
รายงานการประชุมประจ าเดือน  มกราคม  2561 
วันจันทร์ที่  8  มกราคม  2561  เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

 

เมื่อถึงเวลา  10.00  น.     ประธานที่ประชุม (นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)นายกองค์การบริหาร 
ต าบลท่าเจ้าสนุก) กล่าวเปิดการประชุม  เรียนประธานสภา 
รองประธานสภา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  ทุกท่าน 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

-  การประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอ าเภอประจ าเดือน
มกราคม   2561  วันพฤหัสบดีที่  4  มกราคม  2561     
ณ  ห้องประชุมอ าเภอท่าเรือ  (ชั้น  2) 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  อื่น  ๆ  (ถ้ามี) 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอ าเภอประจ าเดือนมกราคม  2561 
วันพฤหัสบดทีี่ 4 มกราคม  2561  เวลา 09.30 น. ณ  ห้องประชุมอ าเภอท่าเรือ   
หมู่ที่ 1  ต าบลท่าเจ้าสนุก  อ าเภอท่าเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
เชิญท่านปลัดชี้แจงในรายละเอียดครับ 

ปลัด  อบต.ท่าเจ้าสนุก   เรียนท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนที่จะแจ้งรายละเอียดการประชุม 
(นายสุรพล   บุญมี)   ประจ าเดือนระดับอ าเภอ  ผมขอแจ้งนโยบายของผู้ว่าราชการ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
-  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ขอขอบคุณที่ร่วมงาน 
ยอยศยิ่งฟูาอยุธยามรดกโลก  ประจ าปี 2560 
- แจ้งเรื่อง  7  วันอันตรายในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
สถิติในปีที่แล้วเมาแล้วขับ  14  ราย  และส่วนในปีนี้  15  ราย 
มาตราเก็บคนเมา  เป็นการเฝูาระวังเป็นพิเศษในเรื่องของคนเมาแล้วขับ 
เพราะว่าจะเป็นอันตรายล าดับต้น 
- การปรับปรุงสภาพแวดล้อม  ดูแลให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  สะอาด 
ตามนโยบาย  “น่าบ้าน  น่ามอง” 
- จิตอาสา  ขอให้มีกิจกรรมต่าง ๆ   
- ขุดดินแลกน้ าให้มีอ าเภอละ  2  แห่ง  ซึ่งตอนนี้หาสถานที่ 
ได้แล้ว  1  แห่ง 
-  แจ้งให้มีการรณรงค์คนเมืองมีถัง  คนบ้านมีตุ่ม  เพื่อที่จะได้เก็บกักน้ า 
ไว้ใช่ในฤดูแล้ง 
-  แจ้งเรื่องตลาดประชารัฐ  ซึ่งในขณะนี้ได้จัด  ณ  วัดสะตือครับ 
จึงขอเชิญคณะผู้บริหาร  และสมาชิกสภาทุกท่าน  ช่วยกันอุดหนุน 
กันด้วยนะครับ  เพราะว่ามีพ่ีน้องประชาชนต าบลท่าเจ้าสนุก 
ไปค้าขายที่ตลาดประชารัฐด้วย 
- แจ้งการวิ่งเพ่ือระดมทุนเพ่ือกองทุนในการช่วยเหลือโรงพยาบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
-  แจ้งการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้โดยขอให้ด าเนินการส ารวจ 
-  แจ้งการเช่าพระยอดธง  โดยโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยเป็นผู้จัดจ าหน่าย 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบในนโยบายของผู้ว่าราชการ  

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ที่ประชุม    รับทราบ  

/ในเรื่อง….. 
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ในเรื่องการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ในวันพฤหัสบดีที่  4  มกราคม 
2561  เวลา  09.30  น.  ณ  ห้องประชุมอ าเภอท่าเรือ  

     ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
     -  ขอขอบคุณการส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดร้อง 
     เล่น เต้น ร า “ Ayatthaya  Talent” 
     -  ขอขอบคุณการส่งบุคลากรประกวดร้องเพลงก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  

และสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในงานยอยศยิ่งฟูาอยุธยา  
มรดกโลก ประจ าปี 2560 
ปฏิทินงานประจ าเดือนมกราคม 2561 
-  การสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพล  อดุลเดช  ตามมติมหาเถรสมาคมและ 
การขับเคลื่อนกิจกรรม “หมู่บ้านรักษาศีล 5”  ประจ าปี  2561   
ณ วัดสะตือ  ต าบลท่าหลวง  วันศุกร์ที่  5  มกราคม  2561 
เวลา  16.00  น. 
-  การพิจารณาคัดเลือกก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  เข้ารับรางวัล  
ประจ าปี  2561   
นายกรณิชสรณ์  ใจบุตร  ก านันต าบลท่าหลวง  ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือ
พิจารณาคัดเลือกก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  ในวันศุกร์ที่  5  มกราคม 
2561  เวลา  08.30  น.  ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง   รับรองรายงานการประชุม 
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้า
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯ  ครั้งที่  12/2560   
เมื่อวันศุกร์ที่  1 ธันวาคม 2560 
ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  ติดตามผล 
-  การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านการจราจรจากโครงการการ
ปรับปรุงถนน  เมื่อวันที่  20  ตุลาคม  2560   ณ  ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก ต าบลท่าเจ้าสนุก  นั้น 
ได้มีการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ารถบรรทุกพ่วง  และรถบรรทุกพ่ึงพ่วง  
ลดลง 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเพื่อทราบ 
-  โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายในฤดูนาปรัง ปี 2561 
ที่มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายครัวเรือนละไม่เกิน 15  ไร่ ๆ ละ 2,000.- บาท 
-  โครงการการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  ปี  2561   
มีเกษตรกรเริ่มมาลงทะเบียน  จ านวน  247  ราย  3,300  กว่าไร ่
โดยจะมีคณะท างานตรวจสอบพื้นท่ีโครงการส่งเสริมการปลูกพืช
หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี  2561  ระดับต าบล  ประกอบด้วย 
1. ปลัดอ าเภอประจ าต าบล  เป็นประธานคณะท างาน 
2. ปลัดเทศบาลต าบล หรือปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่ต าบล  
เป็นคณะท างาน 
 

/ 3.ก านัน..... 
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3. ก านัน หรือผู้ใหญ่บ้านในพื้นท่ีต าบล  เป็นคณะท างาน 
4. ผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมกองพลทหารม้าท่ี  2 
รักษาพระองค์ ส่วนที่ 2 พ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นคณะท างาน 
5. อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)  เป็นคณะท างาน 
6. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจ าต าบล  เป็นคณะท างาน 
และเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
1. จัดท าแผนการตรวจสอบพื้นท่ีของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมการปลูกพืชหลากหวายฤดูนาปรัง ปี 2561  ตามจ านวนและ
รายชื่อที่เกษตรกรได้แจ้งการเพาะปลูก รวมทั้งตรวจสอบข้อเท็จจริงใน
ท้องที่และแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานโครงการ  
2. ตรวจสอบพื้นท่ีปรับเปลี่ยนของเกษตรกรที่แจ้งตามประสงค์ให้เป็น
ตามหลักเกณฑ์ 
3. รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริหารโครงการ ฯ  
ระดับอ าเภอ 
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามคณะกรรมการบริหารโครงการ ฯ  ระดับ
อ าเภอมอบหมาย 
- สถานการณ์โรคติดต่อ แจ้งโรคไข้เลือดออกไม่รุนแรง  มีผู้ปุวย   
26  ราย  สถิติตั้งแต่วันที่  1 มกราคม  -  31  ธันวาคม  2560 
-  การประปาส่วนภูมิภาค  แจ้งว่าจะมีโครงการแนะน าเรื่องการผลิต
น้ าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคอ าเภอท่าเรือ 
-  แจ้งก าหนดจัดงานวันครู  ในวันอังคารที่  16  มกราคม  2561  
ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกุล” เริ่มพิธีตั้งแต่เวลา  09.30  น.  
-  7  วันอันตราย  มีการเกิดอุบัติเหตุ  1  ราย  สุนัขตัดหน้ารถ  มี
ผู้บาดเจ็บซี่โครงหัก 
-  แจ้งแผนเจ้าภาพจัดการประชุมประจ าเดือนหัวหน้าส่วนราชการ 
ประจ าปี 2561 
วันที่  1  กุมภาพันธ์  2561  ชมรมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
วันที่  1  มีนาคม  2561  เกษตรอ าเภอท่าเรือ 
วันที่  2  เมษายน  2561  สาธารณสุขอ าเภอ+โรงพยาบาลท่าเรือ 
วันที่  1  พฤษภาคม  2561  ชมรมนายก 
วันที่  1  มิถุนายน  2561  ปศุสัตว์+สัสดี+สรรพกรอ าเภอท่าเรือ 
วันที่  2  กรกฎาคม  2561  สถานรีต าบลภูธรอ าเภอท่าเรือ 
วันที่  1  สิงหาคม  2561  ส านักงานโครงการขนส่งทางน้ าปุาสักใต้ ฯ  
วันที่  3  กันยายน  2561  สถานีต ารวจภูธรปากท่า 
วันที่  1  ตุลาคม  2561  ท้องถิ่น+พัฒนาการอ าเภอท่าเรือ 
วันที่  1  พฤศจิกายน  2561  กศน.ท่าเรือ+พลศึกษาอ าเภอท่าเรือ 
วันที่  3  ธันวาคม  2561  การประปา+ไฟฟูาอ าเภอท่าเรือ 
ในเรื่องการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าเดือนมกราคม 2561 
ก็มีรายละเอียดแจ้งให้ทราบเท่านี้ครับ 

ที่ประชุม    รับทราบ  
/ระเบียบ...... 
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ระเบียบวาระที่  2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
ที่ประชุม    มีมติรับรองรางานการประชุมประจ าเดือน  ธันวาคม  2560  
     เมื่อวันพฤหัสบดีที่  7  ธันวาคม  2560   
 

ระเบียบวาระที่  3   เรื่อง  อื่น ๆ  (ถ้ามี)  
นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   ขอเชิญท่านรองวันชัย  หิรัญอนันต์สุข  รองนายกองค์การบริหารส่วน  
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  ต าบลท่าเจ้าสนุก  ชี้แจงรายละเอียดการจัดกิจกรรมวันเด็ก  ประจ าปี  2561  ครับ 
รองนายก อบต.ท่าเจ้าสนุก  เรียนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  และผู้เข้าร่วมประชุม 
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข)  ทุกท่าน  ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ   
     ณ  โรงเรียนวัดจงกลณี  โดยการจัดงานจะมีนักเรียนโรงเรียน  

วัดจงกลณี  เด็กเล็กศูนย์วัดจงกลนีและเด็กเล็กศูนย์วัดสฎางค์ 
ส่วนนักเรียนโรงเรียนวัดสฎางค์จะไปทัศนศึกษานอกสถานที่ 
ในก าหนดการจัดงานวันเด็กเริ่มตั้งแต่เวลา  09.00 – 15.00 น. 

ที่ประชุม    รับทราบ  
 

นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   ตามท่ี  ส านักงานคณะกรรมการการก ากับกิจการพลังงาน  
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  ได้มีกรอบงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ านวนเงิน  1,470,000.-  บาท 
     ให้กับพ้ืนที่ประกาศประกอบไปด้วย 
     1.องค์การบริหารส่วนต าบลศาลาลอย  
     2.องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  
     3.องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  
     โดยองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับเงินในจ านวนเงิน  
     470,000.-  บาท  โดยจะด าเนินการตามโครงการ ดังนี้  
     1.โครงการติดตั้งประตู  ปิด-เปิด ระบายน้ า เพ่ือการเกษตร  หมู่ที่  2  
     ต าบลท่าเจ้าสนุก  อ าเภอท่าเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
     จ านวนเงิน  200,000.-  บาท  
     2.โครงการปรับปรุงเปลี่ยนประตู ปิด-เปิด ระยายน้ าคลองน้อย  หมู่ที่ 5  
     เพ่ือการเกษตร  ต าบลท่าเจ้าสนุก  อ าเภอท่าเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
     จ านวนเงิน 43,500.- บาท  
     3.โครงการวางท่อระยายน้ า คสล. ชั้น 3 Ø 0.40 ม. พร้อมขุดคลอง 
     ส่งน้ าความยาว 49 เมตร หมู่ที่ 9 (ทางเข้านา) ต าบลท่าเจ้าสนุก  
     อ าเภอท่าเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
     4.โครงการปรับปรุงเสริมราวสแตนเลสกันตก ศพด.วัดสฎางค์ หมู่ที่ 6  
     ต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
     จ านวนเงิน 118,500.-  บาท  
     5.เครื่องสกัดคอนกรีต จ านวนเงิน  46,500.- บาท  
     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
ที่ประชุม    รับทราบ  

-  แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  จ านวน  1,300,000.-  บาท 
โดยจะด าเนินการตามโครงการ  ดังนี้ 

/-1.โครงการ..... 
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1.โครงการขยายเขตท่อเมนต์ประปา  ขนาด  3  นิ้ว  หมู่ที่  5

 จ านวนเงิน  103,500.-  บาท  
2.โครงการขยายเขตท่อเมนต์ประปา  ขนาด  2  นิ้ว  หมู่ที่  5

 จ านวนเงิน  86,000.-  บาท  
3.โครงการก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ าดิบ  หมู่ที่  8  จ านวนเงิน  
133,000.-  บาท 
4.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า  หมู่ที่ 3 – 5  
จ านวนเงิน  498,000.-  บาท 
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  หมู่ที่  9   
จ านวนเงิน  91,600.-  บาท 
6.โครงการติดตั้งอ่างล้างหน้า ศพด.วัดสฎางค์ 
จ านวนเงิน  43,000.- บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  955,100.-  บาท 
ส่วนโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  หมู่ที่  3  ยังไม่ได้ด าเนินการนะครับ 

สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 3 ถ้ายังไม่ได้ด าเนินการก็ขอให้ไปลอกท่อบริเวณดังกล่าวก่อนก็ได้ 
(นางอิงอร  สุขสถาน)   เพราะว่าน้ าจะได้ไหลได้สะดวกค่ะ   
ที่ประชุม    รับทราบ  
นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   ครับในระเบียบวาระอ่ืน ๆ  มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องแจ้งให้ทราบหรือไม่  
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)   
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 7 เสียงไร้สายไม่ได้ยินค่ะ 
(นางสุดา  บุญส่ง)     
ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  เสียงไร้สายไม่ได้ยินเหมือนกัน 
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว)     
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 4 ไม่ยินแต่ไม่ทั่วถึงครับ 
(นายอ านวย  ศรีสวัสดิ์) 
นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   ในเรื่องเสียงไร้สาย  ขอให้สมาชิกทุกท่านแจ้งผมหรือรองวินัย  
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  ได้เลยนะครับ  ว่าจะติดตั้งเพ่ิมบริเวณไหนและหมู่ไหนบ้างครับ 
     เพราะว่าได้รับแจ้งเรื่องของเสียงไร้สายไม่ได้ยินหรือได้ยินแต่ฟังไม่รู้เรื่อง  
รองนายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   ขอให้สมาชิกช่วยส ารวจด้วยนะครับว่าจะตั้งเสาเสียงไร้สายบริเวณไหนบ้าง  
(นายวินัย  แก้วโรจน์)   ถึงจะได้ยินได้ทั่วถึง  
นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   ตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  2  ก็ขอเพ่ิมเพราะว่าไม่ได้ยินเหมือนกัน  
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)   
ที่ประชุม    รับทราบ  
นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   ครับที่ประชุมมีเรื่องแจ้งให้ทราบหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุมครับ  
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ) 
ประธานกล่าวปิดประชุม   เวลา  11.30  น.  
 

(นางสาววีรยา  จิตผ่อง) 
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

 
 (นายสุรพล  บุญมี) 

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 



รายงานการประชุมประจ าเดือน  กุมภาพันธ์  2561 
วันพุธที่  7  กุมภาพันธ์  2561  เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

 

เมื่อถึงเวลา  10.00  น.     ประธานที่ประชุม (นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ) นายกองค์การบริหาร 
ต าบลท่าเจ้าสนุก) กล่าวเปิดการประชุม  เรียนประธานสภา 
รองประธานสภา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  ทุกท่าน 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

-  การประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอ าเภอประจ าเดือน 
กุมภาพันธ์  2561  วันพุธที่ 31 มกราคม 2561  เวลา  09.30 น.    
ณ  ห้องประชุมอ าเภอท่าเรือ  (ชั้น  2) 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  อื่น  ๆ  (ถ้ามี) 
ก่อนที่จะแจ้งเรื่องประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ประจ าเดือน  กุมภาพันธ์  
2561  ขอแนะน าพนักงานที่มาบรรจุเป็นพนักงานส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
ดังนี ้
1.นายยศภัทร  ศรีงาม  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
2.นางสาววารินทร์  พวงเงิน  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุ 

ที่ประชุม     รับทราบ  
 

- การประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอ าเภอประจ าเดือนกุมภาพันธ ์ 2561 
วันพุธที่ 31  มกราคม  2561  เวลา 09.30 น. ณ  ห้องประชุมอ าเภอท่าเรือ   
หมู่ที่ 1  ต าบลท่าเจ้าสนุก  อ าเภอท่าเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
เชิญท่านปลัดชี้แจงในรายละเอียดครับ 

ปลัด  อบต.ท่าเจ้าสนุก   เรียนท่านผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ระเบียบวาระการประชุม 
(นายสุรพล   บุญมี)   หัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ   

ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ครั้งที่  2/2561  วันพุธที่  31  มกราคม  2561  เวลา  09.30 น. 

     ณ  ห้องประชุมอ าเภอท่าเรือ  
     ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
     ปฏิทินงานประจ าเดือนกุมภาพันธ์  2561   
     1.การบริจาคโลหิต  วันอังคารที่  13  กุมภาพันธ์  2561  เวลา   
     08.30 – 12.00  ณ  หอประชุมอ าเภอท่าเรือ 

    2.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่  
    สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูรและ  

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ ๙  
 วันพุธที่  28  กุมภาพันธ์  2561  เวลา  16.00  น.   
 การแต่งกาย  ชุดสุภาพ  ณ  หอประชุมสงฆ์วัดสะตือ  

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ   

 หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯ  ครั้งที่  1/2561  วันพฤหัสบดีที่   
4  มกราคม  2561  
 

/ระเบียบ..... 
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ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่อง/ติดตามผล 
- การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านการจราจร  โครงการปรับปรุง
ถนนเส้นวัดศาลาลอยและแยกบางตะไลย์เข้าอ าเภอท่าเรือ 
รองผู้ก ากับการ สภ.ท่าเรือ  แจ้งว่าที่บริษัท  ศรีภูมิ  เป็นผู้ด าเนินการ 
ซึ่งขณะนี้ด าเนินการเกือบแล้วเสร็จ เหลืออีก 1.2 กิโลเมตร       
พร้อมขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการรถหนักไม่ให้เข้าไปใช้ในเขต
ชุมชน  และในที่ประชุมได้สอบถามว่าถนนสาย  4021  บริเวณหน้า
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกรถบรรทุกยังวิ่งเยอะหรือไม่     
ผมเลยแจ้งว่าเบาบางลง 
ระเบียบวาระที่  4 เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา/ด าเนินการ 
1.การด าเนินงานระบบสุขภาพอ าเภอ  (DHS)  และคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอโดยจังหวัดให้ทุกอ าเภอด าเนินการ 
2.ขุดดินแลกน้ า  จ านวน  2  แห่ง  ยังไม่ได้ตามเปูา 
และตอนนี้ได้ด าเนินการหาสถานที่  คือ 
- บ้านร่อม จ านวน 1 ไร่ สระตาพงษ์ เป็นบ่ออยู่แล้วลึกอยู่แล้ว  
2 เมตร จึงไม่เหมาะในการด าเนินงาน 
- หนองขนาก  จ านวน  4  ไร่  ทุ่งมน แต่จะด าเนินการได้  2  ไร่เศษ 
-  วังแดง  จ านวน  25  ไร่  ล าพูด่าง  จึงให้กองช่างด าเนินการ
ออกแบบส ารวจ 
-  ปากท่า  จ านวน  3  ไร่  หนองล า  ให้กองช่างด าเนินการ 
ออกแบบส ารวจ 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเพื่อทราบ 
1.โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลายหลายในฤดูนาปรัง ปี 2561   
มาลงทะเบียน  จ านวน  217  ราย 

     2.โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2561   
     ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนปลูก    
     ตั้งแต่  15 พฤศจิกายน  -  31  มีนาคม  หลังปลูก  15  วัน  
     3.แจ้งผลการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอท่าเรือ 
     สถิติตั้งแต่เดือนกันยายน  -  31  มกราคม  2561  จ านวน  
     28  เรื่อง   

-  ยุติการด าเนินการแล้ว  10  เรื่อง 
-  ก าลังด าเนินการ  18  เรื่อง 
-  ผักตบชวา  วันที่  5  กุมภาพันธ์  หมู่ที่  1  ต าบลโพธิ์เอน 
ตรงข้าม  รพ.สต.โพธิ์เอน  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เป็นประธานในพิธี โดยส่งข้อมูลไปท่ีส านักนายกรัฐมนตรีพิจารณา 
เข้าร่วมเปิดเริ่มโครงการฯ  โดยโยธาจะมาประสานงานดังกล่าว 
-  ภัยแล้ง/น้ าท่วม  ขอให้ประชาสัมพันธ์คนเมืองมีถัง  คนบ้านมีโอ่ง 

     เพื่อเป็นการส ารวจน้ าไว้ใช้  
     -  ซ่อมแซมบ้านคนจน  โดยน างบประมาณจากรายได้ของกาชาด  

ต าบลละ  1  แห่ง/หลัง 
/- อุบัติเหตุ..... 
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       -  อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ อ าเภอท่าเรือ  1  ราย 
 สุนัขตัดหน้า  และต ารวจเสนอให้ลดจ านวนจุดบริการเพราะประชาชน  

ไม่เข้าจุดจะไปปั้ม  เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณและก าลังพล  
-  ส่งเสริมรายได้  อ าเภอบางซ้าย  มีการท าเต่าเล่า 
อ าเภอภาชี  ท านกกระเตน 
- โครงการไทยนิยม  จะเน้นเรื่องการท่องเที่ยว 
อนุรักษ์ชุมชนเก่า  เช่น  ชุมชนอ าเภอท่าเรือ 
-  ยาเสพติด  เปูาหมาย  คือ  14  หมู่ที่บ้าน   
ในเรื่องการประชุมหัวหน้าส่วนหัวหน้าราชการก็มีเรื่อง 
แจ้งให้ทราบเท่านี้ครับ 

ที่ประชุม     รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่  2   เรื่อง  รับรองรายงานประชุมครั้งที่แล้ว  
ที่ประชุม    มีมติรับรองรายงานประชุมประจ าเดือน  มกราคม  2561   

เมื่อวันจันทร์ที่  8  มกราคม  2561   
 

ระเบียบวาระที่  3   เรื่อง  อื่น ๆ  (ถ้ามี)  
นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   -  มีเรื่องร้องเรียน  หมู่ที่  7  ต าบลท่าเจ้าสนุก    
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  เรื่องฝุุนละอองจากโรงงานสุวรรณเกลียวทอง  
     เมื่อวันที่  5 กุมภาพันธ์  2561  ได้ไปพบผู้จัดการ  
     โรงงาน  ทางองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  ได้แจ้ง  
     เรื่องร้องเรียนดังกล่าว  ทางผู้จัดการบริษัทรับทราบ  
     พร้อมจะด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนฝุุนละออง  
ปลัด  อบต.ท่าเจ้าสนุก   และวันนี้เวลา  09.30  น.  ทางอ าเภอท่าเรือ  ขอเชิญเข้าร่วมประชุม 
(นายสุรพล  บุญมี)    ในเรื่องดังกล่าวแต่เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  

ติดภารกิจ  จึงให้หัวหน้าส านักเข้าร่วมประชุมในเวลาดังกล่าว   
ณ  ห้องศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอท่าเรือ   และในเวลา  14.00  น. 
จะลงพ้ืนที่ไปตรวจเยี่ยมผู้ร้องเรียน ณ  หมู่ที่  7  ต าบลท่าเจ้าสนุก 
จึงขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และสมาชิกสภา 

 องค์การบริหารส่วนต าบล  ร่วมเข้าร่วมในเวลา  และสถานที่ดังกล่าว  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

ที่ประชุม     รับทราบ  
 

นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   -  แจ้งสมาชิก  หมู่ที่  3  โครงการการวาง คสล. พร้อมบ่อพัก  
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  ได้ด าเนินการแล้วนะครับ  ซึ่งขณะแล้วเสร็จประมาณ  80 %   

-  แจ้งสมาชิก  หมู่ที่  2  เรื่องท่อระบายน้ าหมู่ที่  2  จะติดตามให้ 
ว่าจะด าเนินการจัดท าประกาศเลยหรือไม่ 
-  ส่วนโครงการที่ของบประมาณท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับ
กิจการพลังงานขณะนี้รอประมาณท่ีจะโอนมาให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าเจ้าสนุกครับ 
-  เรื่องหอกระจายข่าวจะด าเนินการเข้าแผนพัฒนา  ซึ่งจะมีการ
ด าเนินการประชุมแผนอีกครั้งภายในเดือนกุมภาพันธ์ 

ที่ประชุม     รับทราบ  
/เรื่อง..... 
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ปลัด  อบต.ท่าเจ้าสนุก   แจ้งเรื่องแพสูบพลังงานน้ าไฟฟูาหมู่ที่  8  เกิดการเสียหายเนื่องจาก   
(นายสุรพล  บุญมี)    เรือบางปะอินไซโลชนท่อท าให้เกิดการเสียหาย  ทางผู้จัดการจะ 
     ด าเนินการเปลี่ยนท่อเหล็กเป็นท่อ  PE  ซึ่งขณะนี้ได้ด าเนินการ 
     เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ  
ที่ประชุม     รับทราบ  
 

ปลัด  อบต.ท่าเจ้าสนุก   แจ้งเรื่องแพสูบพลังงานน้ าไฟฟูาบ้านกอกาหมู่ท่ี  5   
(นายสุรพล  บุญมี)    เกิดการเสียหายระบบไฟฟูาได้ด าเนินการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว  

แต่มีปัญหาที่ยังไม่สามารถสูบน้ าได้เนื่องจากการด าเนินงานก่อสร้าง 
ท่อระบายน้ ายังไม่แล้วเสร็จ 

ที่ประชุม     รับทราบ  
 

นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   -  เรื่องการขอคืนพ้ืนที่บางปะอินไซโลกับสุวรรณเกลียวทอง  
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  ซึ่งอยู่ในบริเวณกลางพื้นที่เขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
     ต าบลท่าเจ้าสนุก  จะขอความคิดเห็นในเรื่องขอการด าเนินการส ารวจ  
     พื้นที่เขตความรับผิดชอบ  โดยจะให้ปลัดด าเนินการส ารวจพื้นที่  

โดยท าหนังสือแจ้งอ าเภอท่าเรือทราบ  เพ่ือด าเนินการต่อไป 
ที่ประชุม     เห็นด้วย  
 

สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  หมู่ที่  4 ผมจะขอให้ส ารวจเขตพ้ืนที่ของบริษัท กสิสุรีย์  ตอนนี้อยู่ในของ  
(นายอุดม  สุขรัตน์)   เทศบาลต าบลท่าเรือแต่ท่ีจริงแล้วเป็นขององค์การบริหารส่วน  
     ต าบลท่าเจ้าสนุก  เพราะว่าอดีตพ้ืนที่ดังกล่าวนั้นทาง อบต. 
     ไม่มีสาธารณูปโภคเรื่องของน้ าประปาแล้วในกฤษฎีกา ว่าในเรื่องของ
     ที่ตั้งในเขตเทศบาลของให้เป็นเขตของเทศบาล  
นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   บริษัท กสิสุรีย์ เป็นเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  ก็จะด าเนินการส ารวจในครั้งนี้เลยครับ  
     -  ขอความอนุเคราะห์รูปถ่ายของสมาชิกทุกท่าน  เพ่ือด าเนินการ  
     ติดใบสมัครของ  อสถ.  ที่ทุกท่านได้ด าเนินการกรอกแบบฟอร์ม  
     ไปแล้วครับ  
ที่ประชุม     รับทราบ  
 

รองประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก   ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ไปช่วยงาน  ณ  วัดช้าง  
(นายคมสัน  เทียนดี)   วันที่  14  กุมภาพันธ์  2561  จ านวน  4  ท่านครับ  
นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   อนุญาตครับ  และในระเบียบวาระอ่ืน ๆ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  หรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุมครับ  
 

ประธานกล่าวปิดประชุม   เวลา  11.30  น.  

 
(นางสาววีรยา  จิตผ่อง) 

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

 
 (นายสุรพล  บุญมี) 

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 



รายงานการประชุมประจ าเดือน  มีนาคม  2561 
วันจันทร์ที่  5  มีนาคม  2561  เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

 

เมื่อถึงเวลา  10.00  น.     ประธานที่ประชุม (นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ) นายกองค์การบริหาร 
ต าบลท่าเจ้าสนุก) กล่าวเปิดการประชุม  เรียนประธานสภา 
รองประธานสภา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  ทุกท่าน 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

-  การประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอ าเภอประจ าเดือน 
มีนาคม  2561  วันพุธที่ 28  กุมภาพันธ์ 2561  เวลา  09.30 น.    
ณ  ห้องประชุมอ าเภอท่าเรือ  (ชั้น  2) 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  พิจารณา 

-  การจัดงานประเพณีสงกรานต์  ประจ าปี  2561 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  อื่น  ๆ  (ถ้ามี) 
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงาน 
รัฐวิสาหกิจ  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ครั้งที่  3/2561 วันพุธที่ 28  กุมภาพันธ์  2561 เวลา 09.30 น.  
ณ  ห้องประชุมอ าเภอท่าเรือ  ชั้น  2  ที่ว่าการอ าเภอท่าเรือ   
ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
แต่งตั้งข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 

-  นางเบญจวรรณ  ภัทรวารณี  ต าแหน่งเสมียนตราอ าเภอ 
(เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)  มาปฏิบัติหน้าที่ที่ท าการปกครอง
อ าเภอท่าเรือ 
ปฏิทินงานประจ าเดือนมีนาคม  2561 
1.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  
วันพุธที่  28  กุมภาพันธ์  2561  เวลา  16.00  น.   
การแต่งกาย  ชุดสุภาพ  ณ  หอประชุมสงฆ์วัดสะตือ ต าบลท่าหลวง  
อ าเภอท่าเรือ    

     ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 
     ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ   
     หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯ  ครั้งที่  2/2561    
     วันพุธที่  31  มกราคม  2561  
     ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  สืบเนื่อง/ติดตาม  
     -  การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านการจราจร  โครงการปรับปรุงถนน 

เส้นวัดศาลาลอยและแยกบางตะไลย์เข้าอ าเภอท่าเรือ      
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศาลาลอยตอบเรื่องการท าถนนเส้นดังกล่าว  
ว่าได้ด าเนินการรายงานไปยังที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาแล้ว  และทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาจะด าเนินการให้ 

/ระเบียบ..... 
 
 



 
- 2 - 

 
ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  แจ้งเพื่อพิจารณา/ด าเนินการ 
-  การด าเนินการระบบสุขภาพอ าเภอท่าเรือ  (DHS)  และคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ  (พชอ.) ในวันพุธที่  8  กุมภาพันธ์  
2561  เวลา  07.00  น.  ณ  หอประชุมที่ว่าการอ าเภอท่าเรือ 
-  แจ้งผลการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอท่าเรือ  ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม  2560  มีเรื่องร้องเรียน  26  เรื่อง  ไกล่เกลี่ยจบแล้ว  14  เรื่อง 
และยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ  2  เรื่อง 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่อง เพื่อทราบ 
-  วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)   

     -  ความคืนหน้าโครงการขุดดินแลกน้ า   ที่ล าภูด่างตั้งอยู่ที่ต าบลวังแดง 
     ทั้ง  2  จุด  
     -  การตรวจประเมินผลงานหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย  เมืองสุข)   
     ประจ าปี  2561  วันพฤหัสบดีที่  29  มีนาคม  2561  
     เวลา  09.30  น.  หมู่ที่  1  ต าบลจ าปา  
     -  ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน   
     ประจ าปี  2561  “นายกรณิชสรณ์  ใจบุตร  ก านันต าบลท่าหลวง”  
     ได้รับรางวัลก านันยอดเยี่ยม (รับแหนบทองค า)  
     -  โครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนที่ มท. มอบเป็นของขวัญปีใหม่ 
     พ.ศ. 2561  ให้แก่ประชาชน  คือ “โครงการติดต่อราชการใช้บัตรใบเดียว”  

 -  แนวทางการบันทึกการรับแจ้งเก่ียวกับบัตรประจ าตัวประชาชนสูญหาย  
หรือถูกท าลาย  คือ  ถ้าหากบัตรประจ าตัวประชาชนสูญหาย   
ให้รีบแจ้งท าใหม่  เพื่อปูองกันพวกมิจฉาชีพไปท าเรื่องที่ไม่ดี 

     ขอแจ้งเรื่องการประชุมหัวหน้าส่วนราชการทราบครับ  
ที่ประชุม     รับทราบ  
 

ปลัด อบต.ท่าเจ้าสนุก   ขอเพ่ิมเติมในการประชุมหัวหน้าส่วนนะครับ  
(นายสุรพล  บุญมี)    พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  
วันพุธที่  28  กุมภาพันธ์  2561  เวลา  16.00  น.   
การแต่งกาย  ชุดสุภาพ  ณ  หอประชุมสงฆ์วัดสะตือ ต าบลท่าหลวง  
อ าเภอท่าเรือ  จึงขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยครับ 
-  วันที่  5  มีนาคม 2561  อ าเภอท่าเรือขอใช้เป็นสนามกีฬาอ าเภอ  
เพ่ือจัดกิจกรรมในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน 
-  วันที่  8  มีนาคม  2561  เวลา  07.00  น.  อ าเภอท่าเรือ 
ขอให้สนามกีฬาอ าเภอท่าเรือจัดงาน “กีฬาสัมพันธ์วันสตรีสากล” 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงพลังของสตรีอ าเภอท่าเรือ 
 
 

/-ได้รับ..... 
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-  ได้รับแจ้งเรื่องน้ าประปามีหนอนแดงในหมู่ที่  6  และหมู่ท่ี  7 
ตอนนี้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกได้ด าเนินการฉีด
คลอรีนในท่อน้ า  ซึ่งตอนนี้ระบบน้ าประปาได้ใส่คลอรีน  0.2   
แต่หากเพ่ิมเป็น  0.5  จะท าให้ฆ่าเชื้อโรคได้ท้ังหมดแต่น้ าประปา 
จะมีกลิ่นของคลอรีนมากข้ึน 
-  หมู่ที่  8  จะด าเนินการซ่อมไหล่ทางโดยใช้แอสฟัลติกให้ภายใน
วันนี้นะครับ 
-  เรื่องการที่จะรื้อถอนหอกระจายข่าวตัวเก่าในหมู่ที่  4   
ทางกองช่างได้ด าเนินการประสานรถกระเช้ามาด าเนินการให้นะครับ  
ส่วนหมู่ที่  8  จะด าเนินการรื้อถอนด้วยไหมครับ 

สมาชิก อบต.ท่าเจ้าสนุก  หมู่ที่  8  ด าเนินการรื้อถอนเลยค่ะ  
(นางดาหวัน  ลายภูษา)     
ปลัด อบต.ท่าเจ้าสนุก   - ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประชาชนสมัคร  ทสม.   
(นายสุรพล  บุญมี)    เนื่องจากมีการก าหนดให้สมัครร้อยละ  50  ของครัวเรือน 
     -  การปิดประกาศ  ผู้ลงนามในรายงานการปิดประกาศ  
     ค าถาม  คือ  การปิดประกาศ  ณ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
     เช่น อบต.  เทศบาล  กฎหมายก าหนดให้ใครเป็นผู้เซ็นประกาศ  
     เช่น  ให้  นายก อบต.  นายกเทศบาล  หรือสามารถมาอบอ านาจ
     ให้รองนายก  ปลัด  อบต.  เข็นประกาศแทนได้  

ค าตอบ  การปิดประกาศท่ีส านักงานเทศบาล  หรือที่ท าการ 
องค์การบริหารส่วนต าบล ระเบียบก าหนดให้หนังสือส่งถึง
นายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   แล้วแต่กรณี  
ส่วนการปิดประกาศเป็นอ านาจหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานนั้น ๆ  เป็นผู้ปิด  และออกหลักฐานรายงานการปิดประกาศ
โดยผู้ลงนามในรายงานการปิดประกาศต้องเป็น  ผู้มีอ านาจปิด
ประกาศ  คือ  นายกเทศมนตรี  หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ซึ่งผู้มีอ านาจดังกล่าวอาจมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานคนใด
คนหนึ่งเป็นผู้ปิดประกาศก็ได้  หากมีการมอบหมายต้องมีหลักฐานการ
มอบหมายประกอบรายงานการปิดประกาศไว้ด้วย 

ที่ประชุม     รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่  2   เรื่อง  รับรองรายงานประชุมครั้งที่แล้ว  
นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   สอบถามที่ประชุมท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ครับ 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)   
ปลัด อบต.ท่าเจ้าสนุก   ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่  4   
(นายสุรพล  บุญมี)    -  จากสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  หมู่ที่  6   

เปลี่ยนเป็นรองประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก 
-  นายอุดม  สุขรัตน์  เปลี่ยนเป็น  นายคมสัน  เทียนดี   

ที่ประชุม    มีมติรับรองรายงานประชุมประจ าเดือน  กุมภาพันธ์ 2561   
เมื่อวันพุธที่  7  กุมภาพันธ์  2561 

/ระเบียบ..... 
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ระเบียบวาระที่  3   เรื่อง  พิจารณา   
     -  การจัดงานประเพณีสงกรานต์  ประจ าปี  2561 
รองนายก  อบต.ท่าเจ้าสนุก  กราบเรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  
(นายวันชัย   หิรัญอนันต์สุข)  ในการจัดงานประเพณีสงกรานต์  ก็จะเหมือนกับทุกปีนะครับ  
     คือการไปร่วมงานแต่ละวัดภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  

ท่าเจ้าสนุก 
ที่ประชุม     รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่  4   เรื่อง  อื่น ๆ  (ถ้ามี)  
นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   -  เรื่องของเสียงไร้สายจะรีบด าเนินการให้เพราะว่าตอนนี้ผ่านสภาแล้ว 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)    -  เรื่องการจัดซื้อรถขอให้สมาชิกส ารวจข้อมูลด้วยได้นะครับ 
     ทางองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกจะได้ด าเนินการภายในปีนี้  
     -  แจ้งโครงการวางท่อระบายน้ า  คสล.  หมู่ที่  2  ต าบลท่าเจ้าสนุก 

จ านวน  699,700.-  บาท  ด าเนินการประกาศหาผู้รับจ้างครับ 
และในส่วนโครงการอื่น ๆ  จะด าเนินการต่อไป 

สมาชิก อบต.ท่าเจ้าสนุก  หมู่ที่  6  ขอสอบถามวันที่  8  มีนาคม  2561  ทางอ าเภอท่าเรือ  
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)   ขอให้สถานที่พร้อมก าลังพลด้วยหรือไม่  เพราะว่าจะมีการจัดสถานที่ด้วย  
     เช่น  ตั้งเต็นท์  โต๊ะพร้อมเก้าอ้ี  เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมจ านวน  270  ท่าน  

เพราะว่าก าหนดไว้ว่าหมู่ที่  30  ท่าน  จ านวน  9  หมู่ 
ที่ประชุม     รับทราบ  
 

นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   ในระเบียบวาระอ่ืน ๆ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุมครับ  
 

ประธานกล่าวปิดประชุม   เวลา  11.15  น.  

 
(นางสาววีรยา  จิตผ่อง) 

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

 
 (นายสุรพล  บุญมี) 

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมประจ าเดือน  เมษายน  2561 
วันพฤหัสบดีที่  5  เมษายน  2561  เวลา  10.00  น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
 

เมื่อถึงเวลา  10.00  น.     ประธานที่ประชุม (นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)นายกองค์การบริหารส่วน 
ต าบลท่าเจ้าสนุก) กล่าวเปิดการประชุม  เรียนประธานสภา 
รองประธานสภา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  ทุกท่าน 
ระเบียบวาระที่  1   เรื่อง  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
-  การประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอ าเภอประจ าเดือนเมษายน  
2561   เมื่อวันจันทรท์ี่  2   เมษายน  2561  เวลา  09.30  น.   

      ณ   ห้องประชุมอ าเภอท่าเรือ   
ระเบียบวาระที่  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ระเบียบวาระที่  3 เรื่อง  พิจารณา 
ระเบียบวาระที่  4 อื0่น  ๆ  (ถ้ามี) 
ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกชี้แจงในรายละเอียดครับ 

ปลัด อบต.ท่าเจ้าสนุก   เรียนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  ในระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วน  
(นายสุรพล  บุญมี)    ราชการ  หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ผู้บริหารสถานศึกษา   

    ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ครั้งที่  4/2561    
    วันจันทร์ที่  2  เมษายน  261  เวลา  09.30 น.  ณ  ห้องประชุมอ าเภอท่าเรือ   

ชั้น  2  ที่ว่าการอ าเภอท่าเรือ  ต าบลท่าเจ้าสนุก  อ าเภอท่าเรือ   
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานให้ที่ประชุมทราบ 
-  การซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้  1  ต าบลซ่อม  1  ต าบลสร้าง 
ใช้งบประมาณกาชาด  10  หลัง  ๆ  ละ  20,000.-  บาท 
ปฏิทินงานประจ าเดือนมีนาคม  2561 
- พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่  9  วันเสาร์ที่  28  เมษายน  2561   
เวลา  16.00  น.  การแต่งการ  ชุดสุภาพ  ณ  หอประชุมสงฆ์วัดสะตือ 
ต าบลท่าหลวง  อ าเภอท่าเรือ  
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ   
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯ  ครั้งที่  3/2561   
วันจันทร์ที่  5  มีนาคม  2561 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  สืบเนื่อง/ติดตามผล 
3.1  การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านการจราจร  โครงการปรับปรุง 
ถนนเส้นวัดศาลาลอยและแยกบางตะไลย์เข้าอ าเภอท่าเรือ   
แจ้งการด าเนินการแล้วเสร็จวันที่  28  เมษายน  2561  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศาลาลอยแจ้งเรื่องได้ด าเนินการท าหนังสือ 
ไปถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วแต่ยังไม่ได้รับตอบรับ 
3.2การด าเนินงานระบบสุขภาพอ าเภอ (DHS)  และคณะกรรมการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)  โดยคณะกรรมการได้ด าเนินการเมื่อเดือนที่แล้ว  
โดยตรวจสุขภาพจ านวน  330  ราย  มีความเสี่ยงที่จะเป็นความดัน  
เบาหวาน  ไตกรีนเซอร์ไรส์  จ านวน  268   ราย  ปุวย จ านวน  62  ราย 
 

/3.3 แจ้งผลการ..... 
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3.3  แจ้งผลการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอท่าเรือ   
มีค้างเมื่อเดือนมีนาคม  10  เรื่อง 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา/ด าเนินการ 
  - ไม่มี  – 

     ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเพ่ือทราบ 
     5.1  การด าเนินงานโครงการขุดดินแลกน้ า  ทางอ าเภอท่าเรือด าเนินการเสนอ  

จ านวน  2  แหล่ง คือ ด าเนินการที่ล าพูด่า  และหนองยายกี่  ต าบลวังแดง   
5.2  การด าเนินการช่วงเทศกาลสงกรานต์  
-  ห้ามดื่ม/จ าหน่ายสุรา  การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด 
-  ห้ามพกพาอาวุธปืน จะด าเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
5.3  คณะท างานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจ าอ าเภอ 
มาลงทะเบียนเพิ่มเติมจ านวนน้อยประมาณ  1,599  ราย  สอบถามให้เหตุผล
ว่าจะต้องมาอบรมถึงจะได้เพ่ิมจาก  300  คน  เป็น  500  บาท  เป็นต้น 
5.4  การเบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินการโครงการพัฒนา  
คุณภาพชีวิตเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม  “โครงการไทยนิยม  
ยั่งยืน”  มีทั้งหมด  4  รอบ  ส่วนในรอบที่  2  ได้ด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อ
วันที่  10  เมษายน  2561   
5.5  การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจ าการ ปี 2561 
ของอ าเภอท่าเรือ  จะท าการตรวจเลือก ฯ  ในวันเสาร์ที่  7  เมษายน  2561 
ณ  หอประชุมอ าเภอท่าเรือ  โดยเริ่มตั้งแต่เวลา  07.00  น.  เป็นต้นไป 
โดยขออาหารพร้อมเครื่องดื่มเพ่ือเลี้ยงรับรองผู้มาร่วมตรวจเลือกทหาร
กองเกิน  ในเรื่องระเบียบการประชุมมีเรื่องแจ้งให้ทราบเท่านี้ครับ 

ที่ประชุม     รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่  2   เรื่อง  รับรองรายงานประชุมครั้งที่แล้ว  
ที่ประชุม    มีมติรับรองรายงานประชุมประจ าเดือน  มีนาคม  2561   

เมื่อวันจันทร์ที่  5  มีนาคม  2561   
 

ระเบียบวาระที่  3   เรื่อง  อื่น ๆ  (ถ้ามี)  
นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   ในระเบียบวาระอ่ืน ๆ  ขอเชิญรองวันชัย  หิรัญอนันต์สุข 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  แจ้งเรื่องกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ครับ  
รองนายก อบต.ท่าเจ้าสนุก  ในกิจกรรมปีนี้จะมีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุในแต่ละหมู่ 
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข)  หมู่ที่  1  มีจ านวน  149  ราย 
     หมู่ที่  2  มีจ านวน  104  ราย  
     หมู่ที่  3  มีจ านวน    93  ราย  
     หมู่ที่  4  มีจ านวน    66  ราย  
     หมู่ที่  5  มีจ านวน    64  ราย  
     หมู่ที่  6  มีจ านวน  121  ราย  
     หมู่ที่  7  มีจ านวน    65  ราย 
     หมู่ที่  8  มีจ านวน    32  ราย 
     หมู่ที่  9  มีจ านวน    35  ราย 

/แจ้งกิจกรรม..... 
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     -  แจ้งกิจกรรมการจัดประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี  2561   
ในแต่ละวัด  ดังนี้ 
วันที่  14  เมษายน  2561  วัดจงกลณีและวัดสฎางค์ 
วันที่  15  เมษายน  2561  วัดมะขามโพลง 
วัดต าหนักเจ้าทรงธรรม   
-  ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนสมาชิกและประชาชนต าบลท่าเจ้าสนุก 
สรงน้ าเจ้าพ่อกากอ  ในวันที่  15  เมษายน  2561 

รองประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  -  ขอประชาสัมพันธ์ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการสืบสาน 
(นายคมสัน  เทียนดี)   ต านานตามรอยเสด็จพระเจ้าทรงธรรม  ประจ าปี  2561 
     วันที่  15  เมษายน  2561  จัดงานบริเวณบ่อน้ าพระเจ้าทรงธรรม  
     ในส่วนพิธีสงฆ์น้ าพระ  ณ  บริเวณศาลาการเปรียญหลังใหม่วัดต าหนัก  
     พระเจ้าทรงธรรม  
ที่ประชุม     รับทราบ  
 

ปลัด อบต.ท่าเจ้าสนุก   -  แจ้งผลการด าเนินงานที่ปศุสัตว์อ าเภอท่าเรือมาด าเนินการออกหน่วย  
(นายสุรพล  บุญมี)    ปฏิบัติการควบคุม  ปูองกันและก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า  เมื่อวันที่   
     29  เมษายน  2561  มีรายละเอียด  ดังนี้  
     1  ท าหมันสุนัขและแมว  ที่มีเจ้าของพร้อมฉีดวัคซีน  
     สุนัขตัวผู้  6  ตัว  สุนัขตัวเมีย  15  ตัว  รวมสุนัข  21  ตัว  
     แมวตัวผู้  4  ตัว  แมวตัวเมีย  10  ตัว  รวมแมว  14  ตัว  
     2  ท าหมันสุนัขและแมว  ที่ไม่มีเจ้าของพร้อมฉีดวัคซีน  
     สุนัขตัวผู้  5  ตัว  สุนัขตัวเมีย  7  ตัว  รวมสุนัข  12  ตัว  
     แมวตัวผู้  1  ตัว  แมวตัวเมีย   -  ตัว  รวมแมว  1  ตัว  
     รวมที่ท าหมันให้สุนัขและแมวจ านวนทั้งสิ้น  48  ตัว 
     3.  ฉีดวัคซีนให้สุนัขและแมวที่มีเจ้าของ  
     สุนัขตัวผู้  28  ตัว  สุนัขตัวเมีย  33  ตัว  รวมสุนัข  61  ตัว  
     แมวตัวผู้  27  ตัว  แมวตัวเมีย   50  ตัว  รวมแมว  77  ตัว  
     4.  ฉีดวัคซีนให้สุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของ  
     สุนัขตัวผู้  5  ตัว  สุนัขตัวเมีย  7  ตัว  รวมสุนัข  12  ตัว  
     แมวตัวผู้  1  ตัว  แมวตัวเมีย   3 ตัว  รวมแมว     4  ตัว  

รวมที่ฉีดวัคซีนให้สุนัขและแมวจ านวนทั้งสิ้น  154  ตัว 
สรุปรวมที่ท าหมันและฉีดวัคซีน  48  ตัวและด าเนินการฉีดวัคซีน 
อย่างเดียว 154  ตัว  รวมในการด าเนินการ  202  ตัว 

ที่ประชุม     รับทราบ  
 

-  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการถนนสะอาด  หน้าบ้านน่ามอง 
ประจ าปี  พ.ศ. 2561   
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  ได้เล็งเห็น  
ความส าคัญ  และตระหนักถึงความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ในองค์กร  ชุมชน  และท้องถิ่น  และเป็นส่วนร่วมในการขับเคลื่อน 
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่  มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 

/โดยเน้น..... 
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โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากประชาชนทุกภาคส่วน  โดยมีการรณรงค์ 
ด้านความสะอาดในสถานที่ราชการ  สถานประกอบการ   
และสถานบริการสาธารณะ  ถนนสายหลัก  ถนนสายรอง  และ
สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ   ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  
จึงขอเชิญท่านและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในวันที่   
10  เมษายน  2561  เวลา  09.00  น.  ณ  ถนนสายหลัก   
และสายรองบริเวณพ้ืนที่หมู่ที่  3  ต าบลท่าเจ้าสนุก 

ที่ประชุม     รับทราบ  
 

-  แม่บ้านมหาดไทย  ร่วมใจ  ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์  
หรือขยะเปียกครัวเรือน 
 ด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นว่า  เมื่อวันที่  21 กุมภาพันธ์  2561   
ดร.ปฤถา  พรหมเลิศ  นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย   
พร้อมด้วยคณะกรรมการแม่บ้านมหาดไทย  ได้ลงพื้นที่ในเขต
ภาคเหนือ  17  จังหวัด  และได้เดินทางลงไปในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน
เพ่ือศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะชุมชนหมู่บ้านปุาบุก  
เทศบาลต าบลแม่แรง  ซึ่งเป็นชุมชนที่ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน
ชุมชนปลอดขยะอันดับหนึ่งของประเทศ  ประจ าปี  2560   
เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางคือ  ครัวเรือน   
โดยการคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกออกจากขยะทั่วไปซึ่งเป็น
การสนับสนุนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาขยะที่เป็น
วาระแห่งชาติได้เป็นอย่างดี  พร้อมทั้งได้มีด าริให้ประธานแม่บ้าน
มหาดไทยในเขตภาคเหนือ  ทั้ง  17  จังหวัด  น าหลักการ  3R   
(3R : Reduce  Reuse  และ Recycle)  ในพ้ืนที่ดังกล่าว   
ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการขยะต้นทางและให้จัดท า   
“ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน” ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพิจารณาแล้วเห็นว่า  แนวด าริที่
นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยมอบให้แก่ประธานแม่บ้านมหาดไทย
ในเขตภาคเหนือ  ทั้ง  17  จังหวัด  เป็นประโยชน์และวิธีการที่
ถูกต้องในการแก้ไขปัญหาขยะ  จึงขอให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
  -  ขอความร่วมมือข้าราชการทุกคนด าเนินการจัดท า  
“ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน”ในครัวเรือนของตนเอง  
  -  ให้ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้น าชุมชน  รวมทั้ง
ผู้บริหารองค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น  และสมาชิกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทุกแห่ง  ช่วยด าเนินการจัดท า “ถังขยะ
อินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน” ในครัวเรือนของตน 
  -  ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์  
เชิญชนให้ทุกครัวเรือนได้ด าเนินการโดยใช้จุดพ้ืนที่ด าเนินการตาม  
ข้อ 1  และข้อ 2  เป็นศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์และขยะ
เปียกให้แก่ผู้สนใจ 

/ซึ่งในเดือน..... 
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ซึ่งในเดือนนี้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกเก็บขยะ
ประมาณ  70  ตัน 

ที่ประชุม     รับทราบ  
 

     -  ส่งแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก โดยส่งแบบส ารวจ  
หมู่ที่  1  จ านวน  96  ชุด 
หมู่ที่  2  จ านวน  46  ชุด 
หมู่ที่  3  จ านวน  45  ชุด 
หมู่ที่  4  จ านวน  24  ชุด 
หมู่ที่  5  จ านวน  29  ชุด 
หมู่ที่  6  จ านวน  60  ชุด 
หมู่ที่  7  จ านวน  33  ชุด 
หมู่ที่  8  จ านวน  14  ชุด 
หมู่ที่  9  จ านวน  17  ชุด 
พร้อมให้ส่งแบบส ารวจดังกล่าวภายในวันที่  18  เมษายน  2561 

นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   -  เรื่อง  7  วันอันตราย  ภายในเขตอ าเภอท่าเรือ   
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  มีจุดบริการ  7  วันอันตราย  ดังนี้ 
     เขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  1  จุด  
     เขตองค์การบริหารส่วนต าบลศาลาลอย  1  จุด  
     เขตเทศบาลต าบลท่าหลวง  1  จุด  
     เขตเทศบาลต าบลท่าเรือ  1  จุด  
     เขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังแดงกับองค์การบริหารส่วนต าบลปากท่า  
     ยังไม่ก าหนดจุดตั้ง  ในระเบียบวาระอ่ืน ๆ  มีท่านจะสอบถามหรือ  

มีเรื่องแจ้งให้ทราบหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุมครับ 
 

ประธานกล่าวปิดประชุม   เวลา  11.10  น.  

 
(นางสาววีรยา  จิตผ่อง) 

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

 
 (นายสุรพล  บุญมี) 

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานการประชุมประจ าเดือน  พฤษภาคม  2561 

 
 
 
พ่ีอ้อนพิมพ์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมประจ าเดือน  กรกฎาคม  2561 
วันจันทร์ที่  9  กรกฎาคม  2561  เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

 

เมื่อถึงเวลา  10.00  น.     ประธานที่ประชุม (นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)นายกองค์การบริหารส่วน 
ต าบลท่าเจ้าสนุก) กล่าวเปิดการประชุม  เรียนประธานสภา 
รองประธานสภา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  ทุกท่าน 
ระเบียบวาระที่  1   เรื่อง  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
-  การประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอ าเภอประจ าเดือนกรกฎาคม  
2561   เมื่อวันจันทรท์ี่  2   กรกฎาคม  2561  เวลา  09.30  น.   

      ณ   ห้องประชุมอ าเภอท่าเรือ   
ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  พิจารณา 
ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  อื่น  ๆ  (ถ้ามี) 
ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกชี้แจงในรายละเอียดครับ 

ปลัด อบต.ท่าเจ้าสนุก   เรียนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  รองนายกองค์การบริหารส่วน 
(นายสุรพล  บุญมี)    ต าบลท่าเจ้าสนุก    และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
     -  ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ   

ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้แทน
ภาคเอกชน  ครั้งที่  7/2561  วันจันทร์ที่  2  กรกฎาคม  2561   
เวลา  09.30  น.  ณ  ห้องประชุมอ าเภอท่าเรือ  ชั้น  2 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
-  ปฏิทินงานประจ าเดือนกรกฎาคม  2561 

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  และสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่  9  วันเสาร์ที่  28  กรกฎาคม  
2561  เวลา  16.00  น.  การแต่งกาย  ชุมสุภาพ  ณ  หอประชุมสงฆ์ 

     วัดสะตือ  ต าบลท่าหลวง  อ าเภอท่าเรือ  (โดยมีชมรมผู้บริหารสถานศึกษา  
     ส านักงานโครงการปุาสักใต้ ฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม   

ก านันผู้ใหญ่บ้านต าบลบ้านร่อม  เป็นเจ้าภาพหลักเข้าร่วมพิธี) 
ในส่วนการจัดกิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  จะมีการประดับธงชาติ
และธงสีเหลือง (ธงสีเหลืองยังไม่มีการราชวินิจฉัยพระบรมฉายาลักษณ์ 
เลือกรูปที่มีได้รับพระราชทานวินิจฉัยแล้ว  ในส่วนกิจกรรมของจิตอาสา 
ให้ถูกกาลเทศะ  คือ  ต้องเป็นเรื่องส่วนรวมไม่ใช่เรื่องส่วนตัว  เช่น   
เรื่องท าบุญบ้าน  หรืองานบุญต่าง ๆ   
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ   
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯ  ครั้งที่  6/2561   
วันศุกร์ที่  1  มิถุนายน  2561  
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  สืบเนื่อง/ติดตามผล 
-  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอ าเภอ   
โดยตรวจจากกลุ่มแกนน า  340  คน  
 

/-แนวทางการปฏิบัติ..... 
 



 

- 2 - 
 

-  แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีสวัสดิการแห่งรัฐ 
     อยู่ในขั้นตอนการฝึกอาชีพ  การลงทะเบียนเพิ่มเติม  ผู้พิการ  ผู้สูงอายุ   

ผู้ปุวยติดเตียง  มีก าหนดภายในวันที่  30  มิถุนายน  2561  และ 
บันทึกข้อมูลภายในวันที่  31  กรกฎาคม  2561  ในการลงทะเบียนต าบล 
ท่าเจ้าสนุก  มีจ านวน  106  ราย   
-  การด าเนินการจัดการสังคมผู้สูงอายุแบบบูรณาการอ าเภอท่าเรือ 
ไม่มีการรายงานผลการด าเนินงาน  โดยขอให้มีกิจกรรมทุกเดือน 
พร้อมรายงานมาให้หัวหน้าส่วนทราบในการเคลื่อนไหว 
-  แจ้งผลการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอท่าเรือ 
เรื่องท่ียังคงค้าง   

     1.  เรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ไม่มี  
     2.  เรื่องปัญหาเก่ียวกับท่ีดิน  จ านวน  1  เรื่อง  
     3.  เรื่องหนี้สิน  ไม่มี  
     4.  เรื่อง  อื่น ๆ  จ านวน  2  เรื่อง 
     เรื่องประจ าเดือนมิถุนายน 2561  
     1.  เรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ  จ านวน  2  เรื่อง  
     อยู่ในระหว่างการด าเนินการ  2  เรื่อง  
     2.  เรื่องปัญหาเก่ียวกับท่ีดิน  ไม่มี  
     3.  เรื่องหนี้สิน  จ านวน  2  เรื่อง  
     แก้ไขแล้วเสร็จ  จ านวน  1  เรื่อง  
     4.  เรื่อง อ่ืน ๆ  จ านวน  2  เรื่อง 
     แก้ไขแล้วเสร็จ  จ านวน  1  เรื่อง  
     รวมในเดือนมิถุนายน  2561  จ านวน  6  เรื่อง  
     ก าลังด าเนินการ  4  เรื่อง  
     แก้ไขแล้วเสร็จ  2  เรื่อง  
     ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/ด าเนินการ 
     -  ขอรับการสนับสนุนและร่วมบริจาคงบประมาณเพ่ือสมทบ  

โครงการ “ปันน้ าใจเพื่อน้องผู้ด้อยโอกาส”  ณ  วัดเทพคันธาราม   
     โดยผู้บริหารสถานศึกษา  ได้ด าเนินการโครงการดังกล่าว  
     ซึ่งขณะนี้ยังขาดทุนทรัพย์ประมาณ  17,000.-  บาท   

โดยนายอ าเภอได้เสนอให้กาชาดอ าเภอท่าเรือด าเนินการแต่ต้องถูกต้อง 
ตามระเบียบ 

     ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง  เพื่อทราบ  
     5.1  โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร  
        -  โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรรายย่อย  
     17  ชุมชน  ๆ  ละ  300,000.-  บาท  ได้รับการสมัครแล้วจ านวน  
     744  ราย    มีเกษตรกรต าบลท่าเจ้าสนุก  สมัคร  16  ราย  

จ านวน  22  รุ่น 
 -  กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการพัฒนาการเกษตร  
มีรุ่นละ  3  วัน  150  บาท/วัน  อบรมอย่างน้อย  10  ราย   
ไม่ได้รับการอบรม  15  ราย  ซื้ออุปกรณ์ไม่มีค่าแรง 

/5.2….. 
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5.2  การข้ึนทะเบียนเกษตร  การปรับปรุงข้อมูลทางการเกษตร 
จึงขอแจ้งเรื่อการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ให้ที่ประชุมทราบครับ 

ที่ประชุม     รับทราบ  
 

     -  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย/  
ศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด  อ าเภอท่าเรือ   
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ครั้งที่  7/2561  วันที่  2  กรกฎาคม  2561  
เวลา  09.30  น.  ณ  ห้องประชุมอ าเภอท่าเรือ  ชั้น  2 

     ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
     1.  รถบรรทุก  วิ่งถนนท่าเจ้า จ าปา  ท่าหลวง   
      -  มีการติดปูายประชาสัมพันธ์ในด้านวินัย  
      -  กวดขันในเรื่องของวินัย  
      -  รายงานผลการปฏิบัติงาน  
      -  ห้ามรถบรรทุกวิ่งผ่าน  ต าบลท่าเจ้าสนุก  จ าปา  ท่าหลวง  
     2.  การพนันฟุตบอลโลก  2018  โดยมีแนวทาง  
      -  ส ารวจพื้นที่เสี่ยงที่จะเล่นพนัน  
      -  บูรณาการสืบสวนผู้เล่นพนัน  
      -  ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาติดตามการใช้จ่ายเงินของเด็กนักเรียน 
     3.  กศน.  แจ้งวันที่  26  มิถุนายน  เป็นวันยาเสพติดโลก   

แล้วได้เข้าร่วมขบวนพาเรด  ณ  สนามกีฬาจังหวัดโดยนักศึกษา กศน.   
กองทุนแม่  และมวลชน   ได้รางวัลรองชนะเลิศ  อับดับ  2 

     ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
     -  รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  6/2561   

วันที่  1  มิถุนายน  2561  ณ  ห้องประชุมอ าเภอท่าเรือ  ชั้น  2   
ที่ว่าการอ าเภอท่าเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
ระเบียบวาระท่ี  3  การรักษาความสงบเรียบร้อยอ าเภอท่าเรือ 
3.1  การรายงานสถิติคดีอาญา 

รายงานสถิติคดีอาญา 4 กลุ่ม สภ.ท่าเรือ 1 มิถุนายน  -  
30  มิถุนายน  2561 
กลุ่มท่ี  1  ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต  ร่างกาย  และเพศ  ไม่มีคดีเกิดขึ้น 
กลุ่มท่ี  2  ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 
 1)  ยักยอกทรัพย์  2  ราย  2  คน  เหตุเกิด  ต าบลท่าเจ้าสนุก  
 2)  ลักทรัพย์ในเวลากลางคืน 1 ราย 1 คน เหตุเกิด ต าบลท่าเรือ  
กลุ่มท่ี  3  ฐานความผิดพิเศษ  ไม่มีคดีเกิดขึ้น 
กลุ่มท่ี  4  ฐานความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย 
 1)  คดียาเสพติด เกิด 17 คดี  
  - ครอบครองยาเสพติด 2 ราย ผู้ต้องหา 2 คน  
ของกลางยาบ้า 13 เม็ด เหตุเกิด ต.จ าปา 

-  ครอบครองยาเสพติด  และมีสารเสพติดในร่างกาย
ขณะขับรถ 2 ราย ผู้ต้องหา 2 คน  ของกลางยาบ้า 4  เม็ด  เหตุเกิด  
ต าบลท่าเรือและต าบลท่าเจ้าสนุก  

/-มีสาร..... 
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-  มีสารเสพติดในร่างกายขณะขับรถ 5 ราย ผู้ต้องหา 5 คน 
-  ครอบครองยาเสพติดเพ่ือจ าหน่าย  และจ าหน่าย   

2  ราย  ผู้ต้องหา  2  คน  ของกลางยาบ้า  39  เม็ด  เหตุเกิด   
ต าบลท่าเจ้าสนุก  และต าบลบ้านร่อม 

-  ครอบครองยาเสพติดเพ่ือจ าหน่าย  6  ราย  ผู้ต้องหา  
6  คน  ของกลาง  ยาบ้า  1,399  เม็ด  เหตุเกิด  ต าบลหนองขนาก   
3 ราย  ต าบลท่าเรือ 1 ราย  ต าบลจ าปา 1  ราย  ต าบลศาลาลอย  1  ราย 
คดีอ่ืน ๆ  เกิด  6  คดี 
 1)  ขับข่ียานพาหนะขณะเมาสุรา  1 ราย  ผู้ต้องหา  1  คน  
 2)  ให้ผู้อื่นกู้ยืมเงินโดยคิดอัตราดอกเบี้ยเกิดว่ากฎหมายก าหนด  
2  ราย  ผู้ต้องหา  2  คน 
 3)  ลักลอบเล่นการพนัน  10  ราย  ผู้ต้องหา  15  คน  
 4)  ใช้เอกสารราชการปลอม  1  ราย  ผู้ต้องหา  1  คน  
 5)  ละเมิดลิขสิทธิ์  1  ราย  1  คน  
สภ.ปากท่า  รายงานสถิติคดีอาญา  4  กลุ่ม  ระหว่างวันที่   
1  มิถุนายน  2561 -  30  มิถุนายน  2561   
กลุ่มท่ี  1  ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต  ร่างกาย  และเพศ 
กลุ่มท่ี  2  ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์  เกิดขึ้น  1  คดี   
 -  คดีท่ี 37/61 ร่วมกันลักทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพ่ือสาธารณะประโยชน์
ในเวลากลางคืนโดยร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปโดยใช้ยานพาหนะ   
ผู้ต้องหา  2  คน 
กลุ่มท่ี  3   ฐานความผิดพิเศษ  ไม่มีคดีเกิดขึ้น 
กลุ่มท่ี  4   ฐานความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย  เกิดขึ้น  14  คดี  แยกเป็น 
 -  คดีท่ี  35/61  ขณะขับชี่รถเสพยาเสพติดให้โทษ  ประเภท  1  
(ยาบ้า) (1 มิถุนายน  2561  หมู่ที่  7  ต าบลวังแดง)  ผู้ต้องหา  1  ราย 
 -  คดีท่ี  36/61  ขณะขับข่ีรถเสพยาติดให้โทษ  ประเภท 1 
(ยาบ้า) (7  มิถุนายน 2561  ต าบลบ้านร่อม)  ผู้ต้องหา  1  ราย 
 -  คดีท่ี  38/61  มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนและพกพา
อาวุธปืน (12 มิถุนายน  2561 จุดสกัดวังแดง หมู่ที่  2  ต าบลวังแดง) 
ของกลางอาวุธปืน .357  กระสุน  18  นัด  ผู้ต้องหา  1  ราย 
 -  คดีท่ี  39/61 มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ใน
ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย (12 มิถุนายน 2561)  หมู่ที่  2  ต าบลปากท่า) 
(ยาบ้า)  140  เม็ด  ผู้ต้องหา 1 ราย 
 -  คดีท่ี  40/61  ร่วมกันลักลอบเล่นการพนัน  (ไพ่ผสมสิบ)  
(12 มิถุนายน 2561 เวลา 14.20 น. หมู่ที่ 2 ต าบลปากท่า)  ของกลาง  
1. ไพ่  1  ส ารับ  52  ใบ 
2. เงินสด  40  บาท  
3.  ผ้าปู  1  ผืน   ผู้ต้องหา  4  ราย 
 -  คดีท่ี  41/61  เมาสุราขณะขับรถ (13  มิถุนายน  2561   
จุดสกัดโพธิ์เอน  21.50  น.)  ผู้ต้องหา  1  ราย 

/-คดีท่ี..... 
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 -  คดีท่ี  42/61  เสพยาเสพติดให้โทษประเภท  1  (ยาบ้า)  
ผู้ต้องหา  1  ราย  (15  มิถุนายน  2561  61/3  หมู่ที่  7  ต าบลวังแดง) 
ผู้ต้องหา  1  ราย 
 -  คดีท่ี  43/61  เสพยาเสพติดให้โทษประเภท  1  (ยาบ้า)  
ผู้ต้องหา  1  ราย  (15  มิถุนายน  2561  หมู่ที่  8  ต าบลวังแดง)  
ผู้ต้องหา  1  ราย 
 -  คดีท่ี  44/61  เสพยาเสพติดให้โทษประเภท  1 (ยาบ้า)  
ผู้ต้องหา  1  ราย  (15  มิถุนายน  2561  หมู่ที่ 6   ต าบลวังแดง) 
ผู้ต้องหา  1  ราย 
   -  คดีท่ี  45/61  เสพยาเสพติดให้โทษประเภท  1 (ยาบ้า)   
ไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่าย  (15  มิถุนายน  2561  58/2  หมู่ที่  8 
ต าบลวังแดง)  ยาบ้า  123  เม็ด  ผู้ต้องหา  1  ราย 
 -  คดีท่ี  46/61  เสพยาเสพติดให้โทษประเภท  1 (ยาบ้า)   
ไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่าย  (18  มิถุนายน  2561  ยาบ้า  92  เม็ด  
ผู้ต้องหา  1  ราย 
   -  คดีท่ี  47/61  เสพยาเสพติดให้โทษประเภท  1 (ยาบ้า)   
ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย (22  มิถุนายน  2561  หมู่ที่  6 
ต าบลโพธิ์เอน)  ยาบ้า  14  เม็ด  ผู้ต้องหา  1  ราย 
   -  คดีท่ี  48/61  ลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอล
ต่างประเทศ  ผู้ต้องหา  1  ราย   
   -  คดีท่ี  49/61  มียาเสพติดให้โทษประเภท  1 (ยาบ้า)   
ไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่าย  (25  มิถุนายน  2561  83  หมู่ที่  8 
ต าบลปากท่า)  ยาบ้า  145  เม็ด  ผู้ต้องหา  1  ราย 
ระเบียบวาระท่ี  4  การปูองกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอท่าเรือ 
4.1  การตั้งจุดตรวจ  จุดสกัด  (คป.ปส.อ.ท่าเรือ)   
 ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ก าหนดยุทธศาสตร์
การปูองกันและแก้ไขปัญหาเสพติด  โดยให้อ าเภอเป็นศูนย์ปฏิบัติการให้
ครอบคลุมทุกด้าน  ได้แก่  ด้านปูองกันและปราบปรามและบ าบัดรักษา   
ซึ่งอ าเภอท่าเรือได้ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว  นั้น 
 เพื่อให้ทราบถึงก าหนดแผนงานการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด   
(ด่านความมั่นคง)  หรือปฏิบัติภารกิจตามสภาพพ้ืนที่ที่เหมาะสม   
จึงก าหนดแผน ฯ  ประจ าเดือนกรกฎาคม  2561  ดังนี้ 
 วันที่  5    กรกฎาคม  2561  เวลา  19.30  น.   ต าบลจ าปา 
 วันที่  13  กรกฎาคม  2561  เวลา  19.30  น.   ต าบลท่าเรือ 
 วันที่  18  กรกฎาคม  2561  เวลา  19.30  น.   ต าบลโพธิ์เอน 
 วันที่  26  กรกฎาคม  2561  เวลา  19.30  น.   ต าบลปากท่า 
4.2  โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระบบสมัครใจ  “ศูนย์รับเปลี่ยน
พฤติกรรม”  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ในรอบเดือนมิถุนายน  2561   
เปิดค่าย  2  รุ่น   
 

/จึงขอแจ้ง..... 
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จึงขอแจ้งที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  เรื่องการประชุมคณะกรรมการ 
รักษาความสงบเรียบร้อย/ศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด   

ที่ประชุม     รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่  2     เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม    มีมติรับรองรายงานประชุมประจ าเดือนพฤษภาคม  2561   

เมื่อวันจันทร์ที่  7  พฤษภาคม  2561   
 

ระเบียบวาระที่  3   เรื่อง  อื่น  ๆ  (ถ้ามี) 
นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   ขอเชิญรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  
รองนายก อบต.ท่าเจ้าสนุก ขอแจ้งร่างก าหนดการจัดกิจกรรมถวายเทียนจ าน าพรรษา   
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข)   ในวันที่  26  กรกฎาคม  2561  โดยจะเริ่มจากวัดมะขามโพลง  

วัดจงกลณี  ,  วัดต าหนักภาวนาราม ,  วัดต าหนักหลวงพ่อขาวและ 
วัดสฎางค์  ตามล าดับ  ต่อจากนั้นจะมีกิจกรรมปล่อยปลา  ปลูกต้นไม้ 
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 

ปลัด อบต.ท่าเจ้าสนุก   ในกิจกรรมปลูกต้นไม้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  
(นายสุรพล  บุญมี)    จะมีการปลูกต้นรวงผึ้ง  ณ  บริเวณสวนหย่อมตรงข้ามวัดต าหนักหลวงพ่อขาว  
     พร้อมปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  ณ  บริเวณวัดจงกลณี  

และกิจกรรมปล่อยปลา  ณ  บริเวณบึงสวนพริก  หมู่ที่  9  ครับ 
รองนายก อบต.ท่าเจ้าสนุก ในส่วนของการก าหนดเวลา  จะแนบไปกับหนังสือขอเชิญร่วมกิจกรรมครับ  
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข)    
นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   -  การจัดกิจกรรมพัฒนาเนื่องในเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)   66  พรรษา  จะด าเนินการจัดในวันไหนครับ  
ที่ประชุม     จัดกิจกรรมพัฒนา ฯ  วันที่  22  กรกฎาคม  2561   
 

ปลัด อบต.ท่าเจ้าสนุก   -  ขอแจ้งปริมาณขยะมูลฝอย  ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  
(นายสุรพล  บุญมี)    ประจ าเดือนกรกฎาคม  2561  ชั่งได้  75  ตัน  ลดจากเดือนมิถุนายน   

2561  ประมาณ  5  ตัน  ซึ่งเมื่อในเดือนมิถุนายน  2561  ชั่งได้  80  ตัน 
และขอความร่วมมือฝากสมาชิกทุกท่านท าที่ท้ิงเศษอาหารเพื่อน ามาท าปุ๋ย 
หากท่านใดด าเนินการแล้วเสร็จขอความอนุเคราะห์ถ่ายภาพส่งให้เจ้าหน้าที่ 
เพ่ือด าเนินการรายงานต่อไป 

ที่ประชุม     รับทราบ  
  

นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   -  แจ้งโครงการประปา  หมู่ที่  7  ได้ด าเนินการท าข้อตกลง  MOU   
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)   เรียบร้อยแล้ว  จะด าเนินการประมาณปีงบประมาณ  2562   

น่าจะได้ด าเนินการประปาหมู่ที่  7  ก็จะใช้ในหมู่ที่  7  และหมู่ท่ี  9 
-  แจ้งโครงการต่าง  ๆ  ที่ได้ด าเนินการผ่านสภาเรียบร้อยแล้วนั้น 
ยังไม่ได้ด าเนินการเพราะว่าขณะนี้ระเบียบมาใหม่ว่าให้มีวิศวกร 
เป็นผู้ออกแบบแต่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกไม่มีวิศวกร 
จึงไม่สามารถด าเนินการในโครงการต่าง  ๆ  ได้ทันในปีงบประมาณ 
2561  ก็จะท าให้งบประมาณตกไป  ปัญหาดังกล่าวนี้เป็นเหมือนกัน 
เกือบทุก อบต.ครับ  ซึ่งตอนนี้ผมมีความคิดท่ีจะน างบประมาณดังกล่าว 

/โอนมา..... 
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โอนมาเป็นค่าซ่อมแซมรถบรรทุกขยะประมาณ  460,000.-  บาท 
แล้วจะมีงบประมาณเหลืออยู่ประมาณ  300,000.-  กว่าบาท 

     ทางท่านสมาชิกมีความคิดเห็นที่ด าเนินการอะไรอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ  
สมาชิกสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  หมู่ที่  9 ขอเสนอให้ตอกเสาเข็มบริเวณบึงสวนพริกค่ะ  
(นางนิตยา  ศรีกล่ า) 
นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   ถ้าหากด าเนินการตอกเสาเข็มก็ต้องมีวิศวกรเหมือนกันครับ  
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  
สมาชิกสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  หมู่ที่  6 ขอเสนอท าโรงน้ าดิบค่ะ  
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร) 
นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   ท าโรงน้ าดิบก็ต้องมีวิศวกรเหมือนกันครับ  
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  
สมาชิกสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  หมู่ที่  4 ในเรื่องการด าเนินการโรงน้ าดิบ  ขอเสนอให้ซื้อโรงน้ าดิบ   
(นายอุดม  สุขรัตน์)   แล้วให้ผู้รับเหมาด าเนินการให้แล้วเสร็จได้ไหมครับ 
นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   ถ้าเป็นการด าเนินการจัดซื้อเลย แล้วให้ทางผู้ขายด าเนินการน่าจะได้  
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)   หรือจะด าเนินการซื้อรถแบ็คโฮราคาประมาณ  700,000.-  บาท 
     เพราะว่าท่อน้ าประปาแตกจะได้ไม่ต้องใช้ก าลังพลขุด  
ที่ประชุม     รับทราบ  
  

สมาชิกสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  หมู่ที่  7 แจ้งเสียงตามสายไม่ได้ยินค่ะ  
(นายสุดา  บุญส่ง) 
นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   จะมีการด าเนินการเพ่ิมเติมครับ  
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)    
สมาชิกสภา  อบต.ท่าเจ้าสนุก  หมู่ที่  5 จะเพ่ิมประมาณเดือนไหนค่ะ  
(นางสาวเสาวลักษณ์  โพธุ์รุกข์) 
นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   ประมาณเดือนสิงหาคม  2561  จะตั้งงบประมาณเพ่ิมอีกครับ  
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)   ในระเบียบวาระอ่ืน ๆ  มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่ 
     ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุมครับ  
 

ประธานกล่าวปิดประชุม   เวลา  11.40  น.  

 
 

(นางสาววีรยา  จิตผ่อง) 
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

 
 

 (นายสุรพล  บุญมี) 
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

 
 
 



รายงานการประชุมประจ าเดือน  สิงหาคม  2561 
วันอังคารที่  7  สิงหาคม  2561  เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

 

เมื่อถึงเวลา  10.00  น.     ประธานที่ประชุม (นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ) นายกองค์การบริหารส่วน 
ต าบลท่าเจ้าสนุก) กล่าวเปิดการประชุม  เรียนประธานสภา 
รองประธานสภา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  ทุกท่าน 
ระเบียบวาระที่  1   เรื่อง  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
-  การประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอ าเภอประจ าเดือนสิงหาคม  
2561   เมื่อวันพุธที่  1   สิงหาคม  2561  เวลา  09.30  น.   

      ณ   ห้องประชุมอ าเภอท่าเรือ   
ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  พิจารณา 
ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  อื่น  ๆ  (ถ้ามี) 
ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกชี้แจงในรายละเอียดครับ 

ปลัด อบต.ท่าเจ้าสนุก   เรียนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  รองนายกองค์การบริหารส่วน 
(นายสุรพล  บุญมี)    ต าบลท่าเจ้าสนุก    และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
     ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอแบบบูรณาการ  

(ก.บ.อ.)  หัวหน้าส่วนราชการ  ประจ าเดือนสิงหาคม  2561  ครั้งที่   
8/2561  วันพุธที่  1  สิงหาคม  24561  เวลา  09.30  น.   
ณ  ห้องประชุมอ าเภอท่าเรือ  ชั้น  2  ที่ว่าการอ าเภอท่าเรือ 

     ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
     -  แนะน าตัว  คุณอิงฟูา  เปรมสุข  ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล 
     -  แจ้งวันก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  วันที่  10  สิงหาคม  2561   

-  ปฏิทินงานประจ าเดือนสิงหาคม  2561   
1.  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่  9  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
86  พรรษา  12  สิงหาคม  2561  โดยมีก าหนดการ  ดังนี้ 
เวลา  06.00  น.    -  ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน  ณ  บริเวณพิธี   
เวลา  06.15  น.    -  พระสงฆ์และสามเณร  จ านวน  87  รูป  
      มาถึงบริเวณพิธี  
เวลา  06.30  น.  -  ผู้ว่าราชการจังหวัด  ประธานในพิธี   

   มาถึงบริเวณพิธี 
        -  จุดธูปเทียนเครื่องมนัสการบูชาพระรัตนตรัย  
        -  จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 

    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   
   บรมนาถบพิตร 
-  เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้า 
   พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   
   พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่  9  และ 
   พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
-  ประธานประจ าที่นั่ง 
-  เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล 
-  ประธานสงฆ์ให้ศีล 

/-เจ้าหน้าที.่.... 
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-  เจ้าหน้าที่กล่าวค าถวายสังฆทาน 
-  ประธานถวายจตุปัจจัยไทยธรรม 
-  พระสงฆ์อนุโมทนา 
-  ประธานกรวดน้ า 
-  ประธานประจ าโต๊ะตักบาตร 
-  พระสงฆ์และสามเณรเริ่มบิณฑบาตร 

2.  การรับบริจาคโลหิต  วันพุธที่  15  สิงหาคม  2561  เวลา  08.30 น.  -  
12.00  น.  ณ  หอประชุมอ าเภอท่าเรือ  แล้วในครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของปีนี้  
ทางกาชาดมีจับสลากของรางวัล 10,000.-  บาท  และเครื่องใช้ไฟฟูาให้กับ 
ผู้ที่มาร่วมบริจาคโลหิตด้วย 
3.  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

    มหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   
พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่  ๙  ในวันอังคารที่  28  สิงหาคม  2561   
เวลา  16.00  น.  การแต่งกาย  ชุดสุภาพ  ณ  หอประสงฆ์วัดสะตือ   
ต าบลท่าหลวง  อ าเภอท่าเรือ  โดยมีธนาคารออมสิน  สาขาท่าเรือ   
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เอน  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้านต าบลโพธิ์เอน   
เป็นเจ้าภาพร่วมในพิธี 

     ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
     ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ   

หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯ  ครั้งที่  3/2561 
     ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  สืบเนื่อง/ติดตามผล  
     1.  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอ าเภอ  
     มี  4  มิติ  คือ  สุขภาพ  , สังคม  ,  สภาพแวดล้อม  และเศรษฐกิจ 

2.  แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ   เป็นแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาฝีมือแรงงาน 
จังหวัดแจ้งว่า  125  คน  ด าเนินการแล้ว  42  คน 77  คน   
ติดตามไม่ได้ 

     3.  การด าเนินการจัดการสังคมผู้สูงอายุแบบบูรณาการอ าเภอท่าเรือ  
     กลุ่มผู้พิการ  ผู้สูงอายุ  
           2,823  คน  ผ่านการประชาคม  

2,717  คน  ได้คีย์ข้อมูล  แต่บางคนไม่สามารถคีย์ข้อมูลได้เนื่องจาก 
อายุไม่ถึง  18  ปี      

     4.  แจ้งผลการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอท่าเรือ  
     เดือนกรกฎาคม  2561  มี  13  เรื่อง 
     ได้ด าเนินการ  4  เรื่อง  ให้ค าปรึกษา  2  เรื่อง  
     หนี้สินเป็นเรื่องที่ได้รับมากท่ีสุด  
     ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  แจ้งเพื่อพิจารณา/ด าเนินการ  

1.  การพิจารณาอนุมัติและด าเนินโครงการกรณีการเพิ่มเติมข้ันตอนและ
กระบวนการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม  “โครงการไทยนิยม  ยั่งยืน”  (หมู่บ้าน/ 
ชุมชนละสองแสนบาท) 

/ระเบียบ..... 
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ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเพ่ือทราบ 
1.โครงการขึ้นเกษตรกรผู้ปลูกข้าว   ประชาสัมพันธ์ให้มาข้ึนทะเบียนเกษตร 
ได้ที่ส านักงานเกษตรอ าเภอท่าเรือ  โดยเอกสารที่ต้องใช้ในการขึ้นทะเบียน 
คือ  โฉนด  และสัญญาเช่านาในกรณีท่ีเช่านา  ในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานอ าเภอแบบบูรณาการ  หัวหน้าส่วนราชการ  ประจ าเดือนสิงหาคม  
2561  ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   

ที่ประชุม     รับทราบ  
  

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย/ศูนย์ปฏิบัติการ 
ปูองกันและปราบปรามยาเสพติด  อ าเภอท่าเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่  8/2561  วันที่  1  กรกฎาคม  2561  เวลา  09.30  น.   
ณ  ห้องประชุมอ าเภอท่าเรือ  ชั้น  2  ที่ว่าการอ าเภอท่าเรือ 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    - ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  7/2561   
วันที่  1  มิถุนายน  2561  ณ  ห้องประชุมอ าเภอท่าเรือ  ชั้น  2   
ที่ว่าการอ าเภอท่าเรือ 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  การรักษาความสงบเรียบร้อยอ าเภอท่าเรือ   
3.1  การรางานสถิติคดีอาญา  
 -  รายงานสถิติคดีอาญา  4  กลุ่ม  สภ.ท่าเรือ  1  กรกฎาคม  
2561   -  31  กรกฎาคม  2561 
กลุ่มท่ี  1  ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต  ร่างกาย  และเพศ  ไม่มีคดีเกิดขึ้น 
กลุ่มท่ี  2  ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์  ไม่มีคดีเกิดขึ้น 
กลุ่มท่ี  3  ฐานความผิดพิเศษ  ไม่มีคดีเกิดขึ้น 
กลุ่มท่ี  4  ฐานความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย 
1)  คดียาเสพติด  เกิด  13  คดี 
 -  ครอบครองยาเสพติด  4  ราย  ผู้ต้องหา  4  คน   ของกลางยาบ้า  
29  เม็ด  เหตุเกิดต าบลบ้านร่อม  1  ราย  ต าบลศาลาลอย 1  ราย  
ต าบลจ าปา  1  ราย  ต าบลท่าเรือ  1  ราย   
 -  มีสารเสพติดในร่างกายขณะขับรถ  5  ราย  ผู้ต้องหา  5  คน  
 -  ครอบครองยาเสพติดเพ่ือจ าหน่าย  และจ าหน่าย  2  ราย  
ผู้ต้องหา  4  คน  ของกลาง  ยาบ้า  93  เม็ด  เหตุเกิด  ต าบลท่าเจ้าสนุก    
และต าบลจ าปา   
 -  ครอบครองยาเสพติดเพ่ือจ าหน่าย  2  ราย  ผู้ต้องหา  2  คน  
ของกลาง  ยาบ้า  180  เม็ด  ยาไอซ์  0.3  กรัม  เหตุเกิดต าบลท่าเจ้าสนุก 
2)  คดีอาวุธปืน 
 -  ครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน 1 ราย ผู้ต้องหา 1 คน  
คดีอ่ืน ๆ เกิด  6  คดี 
 

/1..ให้ผู้อื่น..... 
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1.  ให้ผู้อื่นกู้ยืมเงินโดยคิดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่ากฎหมายก าหนด  2  ราย  
ผู้ต้องหา  2  คน 
2.  ลักลอบเล่นการพนัน  3  ราย  ผู้ต้องหา  1  คน 
3.  ใช้ยานพาหนะบรรทุกน้ าหนักเกิน  1  ราย  ผู้ต้องหา  1  คน 
4.  ครอบครองสัตว์ปุาคุ้มครอง  (นกกรุงหัวจุก)  1  ราย  ผู้ต้องหา  1  คน 
-  สภ..ปากท่า  รายงานสถิติอาญา  4  กลุ่ม  ระหว่างวันที่  1  กรกฎาคม  -   
31  กรกฎาคม  2561 
กลุ่มท่ี  1  ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต  ร่างกาย  และเพศ 
กลุ่มท่ี  2  ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์  ไม่มีคดีเกิดขึ้น 
กลุ่มท่ี  3  ฐานความผิดพิเศษ  ไม่มีคดีเกิดขึ้น 
กลุ่มท่ี  4  ฐานความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย  เกิดขึ้น  1  คดี  แยกเป็น 
คดีท่ี  50/61  ขณะขับข่ีรถเสพยาเสพติดให้โทษประเภท  1  (ยาบ้า)   
(25  กรกฎาคม  2561  เวลา  07.20  น.)  จับกุมท่ี  ม.1  ต าบลโพธิ์เอน 
ผู้ต้องหา  1  ราย  ชื่อนายศราวุฒิ  แก้วอร่าม  อายุ  35  ปี  ที่อยู่  42   
หมู่ที่  7  ต าบลวังแดง  อ าเภอท่าเรือ 
ระเบียบวาระท่ี 4   การปูองกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอท่าเรือ   
4.1  การตั้งจุดตรวจ  จุดสกัด  (คป.ปส.อ.ท่าเรือ) 
 ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  (คสช)  ก าหนดยุทธศาสตร์  
การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  โดยให้อ าเภอเป็นศูนย์ปฏิบัติการให้
ครอบคลุมทุกด้าน  ได้แก่  ด้านปูองกันและปราบปรามและบ าบัดรักษา   
ซึ่งอ าเภอท่าเรือได้ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วนั้น 
 เพื่อให้ทราบถึงก าหนดแผนงานการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด   
(ด่านความมั่นคง)  หรือปฏิบัติภารกิจตามสภาพพ้ืนที่ที่เหมาะสม   
จึงก าหนดแผนฯ  ประจ าเดือนสิงหาคม  2561  ดังนี้ 
 วันที่  2  สิงหาคม  2561   เวลา  19.30  น.  ต าบลจ าปา 
 วันที่  8  สิงหาคม  2561  เวลา  19.30  น.  ต าบลท่าเจ้าสนุก  
 วันที่  20  สิงหาคม  2561  เวลา  19.30  น.  ต าบลวังแดง  
   วันที่  30  สิงหาคม  2561  เวลา  19.30  น.  ต าบลโพธิ์เอน 
ในการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย/ศูนย์ปฏิบัติการ
ปูองกันและปราบปรามยาเสพติด  เมื่อวันที่  1  กรกฎาคม  2561   
มาเพ่ือโปรดทราบครับ 

ที่ประชุม     รับทราบ  
  

ระเบียบวาระที่  2     เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือนกรกฎาคม  
2561  เมื่อวันที่  9  กรกฎาคม  2561 
 

ระเบียบวาระที่  3    เรื่อง   อื่น  ๆ  (ถ้ามี) 
นายก  อบต.ท่าเจ้าสนุก   แจ้งการประชุมสภาสมัยสามัญ  ครั้งที่  1/2561   
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  จะมีการประชุมในวันที่  15  สิงหาคม  2562  
 

/คณะกรรม..... 
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     คณะผู้บริหารจะขอเสนอโครงการต่าง ๆ  ในงบประมาณ   
     ประจ าปี 2562 เช่น  โครงการ วางท่อระบายน ้า  หมู่ที่  2,4 
     และ โครงการวางท่อระบายน ้า  (หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

ต้าบลท่าเจ้าสนุก  เป็นต้น 
เหตุที่ไม่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณนี้เนื่องจากได้รับส าเนาหนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ กรมบัญชีกลาง รายละเอียดปรากฏเอกสารที่แจกให้ทุกท่าน
เรียบร้อยแล้ว 

ที่ประชุม     รับทราบ  
  

     และในวันที่  15  สิงหาคม  2561  จะมีการโอนงบประมาณรายจ่าย  
     เช่น  การจัดซื้ออุปกรณ์งานปูองกัน  วิทยุประจ าที่วิทยุเคลื่อนท่ี , 
     ค่าบ้ารุงและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ  พร้อมรายการอื่น ๆ   
     รายละเอียดจะเป็นให้ทราบให้การประชุมสภาวันดังกล่าว  
ปลัด อบต.ท่าเจ้าสนุก   -  กรณีการโอนงบประมาณรายจ่ายนั้น  หากงบประมาณที่โอนเหลือจะขออนุมัติ 
(นายสุรพล  บุญมี)    โอนงบประมาณให้ผู้สูงอายุเพราะงบประมาณขาดประมาณ 200,000.- บาท  
     -  ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมโครงการประชุมชาคมแบบประชารัฐ   

ระดับต าบล   เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ที่เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  2/2561  ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ท่าเจ้าสนุก   วันพุธที่  8 สิงหาคม  2561   ณ  ศาลาการเปรียญวัดจงกลณี 

     -  แจ้งกิจกรรมของกู้ภัยร่วมอยุธยา  วันพฤหัสบดีที่  9  สิงหาคม  2561 
     ณ  ศาลาการเปรียญวัดจงกลณี  จะมีกิจกรรมสอนเด็กลอยตัวในน้ า  

เพ่ือปูองกันเด็กเล็กจมน้ า 
-  แจ้งการปริมาณขยะประจ าเดือนกรกฎาคม  2561  จ านวน  70  ตัน 
น้อยกว่าเดือนที่แล้ว  5  ตัน  สาเหตุที่ลดเนื่องจากมีการประชาสัมพันธ์ 
ให้ด าเนินการท าถังขยะเปียก   
-  ไทยแลนด์  4.0  จะไม่เรียกส าเนาบัตรประชาชน   
จะต้องพกบัตรประชาชนตัวจริงมาเพ่ือสแกนบัตร 
-  แจ้งสถานการณ์น้ าในวันนี้ที่ปล่อยจากเข่ือนพระราม  6   
280  ลบ.ม./วินาที 
-  แจ้งส่วนนี้น้ าประปาจะมีสีขุ่นบ้าง  เนื่องจากน้ าในแม่น้ ามีสีขุ่น 

ที่ประชุม     รับทราบ  
  

สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 3  ขอขยายเขตน้ าประปาบริเวณซอยมารวยต่อไปอีกประมาณ  200  เมตร 
(นายวรเทพ  ฤทธินาค)   ขยายไปแล้วก็จะมีชาวสวนขอติดมาตรน้ าเพ่ือรดน้ าพืชผัก  
นายก  อบต.ท่าเจ้าสนุก   ขอให้เขียนค าร้องเพ่ือด าเนินการเสนอ  เพ่ือจะได้ปรึกษา  
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  ในการด าเนินการตรวจสอบ  จะได้ด าเนินการเข้าแผนทัน  
     วันที่  8  สิงหาคม  2561  แต่ถ้าหากให้งบประมาณไม่มาก  

ก็น่าจะใช้งบประมาณซ่อมแซมในการด าเนินการแทน 
เลขานุการนายก อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอให้ท าหนังสือไปเริงรางปล่อยน้ าเพื่อท าการเกษตร  
(นายธรรมนูญ  คุตชนม์) 

/สมาชิก.... 
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สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 6  เที่ยงจะไปด าเนินการติดต่อก่อนหากต้องท าหนังสือจะแจ้งให้ทราบครับ  
(นายสุชาติ  เชียงทอง)    
นายก  อบต.ท่าเจ้าสนุก   แจ้งการด าเนินการท าเขื่อนกันตลิ่งทรุดตัวบริเวณหน้าวัดไม้ลวก  
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  อีกประมาณ  500  เมตร  แจ้งให้ผมเป็นคณะกรรมการ  

ในการตรวจสอบ  ส่วนหมู่ที่  5  -  หมู่ที่  7  ได้ด าเนินการท าหนังสือ 
เรียบร้อยแล้ว 

สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 8  หมู่ที่  8  ละค่ะ  
(นางดาหวัน  ลายภูษา)    
นายก  อบต.ท่าเจ้าสนุก   ประมาณ  300  เมตร  ได้ด าเนินการท าหนังสือแจ้งเรียบร้อยแล้ว  
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)   
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 7  ประชาชนมีมาออกก าลังกายแจ้งว่าเหม็นยาฆ่าหญ้า  
(นางสุดา  บุญส่ง)    
นายก  อบต.ท่าเจ้าสนุก   ขณะนี้เป็นฤดูฝนตัดไม่ทันครับ  ผู้ดูแลสนามเลยฉีดยาฆ่าหญ้า  
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)   
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 7  หน้าบ้านสารวัตรหมี  (นายสมเกียรติ อนุเดช)  ขอให้ด าเนินการ  
 (นางสุดา  บุญส่ง)    ท าท่อระบายน้ า  หมู่ที่  7  ความยาวประมาณ  5 – 10  เมตร 
นายก  อบต.ท่าเจ้าสนุก   จะให้ช่างไปด าเนินการตรวจสอบให้ครับ  
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)   
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 6  สอบถามเรื่องการลอกคลอง  
(นายสุชาติ  เชียงทอง)    
นายก  อบต.ท่าเจ้าสนุก   ด าเนินการเข้าแผนแล้ว  อยู่ในขั้นตอนการด าเนินการอยู่  
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  ถ้าผ่านสภาแล้วก็ด าเนินการได้เลยครับ  
     ในระเบียบวาระอ่ืน ๆ  มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่ 
     ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุมครับ  
 

ประธานกล่าวปิดประชุม   เวลา  11.30  น.  

 
                          วีรยา  จิตผ่อง 

(นางสาววีรยา  จิตผ่อง) 
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

 
 

สุรพล  บุญมี 
 (นายสุรพล  บุญมี) 

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมประจ าเดือน  กันยายน  2561 
วันพุธที่  5  กันยายน  2561  เวลา  15.00  น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
 

เมื่อถึงเวลา  15.00  น.     ประธานที่ประชุม (นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข) รองนายกองค์การบริหารส่วน 
ต าบลท่าเจ้าสนุก) กล่าวเปิดการประชุม  เรียนประธานสภา 
รองประธานสภา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  ทุกท่าน 
ระเบียบวาระที่  1   เรื่อง  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
-  การประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอ าเภอประจ าเดือนกันยายน  
2561   เมื่อวันอังคารที่  4   กันยายน  2561  เวลา  09.30  น.   

      ณ   ห้องประชุมโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาปุาสักใต้   
   ส านักงานชลประทานที่  10   

ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  อื่น  ๆ  (ถ้ามี) 
ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกชี้แจงในรายละเอียดครับ 

ปลัด อบต.ท่าเจ้าสนุก   เรียนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  รองนายกองค์การบริหารส่วน 
(นายสุรพล  บุญมี)    ต าบลท่าเจ้าสนุก    และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
     ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
     ปฏิทินงานประจ าเดือนกันยายน  2561  
     -  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่  9  วันศุกร์ที่  28  กันยายน  2561   
เวลา  16.00 น.  การแต่งกาย  ชุดสุภาพ  ณ  หอประชุมสงฆ์วัดสะตือ   
ต าบลท่าหลวง  อ าเภอท่าเรือ  โดยมีเกษตรอ าเภอท่าเรือ   
องค์การบริหารส่วนต าบลวังแดง  ก านัน ผู้ใหญ่บ้านต าบลวังแดง   
เป็นเจ้าภาพร่วมในพิธี 
-  แนะน าสถานที่ราชการที่เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุม   
“โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาปุาสักใต้  ส านักงานชลประทานที่  10  

   ต าบลท่าหลวง  อ าเภอท่าเรือ  โดยผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและ 
บ ารุงรักษาปุาสักใต้ แนะน าเขื่อนพระรามหก เป็นเขื่อนทดน้ าแห่งแรก 
ของประเทศไทย  กั้นแม่น้ าปุาสัก  สร้างในสมัยรัชกาลที่  6   
แบบโครงสร้างมี  6  บาน  ความกว้าง  12.5   สูง  7.50   
งบประมาณท่ีใช้  15  ล้านกว่า  ทดน้ าผ่านคลองระพีพัฒน์   
สระบุรี อยุธยา ปทุมธานี อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการปุาสักใต้ 
10,000  กว่าไร่  และในเขตต าบลท่าเจ้าสนุกประมาณ  4,073  ไร ่
พร้อมแจ้งสถานการณ์น้ าว่าปกติแล้วฝนจะตกประมาณ 1,200  มิลลิเมตร  
ซึ่งขณะนี้ฝนได้ตกแล้วประมาณ  800  มิลลิเมตร  จะตกมาในเดือน
พฤษภาคม  กรกฎาคม  สิงหาคมและเดือนตุลาคม  จะมีฝนมากและ  
มีผลกระทบต่อการระบายน้ าท าให้มีปริมาณมากในช่วงเดือนตุลาคม   

     สถิติปี  2559  700  ลบ.ม/วินาที  
     สถิติปี  2561  500  ลบ.ม/วินาที  

ส่งเข้าคลองระพีพัฒน์ไปยังปทุมธานี  สมุทรปราการ 
 
 

/การแจ้งเตือน..... 
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     การแจ้งเตือนของเขื่อนพระรามหก  
     ธงสีเขียว  400  ลบ.ม/วินาที  
     ปักธงสีเหลือง  401 – 550  ลบ.ม./วินาท ี
     ปักธงสีแดง  550  ลบ.ม./วินาที  

ซึ่งในช่วงสัปดาห์นี้ระบายน้ าประมาณ  300  ลบ.ม./วินาที 
ตอนนี้ระบายน้ าน้อยลง 
เขื่อนปุาสัก 
ขณะนี้ได้พร่องน้ าเพื่อรองรับน้ าเหนือ 
-  นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก  แจ้งเรื่องรถพ่วงเส้นหน้าที่ดินยังมีวิ่งอยู่ 
ทางต ารวจ  สภ.ท่าเรือ  ได้ประกาศบังคับรอการลงนาม 
-  ชลประทานขอให้ประชาสัมพันธ์ชาวนาเมื่อท านาปีแล้วเสร็จ 
ขอให้หยุดท านาต่อเพราะว่าในช่วงนี้น้ ามาค่อนข้างมาก 
-  การท าเขื่อนกันตลิ่งพังจากวัดไม้ลวกต่อไปอีก  800  เมตร 
จะด าเนินการการในเร็วนี้เมื่อน้ าลด   

     ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
     ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ   

หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจฯ  ครั้งที่  8/2561    
วันพุธที่  1  สิงหาคม  2561   
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  สืบเนื่อง/ติดตามผล 
3.1  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอ าเภอ 
-  มีการตรวจสอบพบสารปนเปื้อนในตลาดเทศบาลต าบลท่าเรือ   
สารที่พบสารฟอกขาวในสไบนาง 
และตลาดเทศบาลต าบลท่าหลวง  สารที่พบ  คือ  สารฟอกขาว   
ในขิงดอง  และฟอร์มารีนในปลาหมึกกรอบ 
3.2  การปฏิบัติงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ  สรุปว่า 8,079  คน  ได้มีการฝึกอาชีพ  923  คน 
ระหว่างการพัฒนา  271  คน   และผู้พิการ/ผู้สูงอายุ  2717   
3.3  การด าเนินการจัดการสังคมผู้สูงอายุแบบบูรณาการอ าเภอท่าเรือ 
3.4  แจ้งผลการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอท่าเรือ 
-  ยุติแล้ว  6  เรื่อง 
-  อยู่ระหว่างด าเนินการ  2  เรื่อง 
-  ให้ค าปรึกษา  ในเรื่องเดือดร้อยร าคาญ  ,  เรื่องหนี้สิน  ,   
ยาเสพติดและกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา 
   -  ไม่มี-  
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง  เพื่อทราบ 
5.1  โครงการขึ้นเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
ขึ้นทะเบียนขอให้ประชาสัมพันธ์  ไม่ใช่แต่ข้าว  เพ่ืออ่ืน ๆ   
ก็สมารถข้ึนทะเบียนได้ 
 

/5.2 โครงการ..... 
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5.2  โครงการเสริมสร้างเกษตรการรายย่อย 
ได้โอนเงินเข้าแล้วทาง  ธกส. 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบในเรื่องการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 
ประจ าเดือน  กันยายน  2561 

ที่ประชุม     รับทราบ  
  

ต่อไปเป็นระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบ  
เรียบร้อย/ศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปรามปรามยาเสพติด 
ครั้งที่   8/2561  วันที่  4  กันยายน  2561  เวลา  09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาปุาสักใต้   
ส านักงานชลประทานที่  10 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   -  ไม่มี  -  
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2561   
วันที่  1  กรกฎาคม  256 
    

ระเบียบวาระท่ี  3  การรักษาความสงบเรียบร้อยอ าเภอท่าเรือ 
3.1  การรายงานสถิตคดีอาญา 
สภ.ท่าเรือ  รายงานสถิติคดีอาญา  4  กลุ่ม  ระหว่างวันที่  1 ส.ค.- 
31  ส.ค.  2561   
กลุ่มท่ี  1  ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต  ร่างกาย  และเพศ 
-  ท าร้ายร่างกาย  สาหัส  ข่มขืนกระท าช าเราเด็กอายุไม่เกิน  13  ปี 
1  ราย  1  คน  เหตุเกิด  30  มี.ค.  2561  หมู่ที่  6  ต าบลจ าปา 
กลุ่มท่ี  2  ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 
-  ลักทรัพย์  จักรยานยนต์  1  ราย  3  คน  เหตุเกิด  ต าบลท่าเรือ 
กลุ่มท่ี  3  ฐานความผิดพิเศษ  ไม่มีคดีเกิดขึ้น 
กลุ่มท่ี  4  ฐานความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย 
คดียาเสพติด  เกิด  13  คดี   
-  ครอบครองยาเสพติด 2 ราย  ผู้ต้องหา  2 คน  ของกลางยาบ้า   
15  เม็ด เหตุเกิด  ต าบลท่าหลวง  1  ราย  ต าบลศาลาลอย  1  ราย 
-  มีสารเสพติดในร่างกายขณะขับรถ  5  ราย  ผู้ต้องหา  5  คน   
-  ครอบครองยาเสพติดเพ่ือจ าหน่าย  6  ราย  ผู้ต้องหา  7  คน   
ของกลาง  ยาบ้า  573  เม็ด  เหตุเกิด  ต าบลจ าปา  1  ราย   
ต าบลท่าหลวง  2  ราย  ต าบลศาลาลอย  1  ราย  ต าบลหนองขนาก   
2  ราย  คดีอ่ืน ๆ  เกิด  4  คด ี
1)  ใช้ยานพาหนะบรรทุกน้ าหนักเกิน  2  ราย  ผู้ต้องหา  2  คน 
2)  ขับรถในขณะเมาสุรา  1  ราย  ผู้ต้องหา  1  คน 
3)  ลักลอบจับสัตว์น้ าในเขตรักษาพันธ์สัตว์น้ า 21  ราย  21  คน 
สภ.ปากท่า  รายงานสถิติคดีอาญา  4  กลุ่ม  ระหว่างวันที่  1 ส.ค – 
31 ส.ค 2561 

/กลุ่มท่ี..... 
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 กลุ่มที่ 1  ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต  ร่างกาย  และเพศ  
 กลุ่มที่  2  ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์  ไม่มีคดีเกิดขึ้น  
 กลุ่มที่  3  ฐานความผิดพิเศษ   ไม่มีคดีเกิดขึ้น  
 กลุ่มที่  4  ฐานความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย  เกิดขึ้น  5  คดี  
แยกเป็น 
-  คดีท่ี  51/61  มียาเสพติดให้โทษประเภท  (ยาไอซ)์   
ไว้ในครอบครอง และขณะขับข่ีรถเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1   
(ยาบ้า)  (7 ส.ค. 61  เวลา  12.10  น.)  ผู้ต้องหา 1 ราย) 
1.  มีอาวุธปืนไทยประดิษฐ์  (ปืนปากกา) ขนาด .22   
จ านวน  1  กระบอก 
2.  มีอาวุธปืนสั้นแบบลูกโม้  BB  gan  แปลง  ขนาด  .22   
จ านวน  1  กระบอก 
3.  เครื่องกระสุนปืนขนาด  .22  จ านวน  11  นัดเกิด   
8  สิงหาคม  2561   
-  คดีท่ี  53/61  ในขณะขับข่ีรถเสพยาเสพติดให้โทษประเภท  1  
(ยาบ้า)   
-  คดีท่ี  54/61  มียาเสพติดให้โทษประเภท  1  (ยาบ้า ,  ยาไอซ)์  
ไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายโดยผิดกฎหมาย  ,  เสพยาเสพติดให้โทษ 
ประเภท 1  (ยาบ้า ,  ยาไอซ)์  โดยผิดกฎหมาย (31 ส.ค 61   
เวลา 10.30 น.)  
-  คดีท่ี  55 – 61  ข้อหา  เสพยาเสพติดให้โทษประเภท  1   
(ยาบ้า,ยาไอซ)์ โดยผิดกฎหมาย เหตุเกิด 10 หมู่ที่  6  ต าบลปากท่า   
อ าเภอท่าเรือ  เวลา  10.30  น.   
 

ระเบียบวาระท่ี  4  การปูองกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอท่าเรือ 
4.1  การตั้งจุดตรวจ  จุดสกัด  (ศป.ปส.อ.ท่าเรือ)   
 ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)   
ก าหนดยุทธศาสตร์การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
โดยให้อ าเภอเป็นศูนย์ปฏิบัติการให้ครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่   
ด้านปูองกันและปราบปรามและบ าบัดรักษา  ซึ่งอ าเภอท่าเรือ 
ได้ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วนั้น 
   เพื่อให้ทราบถึงก าหนดแผนงานการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด  
(ด่านความมั่นคง)  หรือปฏิบัติภารกิจตามสภาพพ้ืนที่ที่เหมาะสม   
จึงก าหนดแผน ฯ  ประจ าปี  2561  ดังนี้ 
วันที่  6  กันยายน  25621 เวลา  19.30 น.  ต าบลจ าปา  
วันที่  12  กันยายน  25621 เวลา  19.30 น.     ต าบลศาลาลอย 
วันที่  20  กันยายน  25621 เวลา  19.30 น.  ต าบลโพธิ์เอน  
วันที่  27  กันยายน  25621 เวลา  19.30 น.  ต าบลปากท่า  
จึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบ  
เรียบร้อย/ศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปรามปรามยาเสพติด 
ครั้งที่   8/2561  ให้ทราบครับ 

ที่ประชุม     รับทราบ  
/ระเบียบ..... 
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ระเบียบวาระที่  2     เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือนสิงหาคม  2561  
เมื่อวันที่  7  สิงหาคม  2561 
 

ระเบียบวาระที่  3    เรื่อง   อื่น  ๆ  (ถ้ามี) 
นายก  อบต.ท่าเจ้าสนุก   ในระเบียบวาระอ่ืน ๆ  มีท่านใดจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบหรือไม่ครับ   
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)   
รองนายก  อบต.ท่าเจ้าสนุก  แจ้งการเชิญชวนให้สมาชิกทุกท่านร่วมท าบุญในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา   
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข)   
ที่ประชุม     รับทราบ  
  

ปลัด  อบต.ท่าเจ้าสนุก   ได้ด าเนินการแจ้งเรื่องการน าเศษไม้  เศษวัสดุต่าง ๆ ทิ้งในถังขยะ  
(นายสุรพล  บุญมี)   เรียบร้อยแล้ว   โดยการท าหนังสือ  แจ้งเจ้าบ้านครับ 
นายก  อบต.ท่าเจ้าสนุก   มีท่านใดแจ้งหรือซักถามอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุมครับ   
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)   
ประธานกล่าวปิดประชุม   เวลา  16.10  น.  

 
                            วีรยา  จิตผ่อง                      

(นางสาววีรยา  จิตผ่อง) 
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

 
 

สุรพล  บุญมี 
 (นายสุรพล  บุญมี) 

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมประจ าเดือน  ตุลาคม  2561 
วันจันทร์ที่  8  ตุลาคม  2561  เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

 

เมื่อถึงเวลา  10.00  น.     ประธานที่ประชุม (นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วน 
ต าบลท่าเจ้าสนุก) กล่าวเปิดการประชุม  เรียนประธานสภา 
รองประธานสภา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  ทุกท่าน 
ระเบียบวาระที่  1   เรื่อง  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
-  การประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอ าเภอประจ าเดือนตุลาคม 
2561   เมื่อวันพฤหัสบดทีี่  4   ตุลาคม  2561  เวลา  09.30  น.   

      ณ   ห้อ งประชุมอ าเภอท่าเรือ   
ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  อื่น  ๆ  (ถ้ามี) 
ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกชี้แจงในรายละเอียดครับ 

ปลัด อบต.ท่าเจ้าสนุก   เรียนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  รองนายกองค์การบริหารส่วน 
(นายสุรพล  บุญมี)    ต าบลท่าเจ้าสนุก    และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
     ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
     ปฏิทินงานประจ าเดือนตุลาคม  2561  
     -  วันคล้ายวันสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดฃ 
     ในวันเสาร์ที่  13  ตุลาคม  2561   (รอหนังสือสั่งการ)  
     -  วันปิยมหาราช  ในวันที่  23  ตุลาคม   ของทุกปี  ซึ่งปีนี้ตรงกับ  
     ตรงกับวันอังคารที่  23  ตุลาคม  2561  จะจัดขึ้นเพ่ือน้อมร าลึกถึง  

พระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่  5  ที่เหล่าข้าราชการ  นักเรียน  พ่อค้า  
และประชาชน  เข้าร่วมกิจกรรม  พร้อมทั้งเผยแพร่พระราชประวัติ  และ 
พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  อันเป็นการ
ประกาศเกียรติคุณให้ไพศาลสืบต่อไป  ณ  หอประชุมที่ว่าการออ าเภอท่าเรือ  
ในเวลา  08.00  น.  ในการนี้ทางอ าเภอท่าเรือจะมีการสร้างพระบรมรูป 
โดยใช้งบมูลนิธิมงคลบพิตรในส่วนที่เป็นฐาน  ในส่วนพระบรมรูปจะต้อง
ร่วมกันโดยจะขอรับการสนับสนุน 
-  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่  9  วันอาทิตย์ที่  28  ตุลาคม  2561   
เวลา  16.00 น.  การแต่งกาย  ชุดสุภาพ  ณ  หอประชุมสงฆ์วัดสะตือ   
ต าบลท่าหลวง  อ าเภอท่าเรือ  โดยมีสัสดีอ าเภอ  ปศุสัตว์อ าเภอท่าเรือ  
สรรพากรอ าเภอท่าเรือ  องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปา   ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน
ต าบลจ าปา  เป็นเจ้าภาพร่วมในพิธี 

     ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม  
     ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ   
     หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯ  ครั้งที่  9/2561   

วันอังคารที่  4  กันยายน  2561   
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  สืบเนื่อง/ติดตามผล 
3.1  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอ าเภอ 
-  ตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าค าสอน 
 

/-  มีการตรวจ….. 
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-  มีการตรวจสุขภาพครั้งที่  2  วันที่  26 – 27  กันยายน  2561 
อยู่ในช่วงการประเมินผล  และเม่ือเดือนกุมภาพันธ์  2561  
ด าเนินการตรวจแล้ว  340  คน 
3.2  การปฏิบัติงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
มีการเข้าร่วมฝึกอาชีพ  กิจกรรมบัตรสวัสดิการ  8,079  คน    เพ่ิมรอบ  2   
ผู้พิการ  2,717  คน  เท่ากับ  17,097  คน  ประชากร  45,000  คน   
มีประชากรรายได้ต่ ากว่า  30,000  บาท  4,848  ราย   
3.3  การด าเนินการจัดการสังคมผู้สูงอายุแบบบูรณาการอ าเภอท่าเรือ 
3.4  แจ้งผลการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอท่าเรือ 
มีทั้งหมด  5  เรื่อง  เป็นเรื่องเดือนร้อน  3  เรื่อง   
และเป็นเรื่องหนี้สิน  2  เรื่อง  ได้ยุติแล้ว  จ านวน  4  เรื่อง   
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  แจ้งเพื่อพิจารณา/ด าเนินการ 
  -  ไม่มี – 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง  เพื่อทราบ 
5.1  โครงการขึ้นเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  1,786  ราย   
จ านวน  4,478  ไร่    
5.2  โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายในฤดูนาปรังปี 2562 
ขอให้งดท านา  ในเดือนกันยายน  -  ตุลาคม  2561  เพ่ือลดพื้นที่การท านา 
ในเรื่องของการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าเดือน  ตุลาคม  2561 
มีเรื่องแจ้งให้ทราบเท่านี้ครับ 

ที่ประชุม     รับทราบ   
 

ระเบียบวาระที่  2     เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือนกันยายน  
2561  เมื่อวันที่  5  กันยายน  2561 
 

ระเบียบวาระที่  3     เรื่อง  อื่น ๆ  (ถ้ามี)  
นายก  อบต.ท่าเจ้าสนุก   -  เนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล   
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  อดุลยเดชบรมนาถบพิตร  13  ตุลาคม  2561  จะมีการจัดกิจกรรม  

จิตอาสา  “เราท าความดี  ด้วยหัวใจ”  ในพ้ืนที่รับผิดชอบ   
 จะมีด าเนินการบริเวณไหนครับ  เพื่อที่จะได้เป็นการรวมจิตอาสา  

หรือจะด าเนินการแยกกันคือใครอยู่หมู่ไหน  ก็ด าเนินการในหมู่นั้น 
ที่ประชุม     ด าเนินการกิจกรรมจิตอาสาเริ่มตั้งแต่บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วน  

ต าบลท่าเจ้าสนุก  ,  ในบริเวณวัดจงกลณี  และสองข้างทางไปถึง 
     วัดต าหนักพระเจ้าทรงธรรม   เรื่องการแต่งกายชุดจิตอาสาสีเหลือง 
     หรือไม่ได้เป็นจิตอาสาก็ใส่โทนสีเหลือง  
 

นายก  อบต.ท่าเจ้าสนุก   -   แจ้งการลอกคลองส่งน้ าหมู่ที่  6  ยังไม่ด าเนินการ 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  เนื่องจากยังเก่ียวข้าวกันไม่เสร็จ  
     -  แจ้งสมาชิกหมู่ท่ี  9  ได้ด าเนินการวางท่อเรียบร้อยแล้วครับ  
      -  แจ้งบริเวณหน้าบ้านสารวัตรหมี  (นายสมเกียรติ อนุเดช)   
     ด าเนินการปรับปรุง  
     -  แจ้งการด าเนินการศูนย์เด็กเล็กวัดสฎางค์การเข้าด าเนินการวันนี้ครับ  

/รองนายก..... 
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รองนายก  อบต.ท่าเจ้าสนุก  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครศูนย์เด็กเล็กวัดสฎางค์และศูนย์เด็กเล็ก  
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข) วันจงกลณี   และขอแจ้งว่าศูนย์เด็กเล็กทั้งสองศูนย์ไม่มีการเปิดเทอม

นะครับ  จึงขอแจ้งมาเพ่ือทราบ   
นายก  อบต.ท่าเจ้าสนุก   - ว่าจะให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการท าหนังสือแจ้งผู้ที่อยู่ในที่สาธารณะ   
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ) ก็จะมีหมู่ที่  2  ,  3  ,  4  และหมู่ท่ี   6  เพราะว่าจะโดนว่าเป็นการ  
 ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  
ปลัด อบต.ท่าเจ้าสนุก   ตอนนี้หมู่ที่  6  ก็มีปัญหาในที่สาธารณะ  คือ  เสนอให้ไปศูนย์ด ารงอ าเภอ  
(นายสุรพล  บุญมี)    เพราะว่าให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลแบ่งเขตให้ไม่ได้เกินอ านาจหน้าที่  

เนื่องจากเป็นที่สาธารณะทางองค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถแบ่งให้เป็น
ที่ดินส่วนตัวได้   

สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 4  ในเรื่องที่ดินสาธารณะมีปัญหามานานแล้ว  เพราะว่าเมื่อก่อนให้อยู่กัน  
(นายอุดม  สุขรัตน์)   ถ้าจะใช้ที่ดินดังกล่าวก็จะรื้อถอนให้พอนานไปคนเก่า ๆ  ก็เสียชีวิตกันไป  
     พอนานมาถึงสมัยนี้ก็ใช้ค าว่าอยู่มานานแล้วก็ไม่ย้ายไม่ออก   

เพราะว่าอยู่มานานแล้ว 
นายก  อบต.ท่าเจ้าสนุก   แล้วอีกกรณี คือ  ยกท่ีดินให้องค์การบริหารส่วนต าบล   
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ) พอนานหลายปีเข้ารุ่นลูก  รุ่นหลาน  จะมาถามก็จะเกิดปัญหาได้  
     -  ขอเชิญรองนายก  เลขานุการนายก  ประธานสภา  รองประธานสภา   
 และสมาชิกทุกท่าน  เข้าร่วมกิจกรรมเข้าจังหวะ  เพ่ือส่งเสริมการ

เคลื่อนไหวร่างกายในชุมชน  เปิดกิจกรรมดังกล่าว 
ในวันที่  11  ตุลาคม  2561  ณ  บริเวณสนามกีฬาอ าเภอท่าเรือ   

     และในระเบียบวาระอ่ืน ๆ  มีท่านใดแจ้งหรือซักถามอีกหรือไม่   
ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุมครับ   

ประธานกล่าวปิดประชุม   เวลา  11.30  น.  

 
                                                   

(นางสาววีรยา  จิตผ่อง) 
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

 
 

 
 (นายสุรพล  บุญมี) 

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 

 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมประจ าเดือน  พฤศจิกายน  2561 
วันพุธที่  7  พฤศจิกายน  2561  เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

 

เมื่อถึงเวลา  10.00  น.     ประธานที่ประชุม (นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วน 
ต าบลท่าเจ้าสนุก) กล่าวเปิดการประชุม  เรียนประธานสภา 
รองประธานสภา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  ทุกท่าน 
ระเบียบวาระที่  1   เรื่อง  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
-  การประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอ าเภอประจ าเดือน
พฤศจิกายน  2561  เมื่อวันศุกร์ที่  2  พฤศจิกายน  2561   
เวลา  09.30  น.  ณ   ห้องประชุมอ าเภอท่าเรือ   
ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  พิจารณา 
ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  อื่น  ๆ  (ถ้ามี) 
ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกชี้แจงในรายละเอียดครับ 

ปลัด อบต.ท่าเจ้าสนุก   เรียนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  รองนายกองค์การบริหารส่วน 
(นายสุรพล  บุญมี)    ต าบลท่าเจ้าสนุก    และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
     ระเบียบวาระประชุมคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) 
     หัวหน้าส่วนราชการประจ าเดือน  พฤศจิกายน  2561  ครั้งที่  11/2561   

วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน  2561  เวลา  09.30  น.  ณ  ห้องประชุมอ าเภอท่าเรือ 
     ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
     แนะน าตัวหน้าส่วนราชการ  
     1.  นางสาวเตือนใจ  บุญทิม  มาด ารงต าแหน่งพัฒนาการอ าเภอท่าเรือ  
     2.  นายธีรชาติ  ทาตัน  มาด ารงต าแหน่งปลัดอ าเภอ งานส านักงานอ าเภอ  
     3.  นายนิติธร  มูลตรีภักดี  มาด ารงต าแหน่งปลัดอ าเภอ  งานปูองกันอ าเภอ  
     4.  นางสาวจตุพร  ปัญโญใหญ่  มาด ารงต าแหน่งหัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ  

อ าเภอท่าเรือ 
     5.  นายพนิต  พูนพิพัฒน์  มาด ารงต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  

ช านาญการ ส านักงานเกษตรอ าเภอท่าเรือ 
ปฏิทินงานประจ าเดือนพฤศจิกายน  2561 
1.  ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต  ครั้งที่  1/2562   
วันอังคารที่  13  พฤศจิกายน  2561   
2.  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่  9  วันพุธที่  28  พฤศจิกายน  2561   
เวลา  16.00  น.  การแต่งกาย  ชุดสุภาพ  ณ  หอประชุมสงฆ์วัดสะตือ 
ต าบลท่าหลวง  อ าเภอท่าเรือ  โดยมีชมรมผู้ประกอบการโรงงาน   
ท้องถิ่นอ าเภอ  พัฒนาการอ าเภอ  สัสดีอ าเภอ  ปศุสัตว์อ าเภอ   
สรรพกรอ าเภอ  เทศบาลต าบลท่าเรือ  เป็นเจ้าภาพร่วมในพิธี 
3.  ขอเชิญชวนบริจาคเงินและสิ่งของในวันรวมน้ าใจช่วยกาชาด  
ประจ าป ี 2561    ร่วมบริจาคได้ที่  ที่ว่าการอ าเภอท่าเรือ   
(ภายในวันที่  5 พฤศจิกายน  2561 
 

/4.  ขอเชิญชวน….. 
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4.  ขอเชิญชวนเที่ยวงาน “ยอยศยิ่งฟูา อยุธยามรดกโลก”  ระหว่างวันที่ 
7 – 16  ธันวาคม  2561  ณ  บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา 
ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 
ที่มีมติรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ ฯ  ครั้งที่  10/2561  วันพฤหัสบดีที่  4  ตุลาคม  2561 
เวลา  09.30  น. 
ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  สืบเนื่อง/ติดตามผล 
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอ าเภอ  โดยด าเนินการตรวจ 
ระหว่างวันที่  26 – 27  ตุลาคม  2561  มาตรวจทั้งหมด  280  ราย  
ไม่ได้มาตรวจจ านวน  30  ราย  โดยตรวจเพื่อหาค่าความเปลี่ยนแปลง 
ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  แจ้งเพื่อพิจารณา/ด าเนินการ 
   -  ไม่มี –  
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเพื่อทราบ 
-  โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายในฤดูนาปรังปี  2562 
งดการท านาในช่วงฤดูท านาปรัง  โดยมีงบประมาณไร่ละ  1,000.-  บาท   
แต่ไม่เกิน  15  ไร่  โดยต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนด้วย 
-  สโมสรโรตารีท่าเรือ   แจ้งการจัดกิจกรรมหน่วยทันตกรรม
พระราชทาน ให้กับนักเรียนและประชาชนทั่วไป  วันที่  3  ธันวาคม  
2561  เวลา  09.00  -  14.00  น.  ณ  ห้องประชุม  1   
โรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล 
-  แจ้งการนักเรียนแข่งขันกีฬาเขต  ระหว่างวันที่  21 – 24  
พฤศจิกายน  2561 
-  ปศุสัตว์อ าเภอท่าเรือ  มีการท าหมันหมา  แมว   
ในวันที่  11  ธันวาคม  2561  ณ  วัดนางคุ่ม 
-  แจ้งก าหนดวันเลือกตั้ง  สว  ประมาณวันที่  16  ธันวาคม  2561 
ต่อไปเป็นเรื่องการประชุมถนนสร้างสุข  ที่อยู่พื้นที่ร่วมกัน  คือ 
1.  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
2.  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
3.  องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปา 
4.  เทศบาลต าบลท่าเรือ 
ที่จะด าเนินการสร้างสะพานบริเวณฝั่งส านักงานที่ดิน ฯ 
ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกให้ด าเนินการตัดหญ้า
และต้นไม้สองข้างทาง 

ที่ประชุม     รับทราบ   
 

ระเบียบวาระที่  2     เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือนตุลาคม  2561  
เมื่อวันที่  8  ตุลาคม  2561 
 
 

 
/ระเบียบ..... 
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ระเบียบวาระที่  3     เรื่อง  อื่น ๆ  (ถ้ามี)  
นายก  อบต.ท่าเจ้าสนุก   -  แจ้งศูนย์เด็กเล็กวัดสฎางค์ได้จัดท าโครงการจ้างเหมาก่อสร้างติดตั้ง 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  หลังคาและท าบันไดทรายล้างพร้อมประตูสแตนเลสเรียบร้อยแล้ว  
     -  สอบถามสมาชิกหมู่ท่ี  5  ว่าตอนนี้ได้ด าเนินการเก่ียวข้าวเสร็จหรือยังครับ 
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 5  ได้ด าเนินการเกี่ยวข้าวกันบ้างแล้วค่ะ  
(นางสาวเสาวลักษณ์  โพธิ์รุกข์)   
นายก  อบต.ท่าเจ้าสนุก   -  แจ้งหนังสือจากอ าเภอท่าเรือ  ที่  อย  0218/ว 1069   
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  ลงวันที่  6  พฤศจิกายน 2561    เรื่อง  การให้ความช่วยเหลือกรณี  

ตลิ่งพังทรุดตัว  
ด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  แจ้งว่าได้เกิดการทรุดตัวของตลิ่ง

ในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่มีล าน้ าคูคลองท่ี 
พาดผ่านในบริเวณพ้ืนที่บ้านเรือนประชาชน  อันส่งผลให้ในหลายพ้ืนที่
ได้รับผลกระทบการทรุดตัวของแนวตลิ่งเป็นเหตุให้บ้านเรือนประชาชน
ได้รับความเสียหายและยังปรากฎความเสี่ยงที่จะเกิดการทรุดตัว 
ของแนวตลิ่งอันเป็นผลกระทบมาจากระดับน้ าในพื้นที่ท่ีลดลงอย่างต่อเนื่อง
ประกอบกับสภาพ้ืนที่แนวตลิ่งเป็นดินปนทรายท าให้เกิดความเสียหายยัง
ปรากฏอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นท่ีที่บ้านเรือนประชาชนตั้งอยู่ในบริเวณ
พ้ืนที่ล าน้ า 

เพ่ือให้การด าเนินการช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากกรณี   
     ดังกล่าวเป็นไปอย่างรวดเร็ว  และชะลอความเสียหายต่อทรัพย์สินตลอดถึง  

ความปลอดภัยในการอยู่อาศัยของประชาชนในพื้นท่ีที่เกิดการทรุดตัว   
เห็นควรด าเนินการ ดังนี้ 
 1. .องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวบรวมข้อมูลสรุปผล 
ความเสียหายกรณีตลิ่งในพื้นท่ีทั้งในส่วนพื้นที่ความเสียหายและบ้านเรือน 
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ  พร้อมจัดท าพ้ืนที่ความเสี่ยงรายงานให้อ าเภอทราบ 
 2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการให้ความช่วยเหลือ  
ในเบื้องต้นตามอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
พ.ศ. 2550  ในหมวด  2  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามอ านาจ 
หน้าที่ที่บัญญัติและรายงานผลการด าเนินการให้อ าเภอทราบทันที 
 3. ด าเนินการตาม  หนังสือ  มท. 0808.2/ว 3215   
ลงวันที่  6  มิถุนายน  2559   เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่าย 
งบประมาณเพ่ือช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่จะด าเนินการ  
ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยการสร้างเข่ือนปูองกัน 
ตลิ่งพัง (ชั่วคราว)  ให้ประสานขอแบบมาตรฐานในการก่อสร้าง 
จากส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ซึ่งในกรณีนางสุวรรณ  พุ่มพิกุล  ทางองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก   
ได้ด าเนินการอนุมัติงบประมาณ  33,000.-  บาท  และท่ีได้อนุมัติยอด 
ดังกล่าว  เนื่องจากเป็นบ้านสองหลังซึ่งอีกหลังไม่มีบ้านเลขที่ 

ที่ประชุม     รับทราบ   
 

/-  แจ้งการก่อสร้าง..... 



 
- 4 - 

 
-  แจ้งการก่อสร้างประปาหมู่ท่ี  7  บริเวณวัดมะขามโพลง  ซึ่งตอนนี้ 
ยังไม่ได้ด าเนินการถมดินเนื่องจากเจ้าอาวาสท่านกลัวว่าจะผิดกฎหรือ 
ระเบียบของทางวัด  ซึ่งวันนี้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกและ 
เจ้าอาวาสจะไปปรึกษาส านักพุทธ  และมีคนเสนอให้ไปด าเนินการที่หมู่ท่ี9 
ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์  แต่ถ้าหากไปด าเนินการตรงบริเวณดังกล่าวนั้น   
จะต้องด าเนินการอีกหลายเรื่อง  คือ  ต้องปรับปรุงแผน  เป็นต้น 

ที่ประชุม     รับทราบ   
 

สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 2  มีราษฎรของถังขยะ  ไว้บริเวณบ้านปูาหมอน 
(นางอรพิน  ร่วมเผ่าไทย)   
นายก  อบต.ท่าเจ้าสนุก   คือตอนนี้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  มีนโยบายจะเปลี่ยน 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  ถังขยะให้เล็กลง  และจะเก็บให้เป็นเวลาเพื่อลดปริมาณขยะนอกพ้ืนที่  
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 3  ขอให้ท่านนายกหรือท่านปลัด  ที่เข้าร่วมประชุมประจ าเดือน   
(นายวรเทพ  ฤทธินาค)   ที่อ าเภอท่าเรือ  ขอให้เสนอมีต ารวจจราจรมาโบกรถบริเวณสามแยกวัดกลาง 
     ในเวลาเร่งด่วนด้วยครับ  เพราะกลัวจะเกิดอุบัติเหตุ  
นายก  อบต.ท่าเจ้าสนุก   รับทราบครับ 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)   
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  แจ้งเรื่อง  การแจกจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
(นางศิรินภา  ก าแพงล้อม)   ประจ าปี  2560   
      ด้วยส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
     จะด าเนินการแจกจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา   

ประจ าปี  2560    ที่ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
เพ่ือแจกจ่ายให้กับผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิก  ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น 
และลูกจ้างประจ า  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีก าหนดการตั้งแต่ 
วันที่  12 – 14  พฤศจิกายน  2561  ตั้งแต่เวลา  09.00  -  16.00  น.   
ณ  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   
ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ชั้น  4   
อาคาร  4  ชั้น  ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา    โดยมีรายนามดังนี้ 
ชั้น  ร.ง.ช.  (ชาย) 
นายอุดม  สุขรัตน์   ล าดับที่ของจังหวัด  70  จ านวนเครื่องราชที่มี  87 
ล าดับที่  61 – 97  ต้องไปจัดฉลากให้เหลือ  27  คน  (ต้องไปจับฉลาก) 
 

ชั้น  ร.ง.ช.  (หญิง) 
นางสาวเสาวลักษณ์  โพธิ์รุกข์  ล าดับที่ของจังหวัด 31   
นางสาวอัมพร  พึ่งนุสนธิ์  ล าดับที่ของจังหวัด  32 
จ านวนเครื่องราชที่มี  31  จ านวนเครื่องราชที่มี  28  ล าดับที่   
23  - 38  ต้องไปจับฉลากให้เหลือ 6  คน 
 

ชั้น  ร.ท.ม.  (ชาย 
นายอ านวย  ศรีสวัสดิ์  ล าดับที่ของจังหวัด  5  
นายมนัสชัย  คุตชนม์  ล าดับที่ของจังหวัด  53 
นายวรเทพ  ฤทธินาค  ล าดับที่ของจังหวัด  44 

/นายสุชาติ..... 



 
- 5 - 

 
นายสุชาติ  เชียงทอง  ล าดับที่ของจังหวัด  45 
นายคมสัน  เทียนดี  ล าดับที่ของจังหวัด  51 
นายวินัย  แก้วโรจน์  ล าดับที่ของจังหวัด  74 
จ านวนเครื่องราชที่มี  17  มีนายอ านวย  ศรีสวัสดิ์  ได้รับเครื่องราช 
ส่วนล าดับที่  8 – 32  จับฉลากให้เหลือ  10  คน  จ านวนเครื่องราช 
ไม่พอล าดับ 
 

ชั้น  ร.ท.ม.  (หญิง) 
นางนิตยา  ศรีกล่ า  ล าดับที่ของจังหวัด  10   
นางสุดา  บุญส่ง  ล าดับที่ของจังหวัด  11 
นางสาวญาณิศา  อภิพงษ์  ล าดับที่ของจังหวัด  12 
ล าดับที่  2 – 8  จับฉลากให้เหลือ  4  คน  จ านวนเครื่องราชไม่พอล าดับ 
 

ชั้น บ.ม. (ชาย) 
นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก้ว  ล าดับที่ของจังหวัด  5 
นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ  ล าดับที่ของจังหวัด  12   
ได้รับเครื่องราช 
จึงขอมาเพ่ือโปรดทราบ 

ที่ประชุม     รับทราบ   
 

นายก  อบต.ท่าเจ้าสนุก   ระเบียบวาระอ่ืน ๆ  มีท่านใดแจ้งหรือซักถามอีกหรือไม่   
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุมครับ   
 

ประธานกล่าวปิดประชุม   เวลา  11.20  น.  

 
                                                   

(นางสาววีรยา  จิตผ่อง) 
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

 
 

 (นายสุรพล  บุญมี) 
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมประจ าเดือน  ธันวาคม  2561 
วันศุกร์ที่  7  ธันวาคม  2561  เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

 

เมื่อถึงเวลา  10.00  น.     ประธานที่ประชุม (นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วน 
ต าบลท่าเจ้าสนุก) กล่าวเปิดการประชุม  เรียนประธานสภา 
รองประธานสภา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  ทุกท่าน 
ระเบียบวาระที่  1   เรื่อง  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
-  การประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอ าเภอประจ าเดือนธันวาคม 
2561  เมื่อวันอังคารที่  4    ธันวาคม  2561  เวลา  09.30  น.  
ณ   ห้องประชุมอ าเภอท่าเรือ   
ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  พิจารณา 
ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  อื่น  ๆ  (ถ้ามี) 
ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกชี้แจงในรายละเอียดครับ 

ปลัด อบต.ท่าเจ้าสนุก   เรียนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  รองนายกองค์การบริหารส่วน 
(นายสุรพล  บุญมี)    ต าบลท่าเจ้าสนุก    และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
     ระเบียบวาระประชุมคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) 
     หัวหน้าส่วนราชการประจ าเดือนพฤศจิกายน  2561  ครั้งที่  12/2561   

วันอังคารที่  4  ธันวาคม  2561  เวลา  09.30  น.  ณ  ห้องประชุมอ าเภอท่าเรือ    
เจ้าภาพการจัดประชุมในครั้งนี้  “การประปาส่วนภูมิภาค  สาขาท่าเรือ   
และการไฟฟูาส่วนภูมิภาค  สาขาท่าเรือ” 

     ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
     - แนะน าตัวหัวหน้าส่วนราชการ  
     1.นายประทีป  การมิตรี  มาด ารงต าแหน่งนายอ าเภอท่าเรือ  
     2.นางสาวธิติยา  ครุฑทามาส  มาด ารงต าแหน่งปลัดอ าเภอ  
     3.นายภาณพงศ์  วสันต์ศิริ  มาด ารงต าแหน่งปลัดอ าเภอ  
     -   ปฏิทินงานประจ าเดือนธันวาคม  2561 
     1.ขอเชิญชวนเที่ยวงาน  “ยอยศยิ่งฟูา  อยุธยามรดกโลก”ระหว่างวันที่   

7 – 16  ธันวาคม  2561  ณ  บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา  โดยมีกิจกรรม  ดังนี้ 

     -  ขบวนร้านเหล่ากาชาด  
     -  กิจกรรมถนนกินเส้นกินกุ้ง  บริเวณหน้าคุ้มขนแผน  
     ทางองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  ได้รับมอบหมายไปวันที่   
     10  ธันวาคม  2561  
     -  กิจกรรมจัดแสดงแสง  สี  เสียง  บริเวณวัดมหาธาตุ  
     -  กิจกรรมตลาดย้อนยุค  บริเวณวัดหลังคาขาว (หลังเวทีการแสดงแสงสีเสียง)  
     -  กิจกรรมลานวัฒนธรรม  
     -  กิจกรรมเรือพาย  
     -  กิจกรรมการจัดแสดงและจ าหน่ายสินค้าเกษตรวิถีไทย   

การด าเนินชีวิตวิธีเศรษฐกิจพอเพียง 
     -  กิจกรรมการจัดแสดงและจ าหน่ายสินค้าเกษตรวิถีไทย  การด าเนินชีวิต  

วิธีเศรษฐกิจพอเพียง 
 

/- กิจกรรม 
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     -  กิจกรรมจัดแสดงและจ าหน่ายผ้าไทยและงานศิลปาชีพ  
     -  กิจกรรมนิทรรศการจากสถาบันการเงิน/ผู้สนับสนุนการจัดงาน  

-  กิจกรรมนวัตวิถี 
-  กิจกรรมของดีท้องถิ่นไทย 
-  กิจกรรมสักการะศาลหลักเมือง 
-  กิจกรรมสักการะศาลหลักเมือง 
-  กิจกรรมล้อยาง 
-  กิจกรรมเวทีกลาง 

1.  การประกวด  Miss  Ayutthaya 
2.  การประกวดเยาวชนคนเก่ง 
3.  การประกวด  The  Best  To  Be  Number  One 
4   การประกวดร้อง  เล่น  เต้น  โชว์ Ayutthaya  Talent 
5.  การประกวดหนูน้อยกรุงเก่า 
6.  การประกวดวงดนตรี  Ayutthaya  Music  Challenge  2018 
7.  การประกวดร้องเพลงก านัน  ผู้ใหญ่บ้านและ 

สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อ าเภอท่าเรือ  ได้ส่งตัวแทน 
เข้าร่วมการประกวดในกิจกรรม  คือ   
นายจักรกฤษณ์  ภู่ระหงษ์  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  4  ต าบลโพธิ์เอน 
นางสาวกนกพร  สารรุก  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขนาก 

     2.  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ 9  วันศุกร์ที่  28  ธันวาคม  2561   
เวลา  16.00 น.  การแต่งกาย  ชุดสุภาพ  ณ  หอประชุมสงฆ์วัดสะตือ   
โดยขอให้ทุกส่วนราชการร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีนี้ด้วย 

     ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
      มีมติรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ   

หัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯ  ครั้งที่  11/2561  
 วันศุกร์ที่  2  พฤศจิกายน  2561  

     ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่อง/ติดตามผล 
     - โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอ าเภอ  
     ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  แจ้งเพื่อพิจารณา/ด าเนินการ 
       -  
 
     ระเบียบวาระที่  5  เรื่อง  เพื่อทราบ  
     -  โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายในฤดูนาปรังปี  2562 
     ไร่ละ  1,000  บาท/ไร่  แต่ไม่เกิน  15  ไร่/ครัวเรือน  และ 
     เป็นเกษตรกรที่ลงทะเบียนไว้  
     -  ส ารวจภาวการณ์ท างานของประชาชน  พ.ศ.  2561  
     จึงขอแจ้งเรื่องการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าเดือนธันวาคม  2561 
     ให้ทราบครับ  
ที่ประชุม     รับทราบ   

/-  แจ้งผล..... 
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     - แจ้งผลการจัดเก็บขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  
     ในเดือนพฤศจิกายน  2561  จ านวน  80  ตัน  ลดจากเดือนที่แล้ว  
     20  ตัน  ส่วนถังขยะท่ีไว้ทิ้งเศษอาหารนั้นได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้วครับ  
     -  ได้รับแจ้งจากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
     เรื่องการขอรับการพิจารณาเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย  จ านวน  15  ราย  
     โดยมีคุณสมบัติ  ดังนี้  
     1.  ผู้ยื่นค าร้องต้องอายุ  20  ปี  ขึ้นไป  และมีฐานะยากจน  
     2.  แบบบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม  (ถ่ายเอกสารหน้า – หลัง) 
     3.  ส าเนาบัตรประชาชน  1  ใบ  (บัตรประชาชนที่ไม่หมดอายุ   

และถ่ายหน้าหลังของบัตร) 
     4.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ  (ต้องมีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

เท่านั้น) 
5.  ส าเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก  1  ใบ  (บัญชีที่ใช้อยู่ปัจจุบันและมีชื่อผู้ยื่น 
ค าขอเพียงคนเดียว) 
6.  ส าเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  1  ใบ  ***ส าหรับคนที่มีบัตร***   
(ถ่ายเอกสารหน้า – หลังของบัตร) 
*หมายเหตุ  ผู้ยื่นค าร้องต้องไม่พิการทางสติปัญญา  หรือไม่ตาบอดสองข้าง 
*หมายเหตุ  ผู้ยื่นค าร้องต้องเซ็นรับรองส าเนาถูกต้องที่หน้าเอกสารด้วยตนเอง 
ทุกใบ  (หากไม่สามารถเซ็นชื่อได้  ให้ใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือหัวแม่มือข้างขวา ) 
จึงขอมติที่ประชุมแจ้งรายชื่อ  จ านวน  15  ราย  ดังกล่าว  พร้อมส่งรายชื่อ 
ภายในวันอังคารที่  11  ธันวาคม  2561 

ที่ประชุม     มีมติ  หมู่ที่  1 , 2 , 3 , 5 , 6  และหมู่ที่  7  หมู่ละ  2  ราย  
     หมู่ที่  4  ,  8  และหมู่ที่ 9     
 

     -  ขอเชิญคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
     ท่าเจ้าสนุกทุกท่านเข้าร่วมรับการตรวจเยี่ยม  เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค  

การปฏิบัติงาน 
 ตามท่ีอ าเภอท่าเรือ  แจ้งว่านายประทีป  การมิตรี   
มาด ารงต าแหน่งนายอ าเภอท่าเรือ  ตั้งแต่วันที่  15  พฤศจิกายน  2561   
และเพ่ือให้การบริหารงานระหว่างส่วนราชการ  กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ทางอ าเภอท่าเรือจึงได้ก าหนดแผนการตรวจเยี่ยม   
เพ่ือรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  ในวันพฤหัสบดีที่   
13  ธันวาคม  2561  เวลา  09.30  น.  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน 
ต าบลท่าเจ้าสนุก 

ที่ประชุม     รับทราบ   
 

รองนายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   -  ขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข)   วันศุกร์ที่  28  ธันวาคม  2561  พระสงฆ์  25 – 30  รูป 
     เรื่องส่วนก าหนดการนั้นจากแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ  
ที่ประชุม     รับทราบ   
 

/นายก..... 
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นายก  อบต.ท่าเจ้าสนุก   -  แจ้งการเปลี่ยนพื้นที่ก่อสร้างประปา  คือ  พ้ืนที่เดิมเจ้าอาวาสให้กับ  
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)   ส านักพุทธก็เลยจะขอเปลี่ยนแปลงเป็นพื้นทีใหม่ส่วนรายละเอียดนั้น  
     จะแจ้งให้ทราบพร้อมกับขอมติในท่ีประชุมสภา  สมัยวิสามัญต่อไป  
ที่ประชุม     รับทราบ   
 

สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่  7 -  แจ้งไฟฟูาบริเวณบึงสวนพริกดับ  จึงขอความอนุเคราะห์ให้ซ่อมแซม  
(นางสุดา  บุญส่ง)    ด้วยค่ะ  
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  หมู่ที่  4 -  แจ้งโครงการตั้งหอถังสูง  15  เมตร  จุได้  12  คิว  เป็นการผลิตน้ าดิบ 
(นายอุดม  สุขรัตน์)   เลยจะสอบถามว่าต้องมีท าหนังสือแจ้งให้  อบต.  ทราบด้วยหรือไม่  
ปลัด อบต.ท่าเจ้าสนุก   ท าหนังสือแจ้ง อบต.  ทราบได้ครับ  
(นายสุรพล  บุญมี) 
นายก  อบต.ท่าเจ้าสนุก   ระเบียบวาระอ่ืน ๆ  มีท่านใดแจ้งหรือซักถามอีกหรือไม่   
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุมครับ   
 

ประธานกล่าวปิดประชุม   เวลา  11.30  น.  

 
                                                   

(นางสาววีรยา  จิตผ่อง) 
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

 
 

 (นายสุรพล  บุญมี) 
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

 
 


