเรือ  เรื่อง รักษาความสงบเรียบร๎อย  
     10.ขอความอนุเคราะห์เทศบาลและอบต.ทุกแหํง  ประชาสัมพันธ์  
     เกี่ยวกับการจัดงาน  
     11.ขอความอนุเคราะห์เทศบาลและอบต.ทุกแหํงเตรียมน้ําดื่ม  
     12.การแสดงวัดสะตือจัดหาโขนสด  
     สํวนจิตอาสาเฉพาะกิจ  งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  
     ปิดรับสมัครเมื่อวันที่  30  กันยายน  2560  
     -  การอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
     มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ระหวํางวันที่ 16 – 30 ตุลาคม 
     2560   ณ วัดสะตือ จํานวน 89 รูป ในสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก
     มีประชาชนที่สนใจเข๎ารํวมจํานวน  3  ทําน  
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     -  ขอเชิญรํวมบําเพ็ญกุศลถวายผ๎าพระกฐินพระราชทาน 
     ของกระทรวงมหาดไทย  ประจําปี 2560  
     -  กองทุนแมํของแผํนดิน (ต๎นกล๎า ปี 61)   
     -  สัมมาชีพชุมชน  ตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนทั้งหมด  13  หมูํ  
     -  สาธารณสุข  แจ๎งได๎รับงบประมาณจะดําเนินการในเรื่องขยะ ,  
     การออกกําลังกาย  ,  ผู๎ปุวยติดเตียง          
     -  การมอบทุนการศึกษาให๎นักเรียนในพื้นที่ “ทุนการศึกษามูลนิธิคุณพํุม” 
     จํานวน  7  ทุน ๆ  ละ  5,000.-  บาท  
     -  ธนาคารออมสิน  แจ๎งการแจ๎งบัตรสวัสดิการแหํงรัฐ  
     ในวันที่  17  ตุลาคม  2560    
     -  จราจรแจ๎งวําถ                                                นนสายนครหลวง
ซํอมแซม  รถพํวงและรถกึ่งพํวง 
     จึงเสี่ยงมาใช๎เส๎นทางในพื้นที่จํานวนมากในสํวนของถนนเลียบคลอง 1 ขวา 1  
     หน๎าสํานักงานท่ีดินซึ่งเป็นแหลํงชุมชนและถนนไมํมีไหลํทาง   
     จึงขอความรํวมมือให๎  อบต.ปิดปูายรถพํวง  และรถก่ึงพํวง  ให๎ใช๎เส๎นทางอ่ืน 
     ครับในเรื่องการประชุมหัวหน๎าสํวนมีเรื่องแจ๎งให๎ทราบเทํานี้ครับ  
ที่ประชุม    รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่  2     เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล๎ว  
ที่ประชุม    มีมติรับรองรางานการประชุมประจําเดือน  กันยายน  2560  
     เมื่อวันพฤหัสบดีที่  7  กันยายน  2560   
 

ระเบียบวาระที่  3   เรื่อง  อื่น ๆ  (ถ๎ามี)  
รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   ในระเบียบวาระอ่ืน ๆ  มีสมาชิกทํานใดมีเรื่องแจ๎งให๎ทราบเชิญนะครับ  
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข) 
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดคําสั่งหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ  
(นายสุรพล  บุญมี)    ที่  1/2557  เรื่อง  การได๎มาซึ่งสมาชิกสภาท๎องถิ่นหรือผู๎บริหารท๎องถิ่น
     เป็นการชั่วคราว  
      ข๎อ  2  กรณีสมาชิกสภาท๎องถิ่นในองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอ่ืน ๆ 
     ที่จะพ๎นจากตําแหนํงให๎สมาชิกสภาท๎องถิ่นในองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นทุกแหํง 
     ที่ต๎องพ๎นจากตําแหนํงเนื่องจากครบวาระตามกฎหมายวําด๎วยการ
     จัดตั้งองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นตั้งแตํวันที่  1  มกราคม  พ.ศ. 2558  
     เป็นต๎นไป  ยังคงอยูํในตําแหนํงเพื่อปฏิบัติหน๎าที่ตํอไป   
     โดยให๎มีจํานวนตามกฎหมายวําด๎วยการจัดตั้งองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นนั้น 
      ข๎อ 5  กรณีผู๎บริหารท๎องถิ่นท่ีจะพ๎นจากตําแหนํง   
     ให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นท่ีต๎องพ๎นจากตําแหนํงเนื่องจากครบวาระตามกฎหมาย
     วําด๎วยการจัดตั้งองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ตั้งแตํวันที่  1  มกราคม  
     พ.ศ. 2558  เป็นต๎นไป  ยังคงอยูํในตําแหนํงเพื่อปฏิบัติหน๎าที่ตํอไปจนกวํา
     คณะกรรมการการเลือกตั้งจะได๎มีประกาศให๎มีการเลือกตั้งตามกฎหมาย
     วําด๎วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท๎องถิ่นหรือผู๎บริหารท๎องถิ่น  
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      ข๎อ 8  วาระของสมาชิกสภาท๎องถิ่นและผู๎บริหารท๎องถิ่น  
     ให๎สมาชิกสภาท๎องถิ่นตามข๎อ 2  และข๎อ 3  และผู๎บริหารท๎องถิ่น 
     ตามข๎อ 5  และข๎อ 6  ดํารงตําแหนํงจนกวําคณะกรรมการการเลือกตั้ง
     จะประกาศให๎มีการเลือกตั้ง  ในกรณีที่คณะรักษาความสงบแหํงชาติ
     ยังอยูํในตําแหนํงการประกาศให๎มีการเลือกตั้งให๎กระทําได๎โดย 
     ความเห็นชอบรํวมกันระหวํางคณะรักษาความสงบแหํงชาติและ 
     คณะกรรมการการเลือกตั้ง  
      ข๎อ 9  สิทธิประโยชน์และคําตอบแทนของสมาชิกสภาท๎องถิ่นและ
     ผู๎บริหารท๎องถิ่นท่ีได๎รับแตํงตั้งให๎ปฏิบัติหน๎าที่ตํอไป  
     สํวนเรื่องของบัตรสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตําบลที่หมดอายุ  
     มีความประสงค์จะตํอบัตรขอให๎เตรียมเอกสารพร๎อมรูปถํายมายื่นกับ
     เจ๎าหน๎าที่นะครับ  
ที่ประชุม    รับทราบ  
 

รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   มีสมาชิกทํานใดสงสัยจะซักถามหรือแจ๎งให๎ทราบเชิญนะครับ  
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข) 
สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก  หมูํที่ 8 ขอแจ๎งยกเลิกคําขยะของนางประจวบ  นานเลิศ คํะ  
(นางดาหวัน  ลายภูษา) 
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   แจ๎งสมาชิก  หมูํที่  4  ตําบลทําเจ๎าสนุก  ถนนบริเวณทางเข๎าวัดสฎางค์  
(นายสุรพล  บุญมี)    น้ําขัง  ผู๎รับเหมาจะมาดําเนินการแก๎ไขให๎  
รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   จะสอบถามวําบริเวณโค๎งวัดสฎางค์มีการนําหินมากองไว๎อาจจะเกิดอันตราย 
(นายวินัย  แก๎วโรจน์)    
รองประธานสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก  เคยดูโฉนดบริเวณดังกลําวไมํมีรัศมีถนน  
(นายคมสัน  เทียนดี) 
รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก  คือตามจริงแล๎วการรังวัดจะต๎องมีรัศมีของถนน  
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข) 
สมาชิก อบต.ทําเจ๎าสนุก หมูํที่  4   ตอนสํารวจจะปัดมุดก่ึงกลางเขาไมํได๎ตัดรัศมีถนน  
(นายอุดม  สุขรัตน์)   แตํถ๎าการรังวัดโฉนดใหมํจะต๎องมีรัศมีของถนน  
     แล๎วกรณีมีนําหินมาวางกองไว๎นั้นถ๎าหากเกิดอุบัติเหตุผู๎ที่นําหินมากอง
     ไว๎ต๎องเป็นผู๎รับผิดชอบนะครับ  เพราะวําเคยมีกรณีรถชนราวเหล็กก้ันถนน
     แล๎วมีผู๎บาดเจ็บหรือมีผู๎เสียชีวิต  ทางผู๎เสียหายบอกวําถ๎าไมํมีราวเหล็กก้ันถนน
     ลูกหรือหลานเขาคงไมํชนแล๎วบาดเจ็บหรือเสียชีวิต  ในกรณีนี้ก็เชํนกัน
     เลยจะขอเสนอให๎หาแนวทางแก๎ไขกํอนเกิดเหตุครับ  
     -  ขอเสนอให๎ติดตั้งบาร์โค๎ชของเสาไฟฟูาแตํละต๎นแล๎วติดไว๎ที่เสาไฟฟูา
     เพื่อที่จะสะดวกในการแจ๎งซํอม  เชํน  การเขียนคําร๎องแจ๎งซํอมไฟฟูา  
     จะได๎บอกบาร์โค๎ชวําไฟฟูาต๎นนี้ไฟดับ  เป็นต๎น  
รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก  ครับจะนําเรียนให๎ทํานนายกทราบครับ  
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข)  -  แจ๎งสถานการณ์น้ําขณะนี้ขอให๎เฝูาระวังและติดตามสถานการณ์น้ํา 
     อยํางใกล๎ชิดนะครับ  ซึ่งขณะนี้เขื่อนพระรามหกได๎ระบายน้ําเพ่ิมข้ึน  
     ณ  วันที่  9  ตุลาคม  2560  ระบายน้ํา  475  ลูกบาศก์เมตร/
     วินาที  
ที่ประชุม    รับทราบ  
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สมาชิก อบต.ทําเจ๎าสนุก  หมูํที่  7  จะขอหินคลุกไปลงบริเวณบ๎านคุณประชุม  
(นางสุดา  บุญสํง) 
รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   เรื่องหินคลุกขอให๎สมาชิกเขียนคําร๎องเพ่ือจะได๎รวบรวมเสนอทํานนายกครับ 
(นายวินัย  แก๎วโรจน์)    
สมาชิก อบต.ทําเจ๎าสนุก  หมูํที่  9  ขอแจ๎งถนนปูนแตกบริเวณบึงสวนพริกกลัวผู๎ที่สัญจรไปมา  
(นางนิตยา  ศรีกล่ํา)   จะเกิดอันตราย   
รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   จะให๎ชํางไปดําเนินการตรวจสอบครับ 
(นายวินัย  แก๎วโรจน์)    
รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก  ครับในระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง อ่ืน ๆ  มีสมาชิกทํานใดจะแจ๎ง  
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข)  ให๎ทราบอีกหรือไมํครับ  ถ๎าไมํมีผมขอปิดประชุมครับ  
      

ประธานกลําวปิดประชุม   เวลา  11.30  น. 
 
 
 

 (นางสาววีรยา  จิตผํอง) 
ผู๎จดบันทึกรายงานการประชุม 

 
 
 

(นายสุรพล  บุญมี) 
ผู๎ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมประจําเดือน  พฤศจิกายน  2560 
วันที่  7  พฤศจิกายน  2560  เวลา  10.00  น. 

ณ  ห๎องประชุมองค์การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก 
 

เมื่อถึงเวลา  10.00  น.     ประธานที่ประชุม (นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข  รองนายกองค์การบริหาร 
ตําบลทําเจ๎าสนุก) กลําวเปิดการประชุม  เรียนประธานสภา 
รองประธานสภา  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก  ทุกทําน 
เนื่องจากวันนี้ทํานนายกองค์การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก 
ติดภารกิจ  จึงให๎ผมดําเนินการประชุมแทน 
ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง  แจ๎งให๎ที่ประชุมทราบ 

   -  การประชุมหัวหน๎าสํวนราชการระดับอําเภอประจําเดือน
   พฤศจิกายน  ๒๕60  เมื่อวันพุธที่  1  พฤศจิกายน  2560   

  เวลา  09.30  น.  ณ  ห๎องประชุมอําเภอทําเรือ 
ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล๎ว 
ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  พิจารณา 
ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  อื่น ๆ  (ถ๎ามี) 
เชิญปลัดองค์การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก  แจ๎งรายละเอียด

 การประชุมหัวหน๎าสํวนราชการระดับอําเภอประจําเดือนพฤศจิกายน 
 2560 ตํอไปครับ  

ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   เรียนผู๎เข๎ารํวมประชุมทุกทํานครับ  ระเบียบการประชุมหัวหน๎าสํวนราชการ 
(นายสุรพล  บุญมี)   หัวหน๎าหนํวยงานรัฐวิสาหกิจ  ผู๎บริหารสถานศึกษา  ผู๎บริหาร 
     องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ครั้งที่  11/2560    
     วันพุธที่  1  พฤศจิกายน  2560  เวลา  09.30  น.   
     ณ  ห๎องประชุมอําเภอทําเรือ  ชั้น  2  ที่วําการอําเภอทําเรือ   
     ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง  ที่ประธานแจ๎งให๎ที่ประชุมทราบ 
     1.แตํงตั้งข๎าราชการย๎ายมาดํารงตําแหนํงใหมํ 
     -  นายทศพล  เผื่อนอุดม  ดํารงตําแหนํงนายอําเภอทําเรือ   
     ย๎ายมาจากอําเภอบางปะหัน  
     -  นางทิพวรรณ  จิตรัตน์  ตําแหนํงปลัดอําเภอ (เจ๎าพนักงานปกครอง
     ชํานาญการพิเศษ)  มาปฏิบัติหน๎าที่กลุํมงานทะเบียนและบัตร  
     ที่ทําการปกครองอําเภอทําเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
     -  นายอนุชา  สุพร  ตําแหนํงปลัดอําเภอ  (เจ๎าพนักงานปกครอง
     ปฏิบัติการ)  มาปฏิบัติหน๎าที่สํานักงานอําเภอ  ที่ทําการปกครอง
     อําเภอทําเรือ  
     -  นางสาวยุพา  ปภูสะโร  ดํารงตําแหนํงเกษตรอําเภอทําเรือ   
     2.ปฏิทินงานประจําเดือนพฤศจิกายน  2560  
     -  วันศุกร์ที่  3  พฤศจิกายน  2560  เวลา  10.00 น.   
     รํวมถวายผ๎ากฐินพระราชทาน  ณ  วัดสะตือ  ตําบลทําหลวง  
     อําเภอทําเรือ  
     -  วันอังคารที่  7  พฤศจิกายน  2560  ขอเชิญชวน 
     รํวมบริจาคโลหิต  ณ  หอประชุมอําเภอทําเรือ  ตั้งแตํเวลา   
     08.00 – 12.30 น. 
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     ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
     ที่มีมติรับรองรายงานการประชุมหัวหน๎าสํวนราชการ   
     หัวหน๎าหนํวยงานรัฐวิสาหกิจฯ  ครั้งที่  10/2560    
     วันจันทร์ที่  2  ตุลาคม  2560   
     ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  สืบเนื่อง/ติดตามผล  
     3.1  การแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนด๎านการจราจรจาก 
     โครงการปรับปรุงถนน  เมื่อวันที่  20  ตุลาคม  2560   
     ณ  องค์การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก  
     เนื่องจากถนนเส๎นคันคลองนครหลวงมีการดําเนินการกํอสร๎างถนน  
     จึงทําให๎รถบรรทุกกึ่งพํวง  และรถพํวง  เลี่ยงมาใช๎ถนนหมายเลข  
     4021 คือ  ถนนเส๎นหน๎าองค์การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก  
     ทําให๎ถนนบริเวณดังกลําวมีรถบรรทุกมากซึ่งถนนเส๎นนี้ไมํมีไหลํทาง
     หากเกิดอันตรายกับรถมอเตอร์ไซต์หรือรถเล็ก  จึงทําให๎พ่ีน๎องประชาชน
     ร๎องเรียน  ทางองค์การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุกได๎ดําเนินการ
     หนังสือแจ๎งนายอําเภอทําเรือ  สถานีภูธรอําเภอทําเรือ  กรมทางหลวงชนบท  
     เพื่อหารือแก๎ไขในเรื่องดังกลําว สรุปผลได๎  ดังนี้  
     1.ผู๎รับเหมาจะดําเนินการติดตั้งไฟเตือนเพิ่มเติม  
     2.ผู๎รับเหมาจะมีเจ๎าหน๎าที่โบกธงเพ่ือให๎รถสัญจรได๎ในบริเวณดังกลําว  
     3.ผู๎รับเหมาจะแบํงรถให๎สัญจรได๎  
.     และจะมีการนัดประชุมอีกในครั้งตํอไปครับ 
     ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  แจ๎งเพื่อพิจารณา/ดําเนินการ 
     1. นโยบายผู๎วําราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
     -  ขอบคุณทุกภาคสํวนที่รํวมจัดพิธีถวายดอกไม๎จันทน์เนื่องในพิธีถวาย
     พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
     เมื่อวันพฤหัสบดีที่  26  ตุลาคม  2560  
     -  เรื่องอุทกภัย  เนื่องจากปริมาณฝนเทํากับปี  2554  แตํผลกระทบ  
     ตํางกัน  เพราะมีการเตรียมความพร๎อมโดยการปลํอยน้ําเข๎านา  
     ปลํอยปลาเข๎าทํุง  
     -  เรื่องภัยแล๎ง  ขอให๎ประชาสัมพันธ์ประชาชนให๎มีการเก็บกักน้ําใช๎  
     ตามสโลแกน “คนเมืองมีถัง  คนบ๎านมีตุ๋ม”   
     -  เรื่องการกําจัดผักตบชวา  นัดหมายให๎มีการเก็บเล็ก  และเก็บใหญํ  
       การเก็บเลก็  คือ  ภายในตําบลหรอือําเภอ  ให๎นัดการกําจัด  
     ผักตบชวา   
      การเก็บใหญํ  คือ  ทั้งจังหวัดให๎ดําเนินการกําจัดผักตบชวา  
     -  เรื่องหน๎าบ๎านหน๎ามอง  เพ่ือความเป็นระเบียบของแตํละบ๎าน  
     ให๎ชํวยกันดําเนินการเก็บขยะ  ตัดหญ๎า  ในแตํละบ๎าน  
     -  เรื่องการจัดงานยอยศยิ่งฟูาอยุธยามรดกโลก  ตั้งแตํวันที่   
     15  -  24  ธันวาคม  2560  จะมีการจัดกิจกรรมตําง ๆ  อาทิเชํน  
      1.มีการเดินขบวนพาเหรดในแตํละอําเภอ  
      2.มีการจําหนํายสินค๎า Otop 
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      3.มีการจัดแสดงแสงสีเสียง 
      4.มีการจัดร๎านกาชาด  “รวมน้ําใจกาชาด”  
     โดยขอความอนุเคราะห์จักรยาน  จํานวน  2  คัน  
     -  เรื่องการขุดดินแลกน้ํา  โดยกําหนดให๎อําเภอละ  2  แหํง  
     -  เรื่องภัยหนาว  ขอให๎เฝูาระวังเหตุเพลิงไหม๎เพราะอากาศแห๎งแล๎ง  
     -  เรื่องการแตํงกายผ๎าไทย  แจ๎งให๎แตํงกายทุกวันศุกร์   
     และทางอําเภอทําเรืออาจจะมีการออกแบบผ๎าให๎เป็นไปใน  
     แนวทางเดียวกัน  
     -  เรื่องหอกระจายขําวให๎ตรวจสอบการใช๎งาน  
     2.แจ๎งการเข๎าดําเนินการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณ 
     หน๎าโรงเรียน กรมทางหลวงชนบทจะมีการตีเส๎นบริเวณหน๎าโรงเรียน
     วัดจงกลณี   สํวนวันที่ดําเนินการยังไมํได๎กําหนด 
     3.การเผยแพรํสื่อสารความรู๎ความเข๎าในเก่ียวกับการตัดไม๎หวงห๎าม  
     ในหัวข๎อ “ไม๎หวงห๎ามตัดอยํางไมํติดคุก”  
      ไม๎หวงห๎าม  ประเภท  ก.  ได๎แกํ  ไม๎พะยูง  ไม๎สัก   
     ไม๎กระพ้ีเขาควาย  ไม๎ชิงชัน  ไม๎ยาง  เป็นต๎น  เป็นไม๎ที่ห๎ามตัดเอง  
     ต๎องได๎รับอนุญาตจากทางการเสียกํอน  ถึงจะดําเนินการได๎   
     ไมํวําต๎นไม๎เหลํานั้นจะขึ้นอยูํที่ใดในผืนแผํนดินประเทศไทยก็ตาม  
     หรือปลูกไว๎ในบริเวณท่ีของตนเองหรือจะทําอะไรกับไม๎ก็ตาม  เชํน 
     ตัด  ฟัน  โคํน  เลื่อย  ถอน  ชุด  เป็นต๎น  ถ๎าหากฝุาฝืนมีความผิด
     มีโทษจําคุก  1 – 20  ปี  และถูกปรับตั้งแตํ  50,000.-  บาท  
     ถึง  2,000,000.-  บาท   
     กรณีขออนุญาตตัดไม๎ 
      หากมีความจําเป็นจะตอ๎งตัดไม๎ในพ้ืนทีข่องตนเองซ่ึง 
     มีเอกสารสิทธิต๎องแจ๎งสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
     ซึ่งอยูํท่ีศาลากลางทุกจังหวัด  โดยให๎เตรียมเอกสาร  ดังนี้    
       1.สําเนาทะเบียนบ๎าน     
       2.สําเนาบัตรประชาชน     
       3.หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน    
       4.แผนที่โดยสังเขป (ถ๎ามี)  
     กรณีเหตุจากภัยธรรมชาติ 
      หากตน๎ไม๎หวงห๎าม  เกิดโคนํล๎มตามภัยพิบัติธรรมชาติ
     หรือไม๎ล๎มขอนนอนไพร  คือ  ไม๎ที่ล๎มตายเอง  และอาจกํอให๎ 
     เกิดความเสียหายแกํชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  เชํน   
     กีดขวางทางเดิน  หรือล๎มทับบ๎านเรือน  ในบริเวณเขตที่ดินสาธารณะ
     หรือของตนเอง  ให๎แจ๎งกํานัน  หรือผู๎ใหญํบ๎านไปติดตํอเจ๎าหน๎าที่
     ตํารวจ  และเจ๎าหน๎าที่กรรมปุาไม๎  รํวมกันให๎ความชํวยเหลือ  
     4.รํางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา  อยูํในขั้นตอนในการดําเนินการ 
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     5.ชี้แจงการดําเนินโครงการตลาดประชารัฐ  ให๎มีพ้ืนที่การค๎าขาย  
     พร๎อมจะมีการแตํงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการ  
     6.เชิญชวนแตํงกายผ๎าไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของ  
     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ทุกวันศุกร์  
     7.สถานการณ์โรคติดตํอ  ตอนนี้เป็นชํวงปรับเปลี่ยนฤดูกาลจึงทําให๎  
     มีผู๎ปุวยเป็นโรคไข๎หวัดและไข๎หวัดใหญํกันมาก และโรคไข๎หวัดจะติดกันได๎ 
     เนื่องจากสัมผัสกันจึงขอให๎ปูองกันโดย  กินร๎อน  ช๎อนกลาง  ล๎างมือ  
     และแจ๎งสรุปผู๎ปุวยโรคไข๎เลือดออกของอําเภอทําเรือ  จํานวน  
     8  ราย  ซึ่งขณะนี้มีวัคซีนในการปูองกันโรคไข๎เลือดออกได๎แล๎ว
     แตํวัคซีนดังกลําวจะเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนซึ่งมีคําใช๎จําย  
     3  เข็ม  9,000.-  บาท 
     7.แจ๎งการขอใช๎สนามกีฬาในระหวํางวันที่  16 – 17  พฤศจิกายน  
     2560 จะมีการแขํงขันกีฬา  โดยขอใช๎สนามพร๎อมขอความ 
     อนุเคราะห์รถ อบจ.  มาปรับสนามให๎พร๎อมใช๎  
     จึงขอแจ๎งเรื่องการประชุมหัวหน๎าสํวนให๎ทราบครับ  
ที่ประชุม    รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่  2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล๎ว  
ที่ประชุม    มีมติรับรองรางานการประชุมประจําเดือน  ตุลาคม  2560  
     เมื่อวันจันทร์ที่  9  ตุลาคม  2560   
 

ระเบียบวาระที่  3   เรื่อง  พิจารณา  
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   แจ๎งการรับมอบนโยบายการบริหารงานและรับฟังปัญหาความต๎องการ 
(นายสุรพล  บุญมี)    ด๎วย  นายทศพล  เผื่อนอุดม  นายอําเภอบางปะหันได๎ย๎ายมา
     ดํารงตําแหนํงนายอําเภอทําเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
     ตั้งแตํวันที่  16  ตุลาคม  2560       
      ดังนั้น  เพื่อให๎การบริหารงานราชการของอําเภอทําเรือ
     ระหวํางสํวนราชการประจําอําเภอ  องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
     ผู๎บริหารท๎องที่  สอดคล๎องและเป็นแนวทางเดียวกัน   
     จึงได๎กําหนดการมอบนโยบายการบริหารราชการและรับฟังปัญหา
     ความต๎องการของผู๎บริหารท๎องถิ่นสมาชิกสภาท๎องถิ่น   
     พนักงานองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  และผู๎บริหารท๎องที่  
     ในวันพฤหัสบดีที่  9  พฤศจิกายน  2560  เวลา  09.30  น.  
     จึงขอเชิญคณะผู๎บริหาร  และสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวน 
     ตําบลทําเจ๎าสนุก  ทุกทํานเข๎ารํวมรับมอบนโยบายการบริหารงานและ
     รับฟังปัญหาความต๎องการ   ตามวัน  เวลา  และสถานที่ดังกลําว  
รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก  การแตํงกายเครื่องกากี  
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข)  
ที่ประชุม    รับทราบ  
 

 
/ระเบียบวาระ..... 
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ระเบียบวาระที่  4   เรื่อง  อื่น ๆ  (ถ๎ามี)  
รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก  ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง อ่ืน ๆ  (ถ๎ามี)  มีทํานใดจะแจ๎ง  
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข)  หรือไมํ 
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   -  แจ๎งผลการประเมินความพึงพอใจของผู๎รับบริการที่มีตํอการ  
(นายสุรพล  บุญมี)   ให๎บริการขององค์การบริหารสํวนตําบล  
      ตามท่ี องค์การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก  ได๎ทําบันทึก
     ข๎อตกลงการจ๎าง  เลขท่ี  052/2560  ลงวันที่  20  กันยายน  
     2560  กับนายเอกวิศว์  สงเคราะห์  ตําแหนํง  ผู๎อํานวยการสํานักวิทยบริการ
     และเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
     ซึ่งได๎ตกลงจ๎างให๎ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของผู๎บริการที่มีตํอ
     การให๎บริการขององค์การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก  ประจําปี 2560 
     เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น  15,000.-  บาท  (หนึ่งหมื่นห๎าพันบาทถ๎วน)  
      ในการนี้  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ได๎ดําเนินการประเมิน
     ความพึงพอใจของผู๎รับบริการที่มีตํอการให๎บริการขององค์การบริหารสํวน
     ตําบลทําเจ๎าสนุก  อําเภอทําเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
     ผลการวิเคราะห์  ปรากฏวํา 
     ผู๎รับบริการมีความพึงพอใจตํอการให๎บริการขององค์การบริหารสํวนตําบล
     ทําเจ๎าสนุก  อําเภอทําเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ภาพรวมของ
     ระดับความพึงพอใจอยูํในระดับมากที่สุด  คิดเป็นร๎อยละ  88.40  
     โดยเรียงตามลําดับร๎อยละของระดับความพึงพอใจของผู๎รับบริการ  
     ดังนี้  
      1.  ความพึงพอใจของผู๎รับบริการตํอการให๎บริการงาน
     ด๎านการ ขออนุญาตสิ่งปลูกสร๎าง  ผู๎รับบริการมีความพึงพอใจ 
     อยูํในระดับมากที่สุด  คิดเป็นร๎อยละ  88.60   
      2.  ความพึงพอใจของผู๎มารับบริการที่มีตํอการให๎บริการงาน  
     ด๎านการจัดเก็บรายได๎และภาษีผู๎รับบริการมีความพึงพอใจ   
     อยูํในระดับมากที่สุด  คิดเป็นร๎อยละ  88.40  
      3.  ความพึงพอใจของผู๎รับริการตํอการให๎บริการงาน 
     ด๎านการประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสารผู๎รับบริการมีความพึงพอใจ
     อยูํในระดับมากที่สุด  คิดเป็นร๎อยละ  88.40  
      4.  ความพึงพอใจของผู๎มารับบริการที่มีตํอการให๎บริการงาน
     ด๎านการดูแลความสะอาดบริเวณ  2  ข๎างทาง  และการจัดเก็บขยะ  
     ผู๎รับบริการมีความพึงพอใจอยูํในระดับมากที่สุด  คิดเป็นร๎อยละ  
     88.20   
ที่ประชุม    รับทราบ  
 

     -  แจ๎งการตรวจ  ITA  เป็นแบบสํารวจข๎อมูลผู๎รับบริการหรือผู๎มี
     สํวนได๎สํวนเสีย  เพ่ือให๎ในการสํารวจ  โดยผู๎ที่ต๎องกรอกแบบสํารวจ
     มี  3  สํวน  จํานวน  100  คน  คือ  

/-สํวนที่  1..... 
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     -  สํวนที่  1   ภายใน คือ พนักงานข๎าราชการ  ลูกจ๎าง    
     ในองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
     -  สํวนที่ 2 ภายนอก คือ คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตําบล 
     -  สํวนที่  3  ดูจากหลักฐานที่ประจักษ์  
     ในวันอังคารที่  28  พฤศจิกายน  2560  ณ  ศาลาการเปรียญวัดจงกลณี  
      จึงขอเชิญคณะผูบ๎รหิาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารสวํนตาํบล  
     เข๎ารํวมกรอกแบบสํารวจ  ITA  ในวัน  เวลา  และสถานที่ดังกลําวครับ 
ที่ประชุม    รับทราบ  
 

รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก  ครับมีสมาชิกทํานใดจะแจ๎งให๎ที่ประชุมทราบอีกหรือไมํครับ  
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข)   
สมาชิก  อบต.ทําเจ๎าสนุก  หมูํที่ 8  ขอแจ๎งไฟฟูาไมํติด  แล๎วได๎ดําเนินการเขียนคําร๎องเรียบร๎อยแล๎ว  
(นางดาหวัน  ลายภูษา)   ผู๎เขียนคําร๎อง  คือ  นางทวี  เฟื่องจันทร์  
รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก  ครับจะให๎ชํางไปดําเนินการให๎ครับ  
(นายวินัย  แก๎วโรจน์)   
รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก  ในระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง อ่ืน ๆ  มีสมาชิกทํานจะสอบถาม  
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข)  หรือไมํ  ถ๎าไมํมีผมขอปิดประชุมครับ 
      

ประธานกลําวปิดประชุม   เวลา  11.45  น. 
 
 
 

 (นางสาววีรยา  จิตผํอง) 
ผู๎จดบันทึกรายงานการประชุม 

 
 
 

(นายสุรพล  บุญมี) 
ผู๎ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

 
 
       
    
      
      
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมประจําเดือน  ธันวาคม  2560 
วันที่  7  ธันวาคม  2560  เวลา  10.00  น. 

ณ  ห๎องประชุมองค์การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก 
 

เมื่อถึงเวลา  10.00  น.     ประธานที่ประชุม (นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ) นายกองค์การบริหาร 
ตําบลทําเจ๎าสนุก) กลําวเปิดการประชุม  เรียนประธานสภา 
รองประธานสภา  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก  ทุกทําน 
ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง  แจ๎งให๎ที่ประชุมทราบ 

   -  การประชุมหัวหน๎าสํวนราชการระดับอําเภอประจําเดือน
   ธันวาคม  ๒๕60  เมื่อวันศุกรท์ี่  1  ธันวาคม  2560  เวลา  13.30  น. 

ณ  ห๎องประชุมอําเภอทําเรือ 
ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล๎ว 
ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  พิจารณา 
ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  อื่น ๆ  (ถ๎ามี) 

- กฟภ.อําเภอทําเรือ  ประชาสัมพันธ์โครงการ “อาสาสมัคร
เครือขํายใสสะอาด” 

- กิ่งกาชาดอําเภอทําเรือ  ขอความอนุเคราะห์จําหนําย 
สลากกาด  ประจําปี  2560   
ขอเชิญการไฟฟูาสํวนภูมิภาคประชาสัมพันธ์โครงการ “อาสาสมัคร
เครือขํายใสสะอาด” 

ผู๎จัดการ กฟภ.    กราบเรียนทํานนายก  รองนายก  และสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวน 
ตําบลทําเจ๎าสนุกทุกทําน  วันนี้ทางการไฟฟูาขอประชาสัมพันธ์   
โครงการ “อาสาสมัครเครือขํายใสสะอาด” โดยการไฟฟูาสํวนภูมิภาค
มีนโยบายการไฟฟูาโปรํงใส 
 การไฟฟูาสํวนภูมิภาคบริหารงานโดยให๎ความสําคัญเรื่องการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี  มุํนเน๎นสํงเสริมให๎ผู๎บริหารและพนักงาน
ปฏิบัติงานด๎วยความโปรํงใส  เป็นธรรม  และตรวจสอบได๎  รวมถึงให๎
ความเป็นธรรมแกํผู๎มีสํวนได๎เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร  โดย
ความโปรํงใสเป็นมาตรการสําคัญท่ีชํวยปูองปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 ดังนั้น  การไฟฟูาสํวนภูมิภาค  จึงได๎กําหนดนโยบายการ
ไฟฟูาโปรํงใส  เพื่อเป็นมาตรฐานและการปฏิบัติงาน  สําหรับผู๎บริหาร
และพนักงานทุกหนํวยงานพึ่งยึดถือปฏิบัติอยํางทั่วถึง  ดังนี้ 
 1. การให๎บริการที่เป็นธรรมพร๎อมรับการตรวจสอบได๎  โดย
กําหนดให๎มีมาตรฐานการให๎บริการ  และประกาศมาตรฐานการ
ให๎บริการ  รวมถึงหลักเกณฑ์  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ผํานชํองทาง
ตําง ๆ  อีกท้ังเปิดโอกาสให๎  ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียเข๎ามามีสํวนรํวมในการ
แสดงความคิดเห็นหรือปรับปรุงพัฒนาการให๎บริการของหนํวยงาน 
 2. การเปิดเผยข๎อมูลทั้งทางการเงินและไมํใชํการเงิน  อยําง
ครบถ๎วนทันเวลา  ชัดเจน  และเชื่อถือได๎ผํานชํองทางที่ให๎ผู๎มีสํวนได๎
สํวนเสียเข๎าถึงได๎สะดวก  จัดให๎มีศูนย์ข๎อมูลขําวสารเพื่อให๎ประชาชน
ได๎สืบค๎นข๎อมูล  และเข๎าตรวจสอบได๎อยํางเทําเทียม 
 
 

3.การจัด..... 
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 3. การจัดการเรื่องร๎องเรียน  ให๎ทุกหนํวยงานปฏิบัติตามคํูมือ  
กระบวนการ และกําหนดผู๎รับผิดชอบในการบริกหารจัดการเรือง
ร๎องเรียนอยํางเป็นระบบ  รวมถึงเรํงรัด  แก๎ไขปัญหา  และตอบสนอง
ผู๎ร๎องเรียนให๎สอดคล๎องเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพงานบริการ 
 4. การตํอต๎านและปูองปรามการทุจริต  ให๎ผู๎บริหารทุกระดับ
มีหน๎าที่สํงเสริมสนับสนุนให๎พนักงานปฏิบัติตามนโยบายตํอต๎านการ
ทุจริต  และคูํมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี  มาตรฐานทางจริยธรรม
และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของการไฟฟูาสํวนภูมิภาคปลูก
จิตสํานึกให๎พนักงานปฏิบัติงานด๎วยความซื่อสัตย์สุจริต  ปูองกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ๎อน  พัฒนากลไกการตรวจสอบและควบคุมภายใน
เพ่ือควบคุมและปูองกันความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น 
นิยามความโปรํงใสของการไฟฟูาสํวนภูมิภาค  คือ  “การปฏิบัติงาน
ด๎วยความเป็นธรรมและจริยธรรมตามอํานาจหน๎าที่และมีการเปิดเผย
ข๎อมูลและกระบวนการดําเนินงานที่สําคัญขององค์กรให๎กับผู๎มีสํวนได๎
สํวนเสียทั้งภายในและภายนอก  โดยสามารถให๎ตรวจสอบได๎ท้ังในเชิง
ข๎อมูล  และกระบวนการอยํางครบถ๎วน  ทันเวลา  ชัดเจน  และ
ถูกต๎องตามข๎อเท็จจริง” 
และขอเชิญคณะผู๎บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตําบลทํา
เจ๎าสนุก  ทุกทําน  เข๎ารํวมกลุํมไลน์”เครือขําย  PEA ทําเรือ”พร๎อม
กรอกแบบสมัครเข๎ารํวมโครงการดังกลําว 

นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   ครับในนามคณะผู๎บริหารขอขอบคุณการไฟฟูาสํวนภูมิภาคอําเภอทําเรือ 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  ที่มาประชาสัมพันธ์โครงการ “อาสาสมัครเครือขํายใสสะอาด”  
     ณ  องค์การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุกครับ  
     -  ประชุมหัวหน๎าสํวนราชการ  หัวหน๎าหนํวยงานรัฐวิสาหกิจ   
     ผู๎บริหารสถานศึกษา  ผู๎บริหารองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
     ครั้งที่ 12/2560  วันศุกร์ที่  1  ธันวาคม  2560  เวลา 09.30 น.  
     ณ  ห๎องประชุมอําเภอทําเรือ  ชั้น 2  ที่วําการอําเภอทําเรือ  

 ตําบลทําเจ๎าสนุก  อําเภอทําเรือ  เชิญปลัดองค์การบริหารสํวนตําบล  
ทําเจ๎าสนุก  แจ๎งรายละเอียดการประชุมหัวหน๎าสํวนราชการระดับ
อําเภอประจําเดือนธันวาคม 2560 ตํอไปครับ 

ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   เรียนผู๎เข๎ารํวมประชุมทุกทํานครับ  ระเบียบการประชุมหัวหน๎าสํวนราชการ 
(นายสุรพล  บุญมี)   หัวหน๎าหนํวยงานรัฐวิสาหกิจ  ผู๎บริหารสถานศึกษา  ผู๎บริหาร 
     องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ครั้งที่  12/2560    
     วันศุกร์ที่  1  ธันวาคม  2560  เวลา  09.30  น.   
     ณ  ห๎องประชุมอําเภอทําเรือ  ชั้น  2  ที่วําการอําเภอทําเรือ   
     ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง  ที่ประธานแจ๎งให๎ที่ประชุมทราบ 
     -  ปฏิทินงานประจําเดือนธันวาคม  2560 
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1. การสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแดํ 

พระบาทสมเด็จพระปรมิมทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ตามมติมหาเถร
สมาคมและการขับเคลื่อนกิจกรรม “หมูํบ๎านรักษาศีล  5”  ประจําปี 
2560  ณ วัดสะตือ  ตําบลทําหลวง  อําเภอทําเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ในวันจันทร์ที่  4  ธันวาคม  2560  เวลา  16.00  น.   
.แตํงตั้งข๎าราชการย๎ายมาดํารงตําแหนํงใหมํ 

      2. รํวมฟังเทศน์แหลํมหาชาติ  ณ  วัดสะตือ  ตําบลทําหลวง  
     ในวันอังคารที่  5  ธันวาคม  2560  เวลา  10.00  น. เป็นต๎นไป  

3. วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ  ในวันอาทิตย์ที่  10  ธันวาคม  
2560 

4. งานยอยศยิ่งฟูาอยุธยามรดกโลก  ในวันศุกร์ที่  15 – 24  
ธันวาคม  2560  ณ  อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  โดยในงาน
ได๎กําหนดให๎มีกิจกรรมตําง ๆ  เชํน 

       -  การแสดง  แสง  สี  เสียง  
       -  ถนนคนเดิน (สินค๎า OTOP) 
       -  กิจกรรมเรือพาย  
       -  กิจกรรมสานสัมพันธ์นานาชาติ  เมืองคูํแฝด  
       -  การแสดงและจําหนํายสินค๎าโรงงาน  
       -  การแสดงและจําหนํายสินค๎าเกษตรวิถีไทย  
       -  ลานวัฒนธรรม  
       -  สักการะศาลหลักเมือง  
       -  ตลาดย๎อนยุค  
       -  ถนนกินเส๎น  
       -  บูทนิทรรศการสํวนราชการ  
       -  กิจกรรมเวทีกลาง  
        1.การประกวด Miss  Ayutthaya  

ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560) 
        2.การประกวด Ayutthaya  Telemt   

ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560) 
        3.การประกวด วงดนตรี   

ในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560  และวันอาทิตย์ที่  21 ธันวาคม 
2560) 

        4.การประกวดร๎องเพลงกํานัน/ผู๎ใหญํบ๎าน  
ในวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560  และวันเสาร์ที่  23  ธันวาคม 2560) 

        5.การประกวด The  Best To Be   
ในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560) 

        6.การประกวดเยาวชนคนเกํง   
ในวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560) 

        7.การประกวดหนูน๎อยกรุงเกํา   
ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560  คืนสุดท๎าย) 

/-ร๎านกาชาด..... 
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  -  ร๎านกาชาด  
   การจําหนํายสลากการกุศล  ฉบับละ   

 100  บาท  หมุนวงล๎อ  วันที่  24  ธันวาคาม  2560  
   ออกร๎านเหลํากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
(มัจฉากาชาด)  ตลอด  10  คืน 
  -  คาราวานสินค๎า  
-  แจ๎งการประชุมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 1.ผู๎วําราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอเครื่องสูบน้ําจาก  
ปภ.ในการสูบน้ําออกจากพ้ืนที่  จํานวน  10  เครื่อง  เพ่ือชํวยเหลือ 
อําเภอผักไหํ  อําเภอเสนอ  อําเภอบางบาล  อําเภอลาดบัวหลวง   
ที่เกิดอุทกภัย  สํวนการเข๎าไปชํวยเหลือจึงขอให๎ผํานผู๎อํานวยการปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยตามกฎหมาย  หมายถึง  นายอําเภอของแตํละพ้ืนที่ 
 2.ความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของบ๎านเมือง  
คือ  หน๎าบ๎านนํามอง  จึงขอให๎ทุกภาคสํวนราชการดําเนินการเพ่ือเกิดความ
เป็นระเบียบเรียบร๎อย 

3.การกําจัดผักตบชวา  ขอให๎สํารวจแหลํงน้ํา  เชํน  บึง  หนอง  
แมํน้ําปุาสักเป็นแหลํงน้ําเปิด  เป็นหน๎าที่รับผิดชอบของชลประทาน 
 4.การขุดดินแลกน้ํา  เปูาหมายในระดับอําเภอ  จํานวน  2  แหํง  
 5.จังหวัดได๎รับมอบครบตามเปูาหมายที่กําหนดไว๎ในการออกร๎าน 
กาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

6.จิตอาสา  ขอให๎ดําเนินการจัดทํากิจกรรม  เชํนการทํากิจกรรม
ในวันที่  5  ธันวาคม  2560  เป็นต๎นไป 

7.การดําเนินการโครงการตลาดประชารัฐ  จะจัดที่วัดสะตือ 
     ในวันเสาร์และวันอาทิตย์  

8.สถานการณ์โรคติดตํอ      
      - สาธารณสุขอําเภอแจ๎งเรื่องระบบสุขภาพอําเภอ  

จําเป็นต๎องมีการแตํงตั้งคณะกรรมกันใหมํเนื่องจากระเบียบยังไมํได๎ 
ลงในระบบกิจจานุเบกษา 
  -  ลดจํานวนผู๎ปุวย  NPD  เป็นที่เกิดจากการบริโภคและ 
สิ่งแวดล๎อมโรคนี้มีแนวโน๎มสูงขิ้น 

     ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
     ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมหัวหน๎าสํวนราชการ  
     หัวหน๎าหนํวยงานรัฐวิสาหกิจ ฯ  ครั้งที่  11/2560   

วันพุธที่  1  พฤศจิกายน  2560 
     ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  สืบเนื่อง/ติดตามผล  

- การแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนด๎านการจราจรจากโครงการการปรับปรุงถนน  
เมื่อวันที่  20  ตุลาคม  2560  ณ  องค์การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก 
จะมีการนัดประชุมอีกในครั้งตํอไป ในการประชุมหัวหน๎าประจําเดือน
ธันวาคม  2560  มีรายละเอียดแจ๎งให๎ทราบเทํานี้ครับ 

ที่ประชุม    รับทราบ  
 

/ระเบียบ..... 
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ระเบียบวาระที่  2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล๎ว  
ที่ประชุม    มีมติรับรองรางานการประชุมประจําเดือน  พฤศจิกายน  2560  
     เมื่อวันอังคารที่  7  พฤศจิกายน  2560   
 

ระเบียบวาระที่  3   เรื่อง  อื่น ๆ  (ถ๎ามี)  
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   ขอเชิญทํานรองวันชัย  หิรัญอนันต์สุข  ชี้แจงเรื่องการจัดงาน  
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  สํงท๎ายปีเกํา  ต๎อนรับปีใหมํ พ.ศ.  2561  
รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก  เรียนทํานผู๎เข๎ารํวมประชุมทุกทํานครับ  กํอนอื่นผมขอสอบถาม  
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข)  ในที่ประชุมวําจะเป็นการทําบุญตักบาตรหรือจะเป็นการตักบาตร  

ข๎าวสารอาหารแห๎งครับ  แล๎วจะดําเนินการทําบุญวันไหนครับ 
ที่ประชุม มีมติตักบาตรข๎าวสารอาหารแห๎ง   ในวันศุกร์ที่  29  ธันวาคม  

2560 
 

ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   เรื่องการได๎รับเงินอุดหนุนทั่วไป  สําหรับงานสูบน้ําของสถานี  
(นายสุรพล  บุญมี)   สูบน้ําด๎วยไฟฟูาบ๎านแขก  หมูํที่  8  ตําบลทําเจ๎าสนุก  จํานวน  
     55,270.-  บาท  เพ่ือซํอมแซมประตูน้ําเหล็กหลํอกันกลับ   
     ขนาด  12  นิ้ว  
ที่ประชุม    รับทราบ  
 

รองประธานสภา อบต. ทําเจ๎าสนุก  ด๎วยอําเภอทําเรือมีโครงการเศรษฐกิจพอเพียง   โดยจะมีการ  
(นายคมสัน  เทียนดี)   ออกประชาคมทําความเข๎าใจและรับทราบปัญหาเปูาหมายหมูํละ  30 คน  
     จึงขอความอนุเคราะห์สมาชิกประสานกับกํานัน และผู๎ใหญํบ๎าน  
     ชํวยประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นท่ีเข๎ารํวมรับฟังในโครงการดังกลําว  
     ตามวัน  เวลา  และสถานที่ด๎วยครับ  
ที่ประชุม    รับทราบ  
 

ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   อําเภอให๎ดําเนินการจัดทําแผนจิตอาสา  
(นายสุรพล  บุญมี)    
รองประธานสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก  ขออนุญาตครับในเรื่องของจิตอาสา  สํวนใหญํจะเป็นกํานัน  ผู๎ใหญํบ๎าน  
(นายคมสัน  เทียนดี)   ซึ่งในสํวนของกํานัน  ผู๎ใหญํบ๎าน  มีการพัฒนาอําเภอเดือนละ  1  ครั้งครับ  
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   ขอแจ๎งโครงการสุขภาพโดยให๎กรรมการหมูํบ๎าน  อยํางน๎อยให๎เสนอ  
(นายสุรพล  บุญมี)   โครงการมาอยํางน๎อย 3 โครงการ มีเงินสนับสนุน  20,000.- บาท  
     จึงขอแจ๎งให๎ทราบเพราะวํามีสมาชิกบางหมูํเป็นคณะกรรมการ  
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   ในระเบียบวาระอ่ืน ๆ  มีทํานใดจะมีเรื่องแจ๎งให๎ทราบหรือไมํครับ  
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)   
สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก  หมูํที่  7 ขอแจ๎งเสียงไร๎สายหมูํที่  7  ไมํคํอยดังคํะ  
(นางสุดา  บุญสํง)    
สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก  หมูํที่  8 หมูํที่  8  ก็ไมํคํอยไมํยินคํะ  
(นางดาหวัน  ลายภูษา)    
สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก  หมูํที่  6 บ๎านใกล๎กันบางครั้งอีกได๎ยินอีกหลังไมํได๎ยิน  
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)  
 

/นายก อบต.... 
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นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   ในเรื่องของเสียงไร๎สาย  ผมกับผู๎อํานวยการกองชําง   
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  กําลังคําเนินการสํารวจอยูํครับ เพราะวําจะดําเนินการติดตั้งเสาเพ่ิมครับ 
ที่ประชุม    รับทราบ  
 

สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก  หมูํที่  4 ตามที่ได๎รับหนังสือจากเกษตรอําเภอทําเรือ  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์  
(นายอุดม  สุขรัตน์)   ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกพืชหลากหลาย  ฤดูนาปรัง  ปี  2561  
      สนับสนุนคําใช๎จํายครัวเรือนละไมํเกิน 15 ไรํ ๆ ละ 2,000.- บาท 
     สําหรับปรับเปลี่ยนการปลูกข๎าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย   
     ตามความต๎องการของเกษตรกร  

ยกเว๎น  หญ๎าเลี้ยงสัตว์  ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์  อ๎อย  เผือก  พืชปุ๋ยสด  
ไม๎ดอกไม๎ประดับ  และพืชที่มีอายุเก็บเกี่ยวมากกวํา  120  วัน  
ภายใต๎เงื่อนไขของข๎อมูลทางวิชาการความเป็นไปได๎ในการผลิต  และ
ความต๎องการของตลาด  โดยพื้นที่ดังกลําวต๎องไมํทําการเพาะปลูก
ข๎าวในชํวงวันที่  1  พฤศจิกายน  2560 – 30 เมษายน  2561 
เงื่อนไขในการรับสมัคร 
1.คุณสมบัติเกษตรกร  และเงื่อนไขของเกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการ 
 1.1 มีสัญชาติไทย  และบรรลุนิติภาวะแล๎ว  
 1.2 เป็นหัวหน๎าครัวเรือน  หรือผู๎ที่ได๎รับมอบหมาย   
(1 ครัวเรือน 1 สิทธิ์) 
 1.3 พ้ืนที่เข๎ารํวมโครงการต๎องไมํใช๎พื้นท่ีที่ใช๎เข๎ารํวม
โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข๎าวไปประกอบ
กิจกรรมอื่น ได๎แกํ  โครงการสํงเสริมการปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล๎ง
หลังนา  ปี  2560/61 และโครงการปลูกพืชปุ๋ยสดฤดูนาปรับ ปี 
2561 
 1.4 เกษตรกรผู๎มีสิทธิ์เข๎ารํวมโครงการ ต๎องเป็นเกษตรกรที่
ปลูกข๎าวนาปรังในรอบ 4 ปี (ปี2556 – 2559 ปีใดปีหนึ่ง)  หรือ
เป็นเกษตรกรที่ได๎รับสิทธิ์ตามโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข๎าวไป
ปลูกพืชที่หลายหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2560 และพ้ืนที่เข๎ารํวมต๎องเป็น
พ้ืนที่นาเทํานั้น  มีขนาดตั้งแตํ 1  งานขึ้นไป ไมํเกิน 15  ไรํ 
 1.5 เกษตรกรต๎องลงทุนในการเตรียมแปลงและปลูกพืชใน
นากํอน  และเมื่อปลูกแล๎ว ให๎มาแจ๎งยืนยันการเพาะปลูกเพ่ือให๎
คณะทํางานตรวจสอบพื้นท่ีโครงการ ฯ  ระดับตําบล ทําการตรวจสอบ 
 1.6 เกษตรกรต๎องมีบัญชีเงินฝากไว๎กับธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หากไมํมีต๎องไปเปิดบัญชี
กับ ธ.ก.ส. เพ่ือประโยชน์ในการรับเงินคําใช๎จําย หลังจากได๎รับการ
ตรวจสอบเสร็จสิ้นสมบูรณ์วําถูกต๎องตามหลักเกณฑ์ 
 1.7 เกษตรกรต๎องปลูกพืชตรงตามที่แจ๎งสมัครเข๎ารํวม
โครงการ และชํวงเวลาในการปลูกตั้งแตํ 1 พ.ย. 60 – 28 ก.พ. 61 
 
 

/1.8 เกษตร..... 
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 1.8 เกษตรกรเมื่อสมัครเข๎ารํวมโครงการแล๎ว  ห๎ามนําพื้นท่ีที่  
เข๎ารํวมโครงการกลับไปทํานาปรังในฤดูปีการผลิต 2561 (1 พ.ย 60 
– 30 เม.ย 61) 
 1.9 เกษตรกรสมัครเข๎ารํวมโครงการได๎ท่ี สํานักงานเกษตร
อําเภอที่ตั้งแปลงปลูก หรือ สถานที่อ่ืน ที่สํานักงานเกษตรอําเภอ 
นัดหมายตามความเหมาะสม   
2.กรอบระยะเวลากรรับสมัครเข๎ารํวมโครงการ พ.ย. 60 – ธ.ค 60 
3.เอกสารที่ใช๎ในการสมัคร 
 3.1 แบบยื่นจํานงสมัครเข๎ารํวมโครงการ ฯ (พหล.01) รับที่
สํานักงานเกษตรอําเภอ 
 3.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ  
 3.3 สําเนาทะเบียนบ๎าน จํานวน 1 ฉบับ  
 3.4 สําเนาสมุดทะเบียนเกษตร (ทบก.01) จํานวน 1 ฉบับ  
 3.5 สําเนาบัญชีธนาคาร ธกส.ประเภทออมทรัพย์ (บัญชีต๎อง
มีการเคลื่อนไหว ภายใน 6 เดือน) 
จึงขอประชาสัมพันธ์ให๎สมาชิกสภาทุกทํานทราบเพ่ือประชาสัมพันธ์ 
ให๎เกษตรกรในพ้ืนที่ทราบ 

ที่ประชุม    รับทราบ  
 

รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก  ในระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง อ่ืน ๆ  มีสมาชิกทํานจะสอบถาม  
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข)  หรือไมํ  ถ๎าไมํมีผมขอปิดประชุมครับ 
      

ประธานกลําวปิดประชุม   เวลา  11.30  น. 
 
 
 

 (นางสาววีรยา  จิตผํอง) 
ผู๎จดบันทึกรายงานการประชุม 

 
 
 

(นายสุรพล  บุญมี) 
ผู๎ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

 
 
       
    
      
 
 
 


