
รายงานการประชุมประจ าเดือน  มกราคม  2563 
วันที่  8  มกราคม  2563  เวลา  10.00  น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
 

เมื่อถึงเวลา  10.00  น.    ประธานที่ประชุม  (นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข  รองนายกองค์การบริหารสํวน
     ตําบลทําเจ๎าสนุก  กลําวเปิดการประชุม  เรียนประธานสภา 
     รองประธานสภา   สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนทําเจ๎าสนุก 
     ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
     -  การประชุมหัวหน๎าสํวนราชการระดับอําเภอ 
     ประจําเดือนมกราคม  2563  เมื่อวันที่  2  มกราคม  2563  
     เวลา  09.30  น.  ณ  ห๎องประชุมอําเภอทําเรือ 
     ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

     ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง   พิจารณา 
 

     ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  อ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
     เรื่องการประชุมหัวหน๎าสํวนอําเภอทําเรือ  ประจําเดือน 
     มกราคม  2563  ขอเชิญปลัดชี้แจงในรายละเอียดครับ 
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   เรียนนายกองค์การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก  รองนายก 
(นายสุรพล  บุญมี)   ประธานสภา  รองประธานสภา  และสมาชิก  ทุกทําน 
     ระเบียบวาระประชุม  หัวหน๎าสํวนราชการประจําอําเภอ/ 
     ศูนย์ปฏิบัติการปูองกันแก๎ไขปัญหายาเสพติดอําเภอ   
     ผู๎บริหารท๎องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  ผู๎บริหารสถานศึกษา   
     ครั้งที่  1/2563  วันพฤหัสบดีที่ 2  มกราคม 2563      
     เวลา  09.30  น.  ณ  ห๎องประชุมอําเภอทําเรือ   ชั้น  2   
     อาคารที่วําการอําเภอทําเรือ 
     ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
     1.  การแก๎ไขปัญหาภัยแล๎ง    
     2.  การแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
      -  ชุมชนเข๎มแข็ง 
      -  กองทุนแมํของแผํนดิน 
     3. การคัดแยกขยะตามโครงการ “ทําเรือสะอาด”   
     โดยให๎แตํละชุมชนดําเนินการแยกขยะเปียกเพ่ือนําไปทําปุ๋ย   

หรือเลี้ยงสัตว์ก็ได๎ 
4.  การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
โดยให๎ประชาชนที่ไปติดตํอที่อําเภอต๎องใสํหมวกนิรภัยทุกครั้ง 
5. กองทุนการออมแหํงชาติ 
 

/6.การทําหนังสือ..... 
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6. การทําหนังสือถึงจังหวัดของสํวนราชการ  ให๎ยึดถือ   
ตาม พรบ.  ระเบียบบริหารราชการแผํนดิน  โดยให๎ อปท. 
ดําเนินการตามระเบียบและข้ันตอน 
7. โครงการจิตอาสาพระราชทาน 
-  การปฏิบัติตน,การแสดงความเคารพ  ต๎องดําเนินการถูกต๎อง 
ตามระเบียบที่กําหนด 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมหัวหน๎าสํวนราชการ  
หัวหน๎าหนํวยงานรัฐวิสาหกิจ ฯ  ครั้งที่  12/2562   
วันจันทร์ที่  2  ธันวาคม  2562 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  เพื่อติดตาม  สืบเนื่อง  
  -  ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา 
4.1  การฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ   
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-  กระทรวงมหาดไทยและศูนย์อํานวยการใหญํจิตอาสาพระราชทาน  
(ศอญ.จอส พระราชทาน)  มอบหมายให๎จังหวัดและอําเภอแจ๎ง 
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นทุกแหํง  (ทต./อบต.)  รับสมัครจิตอาสา 
ภัยพิบัติอยํางน๎อย  50  คนตํอแหํง  เพ่ือเป็นผู๎ชํวยเจ๎าพนักงาน 
ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพ้ืนที่ ภายใต๎ 
กองอํานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหํงพื้นที่  
โดยมีผู๎อํานวยการท๎องถิ่นเป็นผู๎ควบคุมและสั่งการ  ในการนี้   
ได๎แจ๎งองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นทุกแหํง  ต๎องดําเนินการฝึกอบรม 
ให๎กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติดังกลําวตามหลักสูตรการอบรม 
ของ ศอญ.จอส. พระราชทานใช๎เวลาการฝึกอบรม 3 วัน  โดย อปท. 
ตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการฝึกอบรม จํานวน 280,000.- บาท/รุํน   
ให๎แล๎วเสร็จภายในกรกฎาคม 2563 ซึ่งจังหวัดแจ๎งกรอบระยะเวลา 
ให๎อําเภอทําเรือดําเนินการฝึกอบรมให๎แล๎วเสร็จระหวํางวันที่   
27  มกราคม – 18 กุมภาพันธ์  2563  จึงให๎เทศบาลและอบต.   
ไปดําเนินการตามระเบียบวิธีงบประมาณ  เพ่ือดําเนินการฝึกอบรมตํอไป  
-  รํางแผนการฝึกอบรม 
27 มกราคม – 29 มกราคม 2563      ทต.ทําเรือ+ทต.ทําหลวง+

อบต.จําปา+อบต.ทําหลวง 
 

/30 มกราคม..... 
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30 มกราคม -1 กุมภาพันธ์  2563 อบต.วังแดง+อบต.โพธิ์เอน+ 
 อบต.ปากทํา 
 
2  กุมภาพันธ์  -  4  กุมภาพันธ์  2563 อบต.ศาลาลอย+อบต.บ๎านรํอม+

อบต.หนองขนาก+ 
อบต.ทําเจ๎าสนุก 

     4.2 การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสําคัญของชาติไทย 
     - ศูนย์อํานวยการใหญํจิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.พระราชทาน)  

แจ๎งแนวทางการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสําคัญของชาติไทย  
ซึ่งอําเภอได๎แจ๎งให๎อบต./เทศบาล  กําหนดแผนการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา  
เนื่องในวันสําคัญของชาติไทย  ดัวกลําว  ระหวําง มกราคม – ธันวาคม  
2563  ดังนี้ 

      1. วันที่  17  มกราคม 2563 (วันพํอขุนรามคําแหงมหาราช) 
     จัดกิจกรรม ณ  สวนสาธารณะหมูํที่  10  ตําบลทําหลวง  (อบต.ทําหลวง) 

2. วันที่  18  มกราคม  2563  (วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช)  
จัดกิจกรรม  ณ  ถนนทางเข๎าวัดบึง อบต.วังแดง 

3. วันที่  24 กุมภาพันธ์  2563  (วันที่ระลึก 
   พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล๎านภาลัย)  ณ  วัดสามเรือน  ตําบลโพธิ์เอน   

(อบต.โพธิ์เอน)   
      4. วันที่  31  มีนาคม  2563  (วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ 

พระนั่งเกล๎าเจ๎าอยูํหัว)  ณ  ตลาดหน๎าบริษัท  วาไทย  อุตสาหกรรม   
จํากัด  (มหาชน)  ตําบลศาลาลอย  (อบต.ศาลาลอย) 

      5. วันที่  2  เมษายน  2563  (วันคล๎ายวันพระราชสมภพ      
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎ากรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ)   
ณ  วัดจงกลณ ี ตําบลทําเจ๎าสนุก  (อบต.ทําเจ๎าสนุก) 

      6. วันที่  6 เมษายน  2563  (วันจักรี) จัดกิจกรรม   
ณ  วัดบ๎านแถว  ตําบลหนองขนาก (อบต.หนองขนาก) 

      7. วันที่  25  เมษายน  2563  (วันคล๎ายวันสวรรคต 
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช)  จัดกิจกรรม  ณ  อบต.ปากทํา 

      8. วันที่  4  พฤษภาคม 2563  (วันปฐมบรมราชภิเษก  
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวรัชการที่  10)  จัดกิจกรรม  
ณ  คลองชลประทาน  24 ขวา  (อบต.บ๎านรํอม) 
 
 

/9.วันที่ 
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      9. วันที่  30 พฤษภาคม  2563 (วันพระบาทสมเด็จ 
พระปกเกล๎าเจ๎าอยูํหัว)  จัดกิจกรรม  ณ  อาคารเอนกประสงค์หมูํที่  3   
ตําบลจําปา  (อบต.จําปา) 
 

      10. วันที่  3  มิถุนายน  2563  (วันคล๎ายวันพระราชสมภพ   
สมเด็จพระนางเจ๎าพระบรมราชินีนาถ)  จัดกิจกรรม  ณ  โรงเรียน 
เทศบาลวัดถลุงเหล็ก (ทต.ทําหลวง) 

      11. วันที่  9  มิถุนายน  2563 (วันอานันทมหิดล)  
จัดกิจกรรม ณ  โรงพยาบาลทําเรือ  (ทต.ทําเรือ) 

      12. วันที่  11 กรกฎาคม  2563  (วันสมเด็จพระนารายณ์ 
มหาราช)  จัดกิจกรรม  ณ  ตลาดหน๎าทางเข๎าวัดไกํจ๎น  หมูํที่  10   
ตําบลทําหลวง  (อบต.ทําหลวง) 

13. วันที่  28  กรกฎาคม  2563  (วันคล๎ายวันพระราช
สมภพพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว) จัดกิจกรรม  ณ  วัดบึง   
ตําบลวังแดง (อบต.วังแดง) 

      14.วันที่  12  สิงหาคม  2563  (วันแมํแหํงชาติ)   
จัดกิจกรรม  ณ  วัดบางมํวง  ตําบลโพธิ์เอน (อบต.โพธิ์เอน) 

      15. วันที่  24 กันยายน  2563  (วันมหิดล)  จัดกิจกรรม  
ณ  โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบลศาลาลอย  (อบต.ศาลาลอย) 

      16. วันที่  13  ตุลาคม  (วันคล๎ายสวรรคต  พระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระนาถบพิตร)   
จัดกิจกรรม  ณ  คลอง  1  ขวา  1  (อบต.ทําเจ๎าสนุก) 

      17. วันที่  18 ตุลาคม  2563  (วันคล๎ายวันพระราชสมภพ  
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว)  จัดกิจกรรม  ณ  คันคลอง
หนองสรวง  หมูํที่  1  ตําบลหนองขนาก  (อบต.หนองขนาก) 

     18. วันที่  23  ตุลาคม  2563  (วันคล๎ายวันสวรรคต   
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว)  จัดกิจกรรม  
ณ  วัดแคอรัญญิก  หมูํที่  4  ตําบลปากทํา  (อบต.ปากทํา) 

     19. วันที่  25  พฤศจิกายน  2563  (วันพระบาท 
สมเด็จมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว)  จัดกิจกรรม  ณ  โรงเรียนชุมชนวัดบ๎านรํอม   
ตําบลบ๎านรํอม  (อบต.บ๎านรํอม) 

     20. วันที่  5  ธันวาคม  2563  (วันคล๎ายวันพระบรม 
ราชสมภพ  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร)  จัดกิจกรรม  ณ  วัดโพธิ์ไทร  หมูํที่  5   
ตําบลจําปา  (อบต.จําปา) 

/21.วันที่..... 
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21. วันที่  28  ธันวาคม  2563  (วันสมเด็จพระเจ๎าตากสิน
มหาราช)  จัดกิจกรรม  ณ  วัดสะตือ ตําบลทําหลวง  (ทต.ทําหลวง) 

      ดังนั้น  จึงขอเชิญชวนทุกทํานเข๎ารํวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา   
เนื่องในวันสําคัญของขาติไทย  ตามที่กําหนด 
การประชุมหัวหน๎าสํวนราชการก็มีเรื่องแจ๎งให๎ทราบเทํานี้ครับ 

ระเบียบวาระที่  2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม    มีมติรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือน  ธันวาคม  2562 
     เม่ือคราวประชุมวันที่  6  ธันวาคม   2562   
 

ระเบียบวาระที่  3    เรื่อง  พิจารณา 
     -  การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว   

และสมเด็จพระนางเจ๎าฯ พระบรมราชินี   
รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   จะขอปรึกษาสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก  ทุกทําน 
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข)  วําจะดําเนินการวันไหน  ในสํวนของสถานที่จะดําเนินการ   

ณ  วัดตําหนักพระเจ๎าทรงธรรม  งานรายละเอียดของงานจะต๎อง 
ขอเชิญประชุมเรื่องนี้อีกครั้งเพ่ือแจ๎งให๎กํานัน  และผู๎ใหญํบ๎าน   
ทุกหมูํทราบตํอไป  เพราะวํางานนี้จะต๎องดําเนินการอยํางสมพระเกียรติ 

สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก หมูํที่ 6 เสนอให๎จัดทั้ง  2  ฝั่ง  ได๎ไหมคํะ  เพราะวําการสัญจรลําบาก 
(นางนพวรรณ์  พรมนิมิตร)   เสนอให๎จัด  2  วันได๎ไหมคํะ 
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   การดําเนินงานจะต๎องมีการจัดสถานที่ด๎วยครับ 
(นายสุรพล  บุญมี) 
สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก หมูํที่ 3 เสนอให๎จัดรถรางรับ – สํง    
(นางอิงอร  สุขสถาน) 
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   ในสํวนของขั้นตอนการจัดพิธีพระราชทํานพระบรมฉายาลักษณ์  
(นายสุรพล  บุญมี)   พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวและสมเด็จพระนางเจ๎า ฯ พระบรมราชินี 

นายกองค์การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุกกลําว  แลว๎นํารูปพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวและสมเด็จพระนางเจ๎าฯ พระบรมราชินี 
วางพานที่จัดเตรียมไว๎  ประชาชนรับงาน  ทําความเคารพ  แล๎วกลับไปนั่ง
ประจําที่ 

ที่ประชุม     รับทราบ      
 

ระเบียบวาระที่  3    เรื่อง  อ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   ขอเชิญคณะผู๎บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก 
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข)  รํวมกิจกรรมวันเด็ก  ประจําปี  2563   
     -  โรงเรียนวัดจงกลณี   
     -  โรงเรียนวัดสฎางค์ 

/- ประชาสัมพันธ์..... 
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     -  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครครูผู๎ชํวยสอน  จํานวน  2  อัตรา   
     วุฒิปริญญาตรี  ถ๎าสมาชิกทํานมีบุตรหลานก็มาสามารถสมัครได๎นะครับ 
     ในสํวนของรายละเอียดตําง ๆ  สามารถสอบถามได๎ที่นักทรัพยากรบุคคล 
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   ตามที่  อําเภอทําเรือ  แจ๎งวําคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(นายสุรพล  บุญมี)   รํวมกับ  สํานักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 

พระนครศรีอยุธยา  สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
และโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  จัดกิจกรรมสาธารณสงเคราะห์ 
คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประกอบด๎วย  การมอบเครื่อง 
อุปโภคบริโภคและปัจจัยแกํผู๎สูงอายุแลคนพิการที่ประสบความเดือดร๎อน   
มีฐานะยากจน  จํานวน  9  ราย  จึงขอความรํวมมือทํานสมาชิกสภา 
องค์การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก สํงรายชื่อภายในวันที่ 10  มกราคม  
2563  กับนักพัฒนาชุมชน 

รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   ขอให๎สมาชิกตรวจสอบคุณสมบัติพร๎อมสํงรายชื่อภายในวันศุกร์ที่   
(นายวินัย  แก๎วโรจน์)   10 มกราคม  2563  เอกสารที่ต๎องแนบมากับรายชื่อคือ 
     รูปถํายและสําเนาบัตรประชาชน  1  ฉบับ  พร๎อมแจ๎งวําประสบปัญหา 
     เดือดร๎อนเรื่องอะไร 
ที่ประชุม     มีมติหมูํละ  1  คน 
รอนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   ครับในระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  อื่น ๆ  (ถ๎ามี)  มีสมาชิกทํานใด 
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข)  มีเรื่องแจ๎งให๎ทราบหรือไมํ  ถ๎ามีไมํมีผลขอปิดประชุมครับ 
 

ประธาน  ฯ    กลําวปิดประชุมเวลา  11.45  น. 
 

ปิดประชุม    เวลา  11.45  น. 
 

                              วีรยา  จิตผํอง 
(นางสาววีรยา  จิตผํอง) 
ผู๎จดรายงานการประชุม 

 
สุรพล  บุญมี 

(นายสุรพล  บุญมี) 
ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 

     

         

 

 

 



รายงานการประชุมประจ าเดือน  กุมภาพันธ์  2563 
วันที่  7  กุมภาพันธ์  2563  เวลา  10.00  น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
 

เมื่อถึงเวลา  10.00  น.    ประธานที่ประชุม  (นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข  รองนายกองค์การบริหารสํวน
     ตําบลทําเจ๎าสนุก  กลําวเปิดการประชุม  เรียนประธานสภา 
     รองประธานสภา   สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนทําเจ๎าสนุก 
     ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
     -  การประชุมหัวหน๎าสํวนราชการระดับอําเภอ 
     ประจําเดือนกุมภาพันธ์  2563  เมื่อวันที่  3  กุมภาพันธ์  2563  
     เวลา  09.30  น.  ณ  ห๎องประชุมอําเภอทําเรือ 
     ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 
 

     ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง   พิจารณา 
 
 

     ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  อ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
     เรื่องการประชุมหัวหน๎าสํวนอําเภอทําเรือ  ประจําเดือน 
     กุมภาพันธ์   2563  ขอเชิญปลัดชี้แจงในรายละเอียดครับ 
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   เรียนนายกองค์การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก  รองนายก 
(นายสุรพล  บุญมี)   ประธานสภา  รองประธานสภา  และสมาชิก  ทุกทําน 
     ระเบยีบวาระประชุม  หัวหน๎าสํวนราชการประจําอําเภอ/ 
     ศูนย์ปฏิบัติการปูองกันแก๎ไขปัญหายาเสพติดอําเภอ   
     ผู๎บริหารท๎องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  ผู๎บริหารสถานศึกษา   
     ครั้งที่  2/2563  วันจันทร์ที่   3  กุมภาพันธ์  2563      
     เวลา  09.30  น.  ณ  ห๎องประชุมอําเภอทําเรือ   ชั้น  2   
     อาคารที่วําการอําเภอทําเรือ 
     ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
     โดยผู๎วําราชการจังหวัด  มีข๎อสั่งการที่เป็นสาระสําคัญ  ดังนี้ 
     1.ชํวงนี้ถนนหลายเส๎นจะเกิดการทรุดตัว  เนื่องจากภาวะน้ําแล๎ง   

ขอให๎นายก อปท.  ดําเนินการติดปูายประชาสัมพันธ์  เตรียมไฟฟูา
สํองสวําง  เพ่ืออํานวยความสะดวกแกํประชาชนผู๎สัญจร 
2.ให๎เรํงรัดการเบิกจํายงบประมาณโครงการตําง ๆ  เชํน   
งบภัยแล๎ง/อุทกภัย  ให๎แล๎วเสร็จ  และให๎เรียบร๎อย 

     3.การเผาในที่โลํง  ซึ่งสํงผลให๎เกิดฝุุนละออง  ทางจังหวัดจะมีหนังสือ 
     เรื่อง  การทบทวนข๎อกฎหมายที่เก่ียวข๎อง  สํงให๎อําเภอทราบ   

ขอให๎นายอําเภอ  กํากับอปท. ให๎ดําเนินการตามกฎหมายที่มี 
อํานาจหน๎าที่ในการจัดการเรื่องนี้ด๎วย     

/4.ให๎หัวหน๎า..... 
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     4..ให๎หัวหน๎าสํวนราชการ สํงเสริมการคัดแยกขยะภายในหนํวยงาน 
       โดยให๎ทาง ทสจ. ดําเนินการกําหนดวันรับซื้อขยะในพ้ืนที่ศาลากลางจังหวัด   

นอกจากนี้ก็ขอให๎สนับสนุนพนักงานในสังกัดให๎เปลี่ยนมาใช๎แก๎วน้ํา 
ที่สามารถทําความสะอาดแล๎วนํากลับมาใช๎ใหมํได๎แทนที่จะใช๎แก๎วน้ํา 
พลาสติกแบบ  single-use  ทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัด   
5.ให๎ทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัด  และผอ.ททท.สํานักงาน
พระนครศรีอยุธยา  ประสานข๎อมูลกับสาธารณสุขจังหวัด    
เรื่อง  วิธีปฏิบัติในการรับมือไวรัสโคโรนา 2019  และ 
นําไปประชาสัมพันธ์ในนักทํองเที่ยวชาวจีน  และผู๎เกี่ยวข๎องรับทราบ 
6.ปูองกันฝุุนละออง  pm 2.5  ต๎องแก๎ไขจากทุกภาคสํวน  ปัจจุบัน
ขนสํงจังหวัดได๎ดําเนินการตรวจจับรถควันดําเป็นประจํา  นอกจากนี้
จังหวัดก็มีมาตรการทําความสะอาด/ล๎างถนนเพ่ือลดปริมาณฝุุน
ละอองที่จะฟูุงกระจายจากพ้ืนถนน  ขอให๎ อปท.พิจารณากําหนดจัด
กิจกรรมล๎างถนนในพ้ืนที่แล๎ง  รางานอําเภอด๎วย 
7.ปีนี้ประเทศประสบปัญหาภัยแล๎ง  น้ําต๎นทุนมีน๎อย  ทุกภาคสํวน 
ต๎องชํวยกันประดับประคองสถานการณ์  ขอหัวหน๎าสํวนราชการตําง ๆ  
สํงเสริมให๎หนํวยงานของตนใช๎น้ําอยํางประหยัด  ไมํฟุุมเฟือย 
8.งายอยศยิ่งฟูาอยุธยามรดกโลก  ประจําปี  2562  ระหวําง 
วันศุกร์ที่  13  มีนาคม  2563  ถึงวันอาทิตย์ที่  22  มีนาคม  
2563  (วันรวมน้ําใจประมาณ  ปลายเดือนกุมภาพันธ์    2563) 
9.การสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลฯ  ทุกวันที่  28  ผู๎วาํราชการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาให๎ความสําคัญกับกิจกรรมดังกลําว 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมหัวหน๎าสํวนราชการ หัวหน๎า
หนํวยงานรัฐวิสาหกิจ ฯ  ครั้งที่  1/2563  วันพฤหัสบดีที่  2  
มกราคม  2563 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเพ่ือติดตาม/พิจารณา 
  -ไมํมี- 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  แจ๎งเพ่ือทราบ/พิจารณา 
4.1  แนวทางปฏิบัติรองรับการดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนา
พ้ืนที่ในระดับอําเภอและตําบล  พ.ศ.  2562 
 -  ตามท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได๎แจ๎งกําหนดปฏิทินและ
แนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่  
ประจําปีงบประมาณ  2564 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
การจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาพ้ืนทีใ่นระดับอําเภอและตําบล พ.ศ. .2562 

/4.2..... 
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4.2  พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล  
สมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว  และสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชการที่  9   
ในวันศุกร์ที่  28  กุมภาพันธ์  2563  เวลา  15.30  น.  ณ  วัดสะตือ  
ตําบลทําหลวง   หนํวยงานที่เข๎ารํวม คือ  สถานีตํารวจภูธรทําเรือ  
เทศบาลตําบลทําหลวง  องค์การบริหารสํวนตําบลทําหลวง  กํานัน  
ผู๎ใหญํบ๎าน ฯลฯ  ตําบลทําหลวง  และประชาชนอําเภอทําเรือ 
4.3  แผนกําหนดการจัดกิจกรรม  “จิตอาสา”  พัฒนาในโอกาส 
วันสําคัญของชาติไทย  ประจําเดือนกุมภาพันธ์  ในวันจันทร์ที่   
24  กุมภาพันธ์  2563  ณ  วัดสามเรือน  ตําบลโพธิ์เอน  เวลา  
09.00  น.  
4.  ขอเชิญบริจาคโลหิต    
 -  ด๎วยเหลํากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  รํวมกับ 
คณะแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  คณะกรรมการ
กิ่งกาชาดอําเภอทําเรือ  และอําเภอทําเรือจัดให๎มีการรับบริจาคโลหิต  
ครั้งที่  1/2563  ในวันอังคารที่  11  กุมภาพันธ์  2563  ตั้งแตํ
เวลา 08.30  น.  เป็นต๎นไป  ณ  หอประชุมอําเภอทําเรือ   
การประชุมหัวหน๎าสํวนราชการก็มีเรื่องแจ๎งให๎ทราบเทํานี้ครับ 
 

ระเบียบวาระที่  2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม    มีมติรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือน  มกราคม  3 
     เม่ือคราวประชุมวันที่  8  มกราคม  2563   
 

ระเบียบวาระที่  3    เรื่อง  พิจารณา 
       -  ไม่มี –  
 
ระเบียบวาระที่  4    เรื่อง  อ่ืน  ๆ  (ถ้ามี) 
รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   -  แจ๎งรถบรรทุกขยะเสียเนื่องจากคัสซีหัก  จึงไมํสามารถเคลื่อนรถได๎ 
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข)  ซึ่งตอนนี้ได๎แจ๎งชํางซํอมแล๎ว  ทางชํางจะดําเนินการนํารถมาลากไป 
     ดําเนินการซํอมแซมตํอไป  ซึ่งทางองค์การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก 
     จะขอความอนุเคราะห์ยืมรถบรรทุกขยะจากเทศบาลตําบลทําเรือ  และ 

องค์การบริหารสํวนตําบลศาลาลอย  มาเก็บขยะกํอน   
ที่ประชุม    รับทราบ 

-  พิจารณาสร๎างบ๎านผู๎ยากไร๎  1  หลัง  งบประมาณ 40,000.- บาท 
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   ขอให๎สมาชิกพิจารณาสํงรายชื่อด๎วยครับ 
(นายสุรพล  บุญมี) 

/สมาชิก..... 
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สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก หมูํที่ 6 ผู๎ยากไร๎คงไมํมีพ้ืนที่เป็นของตัวเอง 
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)  
สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก หมูํที่ 6 หมูํที่  6  ก็จะมีบ๎านน๎าบุญ  นางลออ  ศรีเมฆ 
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)   และนายสังวร  คําถนอม  แตํมีพัฒนาสังคมมาดูแล๎ว 
ที่ประชุม    รับทราบ 
 

รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก  -  แจ๎งการซื้อท่ีดินหมูํที่  7  ของคุณกลอยใจ  ได๎ดําเนินการ 
(นายวินัย  แก๎วโรจน์)   ขยับทํอประปาออกมาแล๎วมาฝังใหมํบริเวณข๎างที่ดินแล๎ว 
     -  แจ๎งตลิ่งพังบริเวณทํอน้ําทิ้งตอนนี้ได๎นําหินใหญํไปลงให๎แล๎วนะครับ 
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   -  เรื่องของตลิ่งพังริมแมํน้ําปุาสัก  หมูํที่  1 และหมูํที่  3  จํานวน 
(นายสุรพล  บุญมี)   500  เมตร  หมูํที่  5 , 7 และหมูํที่  9  จํานวน  500  เมตร 
     และหมูํท่ี  8  จํานวน  500  เมาตร.   เสนอผู๎วําฯ  ไปแล๎วสํวน 

ทางกรมเจ๎าทํา  แจ๎งวําได๎รับงบประมาณแล๎วของหมูํที่  5 , 7 และ  
หมูํที่  9 
-  ขุดลอกบึงสวนพริก  ชํางหมูแจ๎งวําการปัญหาในการประมาณการ 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก  -   เรื่องขยะที่ไปศึกษาดูงานที่บางบัวทอง  ตอนนี้ทางองค์การบริหารสํวน 
(นายวินัย  แก๎วโรจน์)   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได๎มาดําเนินการตรวจสอบแล๎วผํานเกณฑ์แล๎ว   

จะทางผู๎ตรวจสอบถามวําจะสํงเข๎าประกวดหรือไมํ  ผมตอบไปวํา 
ขอปรึกษาคณะผู๎บริหารกํอน 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก หมูํที่ 6 ขอแอสฟัสท์  ลงบริเวณหมูํที่  6 
(นายสุชาติ  เชียงทอง)    
รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก  ครับ  ให๎ลงบริเวณไหน  ขอให๎สมาชิกเขียนคําร๎องไว๎นะครับ 
(นายวินัย  แก๎วโรจน์)    
สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก หมูํที่ 4 แจ๎งไฟฟูาเสียบริเวณทางเข๎าวัดสฎางค์เสีย  ขอให๎ดําเนินการ 
(นายอํานวย  ศรีสวัสดิ์)    ซํอมแซมดว๎ยครับ 
รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก  ครับในระเบียบวาระอ่ืน ๆ  มีสมาชิกทํานมีเรื่องแจ๎งให๎ทราบหรือ 
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข)  ไมํครับ 
รองปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   ขอแจกแบบฟอร์มการสํารวจหมาแมว  และขอให๎สํงแบบคืนภายใน
(นางวิลัดดา  เครํงจริง)   เดือนนี้นะคํะ 
 
 
 

/สมาชิกสภา..... 
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สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก หมูํที่ 6 บางบ๎านมีสุนัขประมาณ  10  กวําตัว  จะขอให๎ชํวยเหลือในการเลี้ยง 
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)    
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   ทราบมาวํามีศูนย์พักพิงบริเวณวัดโตนด  ซึ่งจะมีคําใช๎จํายในการดูแล 
(นายสุรพล  บุญมี) 
รอนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   ครับในระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  อื่น ๆ  (ถ๎ามี)  มีสมาชิกทํานใด 
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข)  มีเรื่องแจ๎งให๎ทราบหรือไมํ  ถ๎ามีไมํมีผลขอปิดประชุมครับ 
ประธาน  ฯ    กลําวปิดประชุมเวลา  11.30  น. 
 

ปิดประชุม    เวลา  11.30  น. 
 
 

                              วีรยา  จิตผํอง 
(นางสาววีรยา  จิตผํอง) 
ผู๎จดรายงานการประชุม 

 
สุรพล  บุญมี 

(นายสุรพล  บุญมี) 
ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานการประชุมประจ าเดือน  มีนาคม  2563 

วันที่  6  มีนาคม  2563  เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

 

เมื่อถึงเวลา  10.00  น.    ประธานที่ประชุม  (นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข  รองนายกองค์การบริหารสํวน
     ตําบลทําเจ๎าสนุก  กลําวเปิดการประชุม  เรียนประธานสภา 
     รองประธานสภา   สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนทําเจ๎าสนุก 
     ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
     -  การประชุมหัวหน๎าสํวนราชการระดับอําเภอ 
     ประจําเดือนมีนาคม  2563  เมื่อวันที่  2  มีนาคม  2563  
     เวลา  09.30  น.  ณ  ห๎องประชุมอําเภอทําเรือ 
     ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 
 

     ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง   พิจารณา 
 
 

     ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  อ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
     เรื่องการประชุมหัวหน๎าสํวนอําเภอทําเรือ  ประจําเดือน 
     มีนาคม   2563  ขอเชิญปลัดชี้แจงในรายละเอียดครับ 
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   เรียนนายกองค์การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก  รองนายก 
(นายสุรพล  บุญมี)   ประธานสภา  รองประธานสภา  และสมาชิก  ทุกทําน 
     วาระประชุมหัวหน๎าสํวนราชการประจําอําเภอ/ศูนย์ปฏิบัติการ 

ปูองกันแก๎ไขปัญหายาเสพติดอําเภอ (ศป.ปส.อ.ทําเรือ)   
ผู๎บริหารท๎องถิ่นรัฐวิสาหกิจ  ผู๎บริหารสถานศึกษา  ครั้งที่  3/2563  
วันจันทร์ที่  2  มีนาคม  2563  เวลา  09.30  น.   
ณ  ห๎องประชุมอําเภอทําเรือ  ชั้น  2  อาคารที่วําการอําเภอทําเรือ 

     ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
     แนะนําตัวข๎าราชการย๎ายมาตําแหนํงใหมํ 
     -  นายโฆษิต  เทพมณี  ปลัดอําเภอ  ย๎ายมาจากอําเภอบางบาล   
     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มาดํารงตําแหนํงปลัดอําเภอ   

ที่อําเภอทําเรือ  โดยผู๎วําราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
มีข๎อสั่งการที่เป็นสาระสําคัญ  ดังนี้ 
 1.พิธีบวงสรวงบุรพกษัตริยาธิราชแหํงกรุงศรีอยุธยา  และ 
พิธีสักกา0ระพระบรมสารีริกธาตุ  เนื่องในการจัดงาน “ยอยศยิ่งฟูา  
อยุธยามรดกโลก”  ประจําปี  2562  ในวันอังคารที่  10  มีนาคม   
2563  ตั้งแตํเวลา  07.00  น. 
 
 

/2. ขอความ..... 
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 2.ขอความรํวมมือทุกภาคสํวน  ประชาสัมพันธ์เชิญชวน 
ข๎าราชการ  พนักงาน  และเจ๎าหน๎าที่ในหนํวยงาน  แตํงกายด๎วยชุดไทย   
ตั้งแตํวันที่  1 – 22  มีนาคม  2563  แตํเนื่องจากงานยอยศยิ่งฟูา 
อยุธยามรดกโลกมีการเลื่อนออกไปเนื่องจากมีการระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรนํา (COVID- 19) 

3.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
ได๎ดําเนินการแล๎วเสร็จ  จํานวน  11  รุํน  รวม  38  แหํง   
จาก  151  แหํง  สําหรับอําเภอตํอไป  ได๎แกํ  อําเภอบางประอิน  
จํานวน  5  รุํน  ระหวํางวันที่  27 กุมภาพันธ์  -  18  มีนาคม  
2563  สําหรบัอําเภอทําเรือเป็นลําดับสุดท๎ายระหวํางวันที่   
22  มิถุนายน  2563 – 1  กรกฎาคม  2563   
 4.ยอดจิตอาสาเดิม (ปี 2560  ถึงเดือนกรกฎาคม  2562) 
จํานวน  55,696  ราย  ยอดจิตอาสาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประจําเดือนกุมภาพันธ์  2563  จํานวน  16  อําเภอ  จํานวน   
1,628  ราย  มียอดจิตอาสาทั้งสิ้น  70,684  ราย 
 5.เผาตอซังข๎าว  ถูกจับ/ปรับแล๎ว  ที่บางซ๎าย  อยุธยา 
 -  การเผาในที่นาถึงเป็นเหตุรําคาญ  ตาม  พรบ. 
การสาธารณสุข  เมื่อมีการเผา  กํอนนี้ อปท.หากพบเหตุ   
ต๎องสํงเรื่องไปจังหวัด   เพื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบพิจารณา   
ซึ่งต๎องใช๎เวลา  และการบังคับกิจกรรมที่เป็นต๎นเหตุรําคาญที่ลําช๎า   
ไมํอาจปูองปรามกิจกรรมต๎นเหตุได๎อยํางรวดเร็ว 
 -  นายภานุ  แย๎มศรี  ผู๎วําราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
ได๎ร๎องขอให๎คณะกรรมการเปรียบเทียบ  ตามกฎหมายสาธารณสุข   
มอบอํานาจให๎  นายกเทศมนตรี/นายก อบต. ให๎มีอํานาจเปรียบเทียบ 
ปรับแทนคณะกรรมการ 
 -  กรณีการเปรียบเทียบปรับของอําเภอบางซ๎าย   
จึงเป็นกรณีบังคับตาม พรบ.การสาธารณสุข   รายแรกของ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 6.ผู๎วําราชการจังหวัดมีนโยบายใหก๎ําหนดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น   
ปูายถนน  ต๎นไม๎  กิ่งไม๎  กอหญ๎าที่ชํารุดรกร๎างที่อยูํในพ้ืนที่ให๎ตัดแตํง 
หรือทําความสะอาด  เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร๎อย  กํอนถึง 
วันงานยอยศยิ่งฟูา  

/7.ขอเชิญ..... 
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 7.ขอเชิญชวนข๎าราชการและประชาชนมาใช๎น้ํามันดีเซล  
B10  และ  B20   
 -  กระทรวงพลังงานมีมาตรการในการเพ่ิมสัดสํวนการใช๎ 
น้ํามันไบโอดีเซล (บี 100)  ในภาคพลังงานให๎เพ่ิมมากขึ้น   
เพ่ือเป็นการชํวยเหลือเกษตรกรผู๎ปลูกปาล์มน้ํามันโดยมีเปูาหมาย 
ในการสร๎างสมดุลปาล์มน้ํามันทั้งระบบของประเทศและได๎กําหนด 
เปูาหมายการใช๎ไบโอดีเซล(บี100) ให๎ได๎ประมาณ 7.0 ล๎านลิตร/วัน   
เลือกให๎น้ํามันดีเซล B10  ซึ่งนอกจากจะมีสํวนชํวยเกษตรกรสวนปาล์มแล๎ว   
ยังชํวยลดฝุุนพิษ  PM  2.5  ชํวยลดการนําเข๎าน้ํามัน  และยังชํวยลดเงิน 
ในกระเป๋าอีกด๎วย  เพราะ  B10  มีราคาถูกกวํา  B7  ถึงลิตรละ  
2  บาท 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมหัวหน๎าสํวนราชการ   
หัวหน๎าหนํวยงานรัฐวิสาหกิจ ฯ  ครั้งที่  2/2563  วันจันทร์ที่   
3  กุมภาพันธ์  2563   
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  เพื่อติดตาม  สืบเนื่อง 
  - ไมํมี – 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา 
4.1  งานยอยศยิ่งฟูาอยุธยามรดกโลก  ประจําปี  2562  ระหวําง 
วันศุกร์ที่  13  มีนาคม  2563  ถึงวันอาทิตย์ที่  22  มีนาคม   
2563   
4.2  กิจกรรมตามโครงการผู๎วําราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
พานายอําเภอกินข๎าวเที่ยงกับนักเรียน  ประจําเดือน  มีนาคม  2563   
 -  กําหนดจัดขึ้นในวันที่  10  มีนาคม  2563   
ณ  โรงเรียนวัดศาลาลอย  ตําบลศาลาลอย  เวลา  10.30  น.   
4.3  พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล   
สมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว  และสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่  9   
ในวันเสาร์ที่  28  มีนาคม  2563 เวลา  15.30  น.  ณ  วัดสะตือ   
ตําบลทําหลวง  
4.4  แผนกําหนดการจัดกิจกรรม  “จิตอาสา”  พัฒนาในโอกาส 
วันสําคัญของชาติไทย  ประจําเดือนมีนาคม  ในวันอังคารที่   
31  มีนาคม  2563  (วนัที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล๎าเจ๎าอยูํหัว)   
ณ  ตลาดน้ําบริษัท  วาไท  อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) 
 

/4.5 การดําเนิน..... 
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4.5 การดําเนินการเพื่อปูองกันและแก๎ไขปัญหาฝุุนละอองขนาดเล็ก   
(PM2.5) โดยให๎ฉีดพํนน้ําบริเวณถนนเพื่อลดฝุุนละออง  
4.6  การดําเนินการเพ่ือปูองกันกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
สายพันธ์ใหมํ   

โดยมีคําแนะนําการปูองกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019  สําหรับผู๎เดินทางไป – กลับ จากพ้ืนที่การระบาด 

     คําแนะนําสําหรับผู๎เดินทาง 
      ปัจจุบัน  องค์การอนามัยโลก ยังไมํแนะนําให๎มีการกําจัดการ
     เดินทางไปยังประเทศใด  อยํางไร  ก็ตามผู๎ที่จะเดินทางไปตํางประเทศ   

ควรตรวจสอบข๎อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019   
ในประเทศนั้น ๆ  กํอน 
ในการประชุมหัวหน๎าสํวนมีเรื่องแจ๎งให๎ทราบเทํานี้ครับ 

ระเบียบวาระที่  2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม    มีมติรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือน  กุมภาพันธ์  2563 
     เม่ือคราวประชุมวันที่  7  กุมภาพันธ์  2563   
 

ระเบียบวาระที่  3    เรื่อง  พิจารณา 
     -  การจัดงานประชุมผู๎ปกครอง 
รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   ขอปรึกษาสมาชิกสภา  ฯ  ทุกทํานครับ  วําจะมีการประชุมผู๎ปกครอง 
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข)  กันหรือไมํครับ   เนื่องจากขณะนี้มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา   

2019  ซึ่งในปีนี้มีเด็กที่จบจากศูนย์เด็กเล็กวัดสฎางค์  จํานวน  18  คน 
และศูนย์เด็กเล็กวัดจงกลณี  จํานวน  3  คน 

สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก หมูํที่  4 ขณะนี้งานตําง ๆ  เชํน  วันอําลา และการจัดงานตํางๆ  ก็ได๎งดกันหมดแล๎ว   
(นายอํานวย  ศรีสวัสดิ์)      
รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   ผมเสนอให๎งดดีกวํานะครับ    เพราะวําตอนนี้ตามวัดตํางๆ   
(นายวินัย  แก๎วโรจน์)    ก็ได๎งดการจัดกิจกรรมตําง ๆ  แล๎ว 
ที่ประชุม    งดการจัดงานประชุมผู้ปกครอง 
 

      -  การปิดศูนย์เด็กเล็กทั้ง  2  ศูนย์ 
รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   ปรึกษาการในเรื่องการเปิดหรือปิดศูนย์เด็กเล็กทั้งสองศูนย์ 
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข)    
สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก หมูํที่  5 ถ๎าหากปิดศูนย์เด็กเล็กแล๎วมีระยะเวลาที่จะเปิดไหมคํะ  เพราะวํา   
(นางสาวเสาวลักษณ์  โพธิ์รุกข์)  ถ๎าหากปิดนานเกินไปผู๎ปกครองก็ไมํมีใครเลี้ยงลูกให๎   
รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   ผมเสนอให๎เปิดครับ  แล๎วให๎ครูดูแลการคัดกรองอยํางเครํงครัด   
(นายวินัย  แก๎วโรจน์)     

/สมาชิก..... 
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สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก หมูํที่  3 เห็นด๎วยกับทํานรองนายกครับ  แตํเสนอให๎มีมาตราการตรวจกํอน 
(นายวรเทพ  ฤทธินาค)   มีการวัดไข๎  เป็นต๎น   
ที่ประชุม    ให้เปิดศูนย์เด็กเล็กก่อน  แล้วประสานกับรพ.สต.   

ด าเนินการส่งเจ้าหน้าที่คัดกรองกับคุณครูผู้ดูแลเด็ก 
      -  การจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจําปี  2563 
รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   มีความคิดเห็นอยํางไรครับ 
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข)    
ที่ประชุม    ให้งดการจัดประเพณีสงกรานต์ประจ าปี  2563   
 

      -  ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกราษฎรผู๎ประสบปัญหาความเดือดร๎อน 
     ยากลําบาก 
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   ตามที่  สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
(นายสุรพล  บุญมี)    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จะดําเนินการพิจารณาให๎การชํวยเหลือ 

ราษฎรผู๎มีรายได๎น๎อย  ประสบปัญหาความเดือดร๎อน  ยากลําบาก   
เพ่ือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
จะได๎ดําเนินการลงพ้ืนที่เยี่ยมบ๎าน  ดําเนินการตามกระบวนการและเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลชํวยเหลือผู๎ประสบปัญหาทางสังคม
ตามภารกจิ  อบต.ละ  10  ราย 

ที่ประชุม    เสนอหมู่ละ  1  คน  และหมู่ที่  1  จ านวน  2  คน   
 

ระเบียบวาระที่  4    เรื่อง  อ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   แจ๎งเมื่อเช๎ามีไฟไหม๎หญ๎าบริเวณ  หมูํที่  6  แล๎วมีบางทํานไมํเปิดบ๎านให๎   
(นายวินัย  แก๎วโรจน์)    จึงขอความอนุเคราะห์สมาชิกสภา ฯ  ทุกทําน  ประชาสัมพันธ์พร๎อม 

ขอความรํวมมือกับเจ๎าหน๎าที่ปูองกันให๎อํานวยความสะอาดด๎วยครับ 
สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก หมูํที่  4 ในเรื่องเพลิงไหม๎  บริเวณหมูํที่  4  มีกอไผํบริเวณนั้นถ๎าไมํมีการดําเนินการ 
(นายอุดม  สุขรัตน์)   การตัดหรือถางบ๎างก็มีเป็นเชื้อเพลิงอยํางดีเลยนะครับ  ทางผมก็อยากให๎ 

มีเครื่องมือหาบหาม  เพราะวําชํวยกันได๎ในเบื้องต๎นกวํารถดับเพลิงจะมา 
รอนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   ครับในระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  อื่น ๆ  (ถ๎ามี)  มีสมาชิกทํานใด 
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข)  มีเรื่องแจ๎งให๎ทราบหรือไมํ  ถ๎ามีไมํมีผลขอปิดประชุมครับ 
ประธาน  ฯ    กลําวปิดประชุมเวลา  11.30  น. 
ปิดประชุม    เวลา  11.30  น. 

                              วีรยา  จิตผํอง 
(นางสาววีรยา  จิตผํอง) 
ผู๎จดรายงานการประชุม 

สุรพล  บุญมี 
(นายสุรพล  บุญมี) 

ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 



รายงานการประชุมประจ าเดือน  เมษายน  2563 
วันที่  7  เมษายน  2563  เวลา  10.00  น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
 

เมื่อถึงเวลา  10.00  น.    ประธานที่ประชุม  (นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ    นายกองค์การบริหารสํวน
     ตําบลทําเจ๎าสนุก  กลําวเปิดการประชุม  เรียนประธานสภา 
     รองประธานสภา   สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนทําเจ๎าสนุก 
     ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
      
     ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 
 

     ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง   พิจารณา 
 
 

     ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  อ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
      
     ขอเชิญปลัดชี้แจ๎งในรายละเอียดของการประชุมครับ 
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   เรียน  นายกองค์การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก  รองนายก 
(นายสุรพล  บุญมี)   ประธานสภา  รองประธานสภา  และสมาชิก  ทุกทําน 
     ตามหนังสือที่  มท.๐๒๓๐|ว  ๒๐๕๖  ลงวันที่  ๕  เมษายน  ๒๕๖๓   

 กระทรวงมหาดไทยขอให๎ทุกจังหวัดเตรียมพร๎อมในการ
ดําเนินการในกรณีศูนย์บริหารสถานการณ์การแพรํระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  ยกระดับการปฏิบัติการ  ดังนี้ 

๑.  จัดเตรียมพ้ืนที่รองรับการกักกันตัวของจังหวัด   
ให๎มีความพร๎อมโดยสามารถพิจารณาใช๎พื้นที่ของภาคเอกชนได๎  
ทั้งในสํวนที่จัดทําเป็นสถานที่กักกันตัว  โรงพยาบาลสนามคลัง 
เก็บอาหาร  เครื่องดื่ม  จุดรับบริจาค  จุดประชาสัมพันธ์ให๎ขําว  
รวมทั้งกําหนดผู๎ให๎ขําวที่ชัดเจน  หากจังหวัดใดมีข๎อกําจัด   
เรื่อง งบประมาณในเชิงปูองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน   
ให๎รีบรายงานกระทรวงมหาดไทยเพ่ือจะได๎ดําเนินการขยาย 
วงเงินตํอไป 

๒.  ชี้แจงทําความเข๎าใจกับประชาชน  และทุกภาคสํวน 
ถึงความจําเป็นในการปฏิบัติการเพื่อยับยั้งการแพรํระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวร๎สโคโรนา  ๒๐๑๙  โดยให๎ประชาชนอยูํในท่ีทํานัก 
ไมํเคลื่อนย๎าย/เดินทาง  อีกทั้งมอบหมายภารกิจหน๎าที่แกํสํวนราชการ/
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ผู๎บริหารท๎องถิ่น ผู๎ปกครองท๎องที่ ถึงภารกิจและ
แนวทางการปฏิบัติงาน  ตลอดจนกําหนดแผนเผชิญเหตุและซักซ๎อม
แนวทางการปฏิบัติให๎มีความเข๎าในรํวมกัน 

/3.วางมาตร..... 
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๓.วางมาตรการควบคุมการกักตุนสินค๎า  โดยเชิญประชุม 
สํวนราชการที่เก่ียวข๎อ  หากพบการกระทําความผิดให๎ดําเนินการ 
ตามกฎหมายโดยเครํงครัด 

๔.  วางแผนจัดระบบการขนสํงสินค๎า  เครื่องอุปโภคบริโภค   
สิ่งของจําเป็นตํอการดํารงชีวิตประจําวันมีการกําหนดจดุบริการอาหาร เครื่องดื่ม  
เพ่ือดูแประชาชนถึงระดับหมูํบ๎าน/ชุมชน  ให๎ชัดเจนและกําหนดอยูํใน
แผนปฏิบัติการทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงกําหนดมาตรการ  ดังนี ้
มาตรการส าหรับผู้ท่ีกลับมาจาก  กทม.  ต่างประเทศ  ประเทศ
เพื่อนบ้าน  หรือพื้นที่เสี่ยง  เช่น  สนามมวย  สนามชนไก่ 

๑.แยกกักตัวเอง  โดยให๎แยกกักตัว  ในที่พัก  และหลีกเลี่ยง 
การใกล๎ชิดผู๎อื่นจนครบ  ๑๔  วัน 

๒.ตรวจวัดไข๎เป็นประจํา  และทําตามคําแนะนําของ
เจ๎าหน๎าที่ 

๓.หากมีอาการปุวย  คือ  มีไข๎  อาการทางเดินหายใจ   
ให๎รีบแจ๎ง  รพ.สต./อสม.  โดยเร็วที่สุด 
มาตรการส าหรับหมู่บ้านและชุมชน 

๑.สวมหน๎ากากกํอนออกจากบ๎าน  โดยกําหนดให๎ทุกคน 
สวมหน๎ากากผ๎า  หรือหน๎ากากอนามัย  ทุกครั้งที่ออกจากบ๎าน 

๒.กําหนดเวลาเข๎าออกหมูํบ๎าน  โดยเฉพาะการไมํละเมิด
ข๎อกําหนดห๎ามออกนอกเคหะสถาน  ๒๒.๓๐  -  ๐๔.๐๐  น. 

๓.มาตรการลดความเสี่ยง  สํงเสริมร๎านค๎าให๎มีมาตรการ 
ลดความเสี่ยงการแพรํเชื้อ 

๔.กําชับผู๎ปกครองดูแลบุตรหลาน  ไมํให๎ออกไปทํากิจกรรม 
ที่เสี่ยงตํอการติดเชื้อ  หรือละเมิด  พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 

๕.สร๎างความเข๎าใจกับชาวบ๎านไมํรังเกียจบุคคลที่แยกกักตัวที่บ๎าน 
มาตรการส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.จัดหาเครื่องวัดไข๎ให๎เจ๎าพนักงานควบคุมโรคติดตํอ
และอสม.  อยํางน๎อยหมูํบ๎าน/ชุมชนละ  ๓  เครื่อง 

๒.สร๎างความเข๎าใจกับประชาชน  โดยประชาสัมพันธ์ 
สร๎างความรับรู๎แกํประชาชน  และร๎านค๎าเพ่ือสร๎างความรํวมมือ 

๓.มอบหมายงานในการเยี่ยมเยือนกลุํมผู๎มีความเสี่ยง  
(ผู๎สูงอายุเกิน  ๗๐ ปี ,  ผู๎มีโรคประจําตัว ,  เด็กเล็กต่ํากวํา  ๕  ปี)  
และประชาชนที่แยกกักตัว  ๑๔  วัน  พร๎อมสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของ อสม./เจ๎าพนักงานควบคุมโรค  

ที่ประชุม      รับทราบ 
/ระเบียบ..... 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒     เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม    มีมติรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือน  มีนาคม  2563 
     เม่ือคราวประชุมวันที่  6  มีนาคม  2563   
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓     เรื่อง  พิจารณา 
-  การจัดงานประเพณีสงกรานต์  ประจําปี  ๒๕๖๓ 

นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   ในการจัดงานประเพณีสงกรานต์คณะผู๎บริหารเสนอขอให๎ยกเลิก 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  เนื่องจากตอนนี้มีเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  ระบาดในประเทศไทย 
     ซึ่งขยายเป็นวงกว๎าง   ที่ประชุมมีความคิดเห็นอยํางไรบ๎างครับ 
ที่ประชุม    เห็นด๎วย 
     -  แจกถุงยังชีพ 
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   ในเรื่องของการแจกถุงยังชีพ  คือ  ในตอนนี้ประชาชนบางสํวน 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  ได๎มีการหยุดงานเป็นจํานวนมาก  ทางคณะผู๎บริหารจึงมีแนวทาง 

ในการแจกถุงยังชีพเพ่ือชํวยเหลือพ่ีประชาชนภายในเขตตําบลทําเจ๎าสนุก  
ซึ่งในถุงยังชีพจะประกอบด๎วย  ข๎าวสาร  น้ํามันพืช  มามํา  ฯลฯ  เป็นต๎น  
คือเป็นการชํวยเหลือในเบื้องต๎น  คนหาเช๎ากินคํ่าก็มีผลกระทบมาก
เหมือนกัน 

รองนายก  อบต.ทําเจ๎าสนุก  เป็นข๎อเสนอที่ดีนะครับ 
(นายวินัย  แก๎วโรจน์)  
 

ที่ประชุม    เห็นด้วย 
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   ในสํวนแนวทางขอให๎สมาชิกทุกทํานสํารวจครัวเรือน  บ๎านเชํา   
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  หรืออีกกรณีคือมีตัวบ๎าน และมีบ๎านเลขที่แตํไมํมีคนอาศัยอยูํ   

ก็ขอให๎ตัดออก  หรือมีตัวบ๎าน  มีคนอยูํแตํไมํมีบ๎านเลขที่  เป็นต๎น 
ระเบียบวาระที่  4    เรื่อง  อ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   ในระเบียบวาระอ่ืน  ๆ  มีทํานจะแจ๎งให๎ทราบหรือไมํ   
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  ถ๎าไมํมีผมขอปิดประชุมครับ 
 

ประธาน  ฯ    กลําวปิดประชุมเวลา  11.40  น. 
ปิดประชุม    เวลา  11.40  น. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

วีรยา  จิตผํอง 
 (นางสาววีรยา  จิตผํอง) 
ผู๎จดรายงานการประชุม 

 

สุรพล  บุญมี 
 (นายสุรพล  บุญมี) 

ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 



รายงานการประชุมประจ าเดือน  พฤษภาคม  2563 
วันที่  8  พฤษภาคม  2563  เวลา  10.00  น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
 

เมื่อถึงเวลา  10.00  น.    ประธานที่ประชุม  (นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ    นายกองค์การบริหารสํวน
     ตําบลทําเจ๎าสนุก  กลําวเปิดการประชุม  เรียนประธานสภา 
     รองประธานสภา   สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนทําเจ๎าสนุก 
     ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
     -  การประชุมหัวหน๎าสํวนราชการระดับอําเภอ 
     ประจําเดือนพฤษภาคม  2563  เมื่อวันที่  7  พฤษภาคม  2563  
     เวลา  09.30  น.  ณ  ห๎องประชุมอําเภอทําเรือ 
     ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 
 

     ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง   พิจารณา 
 
 

     ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  อ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
     เรื่องการประชุมหัวหน๎าสํวนอําเภอทําเรือ  ประจําเดือน 
     พฤษภาคม  2563  ขอเชิญปลัดชี้แจงในรายละเอียดครับ 
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   เรียนนายกองค์การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก  รองนายก 
(นายสุรพล  บุญมี)   ประธานสภา  รองประธานสภา  และสมาชิก  ทุกทําน 
     วาระประชุมหัวหน๎าสํวนราชการประจําอําเภอ/ศูนย์ปฏิบัติการ 

ปูองกันแก๎ไขปัญหายาเสพติดอําเภอ (ศป.ปส.อ.ทําเรือ)   
ผู๎บริหารท๎องถิ่นรัฐวิสาหกิจ  ผู๎บริหารสถานศึกษา  ครั้งที่  5/2563  
วันพฤหัสบดีที่ 7  พฤษภาคม  2563  เวลา  09.30  น.  เวลา  
09.30 น.  ณ  ห๎องประชุมอําเภอทําเรือ  ชั้น  2 
แนะนําตัวข๎าราชการใหมํ 
-  นายชยากร  โรจนี  ปลัดอําเภอย๎ายมาจากอําเภอบางซ๎ายมาเป็น
ปลัดอําเภอทําเรือ  ฝุายงานปกครอง 
-  นางสาววรินทร  ทิพย์คํา  ปลัดอําเภอย๎ายมาจากอําเภอ
พระนครศรีอยุธยามาเป็นปลัดอําเภอทําเรือฝุายงานทะเบียน 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1  การจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือชาวอยุธยาผู้ประสบภัยปัญหา 
ภัยโควิด- 19 
 ตามที่เกิดการแพรํระบาดของโรคติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
2019  ทําให๎ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได๎รบัความ
เดือดร๎อนสํงผลกระทบตํอการดําเนินชีวิตประจําวันและการประกอบ
อาชีพทุกสาขาอาชีพทุกกลุํมอายุ  ผลกระทบโรคโควิด – 19   
อาจทําให๎เด็กเกิดใหมํของจังหวัดพระนครศรีอยุธาที่พํอแมํตกงาน/ 

/ขายของ..... 
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ขายของไมํได๎/งานรับจ๎างหดหาย  ฯลฯ  สํงผลให๎แมํลูกอํอนเสี่ยงขาด
อาหารเพ่ือสร๎างน้ํานมที่ดี  หรือไมํมีน้าํนมที่จะให๎ลูก  ทั้งนี้  คาดวํา
เด็กที่เกิดในชํวงวันที่  1  มกราคม  -  31  พฤษภาคม  2563   
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีประมาณ  3,000  คน  
ดังนั้น  เพื่อให๎การชํวยเหลือชาวอยุธยาผู๎ได๎รับผลกระทบจากแพรํ
ระบาดของโรคโควิด-19    ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
จึงได๎จัดตั้งกองทุนชํวยเหลือชาวอยุธยาผู๎ประสบปัญหาภัยโควิด – 19  
โดยมุํงหมายมอบเงินให๎แมํลูกอํอนที่มีเด็กเกิดใหมํคนละ  1,000.- บาท  
เพ่ือหนุนเสริมให๎แมํไมํขาดอาหารเพื่อมีน้ํานมคุณภาพดีให๎ลูกและ
สามารถจัดหามนให๎ลูกได๎หากจําเป็น 
1.2  ประกาศพนักงานเจา้หนา้ที่ตามพระราชบัญญัติส ารวจการกัดตุน
โภคภณัฑ์  พ.ศ.  2597  ในเขตท้องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย  ประธานคณะกรรมการ
สํารวจการกักตุนโภคภัณฑ์  ได๎ลงนามในคําสั่งและประกาศ
คณะกรรมการสํารวจการกักตุนโภคภัณฑ์แล๎วและได๎ประกาศ 
ในกิจจานุเบกษาเรียบร๎อยแล๎ว  เมื่อวนที่  14  เมษายน  2563 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได๎ออกประกาศพนักงานเจ๎าหน๎าที่
ตามพระราชบัญญัติสํารวจการกักตุนโภคภัณฑ์  พ.ศ.  2497  ในเขตท๎องที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง  การแจ๎งปริมาณและสถานที่เก็บโภคภัณฑ์  
และห๎ามการยักย๎ายโภคภัณฑ์ออกจากสถานที่เก็บหรือเปลี่ยนแปลง
สภาพของโภคภัณฑ์  ประกาศ  ณ  วันที่  28  เมษายน  2563   
โดยโภคภัณฑ์ท่ีหนักงานเจ๎าหน๎าที่ประสงค์จําทําการสํารวจการกักตุน
โภคภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติสํารวจการกักตุนโภคการกักตุนโภคภัณฑ์  
พ.ศ.  2497  แบํงออกเป็น  5  หมวด  32  ชนิด  ได๎แกํ   
1.  ยารักษาโรค  2.เวชภัณฑ์เกี่ยวกับยารักษาโรค  3.  อาหาร   
4.น้ําดื่ม  5.สินค๎าอ่ืน ๆ  ที่จําเป็นตํอการอุปโภคบริโภคใน
ชีวิตประจําวัน  ให๎บุคคลซึ่งเป็นเจ๎าของหรือผู๎ครอบครองโภคภัณฑ์ 
ที่กําหนดไว๎ในประกาศดังกลําวแจ๎งปริมาณการครอบครองและ
สถานที่เก็บโภคภัณฑ์ตํอนายอําเภอท๎องที่ภายใน 7 วัน  นบัแตํ 
วันออกประกาศ 
1.3 แนวทางการบริหารความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก
มาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019   
จากฐานข้อมูลในระบบ  Thai  QM 
 

/ตามท่ี..... 
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 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย  โดยกรมการปกครองได๎จัดทํา
ระบบการสํารวจผู๎ได๎รับผลกระทบจากมาตรการปูองกันแก๎ไขปัญหา
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  โดยเป็นการเพิ่มเติมจากฐานข๎อมูล
ในระบบ  Thai  QM  กระทรวงมหาดไทยได๎ประมวลแนวทางการ
บริหารความชํวยเหลือในระดับพื้นท่ี  ดังนี้ 
 1.3.1  ระดับจังหวัด 
 ให๎ที่ทําการปกครองจังหวัดประมวลและตรวจสอบข๎อมูล ฯ  
ที่ได๎จากการสํารวจเป็นประจําทุกสัปดาห์  จัดหมวดหมูํประเภทของ
ความต๎องการความชํวยเหลือ ฯ  ทั้ง  15  ด๎าน  เพ่ือเป็นข๎อมูลให๎ 
ผู๎วําราชการจังหวัดบูรณาการความรํวมมือกับทุกภาคสํวน   
กําหนดแนวทางการให๎ความชํวยเหลือในระดับจังหวัด 
 1.3.2  ระดับอําเภอ   
 ให๎ที่ทําการปกครองอําเภอประมวลและตรวจสอบข๎อมูลฯ 
ที่ได๎จากการสํารวจเป็นประจําทุกสัปดาห์  และจัดหมวดหมูํประเภท
ของความต๎องการความชํวยเหลือ ฯ  ทั้ง  15  ด๎าน  เพ่ือเป็นข๎อมูล 
ในนายอําเภอบูรณากาวามรํวมมือทุกภาคสํวน  กําหนดแนวทางการ
ให๎ความชํวยเหลือในระดับอําเภอ 
 1.3.3  ระดับตําบล   
 ให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในพื้นท่ี  พิจาณากําหนดแนว
ทางการให๎ความชํวยเหลือตามหน๎าที่และอํานาจ  โดยเฉพาะ  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยคําใช๎จํายเพื่อชํวยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.  2560  
และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติมรวมถึงระเบียบ  กฎหมายที่เก่ียวข๎องโดยให๎
พิจารณากลุํมผู๎ได๎รับผลกระทบ ฯ  จากระบบ Thai  QM เป็นสําคัญ 

1.3.4  ระดับหมูํบ๎าน 
ให๎คณะกรรมการหมูํบ๎าน (กม.)  หรือคณะกรรมการกลาง

หมูํบ๎านอาสาพัฒนาและปูองกันตนเอง (อพป.) ประสานการปฏิบัติ
รํวมกับหนํวยงานในระดับตําบลและอําเภอในด๎านฐานข๎อมูล ฯ และ
แนวทางการให๎ความชํวยเหลือ  เพ่ือให๎การชํวยเหลือประชาชนใน
ระดับหมูบํ๎านเป็นไปอยํางถูกต๎องตรงตามกลุํมเปูาหมายผู๎ได๎รับ
ผลกระทบฯ เกิดความทั่วถึง ครอบคุลม ไมํซ้ําซ๎อนและมีประสิทธิภาพ 

     1.4 กรมการปกครองแจ๎งวํา มีการเผยแพรํขําวสารสื่อออนไลน์วํา   
     กํานัน ผู๎ใหญํบ๎าน ในหลายพื้นที่เรียกเก็บคําเอกสารในการสํารวจ 

ความเดือดร๎อนจากประชาชนในพ้ืนที่  และมีการรับจ๎างลงทะเบียน 
ออนไลน์ทําให๎เกิดความเสื่อมเสียตํอภาพลักษณ์ขององค์กร   

/ดังนั้น..... 
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ดังนั้น  เพ่ือให๎การปฏิบัติหน๎าที่เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ   
ขอให๎อําเภอดําเนินการ ดังนี้ 
 1.4.1 ขอให๎อําเภอสร๎างการรับรู๎ถึงวัตถุประสงค์ของ  
การสํารวจข๎อมูลผู๎ได๎รับผลกระทบจากมาตรการปูองกันและ  
แก๎ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ผํานกลไกและ  
ชํองทางการสื่อสารตําง ๆ  เชํน  หอกระจายขําวประจําหมูํบ๎าน  
 1.4.2 ดูแลให๎คําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติหน๎าที่ของกํานัน   
ผู๎ใหญํบ๎าน  และคณะกรรมการหมูํบ๎านโดยใช๎ความระมัดระวังและ 
การวางตัวที่เหมาะสม  ทั้งนี้  กรณีพบวํามีการดําเนินการที่ไมํชอบ 
ด๎วยกฎหมาย  ขอให๎อําเภอดําเนินการตามกฎหมายกับผู๎กระทํา 
ความผิดและผู๎เกี่ยวข๎อง 
1.5 แนวทางการปฏิบัติในการเลือกผู๎ใหญํบ๎านในสถานการณ์การ 
แพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  ในพ้ืนที่จังหวัด 
 1.5.1  กรณีนายอําเภอยังมิได๎ประกาศการเลือกผู๎ใหญํบ๎าน   
ให๎นายอําเภอรายงานผู๎วําราชการจังหวัดเพ่ือขอเลื่อนการประกาศ 
การเลือกตั้งผู๎ใหญํบ๎านไปจนกวําสถานการณ์การแพรํระบาดของโรค ฯ  
ดังกลําว  จะเบาบางลง  หรือเป็นที่ยุติ  หากอําเภอเห็นสมควรจัดให๎มี 
การเลือกผู๎ใหญํบ๎าน  ในนายอําเภอจัดให๎มีการเลือกตั้ง  โดยดําเนินการ 
เลือกผู๎ใหญํบ๎านภายในสามสิบวัน  พร๎อมรายงานจังหวัดทราบ 

1.5.2  กรณีท่ีนายอําเภอได๎ประกาศให๎มีการเลือกผู๎ใหญํบ๎านแล๎ว  
ให๎นายอําเภอรายงานผู๎วําราชการจังหวัด  เพ่ือขอขยายวันเลือก
ผู๎ใหญํบ๎านออกไปจนกวําสถานการณ์การแพรํระบาดของโรค ฯ 
ดังกลําว จะเบาบางลงเป็นที่ยุติ และให๎หยุดการเลือกผู๎ใหญํบ๎านที่
นายอําเภอกําลังดําเนินการอยูํนั้นไว๎ตั้งแตํวันที่นายอําเภอกําหนดวัน
ขอขยาย หากอําเภอเห็นสมควรจัดให๎มีการเลือกผู๎ใหญํบ๎าน  ให๎อําเภอ
ดําเนินการตํอจากขั้นตอนที่หยุดไว๎  และจัดทําประกาศให๎ราษฎร
ทราบ  และกําหนดวันเลือกผู๎ใหญํบ๎าน  เมื่อนับรวมกันวันที่ได๎
ดําเนินการมาแล๎วต๎องไมํเกินสามสิบวัน 
 ***ที่จะให๎ผู๎วําราชการจังหวัดแตํงตั้งเป็นรักษาการแทน 
มาพร๎อมในคราวเดียวกันด๎วย (อํานาจในการแตํงตั้งผู๎รักษาการแทน
เป็นอํานาจของผู๎วําราชการจังหวัด  ตามมาตรา  19  แหํง
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท๎องที่  พระพุทธศักราช 2457) 
 
 

1.6  การบริหาร..... 
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1.6 การบริหารจัดการการทํางานของแรงงานตํางด๎าวป ี 2562 - 2563  
 การผํอนผันให๎แรงงานตํางด๎าว 3 สัญชาติ  (กัมพูชา  ลาว  เมียนมา)  
ที่นายจ๎างหรือผู๎ได๎รับอนุญาตให๎นําคนตํางด๎าวมาทํางานได๎ยื่นบัญชีความ
ต๎องการจ๎างแรงงานตํางด๎าวไว๎แล๎วกับเจ๎าหน๎าที่ภายในวนัที่  31  มีนาคม  
2563  เพ่ือจดทะเบียนให๎แลว๎เสร็จภายในวันที ่ 30  มิถุนายน  2563 
นั้น  บดันี้  คณะรัฐมนตรีได๎มีมติเมื่อวันที่  15  เมษายน  2563  โดย
ผํอนปรนแนวทางการบรหิารจดัการการทํางานของคนตาํงด๎าว ปี  2562 
– 2563  ออกไปอีกจนถึงวันที่  30  พฤศจิกายน  2563 
 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  
หัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกจิ ฯ  ครัง้ที่  
4/2563  วันพุธที่  8  เมษายน  2563 
 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  เพื่อติดตาม  สืบเนื่อง 
         -  ไม่มี – 
 
 
     ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา 
     4.1 แนวงทางปฏิบัติในการบริจาค หรือแจกจ่ายสิ่งของช่วยเหลือผู้ 

ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  
(ฝ่ายส านักงาน) 

ตามที่ได๎มีสถานการณ์การแพรรํะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
2019 ในพ้ืนที่ตําง ๆ  รวมทั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และได๎มีกลุํมบุคคล  
องค์กรภาคเอกชนและภาคสํวนตําง ๆ  มีจิตศรัทธาให๎ความชวํยเหลือ
ประชาชนผู๎ได๎รับความเดือดร๎อนในรูปแบบตําง ๆ  ทั้งการบรจิาคสิ่งของ  
อุปโภคบรโิภค  อาหาร  และเงนิ  รวมทั้งสิน้ของจําเป็นตําง ๆ  ให๎แกํ
ประชาชนผู๎ได๎รับผลกระทบในพ้ืนที่  แตํปรากฏขําวสารวําบางพ้ืนที่มิได๎
จัดระเบียบการรับบริจาค  โดยเว๎นระยะหํางทางสังคม (Sosial  Distancing) 
4.2  ยกเลิกแผนก าหนดการจดักิจกรรม  “จิตอาสา”  พัฒนาในโอกาส
วันส าคัญของชาตไิทย (ส านักงานอ าเภอ) 

ประจําเดือนพฤษภาคม  ได๎แกํ  วันที่  4  พฤษภาคม  2563  
ณ  คลองชลประทาน  24  ขวาและวันที่  30  พฤษภาคม  2563   
ณ  อาคารเอนกประสงค์  หมูํที่  3  ตําบลจําปา 
 

/4.3  ขอเชิญ..... 
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     4.3  ขอเชิญร่วมสนับสนนุเกษตรกรผูเ้ลี้ยงโคนม (ฝ่ายส านกังาน) 
      เนื่องจากเหตุการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019   

โดยการพิจารณาสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นม UHT ไทยเดนมาร์ค ขนาด  
200 มิลลิลิตร  ราคาหีบละ  299  บาท  รวมคําจัดสํงมา   
ณ  ที่วําการอําเภอทําเรือ (จาํนวน 36 กลํอง/หบี) ขั้นต่ํา  100  หีบ   
โดยจะรวบรวมความต๎องการถึงวันที่  25  พฤษภาคม  2563   

     4.4  การรับบรจิาคโลหิต (ฝ่ายส านักงาน) 
      กําหนดจัดขึ้นในวันที่  12  พฤษภาคม  2563  เวลา   

08.30 น. เป็นต๎นไป 
4.5 ค าชี้แจงโครงการประกันภัยข้าวนาปี  ปี  การผลิต  2563  
(ฝ่ายศูนย์ด ารงธรรม) 

      ตามท่ีคณะกรรมการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ 
การเกษตร  (ธ.ก.ส.)  ในการประชุมเมื่อวันที่  29  มกราคม  2563   
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข๎าว (นบช.)  ในการประชุม 
เมื่อวันที่  2  มีนาคม  2563  และคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือ 
วันที่  21  เมษายน  2563  มมีติเห็นชอบโครงการประกันภยัข๎าวนาปี   
ปีการผลิต  2563  มอบหมายให๎ ธ.ก.ส.  เป็นตัวกลางระหวําง 
เกษตรกรผู๎ขอเอาประกันภัยกับผู๎รับประกันภัย  ตามโครงการ 
รับประกันภัยเป็น  2  รูปแบบ  ได๎แกํ  การรับประกันภัยขึ้นพื้นฐาน  
(Tier 1)  และการรับประกันภัยสํวนเพิ่ม (Tler 2)  เพ่ือให๎เกษตรกร 
มีสํวนรํวมในการจํายคําเบี้ยประกันภัย  โดยรัฐบาลและ ธ.ก.ส.   
จะอุดหนุนคําเบี้ยประกันภัยให๎ผู๎ขอเอาประกันภัยเฉพาะการรับ 
ประกันภัยขั้นพ้ืนฐาน (Tier 1)  เพื่อสร๎างแรงจูงใจให๎เกษตรกร 
เข๎าสูํระบบบริหารความเสี่ยงด๎านการผลิตผํานระบบประกันภัย  
และได๎รับความคุ๎มครองจากระบบประกันภัยตามกฎจํานวนมาก   
(Law  of  Large  Nomber) 
ในการประชุมหัวหน๎าสํวนราชการก็มีเรื่องแจ๎งให๎รับทราบ  

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม    มีมติรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือน  มีนาคม  2563 
     เม่ือคราวประชุมวันที่  6  มีนาคม  2563   
 

 
 

/ระเบียบวาระที่  3….. 
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ระเบียบวาระที่  3    เรื่อง  พิจารณา 
     -  พิจารณาการชํวยเหลือผู๎ได๎รับผลกระทบกรณีโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   จะสอบถามในเรื่องของพิจารณาชํวยเหลือผู๎ได๎รับผลกระทบกรณี 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  โดยทางองค์การบริหารสํวนตําบล 

ทําเจ๎าสนุก  ต๎องดําเนินการจัดทําประกาศซึ่งในประกาศจะมีข๎อความ 
และมีหลักเกณฑ์คราวๆ  ดังนี้ 

     ประกาศ  เรื่อง  การลงทะเบียนขอรับความชํวยเหลือผู๎ได๎รับ 
ผลกระทบกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนํา  2019 (โควิด 19) 
 ด๎วยสถานการณ์ปัจจุบันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019   
(โควิด 19)  ได๎มีการแพรํระบาดทั่วทั้งประเทศ  ซึ่งสํงผลกระทบ 
ตํอชีวิตของประชาชนในพื้นที่เป็นวงกว๎างทั้งทางตรงและทางอ๎อม   
ประกอบกับมีการประกาศพระราชกําหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์กรณีฉุกเฉิน  พ.ศ.  2548  และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
ได๎มีมาตรการเรํงดํวนในการปูองกันวิกฤตการเรํงดํวนในการปูองกัน 
วิกฤตการณ์โรคติดตํอไวรัสโคโรนา  2019 (โควิด  19)   
ให๎ปิดสถานที่ที่เสี่ยงตํอการคิดตํอโรคในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เป็นการชั่วคราว  จนกวําสถานการณ์จะคลี่คลาย  รวมทั้งกําหนด 
มาตรการตําง ๆ  เพ่ือให๎ประชาชนและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องปฏิบัติ 
ในการควบคุมการแพรํระบาดของโรค 
 เพ่ือให๎การชํวยเหลือประชาชนผู๎ได๎รับผลกระทบกรณี 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019   (โควิด  19)  เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย   
อาศัยอํานาจตามข๎อ  12  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย 
คําใช๎จํายเพื่อชํวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน๎าที่  พ.ศ.  2560   
และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม  จึงประกาศรับลงทะเบียนขอรับความชํวยเหลือ 
ผู๎ได๎รับผลกระทบการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (โควิด 19)   
ในเขตเทศบาล/องค์การบริหารสํวนตําบล..................  โดยมีคุณสมบัติ 
และหลักเกณฑ์  ดังนี้   

1. เป็นหัวหน๎าครัวเรือนหรือตัวแทนของครัวเรือนที่มีชื่ออยูํ 
ในทะเบียนบ๎าน 

2. มีสัญชาติไทย  และเป็นผู๎ที่มีอายุ  18  ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  
(ต๎องไมํเป็นนักเรียน  นิสิต  นักศึกษา  เจ๎าหน๎าที่ของรัฐ  ข๎าราชการ
บํานาญ  หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ  หรือท่ีได๎รับคําจ๎าง  คําตอบแทน
รายเดือนจากหนํวยงานของรัฐ) 

3.เป็นผู๎ที่..... 
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3. เป็นผู๎ที่มีชื่อที่อยูํในทะเบียนบ๎านในเขตเทศบาลตําบล/

องค์การบริหารสํวนตําบล................กํอนวันประกาศลงทะเบียน 
4. เป็นผู๎ได๎รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา  2019  (โควิด 19)  ซึ่งสํงผลกระทบตํอชีวิต  ความเป็นอยูํ 
การประกอบอาชีพ  และรายได๎ภายในครอบครัว  ทําให๎ภาระ 
คําใช๎จํายไมํเพียงพอตํอการดํารงชีพ 
 5. ให๎ได๎รับความชํวยเหลือตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ   
1  สิทธิตํอ 1  ครัวเรือน  (ตามหลักฐานทะเบียนราษฎร์) 
 6. ไมํเป็นครัวเรือนเกษตรกรที่ได๎รับเงินชํวยเหลือเยียวยา 
จากหนํวยงานของรัฐ 

      ทั้งนี้  สามารถลงทะเบียนขอรับความชํวยเหลือได๎ที่สํานักงาน 
เทศบาลตําบล/องค์การบริหารสํวนตําบล..................ระหวํางวันที่         
พฤษภาคม  2563  ในเวลา  08.30-16.30 น.  โดยผู๎ยืน่ต๎อง 
สวมหน๎ากากอนามัย  เว๎นระยะหําง  2  เมตร  พร๎อมแนบเอกสาร 
ประกอบการลงทะเบียน  ดังนี้ 

1. สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน  พร๎อมรับรองสาํเนาถูกต๎อง  
จํานวน  1  ฉบับ   

2. ทะเบียนบ๎านฉบับเจ๎าบ๎าน  (ฉบับจริง)  พร๎อมสําเนาทะเบียนบ๎าน
รับรองสําเนาถูกต๎อง  จํานวน  1  ฉบับ 

3. สําเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอ่ืน โดยชื่อ
บัญชีต๎องเป็นชื่อเดียวผู๎ยื่นคําขอลงทะเบียน  พร๎อมรับรองสําเนา
ถูกต๎อง  จํานวน  1  ฉบับ  (คําธรรมเนียมโอนเงินขึ้นอยูํกับธนาคาร
เจ๎าของบัญชี) 

4. หนังสือมอบอํานาจ  กรณีตัวแทนเจ๎าบ๎าน  พร๎อมสําเนา
บัตรประจําตัวเจ๎าบ๎านที่รับรองสําเนาถูกต๎องแล๎ว  จํานวน  1  ฉบับ 

     ซึ่งเอกสารที่แจกให๎ทุกทํานเป็นรายละเอียดคราว  ๆ ที่ทางองค์การบริหารสํวน 
ตําบลต๎องดําเนินการจัดทําครับ 

ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   ในการประชุมผู๎บริหารองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ครั้งที่  4/2563 
(นายสุรพล  บุญมี)   เมื่อวันที่  29  เมษายน  2563  เวลา  13.30  น.   
     ผํานทางระบบ  Applition  ZOOM  Cloud  Meeting   
     แจ๎งเรื่อง  ซักซ๎อมแนวทางการให๎ความชํวยเหลือประชาชน 

ด๎านการสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
 

/กระทรวง..... 



 
- 9 - 

 
      กระทรวงมหาดไทยได๎ซักซ๎อมแนวทางการให๎ความชํวยเหลือ 

ประชาชนด๎านการสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์กรปกครอง 
สํวนท๎องถิ่น  กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019   ดังนี้ 

      1  กําหนดให๎คณะกรรมการชํวยเหลือประชาชนของ 
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ปิดประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได๎รับ 
ความชํวยเหลือ  ณ  สํานักงานองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น   
ปิดประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได๎รับความชํวยเหลือ   
ณ  สํานักงานองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  สถานที่กลาง  และ 
ที่ทําการหมูํบ๎าน  ชุมชนให๎ทราบ  เมื่อได๎ดําเนินการปิดประกาศ 
เรียบร๎อยแล๎ว  ให๎สามารถชํวยเหลือประชาชนได๎ทันทีโดยไมํต๎องรอ 
ให๎ครบสิบห๎าวัน 

      2.  การชํวยเหลือประชาชนด๎านการสํงเสริมและ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (โควิด  19)   
ถือเป็นกรณีมีความจําเป็นเรํงดํวนหากไมํดําเนินการแก๎ไขจะกํอให๎เกิด 
ความเสียหายตํอราชการหรือประชาชน  องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
ไมํต๎องจัดทําเป็นแผนพัฒนาท๎องถิ่น 

      ตามท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได๎แจ๎งซักซ๎อมแนวทาง 
ปฏิบัติการให๎ความชํวยเหลือประชาชนด๎านการสํงเสริมและพัฒนา 
คุณภาพชีวิตเพ่ือให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสามารถชํวยเหลือ 
ประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (โควิด 19)   
ให๎ทันตํอเหตุการณ์  และถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน  และ 
เพ่ือให๎การดําเนินการให๎ความชํวยเหลือประชาชนด๎านการสํงเสริม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็นไปอยําง 
มีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตามข๎อ  4  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วําด๎วยการรับเงินการเบิกจํายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน   
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.  2547   
และคําสั่งกระทรวงมหาดไทย  ที่  181/2548  ลงวันที่   
29  มีนาคม  2548  เรื่อง  การมอบอํานาจให๎ผู๎วําราชการ 
จังหวัดปฏิบัติราชการแทน  ผู๎วําราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จึงยกเว๎นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการรับเงิน 
การเบิกจํายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงิน 
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.  2547  และคําสั่ง
กระทรวงมหาดไทย  ที่  81/2548  ลงวันที่ 29  มีนาคม  2548  
 

/เรื่อง..... 
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เรื่อง  การมอบอํานาจให๎ผู๎วําราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน   
ผู๎วําราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จึงยกเว๎นการปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการรับเงินการเบิกจํายเงิน   
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์การ
ปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.  2547  ข๎อ  89  ให๎องค์กรปกครอง 
สํวนท๎องถิ่นสามารถนําเงินสะสมไปใช๎จํายในการให๎ความชํวยเหลือ
ประชาชนด๎านการสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา  2019  และเมื่อได๎ดําเนินการชํวยเหลือประชาชน 
ไปแล๎วรายงานผลการดําเนินการตามแบบรายงานให๎จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาทราบ 
และได๎มีการซักถามพัฒนาความม่ันคงของมนุษย์วําผู๎ที่ได๎รับเงิน   
5,000  บาท  หรือเกษตรกรมีสิทธิ์ได๎รับอีกหรือไมํ  และจะเป็นการ 
ซ้ําซ๎อมหรือไมํ 

นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   จํายไมํเกิน  2,000.-  บาท/ครัวเรือน  ครอบครัวขยายไมํได๎   
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  ทุกทํานวําอยํางไรครับ 
กํานันตําบลทําเจ๎าสนุก   ครัวเรือนที่ไมํได๎เป็นข๎าราชการ  แตํได๎รับ 5,000.-  บาทแล๎ว 
(นางนิธิภรณ์  เปาจีน)   คือมีแนวทางอยํางไรบ๎างคํะ 
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   ข๎อนี้ยังเป็นประเด็นอยูํวําเป็นการรับซ้ําซ๎อนหรือไมํครับ 
(นายสุรพล  บุญมี)   เพราะวําบางที่จะจําย  1,000.-  บาท  บางที่จะจําย   

2,000.-  บาท  วันนี้เวลา  13.00  น.  ทางอําเภอขอเชิญประชุม
เพ่ือหาแนวทางในการดําเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                          

นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   วันนี้มีการนัดประชุมเพ่ือหารือแนวทางให๎การปฏิบัติ   
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  เพราะวําที่ทราบคือ  อบต.  และเทศบาล  บ๎างทีได๎ดําเนินการสํารวจ 

กันแล๎วครับ  และทาง  อบจ.  มีงบประมาณสนับสนุนชํวยเหลือ 
บาง อปท.ที่มีงบประมาณเงินสะสมไมํมาก 

ผู๎ใหญํบ๎าน  หมูํที่  6    กรณีเจ๎าบ๎าน  เสียชีวิตไปแล๎วไมํมีเจ๎าบ๎านสํงตัวแทนมารับได๎ไหมครับ 
(นายยงยุทธ์  จุลศิลป์)   เชํน  ลูก หรือหลาน 
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   ให๎ผู๎ใหญํบ๎านรับรองมาก็ได๎ครับ 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)   
กํานันตําบลทําเจ๎าสนุก   ที่บอกวําเป็นการซ้ําซ๎อนนั้นคือ ตอนลงทะเบียน 5,000.- บาท 
(นางนิธิภรณ์  เปาจีน)   ไมํได๎เพราะวําเป็นเกษตร  และในตอนนี้ก็กําลังหารือแนวทาง 

การชํวยเหลือเกษตรกร 
สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก หมูํที่ 8 ไมํนําจะเป็นการซ้ําซ๎อนนะคํะ  เพราะวําเป็นคนละหนํวยงานกัน 
(นางดาหวัน  ลายภูษา)    
ที่ประชุม    มีมติรอแนวทางการประชุมที่ชัดเจน  แล้วนัดประชุมอีกครั้ง 
 

/นายก..... 
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นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   -  การแจ๎งขอให๎สนามกีฬาอําเภอทําเรือพลตํารวจเอกจักรทิพย์  ชัยจินดา 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  จะมาตรวจเยี่ยมสถานีตํารวจภธูรทําเรือ  วันที่  11  พฤษภาคม  2563   

-  แจ๎งในวันเสาร์ที่  9  พฤษภาคม  2563  วิศวกรมาลงพ้ืนที่
ตรวจสอบบึงสวนพริกเพ่ือดําเนินการทําเข่ือนกันดินบริเวณ 
รอบบึงสวนพริก  จึงขอแจ๎งให๎สมาชิกหมูํที่  9  ทราบครับ 

ที่ประชุม    รับทราบ 
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   ในระเบียบวาระอ่ืน  ๆ  มีทํานจะแจ๎งให๎ทราบหรือไมํ   
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  ถ๎าไมํมีผมขอปิดประชุมครับ 
 

ประธาน  ฯ    กลําวปิดประชุมเวลา  12.00  น. 
ปิดประชุม    เวลา  12.00  น. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

วีรยา  จิตผํอง 
 (นางสาววีรยา  จิตผํอง) 
ผู๎จดรายงานการประชุม 

 

สุรพล  บุญมี 
 (นายสุรพล  บุญมี) 

ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมประจ าเดือน มิถุนายน  2563 
วันที ่ 8   มิถุนายน   2563  เวลา  10.00  น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
 

เมื่อถึงเวลา  10.00  น.    ประธานที่ประชุม  (นายวนัชัย  หิรญัอนันต์สุข    รองนายกองค์การบริหารสวํน
     ตําบลทําเจ๎าสนุก  กลําวเปิดการประชุม  เรียนประธานสภา 
     รองประธานสภา   สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนทําเจ๎าสนุก 
     ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
     -  การประชุมหัวหน๎าสํวนราชการระดับอําเภอ 
     ประจําเดือนมิถุนายน  2563  เมื่อวันที่  4  มิถุนายน  2563  
     เวลา  09.30  น.  ณ  ห๎องประชุมอําเภอทําเรือ 
     ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 
 

     ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง   พิจารณา 
 
 

     ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  อ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
     เรื่องการประชุมหัวหน๎าสํวนอําเภอทําเรือ  ประจําเดือน 
     มิถุนายน  2563  ขอเชิญปลัดชี้แจงในรายละเอียดครับ 
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   เรียนผู๎เข๎ารํวมประชุมทุกทําน  วาระการประชุมหัวหน๎าสํวนราชการ 
(นายสุรพล  บุญมี)   ประจําอําเภอ/ศูนย์ปฏิบัติการปูองกันแก๎ไขปัญหายาเสพติดอําเภอ 

(ศป.ปส.อ.ทําเรือ)  ผู๎บรหิารท๎องถิ่น  รฐัวสิาหกิจ  ผูบ๎ริหารสถานศึกษา  
ครั้งที่  6/2563  วันพฤหัสบดีที่  4  มิถุนายน  2563  เวลา  
09.30  น.  ณ  ห๎องประชุมอําเภอทําเรือ  ชั้น  2 

     ระเบียบวาระก่อนการประชุม   
1. มอบหนังสือสําคัญแสดงหลักฐานการเป็นกํานัน  ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน
ฝุายปกครอง  ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎านฝุายรักษาความสงบ  จํานวน  9  ราย  
ดังนี้ 

     - นางสาวนิพา  สัมฤทธิ์ล๎วน  กํานันตําบลจําปา 
     - นายอรุณ  ศรีประทุม   ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน หมูํที่ 10  ตําบลศาลาลอย 
     - นางอัจฉรา  สอนดี   ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน หมูํที่ 2 ตําบลปากทํา 
     - นางสมถวิล นาคสร๎อย ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน หมูํที่ 8 ตําบลบ๎านรํอม 
     - นางสาวอาภาภัทร ทรัพย์สมบุญ  ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน หมูํที่  6  
     ตําบลทําหลวง 
     - นายธนกร  เสือไพร   ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน หมูํที่  8  

ตําบลทําเจ๎าสนุก 
     - นางสาววันวิสา  ธรรมเพ็ชร์   ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน  หมูํที่  8   

ตําบลทําเจ๎าสนุก 
 

/-นายจรูญ..... 
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- นายจรูญศักดิ์  สายสมุทร   ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน  หมูํที  5 
ตําบลทําหลวง 
-  นางอารีย์  เกษมุติ   ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน  หมูํที่  7   
ตําบลทําหลวง 
2.  แนะนําตัวข๎าราชการใหมํ 
- นางสาววิไลพร  หงส์หิรัญกุล  เจ๎าพนักงานที่ดิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สาขาทําเรือ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
       -  ไม่มี – 
 

     ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 
     ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ   
     หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯ   ครั้งท่ี  5/2563 
     วันพฤหัสบดีที่  7  พฤษภาคม  2563   
 

     ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  เพื่อติดตาม  สืบเนื่อง 
       - ไม่มี – 
 
     ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา 
     4.1 การบริจาคโลหิต ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 
     -  เมื่อวันที่  12  พฤษภาคม  2563  ณ  โรงเรียนทําเรือ 
     “นิตยานุกูล” มีผู๎บริจาคโลหิต  จํานวน  152  คน   

บริจาคได๎  119  คน  คิดเป็น  47,600  ซีซี    
4.2  กองทุนชํวยเหลือชาวอยุธยาผู๎ประสบภัยโควิด-19   
 ตามท่ีเกิดการแพรํระบาดของโรคโควิด-19 ทําให๎ประชาชน 
ในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได๎รับความเดือดร๎อนสํงผลกระทบ 
ตํอการดําเนินชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพทุกสาขา   
ทุกกลุํมอายุ  ผลกระทบโรคโควิด-19 อาจให๎เด็กเกิดใหมํของ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ที่พํอแมํตกงาน  หรือขายของไมํได๎   
หรืองานรับจ๎างหดหาย ฯลฯ  แมํลูกอํานเสี่ยงขาดอาหารเพ่ือสร๎าง 
น้ํานมที่ดีหรือไมํดี  น้ํานมที่จะให๎ลูก WHO และ UNICEF  แนะนํา 
วําเด็กแรกเกิดถึง  6  เดือน  ควรกินนมแมํอยํางเดียว  ทั้งนี้คาดวํา 
เด็กท่ีเกิดในชํวงวันที่  1  มกราคม -  31  พฤษภาคม  2563  
 

/ของจังหวัด..... 
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ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จึงได๎จัดตั้งกองทุนชํวยเหลือ 
ชาวอยุธยาผู๎ประสบภัยโควิด-19  ขึ้น  โดยมอบเงินให๎แมํลูกอํอน 
ที่มีเด็กเกิดใหมํ  คนละ  1,000.-  บาท  เพ่ือหนุนเสริมให๎แมํ 
ไมํขาดสารอาหารเพ่ือมีน้ํานมคุณภาพดีให๎ลูกและสามารถจัดหานม 
ให๎ลูกได๎หากจําเป็น  มียอดเงินกองทุน ฯ  รวมทั้งสิ้น   
2,713,836.93 บาท  ได๎มอบให๎นายอําเภอทุกอําเภอ เมื่อวันศุกร์ที่   
15  พฤษภาคม  2563  รวม  1,475,000.-  บาท  รวมกับเงิน 
เหลํากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จํานวน  500,000.-  บาท   
และขุดธารน้าํใจกู๎ชีวิตฝุาวิกฤตโควิด-19 จากสภากาชาดไทยอําเภอทําเรือ   
มีแมํลูกอํอนที่คลอดตั้งแตํ  1  มกราคม  -  30  เมษายน  2563   
จํานวน  82  ราย   
4.3 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา  เนื่องในสําคัญของชาติไทย 
 -  ประจําเดือนมิถุนายน  ดังนี้  วันที่  2  มิถุนายน  2563   
ณ  วัดบึง  ตําบลวังแดง  และในวันที่  9  มิถุนายน  2563   
วันอานันทมหิดล  ณ  โรงพยาบาลทําเรือ 
4.4 โครงการตู๎ปันสุข ปันน้ําใจ  คนทําเรือไมํทิ้งกัน  ต๎านโควิด – 19  

 - จํานวนตู๎ปั่นสุขในพื้นที่อําเภอทําเรือ  มีทั้งหมด  13  ตู๎   
ตู๎อยูํทุกตําบล   
4.5 สรุปข๎อมูลผู๎ได๎รับผลกระทบจากมาตรการปูองกันแก๎ไขปัญหา 
เชื้อไวรัส COVID – 19  (Thai QM)  อําเภอทําเรือมีผู๎ได๎รับ 
ผลกระทบ  จํานวน 
7,116  คน  ดังนี้ 
 -  ตําบลศาลาลอย   จํานวน  1,561  คน  
 -  ตําบลหนองขนาก  จํานวน  1,031  คน 

-  ตําบลทําหลวง  จํานวน     344  คน 
 -  ตําบลทําเจ๎าสนุก จํานวน     161  คน 
 -  ตําบลบ๎านรํอม  จํานวน     328  คน 
 -  ตําบลจําปา  จํานวน     399  คน 
 -  ตําบลวังแดง  จํานวน  1,212  คน 
 -  ตําบลปากทํา    จํานวน     955  คน 
 -  ตําบลโพธิ์เอน  จํานวน     861  คน 

     ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  ข้อสั่งการของนายอ าเภอท่าเรือ 
        -  ไม่มี – 
 

     /ระเบียบ..... 
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ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่อง  อ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 

     -  ประมง  แจ๎งวําชํวงนี้เป็นชํวงฤดูวางไขํ  16  มิถุนายน –  
15 กันยายน 2563  จึงขอให๎ห๎ามจับสัตว์ในชํวงเวลานี้ 
-  สวัสดีอําเภอแจ๎งการเกณฑ์ประมาณวันที่  1  สิงหาคม  2563   
ณ  วัดบึง  ตําบลวังแดง  หากมีความชัดเจนจะดําเนินการสํงหนังสือ 
อีกครั้ง 
-  เกษตรอําเภอทําเรือ   

แจ๎งการเตรียมความพร๎อมชํวยเหลือเกษตรกรในชํวงฤดูฝน
อาจมีเกษตรกรผู๎ประสบภัย  ขอให๎เกษตรกรปรับปรุงข๎อมูลในการ
ลงทะเบียนอาจชํวยเหลือจะจํายเฉพาะเกษตรกรที่ลงทะเบียนไว๎
เทํานั้น   

โครงการชํวยเหลือเกษตรในกรณีการระบาดโรคโควิด  
แบํงได๎  3  กลุํม 

1.ขึ้นทะเบียนแล๎วและปรับปรุงข๎อมูลแล๎ว 
2.ทํานาในปี  62  แล๎วยังทําอยูํ 
3.ปลูกพืชภายใน  30  มิถุนายน  2563  

     ในการประชุมหัวหน๎าสํวนราชการประจําเดือนมิถุนายน  2563  
ก็มีเรื่องแจ๎งให๎ทุกทํานทราบครับ  

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม    มีมติรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือน   พฤษภาคม  2563 
     เม่ือคราวประชุมวันที่  8  พฤษภาคม  2563   
 

ระเบียบวาระท่ี  3     เรื่อง   พิจารณา 
     -  ขอความรํวมมือสํารวจเด็กอายุตั้งแตํ  1-3  ปี  ที่อยูํในครอบครัว 

ที่ได๎รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพรํระบาดของโควิด – 19 
รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก  ขอให๎ปลัดชี้แจงในรายละเอียดครับ 
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข) 
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   ด๎วยบ๎านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
(นายสุรพล  บุญมี)   สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษย์  ได๎รับการสนับสนุนนมผงสําหรับ  ดูเม็กซ์   
ดูโกร (รสจืด)  ชํวงวันที่  3  ประจําปีงบประมาณ  2563   
โดยพิจารณาจากกลุํมเปูาหมายที่เป็นเด็กอายุตั้งแตํ  1-3 ปี   
ที่ประสบปัญหาความเดือดร๎อนและประสงค์ท่ีจะขอรับนมผงสําหรับเด็ก  

/ได๎แกํ..... 
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ได๎แกํ  เด็กซ่ึงพํอแมํ  หรือผู๎ปกครองประสบภาวะอยํางใดอยํางหนึ่ง   
ที่ทําให๎ไมํสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวได๎  เชํน  เจ็บปุวย   
พิการ  ต๎องโทษ ฯลฯ  เด็กกําพร๎า  เด็กถูกทอดทิ้ง  ซึ่งมีผู๎ปกครองดูแล   
เด็กในครอบครัวยากจน  ขาดแคลนไมํสามารถเลี้ยงดูเด็กได๎  หรือ 
ได๎รับผลกระทบจากสถานการณ์แพรํระบาดของโควิด – 19 
 ดังนั้น  จึงขอความอนุเคราะห์สํารวจเด็กอายุตั้งแตํ 1-3 ปี  
ในพ้ืนที่รับผิดชอบตามกลุํมเปูาหมายโดยเฉพาะผู๎ที่ได๎รับผลกระทบตามที่ 
กําหนด  จํานวน  10  ครอบครัว  ภายในวันที ่ 15  มิถุนายน  2563   
เพ่ือนําเสนอขอรับสนับสนุนนมผลสําหรับเด็กตํอไป   
เอกสารประกอบการขอรับ  ดังนี้ 
1. หนังสือนําสํงเอกสารที่ออกจากหนํวยงานของทําน  จํานวน  1 ฉบับ 
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบิดา หรือมารดา  หรือผูป๎กครอง 
จํานวน  1 ใบ 
3. สําเนาทะเบียนบ๎านของบิดา หรือมารดา หรือผู๎ปกครอง  จํานวน  1 ใบ 
4.. สําเนาบัตรสวสัดิการของรัฐ (บัตรคนจน) ของบิดา  หรือมารดา หรือ 
ผู๎ปกครอง  (ถ๎ามี)  จํานวน  1 ใบ 
5. สําเนาสูติบัตร หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของเด็ก จํานวน 1 ใบ 
6. สําเนาทะเบียนบ๎านของเด็ก  จํานวน  1 ใบ 
7. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุล  (ถ๎ามี)  จํานวน  1 ใบ 

รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก  ตามหนังสือที่แจ๎งมานั้น  ต๎องการ  10  ครอบครัว 
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข)  ก็ให๎หมูํละ  1  ครอบครัว  และต๎องมี  1  หมูํจะได๎  2  ครอบครัว 
ที่ประชุม    มีมติให้หมู่ที่  6  จ านวน  2  ครอบครัว 
 

รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก  สมาชิกแตํละหมูํที่จะแจ๎งชื่อได๎ไหมครับ 
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข)   
รองประธานสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก  ขอไปสํารวจกํอนครับ 
(นายคมสัน  เทียนดี) 
สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก หมูํที่ 4 เป็นเด็กที่ชื่อไมํอยูํในพ้ืนที่ได๎ไหมครับ 
(นายอํานวย  ศรีสวัสดิ์) 
รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก  เอกสารที่ต๎องใช๎ที่ปลัดแจ๎งมา  คือ 
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข)   1. หนังสือนําสํงเอกสารที่ออกจากหนํวยงานของทําน  จํานวน  1 ฉบับ 

2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบิดา หรือมารดา  หรือผูป๎กครอง 
จํานวน  1 ใบ 
3. สําเนาทะเบียนบ๎านของบิดา หรือมารดา หรือผู๎ปกครอง  จํานวน  1 ใบ 
 

/4.สําเนา..... 
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4.. สําเนาบัตรสวสัดิการของรัฐ (บัตรคนจน) ของบิดา  หรือมารดา หรือ 
ผู๎ปกครอง  (ถ๎ามี)  จํานวน  1 ใบ 
5. สําเนาสูติบัตร หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของเด็ก จํานวน 1 ใบ 
6. สําเนาทะเบียนบ๎านของเด็ก  จํานวน  1 ใบ 
7. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุล  (ถ๎ามี)  จํานวน  1 ใบ 

     ขอให๎เป็นเด็กในพ้ืนที่ครับ พร๎อมแจ๎งรายชื่อภายในวันที่   
10  มิถุนายน  2563  นะครับ  แจ๎งรายชื่อพร๎อมเอกสารให๎กับ 
งานพัฒนาชุมชน 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่อง  อ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
     -  ขอความรํวมมือคัดเลือกผู๎เข๎ารับเครื่องอุปโภคบริโภค 
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก    ด๎วยอําเภอทําเรอ แจ๎งวําวัดพนัญเชิง  วรวิหาร  ได๎กําหนดจัด 
(นายสุรพล  บุญมี)   โครงการมอบเครื่องอุปโภคแกํผู๎ที่ได๎รับความเดือดร๎อนจากภัย 

โรคระบาดโดวิด – 19    สนองตามพระดาํริของเจ๎าพระคุณสมเด็จ 
อริยวงศาคตญาณ  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก   
ที่มีพระบัญชาให๎วัดทั่วราชอาณาจักรซึ่งมีศักยภาพเพียงพอจัดตั้ง 
ศูนย์ชํวยเหลือผู๎ได๎รับผลกระทบจากการแพรํระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019  ทั้งนี้  ได๎กําหนดจัดโครงการระหวํางเดือน 
พฤษภาคม – กรกฎาคม 2563 จํานวน 12 ครั้ง รวม 2,000 ราย   
ณ  วัดพนัญเชิง วรวิหาร โดยอําเภอทําเรือได๎รับจัดสรร จํานวน   
45  ราย  ซึ่งกําหนดเปูาหมายผู๎รับมอบ ฯ  ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

     1. เป็นผู๎ที่ได๎รับความเดือดร๎อนจากภัยโรคระบาด แตํไมํได๎รับสิทธิ์ 
เยียวยาจากหนํวยงานรัฐ 

     2. เป็นผู๎มีรายได๎น๎อย และประสบความยากลําบากในการดํารงชีพ 
     3. ไมํมีความซ้ําซ๎อนในการได๎รับความชํวยเหลือ และกระจายความ 

ชํวยเหลือได๎ครอบคลุม  
      อําเภอทําเรือจึงขอให๎ดําเนินการ ดังนี้ 
     1. คัดเลือกผู๎มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด   

องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นละ  4  ราย   
     2. พร๎อมรายงานให๎อําเภอทราบภายในวันที่  30  มิถุนายน  2563 
     3. อํานวยความสะดวกแกํประชาชนผู๎ได๎รับการคัดเลือก  

ในการเดินทางเข๎ารับเครื่องอุปโภคบริโภค ณ  หอประชุมสงฆ์  
วัดพนัญเชิง  วรวิหาร ในวันอังคารที่  28  กรกฎาคม  2563   
เวลา  14.00 น.   

/ดังนั้น.... 
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ดังนั้น  จึงขอให๎ทุกทํานแจ๎งรายชื่อให๎กับนักพัฒนาชุมชน

ภายในวันที่  30  มิถุนายน  2563 
ที่ประชุม    หมู่ที่  1  ,  3  ,  5 , 8 และ หมู่ที่ 9   สละสิทธิ์ 
     หมู่ที่  2 , 4 ,6  และหมู่ที่  7  ส่งรายช่ือภายใน 
     วันที่  30  มิถุนายน  2563 
 

ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   - แจ๎งต๎นไม๎ล๎มทับบ๎านเรือนประชาชน  จํานวน  2  หลัง 
(นายสุรพล  บุญมี)   ได๎รับแจ๎งเมื่อวันอาทิตย์ที่  7  มิถุนายน  2563   
     และอีกรายหมูํที่  2  กิ่งไผํล๎มทับซาเล๎ง  และหลังบ๎านข๎างเคียง 
ที่ประชุม    รับทราบ 
 

ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   -  แจ๎งรถคันฟูาเสีย  ในเรื่องไฟฟูาจะดําเนินการให๎เรํงดํวน 
(นายสุรพล  บุญมี)   เพราะวําตอนนี้รถคันแคํ  1  คัน 
ที่ประชุม    รับทราบ 
 

สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก หมูํที่ 3 แจ๎งไฟฟูาทางหลวงบริเวณวัดตําหนักพระเจ๎าทรงธรรมดับตลอดแนว 
(นายวรเทพ  ฤทธินาค)    
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   รับทราบครับ 
(นายสุรพล  บุญมี)    
สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสุก  หมูํที่  6 ประชาชนสอบถามเรื่องเงินเยี่ยวยาที่ อบต.สํารวจไปนั้น 
(นายสุชาติ  เชียงทอง)   จะดําเนินการแจกให๎ตอนไหนครับ 
รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก  ตอนนี้หาแนวทางที่ชัดเจนอยูํครับ  เพราะวํา อบต. ข๎างเคียงก็ยัง  
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข)   ไมํมีการให๎ความชํวยเลยครับ 
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   ทราบอีกแนวทาง  คือ  ผู๎ที่ได๎รับเงิน  5,000.- บาท 
(นายสุรพล  บุญมี)   ตามโครงการคนไทยไมํทิ้งกัน  ต๎องตัดรายชื่อออกด๎วยครับ 
สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก หมูํที่ 5 แล๎วกลุํมเปราะบางจะซํ้าซ๎อนหรือไมํคํะ 
(นางสาวเสาวลักษณ์  โพธิ์รุกข์) 
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   กรณีนี้ก็ต๎องตัดออก  เพราะเกิดการซ้ําซ๎อน  ถ๎ามีทํานใดถาม 
(นายสุรพล  บุญมี)   ก็ตอบเลยครับวําตอนนี้ต๎องรอความชัดเจนอีกครั้ง 
     -  ราษฎรหมูํที่  1  ตําบลทําเจ๎าสนุก  แจ๎งวํานิ้วหัวแมํมือขาด 

ได๎รับการรับรองการแพทย์แล๎ว  แตํพัฒนาและความม่ันคงของมนุษย์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไมํออกบัตรผู๎พิการให๎แจ๎งวําไมํเข๎า
หลักเกณฑ์การพิจารณา 
 

/รองวันชัย..... 
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รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   ในระเบียบวาระอ่ืน  ๆ  มีทํานจะแจ๎งให๎ทราบหรือไมํ   
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข)  ถ๎าไมํมีผมขอปิดประชุมครับ 
 

ประธาน  ฯ    กลําวปิดประชุมเวลา  10.50  น. 
ปิดประชุม    เวลา  10.50  น. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

วีรยา  จิตผํอง 
 (นางสาววีรยา  จิตผํอง) 
ผู๎จดรายงานการประชุม 

 

สุรพล  บุญมี 
 (นายสุรพล  บุญมี) 

ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมประจ าเดือน กรกฎาคม  2563 
วันที่  8  กรกฎาคม   2563  เวลา  10.00  น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
 

เมื่อถึงเวลา  10.00  น.    ประธานที่ประชุม  (นายจิรวัฒน ์ พิมพ์สุวรรณ    นายกองค์การบรหิารสํวน
     ตําบลทําเจ๎าสนุก  กลําวเปิดการประชุม  เรียนประธานสภา 
     รองประธานสภา   สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนทําเจ๎าสนุก 
     ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
     -  การประชุมหัวหน๎าสํวนราชการระดับอําเภอ 
     ประจําเดือนกรกฎาคม  2563  เมื่อวันที่  2  กรกฎาคม  2563  
     เวลา  09.30  น.  ณ  ห๎องประชุมอําเภอทําเรือ 
     ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 
 

     ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง   พิจารณา 
 
 

     ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  อ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
 
     เรื่องการประชุมหัวหน๎าสํวนอําเภอทําเรือ  ประจําเดือน 
     กรกฎาคม  2563  ขอเชิญปลัดชี้แจงในรายละเอียดครับ 
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   เรียนผู๎เข๎ารํวมประชุมทุกทําน  วาระการประชุมหัวหน๎าสํวนราชการ 
(นายสุรพล  บุญมี)   ประจําอําเภอ/ศูนย์ปฏิบัติการปูองกันแก๎ไขปัญหายาเสพติดอําเภอ 
     ผู๎บริหารท๎องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  ผู๎บริหารสถานศึกษา  ครั้งที่  7/2563   
     วันพฤหัสบดีที่  2  กรกฎาคม  2563  เวลา  09.30  น. 
     ณ  ห๎องประชุมอําเภอทําเรือ  ชั้น  2 
     ระเบียบวารก่อนการประชุม  มอบหนังสือส าคัญแสดงหลักฐาน 

การเป็น  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง  จ านวน  4  ราย ดังนี้ 
- นายอรุณ  ศรีประทุม   ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่  10   ตําบลศาลาลอย 
- นายธนกร  เสือไทร ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 8  ตําบลทําเจ๎าสนุก 
- นางสาววันวิสา  ธรรมเพ็ชร์  ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 8 ตําบลทําเจ๎าสนุก 
- นางอารีย์  เกษมุติ ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่  7 ตําบลทําเจ๎าสนุก 
แนะน าตัวข้าราชการใหม่ 
- นางสาวฬุริยา  อํุนเดช  นักวิชาการสํงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
สํานักงานเกษตร อําเภอทําเรือ 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   - ไมํมี – 
 
 
 

/ระเบียบ..... 
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ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯ ครั้งท่ี  6/2563  วันพฤหัสบดีที่   
4  มิถุนายน  2563 

     ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  เพื่อติดตาม สืบเนื่อง 
        - ไม่มี – 
 
     ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา 
     .1 กองทุนชํวยเหลือชาวอยุธยาประสบภัยโควิด – 19  
      ตามท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได๎จัดตั้งกองทุนชํวยเหลือ 

ชาวอยุธยาผู๎ประสบปัญหาโควิด – 19  เพ่ือชํวยเหลือเด็กเกิดใหมํ 
ของอยุธยาที่ได๎รับผลกระทบจากการแพรํระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  
2019 ซึ่งเกิดตั้งแตํวันที่  1  มกราคม – 31 พฤษภาคม  2563   
โดยอําเภอทําเรือ  ได๎ดําเนินการสํงมอบเงินพร๎อมชุดธารน้ําใน  
ครั้งที่  1  แกํเด็กที่เกิดตั้งแตํวันที่  1  มกราคม  -  30  เมษายน   
2563  เมื่อวันพุธที่   20  พฤษภาคม  2563  และสํงเมอบเงิน 
พร๎อมชุดธารน้ําใน ครั้งที่  2  เมื่อวันพุธที่  23  มิถุนายน  2563 
รวมจํานวนทั้งสิ้น  111  ราย  เป็นเงิน 111,000.-  บาท 
2  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา  เนื่องในวันสําคัญของชาติไทย 
 -  ประจําเดือนกรกฎาคม  ดังนี้  วันที่  11  กรกฎาคม   
2563  วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ณ  ตลาดทางเข๎าวัดไกํจ๎น 
ตําบลทําหลวง  และในวันที่  28  กรกฎาคม  2563  วันคล๎ายพระราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว  ณ  วันสะตือ  ตําบลทําหลวง 
3 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว   
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  28  กรกฎาคม  2563 
ประดับธงพร๎อมให๎ใสํเสื้อเหลืองทั้งเดือนกรกฎาคม 2563 
4  คนไข๎ในพระบรมราชานุเคราะห์  พระราชานุเคราะห์   
อําเภอทําเรือ  คือ  ผู๎ปุวยโรคพารก์ินสันขอรับไม๎เท๎าเลเซอร์
พระราชทาน  สามารถสมัครได๎ที่อําเภอทําเรือ 
5  เงินเพื่อพิเศษรายเดือน กํานัน  ผู๎ใหญํบ๎าน ฯลฯ 
7  เดือน  หารือกํอนดําเนินการดเงินเพิ่มรายเดือนของ
กระทรวงมหาดไทย  สํานักงบประมาณกระทรวงการคลัง 
งบประมาณรายจํายประจําปี  2564 
6  การจัดให๎มีการเลือกตั้งผู๎ใหญํบ๎าน  

/หมูํที่ 7..... 
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หมูํที่  7  ตําบลศาลาลอย          เลือกวันที่  13  กรกฎาคม  2563 
หมูํที่  6  ตําบลจําปา          เลือกวันที่  20  กรกฎาคม  2563 
หมูํที่  4  ตําบลหนองขนาก       เลือกวันที่  27  กรกฎาคม  2563 
หมูํที่  7  ตําบลบ๎านรํอม           เลือกวันที่  29  กรกฎาคม  2563 
หมูํที่  1  ตําบลหนองขนาก       เลือกวันที่  30  กรกฎาคม  2563 
7. การเตรียมปูองกันและแก๎ไขปัญหาอุทกภัย  ปี  2563 
 -  สภาพภูมิอากาศ  ฤดูฝน  สิงหาคม  ,  กันยายน   
จะมีปริมาณฝนมากข้ึน 
 -  สถานการณ์น้ํา  การบริหารจัดการน้ํา  ยังไมํมีปัจจัย 
ที่กํอให๎เกิดปัญหาอุทกภัย  เมื่อเทียบกับปี  2560  จะมีโครงการ 
ขยายคลองชัยนาท  -  ปุาสัก  ข๎างละ  100  เมตร  แตํมาถึง 
อําเภอทําเรือมีปัญหาในเรื่องขอที่ดินจะใช๎วิธีการขุดลึก 
 -  การเตรียมการด๎านการเกษตร  การชํวยเหลือเฉพาะ 
ผู๎ขึ้นทะเบียน    จึงขอให๎เกษตรกรขึ้นทะเบียนเพ่ือที่ได๎รับความ 
ชํวยเหลือตํอไป 
8  การตรวจเลือกทหารกองเกินเข๎ากองประจําการ   
ปี  2563 
 ด๎วยสัสดีอําเภอแจ๎งวันเลือกทหารกองเกินวันที่   
29  กรกฎาคม  2563  ณ  วัดบึง  ตําบลวังแดง  และตําบล 
ทําเจ๎าสนุกแก๎ไขหมายเรียกในระหวํางวันที่  3 – 9  กรกฎาคม   
2563  จํานวนที่ต๎องการเข๎ารับเป็นทหารเกณฑ์  335  คน 
9.  สภอ.ทําเรือ  แจ๎งมีการทะเลาะวิวาทท่ีตําบลหนองขนากดื่มสุรา 
แล๎วแทงกันเสียชีวิต 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบในการประชุมหัวหน๎าสวํนราชการ ครั้งที่  7/2563 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

     -  ระเบียบวาระการประชุมผู๎บริหารองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
     ครั้งที่  6/2563  ในวันจันทร์ที่  29 มิถุนายน  2563   

เวลา  13.30  น.  ณ  ห๎องประชุมอโยธยา  ชั้น  3  อาคาร  4  ชั้น   
ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
1. การนําเสนอผลงานที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎รับรางวัลเชิดชู 
หรือได๎รับการยกยํอง  หรือผลสําเร็จในการทํางาน    คือ   
องค์การบริหารสํวนตําบลพะยอม  อําเภอวังน๎อย  เรื่องการบริหาร 
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน  มีการตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนในการ 
คัดแยกขยะ  50  บาทตํอคน  พร๎อมีการรับซื้อถึงหน๎าบ๎าน 
โดยให๎ราคาสูงกวําท๎องตลาด 

/2.เทศบาล 
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2. เทศบาลตําบลเชียงรากน๎อย  อําเภอบางปะอิน   มีบริหารจัดการ 
โรงเรียนผู๎สูงอายุ 
3. การจัดเก็บข๎อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)  ด๎วยเครื่องมือ 
อิเล็กทรอนิกส์  ปี  2563 
 กรมการพัฒนาชุมชนได๎รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทย 
ให๎รับผิดชอบการบริหารการจัดเก็บข๎อมูลความจําเป็นพื้นฐาน  (จปฐ.)   
เป็นประจําทุกปี  โดยในปี  2563  กรมการพัฒนาชุมชนกําหนด 
ดําเนินการโครงการบริหารจัดการจัดเก็บข๎อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน  
(จปฐ.)  ด๎วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี  2563  โดยปรับเปลี่ยน 
รูปแบบการจัดเก็บข๎อมูลจากรูปแบบเดิม  เป็นการจัดเก็บข๎อมูล 
วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือลดขั้นตอนลดระยะเวลาในการ. 
จัดเก็บข๎อมูล  สนองนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ 
สังคมของประเทศไปสูํความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน   
ด๎วยเทคโนโลยีดีจิทัล  ซึ่งในปีงบประมาณ  2563   
กรมการพัฒนาชุมชนได๎จัดจ๎างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา   
เป็นผู๎ดําเนินการโครงการจัดเก็บข๎อมูล  จปฐ.  ปี  2563   
และจัดหาอาสาสมัครจัดเก็บข๎อมูล  จปฐ. จํานวนไมํน๎อยกวํา 
ตําบลละ  20  คน  ดําเนินการจัดเก็บข๎อมูล  จปฐ.  ด๎วยเครื่องมือ 
อิเล็กทรอนิกส์  ระหวํางเดือนมิถุนายน  ถึงเดือนกรกฎาคม  2563   
และดําเนินการตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข๎อมูล 
ความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
ภายในเดือนสิงหาคม  2563 
 สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
จึงขอความรํวมมือองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นทุกแหํง  
ในการสนับสนุนการดําเนินโครงการการบริหารการจัดเก็บข๎อมูล 
ความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)  ด๎วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี  2563 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบในการประชุมผู๎บริหารองค์กรปกครองสวํนท๎องถิ่น  . 
ครั้งที่  6/2563 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม    มีมติรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือน   มิถุนายน  2563 
     เม่ือคราวประชุมวันที่  8  มิถุนายน  2563   
 

 
/ระเบียบ..... 
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ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่อง  พิจารณา 
     -  ทําบุญในชํวงเข๎าพรรษา 
นายก  อบต.ทําเจ๎าสนุก   ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก  ทุกทําน 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  รํวมทําบุญทุกวันพระในชํวงเวลาเข๎าพรรษา  ขอปรึกษาทุกทํานวํา 

เริ่มต๎นจากวันมะขามโพลง  วัดจงกลณี  วัดตําหนักภาวนาราม   
วัดตําหนักพระเจ๎าทรงธรรม  และวัดสฎางค์    ทํานผู๎เข๎ารํวมประชุม 
มีความเห็นอยํางไรบ๎างครับ 

ที่ประชุม    เห็นด้วย 
 

ระเบียบวาระท่ี  4    เรื่อง  อ่ืน ๆ   (ถ้ามี) 
นายก  อบต.ทําเจ๎าสนุก   ระเบียบวาระอ่ืน ๆ  มีสมาชิกทํานใดมีเรื่องแจ๎งให๎ทราบหรือไมํครับ 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)   
สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก หมูํที่  4 ขอให๎ดําเนินการตัดหญ๎าหน๎าโค๎งวัดสฎางค์ครับ  เพราะวําตอนนี้  
(นายอํานวย  ศรีสวัสดิ์)   ยาวเยอะมากเลยครับ 
นายก  อบต.ทําเจ๎าสนุก   รับทราบ 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)   
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   แจ๎งสถานะทางการคลัง  เนื่องจากได๎ประชุมประจําเดือนของพนักงาน 
(นายสุรพล  บุญมี)   ได๎รับแจ๎งสถานทางการคลังจาก ผอ.กองคลัง  วําตอนนี้งบประมาณ 

ที่จัดสรรมานั้น  ได๎รับไมํตามเปูาหมายที่ประมาณการไว๎ 
นายก  อบต.ทําเจ๎าสนุก   ขอแจ๎งสมาชิกให๎ทราบ  ในสถานการณ์คลังตอนนี้อยํางที่ปลัดแจ๎งนั้น 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  คือ  ในชํวงนี้ถ๎าโครงการตําง ๆ  ที่ใช๎งบประมาณ  200,000  -   

300,000  บาท  ก็คงจะชะลอไว๎กํอน   
     - แจ๎งการที่จะดําเนินการจัดซื้อที่ดินบริเวณหมูํที่  2  จํานวน  15  ไร ํ
     จํานวน  600,00.-  บาท  ทางเข๎าไรํละ  1,000,000.-  บาท 
     รํวมที่จะต๎องจัดซื้อที่ดินแปลงดังกลําวประมาณ  2,600,000.- บาท 
     ที่จะใช๎ในการกํอสร๎างประปาหมูํที่  2  นั้น  แตํมีชาวบ๎านเกิด 

ความกังวนวําบริเวณนั้นมีการทํานาก็จะมีการฉีดพํนยาตําง ๆ   
แล๎วถ๎านําน้ําบริเวณดังกลําวมาอุปโภคบริโภคจะเกิดอันตรายตํอ 
ผู๎ใช๎ประปาหรือไมํ  คือในการที่จะดําเนินการสร๎างประปาหมูํที่ 2 
ก็เพราะวําตอนนี้ประชากรและครัวเรือนก็เพ่ิมมาขึ้นเกรงวําน้ําประปา 
ที่ใช๎จะไมํพอ  จึงมีความเห็นที่จะสร๎างบริเวณดังกลําวตํอไป 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก หมูํที่  6 สอบถามวําเดือนกรกฎาคม  จะมีการพัฒนาหรือไมํ  
(นางนพวรรณ์  พรมนิมิตร)    

/นายก..... 
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นายก  อบต.ทําเจ๎าสนุก   พัฒนาครับ  สอบถามทํานสมาชิกฯ ทุกทําน  วําจะดําเนินการพัฒนา 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  วันไหนครับ 
สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก หมูํที่  2 เสนอวันที่  26  กรกฎาคม  2563 
(นางอรพิน  รํวมเผําไทย)    
สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก หมูํที่  6 จะดําเนินการเป็นหมูํบ๎าน  หรือจะเป็นภาพรวมของตําบล 
(นางนพวรรณ์  พรมนิมิตร)    
ที่ประชุม    เป็นหมู่บ้าน  ในวันที่  26 กรกฎาคม  2563 
 

นายก  อบต.ทําเจ๎าสนุก   สอบถามเรื่องเสียงไร๎สายตอนนี้เป็นอยํางไรบ๎างครับ 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)   
สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก หมูํที่  8 หมูํที่  8   ตอนนี้ได๎ยินชัดเจนดีคํะ 
(นางดาหวัน  ลายภูษา)    
นายก  อบต.ทําเจ๎าสนุก   คือตอนนี้จะมีการเพ่ิมเสียงไร๎สายอีกประมาณ  5  จุด 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)   
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   ตอนนี้กําลังดําเนินการติดตั้งเสาบ๎างแล๎ว 
(นายสุรพล  บุญมี) 
นายก  อบต.ทําเจ๎าสนุก   แล๎วตอนนี้มีหนังสือแจ๎งให๎ดําเนินการปรับเปลี่ยนการใช๎คลื่นความถี่   
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  จากเดิมใช๎คลื่นความถี่  420.200  MHz    ให๎ปรับเปลี่ยนไปใช๎ 

คลื่นความถี่  430.225  MHz  แล๎วทางผู๎รับจ๎างเสนอราคาเปลี่ยน 
คลื่นความถี่ดังกลําว  จุดละ  5,000.-  บาท  จํานวน  40  ต๎น 

ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   ในการปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่นั้น เขตข๎างเคียงที่จะต๎องดําเนินการ 
(นายสุรพล  บุญมี)   คือ  อบต.จําปา  และเทศบาลตําบลทําเรือ   
ที่ประชุม    รับทราบ 
 

รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก  แจ๎งการประชุมผู๎ใช๎น้ําเกษตรหมูํที่  2  ,  4  ,  6  และหมูํที่  8 
(นายวินัย  แก๎วโรจน์)   สรุป  คือ  ตอนนี้มีผู๎ดูแลน้ําในแตํละสาย  เชํน  สายที่  1  สายที่  2 
     เป็นต๎น  แลว๎ถ๎าชาวนาทํานใดจะขอน้ําก็ขอให๎แจ๎งกับผู๎ดูแลขอแตํละสาย 
     พร๎อมเสนอให๎ลอกคลองเพ่ือให๎น้ําไหลสะดวก  แล๎วเมื่ออาทิตย์กํอน 

น๎าเอี้ยงมาแจ๎งวําน้ําทํวมขังนาข๎าว  เพราะวําน้ําทํวมขังคันดิน 
ผมเลยแนะนําให๎มาเขียนคําร๎อง  เพ่ือดําเนินการเสนอตามขั้นตอน 
ตํอไป   

นายก  อบต.ทําเจ๎าสนุก   มอบรองวินัยเข๎าไปดูพื้นที่กํอน  
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  
 
 

/นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก..... 
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นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   ในระเบียบวาระอ่ืน  ๆ  มีทํานจะแจ๎งให๎ทราบหรือไมํ   
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  ถ๎าไมํมีผมขอปิดประชุมครับ 
 

ประธาน  ฯ    กลําวปิดประชุมเวลา  11.30  น. 
ปิดประชุม    เวลา  11.30  น. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

วีรยา  จิตผํอง 
 (นางสาววีรยา  จิตผํอง) 
ผู๎จดรายงานการประชุม 

 
 

สุรพล  บุญมี 
 (นายสุรพล  บุญมี) 

ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมประจ าเดือน สิงหาคม  2563 
วันที่  7  สิงหาคม   2563  เวลา  10.00  น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
 

เมื่อถึงเวลา  10.00  น.    ประธานที่ประชุม  (นายจิรวัฒน ์ พิมพ์สุวรรณ    นายกองค์การบรหิารสํวน
     ตําบลทําเจ๎าสนุก  กลําวเปิดการประชุม  เรียนประธานสภา 
     รองประธานสภา   สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนทําเจ๎าสนุก 
     ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
     -  ขอเชิญรํวมทําบุญถวายผ๎าพระกฐินพระราชการของ 

กระทรวงมหาดไทย  ประจําปี  2563 
-  การประชุมหัวหน๎าสํวนราชการระดับอําเภอ 

     ประจําเดือนสิงหาคม  2563    เมื่อวันที่  5  สิงหาคม  2563  
     เวลา  09.30  น.  ณ  ห๎องประชุมอําเภอทําเรือ 
     ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 
 

     ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง   พิจารณา 
 
 

     ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  อ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
 
     ขอเชิญปลัดชี้แจงในรายละเอียดครับ 
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   เรียนผู๎เข๎ารํวมประชุมทุกทําน  ระเบียบวาระการประชุมผู๎บริหาร 
(นายสุรพล  บุญมี)   องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ครั้งที่  7/2563  วันพฤหัสบดีที่   

30  กรกฎาคม  2563  เวลา  13.30  น.  ณ  ห๎องประชุมอโยธา 
ชั้น  3  อาคาร  4  ชั้น  ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
-  สรุปการดําเนินการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น   
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการปูองกัน  และเยียวยา  ผลกระทบ 
จากการแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019   
1. อปท.ที่ให๎การชํวยเหลือประชาชน  ข๎อมูล ณ  วันที่   
21  กรกฎาคม 2563   
 1.1 แจกถุงยังชีพ 
 - เทศบาลตําบลปราสาททอง จํานวน  1,216 ครอบครัว 
เป็นเงิน  2,431,401.- บาท 
 - เทศบาลตําบลราชคราม  จํานวน 1,363 ครอบครัว 
เป็นเงิน  394,380.- บาท 
 - อบต.สนามชัย  จํานวน  909  ครอบครัว   
เป็นเงิน  479,952.- บาท 
รวมจํานวน 3,488  ครอบครัว เป็นเงิน  3,305,733.- บาท 
 

/1.2….. 
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 1.2 ให๎เงินชํวยเหลือ 
 - เทศบาลเมืองอโยธา  ครอบครัวละ  2,000.-  บาท  
จํานวน  3,591  ครอบครัว  เป็นเงิน  7,182,000.-  บาท 
 -  เทศบาลเมืองเสนา  ครอบครัวละ  2,000.-  บาท  
จํานวน  753  ครอบครัว  เป็นเงิน  1,506,000.-  บาท 
 -  เทศบาลเมืองลําตาเสา  ครอบครัวละ  2,000.- บาท 
จํานวน  5,311  ครอบครัว  เป็นเงิน  10,622,000.-  บาท 
 -  เทศบาลตําบลเชียงรากน๎อย  ครอบครัวละ  2,000.. บาท 
จํานวน  1,529  ครอบครัว  เป็นเงิน  3,05,000.- บาท 
 -  เทศบาลตําบลภาชี  ครอบครัวละ  2,000   บาท  
จํานวน  947  ครอบครัว  เป็นเงิน  1,894,000.-  บาท 
 -  เทศบาลตําบลบ๎านสร๎าง  ครอบครัวละ  2,000.-  บาท 
จํานวน  2,259 ครอบครัว  เป็ดนเงิน  4,518,000.- บาท 
 - เทศบาลตําบลอุทัย  ครอบครัวละ  2,000  บาท   
จํานวน   1,289  ครอบครัว  เป็นเงิน  2,578,000.-  บาท 
 - อบต.บ๎านช๎าง  ครอบครัวละ  2,000  บาท 
จํานวน  575  ครอบครัว  เป็นเงิน  1,150,000.- บาท 
 - อบต.บางปะหัน  ครอบครัวละ  2,000  บาท 
จํานวน  668  ครอบครัว  เป็นเงิน  1,336,000.-  บาท 
 -  อบต.รางจระเข๎  ครอบครัวละ  2,000  บาท 
จํานวน  527  ครอบครัว  เป็นเงิน  1,054,000.-  บาท 
รวมจํานวน  17,449  ครอบครัว  เป็นเงิน  34,898,000.- บาท 
-  เรื่อง  เรือตัดผักตบชวาและวัชพืช  ออกแบบโดย  องค์การบริหาร
สํวนตําบลแพรกหนามแดง  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 
รายละเอียด 
 1. ขนาดกว๎าง  1.30 ม.  ยาว  3  ม.  สูง  0.40  ม.   
ตัวเรือกํอสร๎างด๎วยวัสดุสเตนเลส  หนา  4  ม.ม. 
 2. เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 12.50  แรงม๎า  พร๎อมชุดเกียร์
ทดและใบตัดฝักตบชวาและวัชพืช 
 3. ราคา  224,000.-  บาท  (ราคาปี  พ.ศ.  2554) 
 4.คุณสมบัติของเรือ  สามารถตัดผักชวาและวัชพืชกอใหญํ 
ซึ่งแรงงานคนไมํสามารถกําจัดขึ้นจากแหลํงน้ําได๎ให๎มีขนาดเล็กลง   
ตักข้ึนจากแหลํงน้ําได๎งําย 
 

/-เรื่อง..... 
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-  เรื่อง  หารือการดําเนินการแก๎ไขปัญหาผักตบชวาขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 จังหวัดนนทบุรีหารือกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น
เกี่ยวกับการดําเนินการแก๎ไขปัญหาผักตบชวาขององค์กรปกครอง 
สํวนท๎องถิ่น  ดังนี้ 
 1.องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสามารถดําเนินการจ๎างเหมา
บริการจัดการผักตบชวาหรือใช๎จํายงบประมาณเป็นคําวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช๎  และน้ํามันเชื้อเพลิงในการกําจัดผักตบชวาในคู  
คลอง  ที่มิใชํอยูํในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎
หรือไมํ  อยํางไร 
 2.กรณีการจัดทําบันทึกข๎อตกลง (MOU)  ขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นกับหนํวยงานที่เก่ียวข๎อง เชํน ชลประทานจังหวัด
หรือกรมเจ๎าทํา  เพื่อดําเนินการกําจัดผักตบชวาในคู  คลองที่มิใชํอยูํ
ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสามารถดําเนินการ
ได๎หรือไมํ  อยํางไร 
กรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎ตอบข๎อหารือจังหวัดนนทบุรี 
สาระสําคัญสรุป  ดังนี้ 
 1.กรณีข๎อเท็จจริงปรากฏวํา  องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมี
อํานาจหน๎าที่ในการแก๎ไขปัญหาผักตบชวาในคู  คลอง  ที่มิได๎อยูํใน
ความรับผิดชอบและได๎ดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข๎องแล๎ว  
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นก็สามารถดําเนินการจ๎างเหมาบริการ
เอกชนที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาดําเนินงานนั้นได๎โดยถือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ  พ.ศ. 2560  ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการจัดซื้อจัด
จ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พงศ.  2560  กฎกระทรวง และ
ประกาศท่ีเกี่ยวข๎อง  โดยให๎เบิกจํายคําจ๎างเหมาบริการจากหมวด
คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ  ประเภทรายจํายเพ่ือให๎ได๎มาซึ่งบริการ 
 2.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2562  มาตรา  50  มาตรา  53  และมาตรา  
56  กําหนดให๎เทศบาลมีหน๎าที่ต๎องทําในเขตเทศบาลในการจัดให๎มี
และบํารุงทางบกและทางน้ํา  และพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารสํวนตําบล  พ.ศ.  2537  แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  
7)  พ.ศ.  2562  มาตรา  67  กําหนดให๎องค์การบริหารสํวนตําบล
มีหน๎าที่ต๎องทําในเขตองค์การบริหารสํวนตําบลในการจัดให๎มีและ
บํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 

/ดั้งนั้น..... 
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 ดังนั้น  องค์การบริหารสํวนตําบลจึงสามารถบํารุงรักษาทาง
น้ํา  เชํน  การกําจัดผักตบชวา  เพ่ือรักษาความสะอาดของทางน้ํา  
เกิดความสะดวกในการใช๎ทางน้ําในการสัญจร  และหากองค์การ
บริหารสํวนตําบลจะไปดําเนินการการบํารุงรักษาทางน้ําที่หนํวยงาน
อ่ืนดูแลอยูํ  ต๎องได๎รับอนุญาตจากหนํวยงานนั้นกํอน 
-  เรื่อง  ขอความรํวมมือสนับสนุนการดําเนินการ “รวมพลังพลเมือง
ตื่นรู๎ชํวยชาติสู๎ภัยโควิด 19” 
 กรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎รับแจ๎งจาก
กระทรวงมหาดไทยวําสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหํงชาติ   
ขอความอนุเคราะห์ประสานงานไปยังองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
ทุกแหํงให๎การสนับสนุนตําบล  และหมูํบ๎าน  ที่มีการจัดทําข๎อตกลง
รํวมหรือธรรมนูญประชาชนสู๎ภัยโควิด  19  หรือธรรมนูญอ่ืน ๆ ที่เกิด
จากการมีสํวนรํวมของประชาชน  และภาคสํวนตําง ๆ  ในพื้นที่  โดย
ใช๎เนื้อหาข๎อตกลงรํวมหรือธรรมนูญประชาชนดังกลําว  เป็นข๎อมูล
ประกอบการจัดทําแผนงานประจําปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
หรือใช๎เป็นกรอบในการสนับสนุนงบประมาณโครงการตําง ๆ ของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท๎องถิ่นหรือพ้ืนที่ได๎ 
-  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามมาตรการปูองกันการแพรํระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  สําหรับหอพักสถานศึกษาและหอพักเอกชน 
 กรมาสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  ได๎รับแจ๎งจากศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพรํระบาด  ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  
กระทรวงมหาดไทย  วํากระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์  โดยคณะกรรมการสํงเสริมกิจการหอพัก  ได๎มีมติเรื่องแนวทาง
ปฏิบัติตามมาตรการปูองกันการแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา  2019  สําหรับหอพักสถานศึกษาและหอพักเอกชน  เมื่อวันที่  
15  มิถุนายน  2563  และขอความอนุเคราะห์ศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 
กระทรวงมหาดไทย  ดําเนินการตามแนวงทางปฏิบัติตามมาตรการ
ปูองกันการแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  สําหรับ
หอพักสถานศึกษาและหอพักเอกชน 
 กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นพิจารณาแล๎ว เพื่อลดความ
เสี่ยงการแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  และดูแล
สวัสดิภาพของนักเรียน นักศึกษา ที่พักอาศัยในหอพักสถานศึกษาและ 
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หอพักเอกชน  จึงขอความรํวมมือจังหวัดแจ๎งองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติตามมาตรการปูองกัน
การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  สําหรบัหอพัก
สถานศึกษาและหอพักเอกชน  ให๎ผู๎ประกอบกิจการหอพัก  ผู๎จัดการ
หอพัก  ผู๎พัก  (นักเรียน  นักศึกษา  และผู๎ปกครอง)  ถือปฏิบัติตาม
แนวทางดังกลําว 
ในการประชุมผู๎บริหารองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ครั้งที่  7/2563 
ก็มีเรื่องแจ๎งให๎ทราบครับ 

ที่ประชุม    รับทราบ 
-  วาระการประชุมหัวหน๎าสํวนราชการประจําอําเภอ/ศูนย์ปฏิบัติการ 
ปูองกันแก๎ไขปัญหายาเสพติดอําเภอผู๎บริหารท๎องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ   
ผู๎บริหารสถานศึกษา  ครั้งที่  8/2563  วันพุธที่  5  สิงหาคม   
2563  เวลา  09.30  น.  ณ  ห๎องประชุมอําเภอทําเรือ  ชั้น  2 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องที่ประธานแจ๎งให๎ที่ประชุมทราบ 
แจ๎งกําหนดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  12  สิงหาคม  2563   
ช่วงเช้า  
เวลา  07.00  น.  พิธีทําบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล 
(ณ  บริเวณหน๎าที่วํากาอําเภอทําเรือ) 
การแต่งกาย 
ข๎าราชการพลเรือน ทหาร ตํารวจ  เครื่องแบบปกติขาว ไมํสวมหมวก 
จิตอาสาพระราชทาน  ชุดจิตอาสาพระราชทาน 
ประชาชน  ชุดสุภาพโทนสีฟูา 
ช่วงเย็น 
เวลา  18.00  น.  พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุํม   
และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  (ณ  บริเวณหน๎าที่วํากาอําเภอทําเรือ) 
การแต่งกาย 
ข๎าราชการพลเรือน ทหาร ตํารวจ  เครื่องแบบปกติขาว ไมํสวมหมวก 
จิตอาสาพระราชทาน  ชุดจิตอาสาพระราชทาน 
ประชาชน  ชุดสุภาพโทนสีฟูา 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมหัวหน๎าสํวนราชการ   
หัวหน๎าหนํวยงานรัฐวิสาหกิจ ฯ  ครั้งที่  7/2563   
วันพุธที่  2  กรกฎาคม  2563 
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ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  เพ่ือติดตาม  สืบเนื่อง 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  แจ๎ง เพื่อทราบ/พิจารณา 
4.1  การดําเนินการปรับปรุงหอประชุม  ที่วําการอําเภอทําเรือ 
ได๎ดําเนินการเสร็จแล๎ว  ระบบเสียง  ระบบไฟ  เร็ว ๆ  นี้ 
จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  พร๎อมดําเนินการรํางกฎระเบียบในการ 
ขอใช๎ห๎องประชุม  ซึ่งขณะนี้ยังไมํมีเครื่องปรับอากาศ  จงึจะขอความอนุเคราะห์ 
จาก อบต.แหํงละ  1  ตัว   ขนาด  48,000  BTU   
4.2  กองทุนชํวยเหลือชาวอยุธยาผู๎ประสบภัยโควิด – 19 
 ตามท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได๎จัดตั้งกองทุนชํวยเหลือ 
ชาวอยุธยาผู๎ประสบปัญหาโควิด – 19  เพ่ือชํวยเหลือเด็กเกิดใหมํ 
ของอยุธยาที่ได๎รับผลกระทบจากการแพรํระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา   
2019  ซึ่งเกิดตั้งแตํวันที่  1  มิถุนายน  -  30  มิถุนายน  2563   
โดยอําเภอทําเรือ  ได๎ดําเนินการสํงมอบเงินพร๎อมชุดธารน้ําใจ   
ครั้งที่  3  แกํเด็กที่เกิดตั้งแตํวันที่  1  มกราคม  - 30  มิถุนายน 
2563  รวมจํานวนทั้งสิ้น  130  ราย  เป็นเงิน  130,000.-  บาท 
4.3  พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล 
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว  และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 
ในรัชการที่  9  ในวันศุกร์ที่  28 สิงหาคม  2563 เวลา 15.30 น. 
ณ  วัดสะตือ  ตําบลทําหลวง  หนํวยงานที่เข๎ารํวม  คือ   
สถานีตํารวจภูธรทําเรือ  สถานีตํารวจภูธรปากทํา   
องค์การบริหารสํวนตําบลโพธิ์เอน  กํานัน  ผู๎ใหญํบ๎าน  ฯลฯ   
ตําบลโพธิ์เอนและประชาชนอําเภอทําเรือ 
4.4 ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการพัฒนาตลาดสินค๎าเกษตร   
ประจําปีงบประมาณ  2563  ณ  ที่วําการอําเภอทําเรือ   
วันที่  10  สิงหาคม  2563  ต๎นกล๎าและผัก  SCG  สนับสนุน 
4.5  อําเภอจัดให๎มีการรับบริจาคโลหิต  ครั้งที่  3/2563   
ในวันอังคารที่  18  สิงหาคม  2563  ตั้งแตํเวลา  08.30  น.   
เป็นต๎นไป  ณ  หอประชุมอําเภอทําเรือ 
4.6 ขอความอนุเคราะห์ดําเนินการแจ๎งสิทธิแกํผู๎เสียหายและจําเลย 
ในคดีอาญา  ยื่นกรมคุ๎มครองสิทธิ์ ยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
4.7  การรับสมัครบุคคลที่ทําหน๎าที่เป็นผู๎ไกลํเกลี่ยและประนอม 
ข๎อพิพาททางแพํง  18  คน  โดยเริ่มวันที่  13  กรกฎาคม  -  
12 สิงหาคม  2563  ไมํเป็นเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ  มีสิทธิได๎รับคําเดินทาง 
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4.8  ติดตามความก๎าวหน๎าการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ 
โรคไข๎เลือดออก  อําเภอทําเรือ  เมื่อปี  2557  จํานวน  2  ราย 
ปี  2558  จํานวน  1  ราย  และปี  2562  จํานวน  1  ราย 
4.9  สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 
ขณะนี้สถานการณ์ได๎คลี่คลายลง ผู๎ที่เดินทางเข๎าในหมูํบ๎านหรือชุมชน 
ต๎องมีการเก็บข๎อมูลตามเดิม 
4.10  ฝุายความมั่นคง 
 4.10.1  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา  เนื่องในวันสําคัญของชาติไทย 
 - ประจําเดือนสิงหาคม  ดังนี้  วนัที่  12  สิงหาคม  2563   
วันแมํแหํงชาติ ณ  วัดบางมํวง  ตําบลโพธิ์เอน   
ในการประชุมหัวหน๎าสวํนราชการประจําอําเภอ ฯลฯ  ครั้งที่  8/2563   
ก็มีเรื่องแจ๎งให๎ทุกทํานครับ 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม    มีมติรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือน   กรกฎาคม  2563 
     เม่ือคราวประชุมวันที่  8  กรกฎาคม  2563 
   

ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่อง  พิจารณา 
       - ไมํมี – 
 
ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่อง  อ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   -  ขอเชิญสมาชิกรํวมเป็นเจ๎าภาพสวดพระอภิธรรมศพ  ลูกน๎าประจวบ 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  เวลา  19.30  น.  ณ  วัดตําหนักพระเจ๎าทรงธรรม 
     -  แจ๎งเปิดประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจําปี  2563 
     วันที่  15  สิงหาคม  2563 
     รายละเอียดงบลงทุนจะมีโครงการตําง ๆ   
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   ในโครงการตําง ๆ  ที่จะเข๎าไว๎ในข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย 
(นายสุรพล  บุญมี)   ประจําปี  2564   

1.โครงการจัดซื้อรถยนต์ 
     2.โครงการติดตั้งระบบกล๎องโทรทัศน์วงจรปิด 
     3.โครงการจัดซื้อรถสามล๎ออเนกประสงค์  (กองชําง  งานไฟฟูา) 
     4.โครงการปรับปรุงคลื่นความถ่ีเสียงไร๎สาย 
     5.โครงการกํอสร๎างทํอลอดเหลี่ยมเพ่ือระบายน้ําพร๎อมถมดิน หมูํที่ 3 
     6.โครงการวางทํอระบายน้ําเพ่ือการเกษตร หมูํที่ 9 
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นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   -  การตั้งซื้อที่ดินเพื่อดําเนินการสร๎างประปา  หมูํที่  2 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  ยังไมํสามารถดําเนินการได๎เนื่องจากไมํได๎อยูํในแผน  แล๎วตอนนี้ 

งบประมาณคํอนข๎างกําจัด   จะมีการโครงการในบ๎างโครงการ 
ที่ยังไมํสามารถดําเนินการ  เชํน  จัดซื้อรถยนต์  เป็นต๎น  เพราะวํา 
เราต๎องดําเนินการใช๎งบประมาณในรายจํายประจํากํอน 
ครับในระเบียบวาระอ่ืน ๆ  มีทํานใดมีเรื่องแจ๎งให๎ทราบหรือไมํครับ 

รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก  ขอแจ๎งการประชุมเม่ือวันที่   5  สิงหาคม  2563   
(นายวินัย  แก๎วโรจน์)   ขอเสนอให๎มีถังขยะใบเล็ก ๆ  แจก  ที่ประชุมเสนอขอให๎ดําเนินการ 
     หมูํที่  2  และหมูํท่ี  9  แล๎วกํอนหน๎าที่จะดําเนินการจะมีการ 

ประชาคมกํอนเพ่ือทําความเข๎าใจให๎ประชาชนในพ้ืนที่ทราบกํอน 
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   ในโครงการนี้ต๎องดําเนินการทุกหมูํ  แตํขอเสนอให๎ดําเนินการนํารํอง 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  ในหมูํที่  2  และหมูํท่ี  9  และที่ดําเนินการหมูํที่  9  เนื่องจาก 

เป็นหมูํที่ครัวเรือนน๎อย  และหมูํที่  2  ก็ได๎ดําเนินการเรื่องขยะ 
อยูํแล๎วก็เลยขอให๎เป็นหมูํนํารํองดําเนินการในโครงการดังกลําว    
แล๎วที่ดําเนินการแจกขยะถังเล็กในครัวเรือนที่จํายคําขยะ 
จะได๎เป็นการกระตุ๎นให๎ครัวเรือนจํายคําขยะให๎ครบทุกครัวเรือน 

รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก  แล๎วเป็นการดีที่แจกถังขยะใบเล็กเนื่องจากทางองค์การบริหารสํวน   
(นายวินัย  แก๎วโรจน์)   ตําบลทําเจ๎าสนุกจะมีการจัดเวลาในการจัดเก็บถ๎าหากครัวเรือน 

ไหนยังไมํดําเนินการกําจัดขยะเปียกลงในถังท่ี  อบต.  ได๎ดําเนินการ 
จัดไว๎ให๎ขยะเปียกก็อาจจะสํงกลิ่นรบกวนได๎  ทางประชาชนก็จะ 
กําจัดขยะเปียกเป็นการลดขยะที่จะทิ้งไปด๎วยครับ  และท่ีแจ๎งให๎ทราบ 
เบื้องต๎นแล๎ววํากํอนที่จะดําเนินการจัดทําโครงการดังกลําว   
ทางองค์การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุกก็จะมีการประชาคมเพ่ือ 
ให๎พ่ีน๎องประชาชนรับทราบกํอนครับ 

นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร๎อยจึงขอความรํวมสมาชิกทุกทําน 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  ด๎วยกันดําเนินการด๎วยครับ 
ที่ประชุม    รับทราบ 

 

-  แจ๎งแนวทางในการดําเนินการปรับปรุงบึงสวนพริก  คือ  ได๎ดาํเนินการ 
ปรึกษากรมโยธาแล๎วปรากฏวําใช๎งบประมาณคํอนข๎างสูงมาก  แล๎วก็ไมํมี 
บุคลากรที่จะมาดําเนินการให๎  จึงขอแจ๎งให๎สมาชิกทุกทํานทราบครับ 
-  แจ๎งเรื่องสาธารณะประโยชน ์ หมูํที่ 5  รอดําเนินการรางวัดวาํบริเวณ 
ดังกลําวนั้นเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์หรือไม ํ

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

/รองนายก..... 
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รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก  ขอขอบคุณคุณอรพิน  รํวมเผําไทย  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวน 
(นายวินัย  แก๎วโรจน์)   ตําบลทําเจ๎าสนุก  หมูํที่  2  ที่ดําเนินการประสานขอความอนุเคราะห์ 

ยืมรถกระเช๎าของการไฟฟูาสํวนภูมิภาคอําเภอทําเรือ  เพื่อมาตัดต๎นไม๎ 
บริเวณข๎างวัดตําหนักภาวนาราม  ซอยโคกกะชี 

นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   ในระเบียบวาระอ่ืน  ๆ  มีทํานจะแจ๎งให๎ทราบหรือไมํ   
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  ถ๎าไมํมีผมขอปิดประชุมครับ 
 

ประธาน  ฯ    กลําวปิดประชุมเวลา  11.30  น. 
ปิดประชุม    เวลา  11.30  น. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

วีรยา  จิตผํอง 
 (นางสาววีรยา  จิตผํอง) 
ผู๎จดรายงานการประชุม 

 
 

สุรพล  บุญมี 
 (นายสุรพล  บุญมี) 

ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมประจ าเดือน กันยายน  2563 
วันที่  8  กันยายน   2563  เวลา  10.00  น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
 

เมื่อถึงเวลา  10.00  น.    ประธานที่ประชุม  (นายจิรวัฒน ์ พิมพ์สุวรรณ    นายกองค์การบรหิารสํวน
     ตําบลทําเจ๎าสนุก  กลําวเปิดการประชุม  เรียนประธานสภา 
     รองประธานสภา   สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนทําเจ๎าสนุก 
     ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
     -  ขอเชิญรํวมทําบุญถวายผ๎าพระกฐินพระราชการของ 

กระทรวงมหาดไทย  ประจําปี  2563 
-  การประชุมหัวหน๎าสํวนราชการระดับอําเภอ 

     ประจําเดือนกันยายน  2563    เมื่อวันที่  31  สิงหาคม  2563  
     เวลา  09.30  น.  ณ  ห๎องประชุมอําเภอทําเรือ 
     ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 
 

     ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง   พิจารณา 
 
 

     ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  อ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
 
     ขอเชิญปลัดชี้แจงในรายละเอียดครับ 
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   เรียนผู๎เข๎ารํวมประชุมทุกทําน  ระเบียบวาระการประชุมหัวหน๎าสํวน 
(นายสุรพล  บุญมี)   ราชการประจําอําเภอ/ศูนย์ปฏิบัติการปูองกันแก๎ไขปัญหายาเสพติดอําเภอ 

ผู๎บริหารท๎องถิ่น  รัฐวสิาหกิจ  ผู๎บริหารสถานศึกษา  ครั้งที่  9/2563   
วันจันทร์ที่  31  สิงหาคม  2563  เวลา  09.30  น.  ณ  ห๎องประชุม 
อําเภอทําเรือ  ชั้น  2 
ระเบียบวาระก่อนการประชุม  ข้าราชการเกษียณกล่าวค าอ าลา 
- นางทิพวรรณ  จิตรัตน์  ปลัดอําเภอหัวหน๎ากลุํมงานบริหารงานปกครอง 
- นางสาวยุพา  ปภูสะโร  เกษตรอําเภอ 
- นายชนะพล  บุญเกํา  พัฒนาการอําเภอ 
- นายสธุน  ชุติพิมลกุล  ปศุสัตว์อําเภอ 
ข้าราชการเกษียณขอมอบพัดลม  จ านวน  4  ท่าน 
- นางทิพวรรณ  จิตรัตน์  ปลัดอําเภอหัวหน๎ากลุํมงานบริหารงานปกครอง 
จํานวน  2  ตัว 
- นางสาวยุพา  ปภูสะโร  เกษตรอําเภอ   จํานวน  1  ตัว 
- นายชนะพล  บุญเกํา  พัฒนาการอําเภอ    จํานวน  1  ตัว 
- นายสธุน  ชุติพิมลกุล  ปศุสัตว์อําเภอ   จํานวน  1  ตัว 
ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  - ไมํมี –  

/ระเบียบ..... 
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ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ   
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯ  ครั้งที่  8/2563  วันพุธที่   
5  สิงหาคม  2563   
ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเพื่อติดตาม  สืบเนื่อง 
  - ไม่มี – 
ระเบียบวาระที่  4  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา 
4.1 การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาต าบลแบบบูรณาการ 
 ด๎วยอําเภอทําเรือ  จะดําเนินการคัดเลือกบุคคล  เพ่ือจัดจ๎าง 
เป็นลูกจ๎างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตําบลแบบบูรณาการ  
(Tambon Smart  Team)  ตําบลละ  2  คน  ในพ้ืนที่อําเภอทําเรือ   
รวมจํานวน  20   คน  ตั้งแตํวันที่  1  ตุลาคม  2563  -  30  กันยายน   
2563  เป็นระยะเวลา  12  เดอืน 
4.2  ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร   
ประจ าปีงบประมาณ  2563  ครั้งที่  2  ในวันอังคารที่   
1  กันยายน  2563  ณ  ที่ว่าการอ าเภอท่าเรือ   
4.3 ฝ่ายความม่ันคง 
 4.3.1  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา  เนื่องในวันส าคัญของชาติไทย 
  - ประจําเดือนกันยายน  ดังนี ้ วนัที่  24  กันยายน   
2563  วันมหิดล  (วันคล๎ายวันสวรรคตสมเด็จมหิดลาธิเบศ   
อดุลยเดชวิกรม  พระบรมราชชนก)  ณ  รพ.สต.ศาลาลอย 
4.4 สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก 
 พ้ืนที่สีแดง ตําบลปากทํา ในเดือนสิงหาคม  2563   
มีการระบาดไมํสามารถควบคุมผู๎ปุวยได๎  และในพ้ืนที่ตําบลทําเจ๎าสนุก   
มีจํานวน  1  ราย  ทราบวําอยูํในหมูํที่  2   
4.5 โครงการ 1  ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มีคําสั่งกระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ์  ที่  895/2563  ลงวันที่  17  กรกฎาคม  2563   
เรื่อง  แตํงตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะทํางานขับเคลื่อน 
โครงการ  1  ตําบล  1  กลุํม  เกษตรทฤษฎีใหมํ  ซึ่งคําสั่งดังกลําว 
ได๎แตํงตั้งคณะทํางานในระดับพ้ืนที่  2  คณะ  ได๎แกํ  คณะทํางาน 
ขับเคลื่อนโครงการ ฯ  ระดับจังหวัดและคณะทํางานขับเคลื่อน 
โครงการ ฯ  ระดับอําเภอ  ซึ่งคณะรัฐมนตรีได๎อนุมัติโครงการ   
1  ตําบล  1  กลุํมเกษตรทฤษฎีใหมํ  เมื่อวันที่  8  กรกฎาคม   
2563  ภายใต๎แผนงานที่  3.2  ตามบัญชีแนบท๎ายพระราช 
กําหนดให๎อํานาจกระทรวงการคลังกู๎เงินเพ่ือแก๎ไขปัญหาเยียวยาและ 

/ฟื้นฟู..... 
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ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได๎รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติด 
เชื้อไวรัสโคโรนา  2019  วงเงิน  9,805,707,000.- บาท   
(เก๎าพันแปดร๎อยห๎าล๎านเจ็ดแสนเจ็ดพันบาทถ๎วน)  โดยมีคุณสมบัติ   
อายุ  18 – 60  ปี  ลงทะเบียนแล๎วเป็นพื้นที่ไมํน๎อยกวํา  3  ไรํ 
ต๎องอาศัยในพ้ืนที่พร๎อมยินยอมให๎กระทรวงเกษตรใช๎พื้นที่ไมํน๎อยกวํา   
7  ปี  สามารถลงผํานระบบออนไลน์  หรือสมัครผํานเกษตรตําบล 
4.7  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาสมทบทุน 
ในการพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ระเบียบวาระท่ี  5  ข้อสั่งการของนายอ าเภอท่าเรือ 
-  แจ๎งกําหนดการจัดงานยอยศยิ่งฟูาอยุธยามรดกโลก   
วันที่  11  ธันวาคม  -  20  ธันวาคม  2563  จะมีกิจกรรม 
ร๎องเพลง  มีถนนกินเส๎น   
-  บํอนไกํ  ยื่นเรื่องตํอนายอําเภอ  แตํการจัดกิจกรรมนั้นคือ   
ต๎องมีการปูองกันต๎องไมํมีกิจกรรมอ่ืน 
-  คุณมนตรี  ผู๎จัดการบริษัท  SCG  ให๎เบอร์โทรศัพท์ติดตํอ 
เพ่ือประสานในการจัดกิจกรรมตําง ๆ   

     ในการประชุมหัวหน๎าสํวนราชการระดับอําเภอ  มีเรื่องแจ๎งให๎ทราบเทํานี้ครับ   
ตํอไปเป็นการประชุมผู๎บริหารองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ครั้งที่  
8/2563  วันพฤหัสบดีที่  27  สิงหาคม  2563  เวลา  13.30  น.   
ณ  ห๎องประชุมอโยธยา  ชั้น  3  อาคาร  4  ชั้น  ศาลากลางจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา 
ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง  ประธานแจ๎งให๎ที่ประชุมทราบ 
  - ไมํมี – 
 
ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม   
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  7/2563   
เมื่อวันพฤหัสบดีที่  30  กรกฎาคม  2563   
 
ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  การนําเสนอผลการที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น   
ได๎รับรางวัลเชิดชู  หรือ  ได๎รับการยกยํอง  หรือผลสําเร็จในการทํางาน 
-  เทศบาลตําบลเจ๎าเจ็ด  อําเภอเสนา  นําเสนอโครงการทําปุ๋ยโดยฟักตบชวา 
ไปดูงานที่วิทยาลัยแมํโจ๎ทําตั้งแตํ   2559  ใช๎มูลสัตว์  มาตากให๎แห๎งขึ้น 
กองสามเหลี่ยมผักตบ  4  สํวน  มูลสัตว์  10  เซนติเมตรทําสลับกันไป 
โดยรดน้ําทุกวัน 
 

/ระเบียบ..... 
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ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผํานมา 
-  สรุปการดําเนินการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
ในการปูองกัน  และเยียวยา  ผลกระทบจากการแพรํระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  
อปท.ที่ให้การช่วยเหลือประชาชน  ข้อมูล  ณ  วันที่  25  สิงหาคม   
2563    
- แจกถุงยังชีพ 
 1. เทศบาลตําบลปราสาททอง  จํานวน  1,216  ครอบครัว   
เป็นเงิน  2,431,401.- บาท 
 2. เทศบาลตําบลราชคราม  จํานวน  1,363 ครอบครัว 
เป็นเงิน  394,380.- บาท 
 3. อบต.สนามชัย  จํานวน  909  ครอบครัว   
เป็นเงิน  479,952.- บาท 
 4. เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  จํานวน  12,800  ครอบครัว   
เป็นเงิน  7,040,000.-  บาท    

5. อบต.ทําเจ๎าสนุก  จํานวน  1,420 ครอบครัว 
     เป็นเงิน  396,200.- บาท 
      6. อบต.หนองน้ําส๎ม  จํานวน  1,420  ครอบครัว 
     เป็นเงิน  18,000.-  บาท 
     รวมจ านวน  18,008   ครอบครัว  เป็นเงิน10,759,933.- บาท 
     - ให้เงินช่วยเหลือ 
      1. เทศบาลเมืองอโยธยา  ครอบครัวละ  2,000.- บาท 
     จํานวน  3,591 ครอบครัว  เป็นเงิน  7,182,000.- บาท 
      2. เทศบาลเมืองเสนา  ครอบครัวละ  2,000.- บาท 
     จํานวน  753  ครอบครัว  เป็นเงิน  1,506,000.- บาท 
      3. เทศบาลเมืองลําตาเสา  ครอบครัวละ 2,000.-  บาท 
     จํานวน  5,311  ครอบครัว  เป็นเงิน  10,622,000.-  บาท 
      4. เทศบาลตําบลเชียงรากน๎อย  ครอบครัวละ  2,000.- บาท 
     จํานวน  1,529  ครอบครัว  เป็นเงิน  3,058,000.- บาท 
      5. เทศบาลตําบลภาชี  ครอบครัวละ  2,000.- บาท 
     จํานวน  947  ครอบครัว  เป็นเงิน  1,894,00.- บาท 
      6. เทศบาลตําบลบ๎านสร๎าง  ครอบครัวละ  2,000.-  บาท 
     จํานวน  2,259  ครอบครัว  เป็นเงิน  4,518,000.-  บาท 
 

/7.เทศบาล..... 
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      7. เทศบาลตําบลอุทัย  ครอบครัวละ  2,000.-  บาท 
     จํานวน  1,289  ครอบครัว  เป็นเงิน  2,578,000.-  บาท 
      8. อบต.บ๎านช๎าง  ครอบครัวละ  2,000.-  บาท 
     จํานวน  575  ครอบครัว  เป็นเงิน  1,150,000.- บาท 
      9. อบต.บางปะหัน  ครอบครัวละ  2,000.-  บาท 
     จํานวน  668  ครอบครัว  เป็นเงิน  1,336,000.-  บาท 
      10.อบต.รางจระเข๎  ครอบครัวละ  2,000.-  บาท 
     จํานวน  727  ครอบครัว  เป็นเงิน  1,054,000.- บาท 
      11.อบต.บ๎านหีบ  ครอบครัวละ  2,000.- บาท   
     จํานวน  858  ครอบครัว  เป็นเงิน  1,716,000.-  บาท 
      12.เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  ครอบครัวละ  2,000.- บาท 
     จํานวน  8,535  ครอบครัว  เป็นเงิน  17,070,000.-  บาท 
      13.เทศนครหลวง ครอบครัวละ 2,000.- บาท 
     จํานวน  1,434  ครอบครัว  เป็นเงิน  2,868,000.- บาท 

รวมจํานวน  28,276  ครอบครัว  เป็นเงิน  56,552,000.- บาท 
     ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง  ข๎อราชการตําง ๆ  
     -  เรื่อง  การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ 

การผังเมือง พ.ศ. 2562  จัดประชุมวันที่  15  กันยายน  2563   
ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่อง  ข๎อราชการของสํานักงานสํงเสริม 
การปกครองท๎องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

-  เรื่อง  ซักซ๎อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
พ.ศ.  2559  และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2563 
  ด๎วยกระทรวงมหาดไทยได๎ออกระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น   
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2563  ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
เลํม  137  ตอนพิเศษ  165  วันที่  20  กรกฎาคม  2563   
และมีผลใช๎บังคับตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
คือ  วันที่  21  กรกฎาคม  2563  เป็นต๎นไป 
  เพ่ือให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีแนวทางปฏิบัติ 
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.  2559  และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2563  ปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอํานาจ 
ตามข๎อ 14 ของระเบียบดังกลําว ยกเลิกหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 3616   
ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  

/2)..... 
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2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท. 0808.2/ว 4427  
ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561   
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่ มท. 0808.2/ว 1618 
ลงวันที่  12 มีนาคม  2562  และซักซ๎อมแนวทางปฏิบัติการ 
ตั้งงบประมาณ  และการใช๎จํายงบประมาณ  หมวดเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเพ่ือดําเนินการให๎เป็นไปตามระเบียบนี้  
ทั้งนี้  ให๎ผู๎วําราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแลการตั้ง
งบประมาณและการเบิกจํายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นให๎เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือสั่งการ  และ
หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข๎อง  โดยเครํงครัด  
 -  เรื่อง  ซักซ๎อมความเข๎าใจเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อน
โครงการอาสาสมัครบริบาลท๎องถิ่นเพ่ือดูแลผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
  กระทรวงมหาดไทย  แจ๎งแนวทางการขับเคลื่อน
โครงการอาสาสมัครบริบาลท๎องถิ่นเพ่ือดูแลผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  
ภายใต๎แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ
สังคม  โดยขอให๎จังหวัดเตรียมการ  ตลอดจนแจ๎งและซักซ๎อม 
ความเข๎าใจให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นดําเนินการ  ตามแนวทาง
การขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครบริบาลท๎องถิ่นเพ่ือดูแลผู๎สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิง 
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได๎รับแจ๎ง
กระทรวงมหาดไทยวํา  กรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎รับการ
สอบถามจากองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและสํานักงานสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่นจังหวัด  เกี่ยวกับการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข๎า
เป็นอาสาสมัครบริบาลท๎องถิ่นและจัดอบรมโครงการอาสาสมัคร
บริบาลท๎องถิ่นเพ่ือดูแลผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  ดังนั้น  เพื่อให๎เกิด
ความชัดเจนในการปฏิบัติ  จึงได๎รวบรวมประเด็นคําถามและคําตอบ
โครงการอาสาสมัครบริบาลท๎องถิ่นเพ่ือดูแลผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  
เพ่ือให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎รับทราบแนวทางในการปฏิบัติ
ตํอไป 
 -  เรื่อง  การปูองกันและดูแลความปลอดภัยในการรับ – สํง
เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 
 

/กรมสํงเสริม..... 
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  กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นได๎แจ๎งแนวทางการ
ปูองกันและดูแลความปลอดภัยในการรับ – สํง เด็กนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  เพื่อให๎องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นท่ีมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแหํง ใช๎เป็นแนวทางในการ
ดําเนินการปูองกันและดูแลความปลอดภัยในการรับ – สํง เด็กนักเรียน
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
  กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นพิจารณาแล๎วเห็นวํา  
เนื่องจากปัจจุบันยังปรากฏขําวเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
ติดอยูํภายในรถรับ  - สํง  เดก็นักเรียนทําให๎เกิดอันตรายแกํชีวิตของ
ตัวเด็ก  ดังนั้น  เพื่อเป็นการปูองกันและดูแลความปลอดภัยในการ 
รับ – สํง เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น  จึงขอความรํวมมือองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทุกแหํงดําเนินการตามแนวทางการปูองกันและดูแลความ
ปลอดภัยในการรับ – สํงเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ 
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นโดยเครํงครัด 
 -  เรื่อง  แนวทางการประเมินผู๎บริหารองค์การ   
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
 กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  ได๎แจ๎งการปรับแนว
ทางการประเมินผู๎บริหารองค์การ (ผู๎บริหารท๎องถิ่น) ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2563  โดยสํานักงาน  ก.พ.ร.  ได๎แจ๎งยกเว๎น 
การประเมินผู๎บริหารองค์การ (ผู๎บริหารท๎องถิ่น)  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  เฉพาะรอบการประเมินที่  1 (1 ตุลาคม  2562 –  
31 มีนาคม  2563)  โดยให๎เป็นการประเมินทั้งปีแทน  (1 ตุลาคม  
2562 – 30 กันยายน  2563)  และ ให๎นําประเด็นที่เก่ียวข๎องกัน
การแก๎ไขวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
มาเป็นประเด็นการประเมินด๎วย 
 กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นพิจารณาแล๎ว  เพ่ือให๎การ
ดําเนินการประเมินผู๎บริหารองค์การ (ผู๎บริหารท๎องถิ่น)  ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2563   
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบในระเบียบวาระการประชุมผู๎บริหารองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น  ครั้งที่  8/2563 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม    มีมติรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือน   สิงหาคม  2563 
     เม่ือคราวประชุมวันที่  7  สิงหาคม  2563 

  /ระเบียบวาระที่  3..... 
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ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่อง  พิจารณา 
       - ไมํมี – 
 
ระเบียบวาระที่  4     เรื่อง อ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   ในระเบียบวาระอ่ืนๆ  มีทํานใดจะแจ๎งให๎ทราบเชิญครับ 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ) 
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสุก   -  แจ๎งข๎อมูลเกี่ยวกับ “เตรียมตัวให๎พร๎อมเป็นผู๎สูงอายุคุณภาพ” 
(นายสุรพล  บุญมี)   เตรียมตัวให๎พร๎อมเป็นผู๎สูงอายุคุณภาพอีกไมํเกิน 6 ปี  ลูกหลาน 

วัยแรงงานจะต๎องรับภาระดูแล   ผู๎สูงอายุและเด็ก เพ่ิมมากขึ้น   
โดยเทียบวัยแรงงาน  4  คน/ผู๎สูงอายุ 1  คน และเด็ก 1  คน  
เมื่อปี  2553  และวัยแรงงาน  2  คน/ผู๎สูงอายุ  1  และเด็ก  1  คน 
ในปี  2568  ในสัดสํวนประชากรไทย 
หลักเตรียมตัวดี 4 ประการ 
1. มีสุขภาพดี 
-  กาย  ไมํมีโรคภัยไข๎เจ็บ 
-  จิต ไมํมีอาการวิกลจริต 
-  สังคม  คุยกับคนรอบข๎าง 
-  ปัญญา  รู๎วําควรหรือไมํควร 
2. มีการทํางานดี 
-  เพ่ือตนเอง  มีรายได๎ 
-  เพ่ือสังคม  ชํวยเหลือสังคม 
-  เพ่ือผู๎อ่ืน   ชํวยเหลือเกื้อกูล 
-  เพ่ือสิ่งแวดล๎อม  ดูแลรักษา 
3. มีความมั่นคงดี 
-  ทางการเงิน  มีจากการทํางานเพ่ือตนเอง  และมีรายได๎สะสม 
-  ทางครอบครัว  มีความรู๎  สอนลูกหลานในสิ่งที่ดีงาม 
4. มีสิ่งแวดล๎อมที่ดี 
-  ที่พักอาศัย  ชํวยในการสํงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตในการเป็น 
ผู๎สูงอายุที่มีคุณภาพ 
เคล็ดลับดูแลสุขภาพสไตล์ 
ดูแลรํางกายในแข็งแรง  ออกกําลังกายสม่ําเสมอ  วิ่งหรือเดินเร็ววันละ 
ประมาณ  40 – 50  นาที  ยืดเหยียดกล๎ามเนื้อ  หมุนคอ  หมุนแขน   
30  นาที 
 
 

/ดูแล..... 
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ดูแลการรับประทานอาหาร 
เลือกรับประทานผักผลไม๎เป็นหลักเน๎นอาหารมื้อเช๎ากับกลางวันมื้อเย็น 
ควรกินผักผลไม๎ 
ดูแลสุขภาพฟันให้แข็งแรง 
แปรงฟันเช๎าและกํอนนอนอยํางสม่ําเสมอ 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   -  แจ๎งสมาชิก อบต. หมูํที่  6  และหมูํที่ 1 วันนี้ทาง  อบจ.  จะมาดูพ้ืนที่ 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  ในการลอกคลองสํงน้ํา 
สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก หมูํที่ 1 บริเวณตรงข๎ามโรงพักกลัววํารถแบ็คโฮจะเข๎าไมํได๎  หน๎าจะติดกําแพงรั่ว 
(นายคมสัน  เทียนดี) 
นายก อบต.ทาํเจ๎าสนุก   เดี๋ยวไปดูพ้ืนที่จริงวําเข๎าได๎หรือไมํ    ถ๎ารถเข๎าไปได๎แคํไหนก็ดําเนินการ 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  แคํนั้นกํอน  แล๎วสํวนที่วําทําไมํได๎จะต๎องใช๎กําลังคนไปดําเนินการตํอไป 
สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก หมูํที่ 6 แจ๎งทํอตันบริเวณหน๎าโรงงานคํะ 
(นางนพวรรณ  พรหมนิมิตร) 
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   บริเวณดังกลําวนั้นต๎องไปดูพ้ืนที่วําจะต๎องดําเนินการอยํางไร 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)   
สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก หมูํที่ 3 แจ๎งบริเวณหลังบ๎านคุณวารี  รางเริ่มเอนกลัวจะพัง 
(นางอิงอร  สุขสถาน) 
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   ตอนนี้ทางองค์การบริหารสํวนตําบล  ได๎ดําเนินการของบประมาณจาก 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  อบจ.  เดี๋ยวถ๎า  อบจ  มาดําเนินการสํารวจขอให๎ทํานสมาชิกสามารถ 

แจ๎งได๎ครับวําจะให๎ดําเนินการอยํางไร  แล๎วบริเวณดังกลําวนั้นเป็น 
ที่สาธารณประโยชน์หรือไมํ   เดี๋ยวให๎เจ๎าหน๎าที่ดําเนินการทําหนังสือ 
เพ่ือดําเนินการสอบเขต  

     -  สอบถามทํานสมาชิก หมูํที่  5  คือ  ได๎รับแจ๎งจากประชาชนวํามีรถเข๎า 
     ออกในชํวงเวลากลางคืนบริเวณซอยข๎างโรงเรียนวัดจงกลณี   
สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก หมูํที่ 5 เห็นวําจะมีการดําเนินการทําโฮมสเตล  หรือเปลําไมํแนํชัดคํะ 
(นางสาวเสาวลักษณ์  โพธิ์รุกข์) 
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   เดี๋ยวจะเข๎าไปตรวจสอบวํามีอะไรหรือเปลํา  เพราะวํามีชาวบ๎านมาแจ๎ง 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  เพราะวําบริเวณดังกลําวเคยมาขอบ๎านเลขที่  และขอแบบกํอสร๎าง 
     แตํแล๎วก็เงียบไป  ครับในระเบียบวาระอ่ืน ๆ  มีสมาชิกทํานใด 

มีเรื่องแจ๎งให๎ทราบ  หรือมีข๎อสอบถามหรือไมํครับ   
ถ๎าไมํมีผมขอปิดประชุมครับ 
 

/ประธาน..... 
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ประธาน  ฯ    กลําวปิดประชุมเวลา  11.30  น. 
ปิดประชุม    เวลา  11.30  น. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

วีรยา  จิตผํอง 
 (นางสาววีรยา  จิตผํอง) 
ผู๎จดรายงานการประชุม 

 
 

สุรพล  บุญมี 
 (นายสุรพล  บุญมี) 

ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมประจ าเดือน ตุลาคม  2563 
วันที่  7  ตุลาคม  เวลา  10.00  น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
 

เมื่อถึงเวลา  10.00  น.    ประธานที่ประชุม  (นายวนัชัย  หิรญัอนันต์สุข   รอง นายกองค์การบริหารสวํน
     ตําบลทําเจ๎าสนุก  กลําวเปิดการประชุม  เรียนประธานสภา 
     รองประธานสภา   สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนทําเจ๎าสนุก 
     ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

-  การประชุมหัวหน๎าสํวนราชการระดับอําเภอ 
     ประจําเดือนตุลาคม  2563    เม่ือวันท่ี  2  ตุลาคม  2563  
     เวลา  09.30  น.  ณ  ห๎องประชุมอําเภอทําเรือ 
     ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

     ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง   พิจารณา 
 

     ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  อ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
     ขอเชิญปลัดชี้แจงในรายละเอียดครับ 
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   เรียนผู๎เข๎ารํวมประชุมทุกทําน  ระเบียบวาระการประชุมหัวหน๎าสํวน 
(นายสุรพล  บุญมี)   ราชการประจําอําเภอ/ศูนย์ปฏิบัติการปูองกันแก๎ไขปัญหายาเสพติดอําเภอ 

ผู๎บริหารท๎องถิ่น  รัฐวสิาหกิจ  ผู๎บริหารสถานศึกษา  ครั้งที่  9/2563   
วันศุกร์ที่  2 ตุลาคม  2563  เวลา 09.30  น.  ณ  ห๎องประชุมอําเภอทําเรือ ชั้น 2 
ระเบียบวาระก่อนการประชุม  ข้าราชการมาด ารงต าแหน่งใหม่ 
- นายไตรรัตน์  จันหวา  สัตวแพทย์ชํานาญการ  รักษาราชการแทน   
ปศุสัตว์อําเภอทําเรือ 
ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ๎งให๎ที่ประชุมทราบ 
-  ผู๎อํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาฯ แจ๎งวําวันที่  5  -  8  ตุลาคม  2563 
อาจมีอากาศหนาวปกคลุมประเทศไทย  ทําให๎สิ้นสุดฤดูฝนเข๎าสูํฤดูหนาว 
น้ําในเขื่อนมีมากขั้นเล็กน๎อย  เขื่อนปุาสักชลสิทธิ์มีน้ําประมาณ   
10  กวําเปอร์เซ็นต์  ขอให๎เตรียมสถานการณ์ภัยแล๎ง  ในสวํนของเกษตรกร 
(ให๎ใช๎แนวทางทฤษฎีใหมํ)  
- แจ๎งการปรับปรุงผังเมือง  จะมกีารประชุมเพ่ือสอบถามความคิดเห็น 
ในการกําหนดผังเมืองของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ในวันที่  21  ตลุาคม  
2563  พร๎อมมกีารเสนอสีในการกําหนดผังเมือง 
- การดําเนินการขยะต๎นทาง  ขยะอันตราย  ซึ่งในการนี้  ทางองค์การ
บริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก  ได๎ดําเนินการฝังถังขยะเปียกบ๎างแล๎วแตํยัง
ไมํครบ  100  %   
ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม   
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  9/2563   
เมื่อวันจันทร์ที่  31  สิงหาคม  2563   

  /ระเบียบ..... 
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     ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  เพ่ือติดตาม  สืบเนื่อง 
        -  ไมํมี – 
 
     ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง แจ๎งเพ่ือทราบ/พิจารณา 
     -  การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตําบลแบบบูรณาการ 
     ด๎วยอําเภอทําเรือ  ดําเนินการคัดเลือกบุคคล  เพื่อจัดจ๎างเป็น 

ลูกจ๎างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตําบลแบบบูรณาการ  
(Tambon Smart  Team)  ตําบลละ  2  คน  ในพ้ืนที่ 
ตําบลทําเจ๎าสนุก  มีจํานวน  2  คน  คือ 
1.นางสาวนัสนันท์  กลิ่นประทุม 
2.นายโชติวรุตม์  ปภานันวรเศรษฐ์ 
-  ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการพัฒนาตลาดสินค๎าเกษตร   
ประจําปีงบประมาณ  2564  ครั้งที่  1  ในวันอังคารที่   
6  ตุลาคม  2563  ณ  ที่วําการอําเภอทําเรือ 
-  แจ๎งกําหนดกําหนดการวันคล๎ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  13 ตุลาคม  2563   
และกําหนดการวันปิยมหาราช  23  ตุลาคม  2563 
วันที่  13  ตุลาคม  2563   
ภาคเช้า    
เวลา 07.00 น.   - มีกิจกรรมตักบาตรข๎าวสารอาหารแห๎ง   

พระสงฆ์จํานวน  89  รูป 
     เวลา  08.15 น.  - พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม 
     ภาคเย็น 
     เวลา  18.30  น.  - พิธีจุดเทียนเพื่อน๎อมรําลึกใน 

พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตร 

     การแตํงกาย  : เครื่องแบบปกติขาว 
           : ชุดจิตอาสาพระราชทาน 
       : ชุดผ๎าไทย/สุภาพโทนสีเหลือง 
     วันที่  23  ตุลาคม  2563 
     ภาคเช้า 
     เวลา  08.00  น. - ผู๎รํวมพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี 
        - นายอําเภอทําเรือ  เดินทางมาถึงพิธี 
        วางพวงมาลาแล๎วเสร็จนําผู๎เข๎ารํวม 

/พิธี..... 



- 3 - 
 

พิธีวันทยหัตถ์พร๎อมกันเบื้องหน๎าพระบรม 
ราชานุเสาวรีย์พระบรมฉายาลักษณ์ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว 
แล๎วเสร็จให๎หัวหน๎าสํวนราชการวาง 
พวงมาลาตามลําดับตํอไป  เสร็จพิธี 

     - สถานการณ์โรคติดตํอ 
      แจ๎งสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนํา  รายใหมํ  5  ราย 
     ในคํายกักกัน  อินเดีย  บราซิล  สรัฐอเมริกา  และตอนนี้ประเทศพมํา 
     ติดเชื้อ  348  ราย 
      แจ๎งสถานการณ์โรคไข๎เลือดออกผู๎ปุวย  405  ราย  เสียชวีติ   

2  ราย  ที่ระบาดมาที่สุดเป็นเขตสีแดงอําเภอนครหลวง   สีเหลือง 
ตําบลหนองขนาก 
-  การพัฒนาอาคารสถานที่การกํอสร๎างอาคารผู๎ปุวยโรงพยาบาลทําเรือ 

      มูลนิธิสมยศ  พํุมพันธ์มํวง  มอบเงิน  60,00,000.-  บาท 
เพ่ือสร๎างอาคารให๎กับโรงพยาบาลอําเภอทําเรือ 
 ศิริยนต์  ได๎มอบที่ดินเพ่ือสร๎างอาคารให๎กับบุคลากรแพทย์ 
พยาบาล  เป็นที่พัก 
และในการสร๎างอาคารสมเด็จพุทธจารย์โตจะดําเนินการในปี  
2564 – 2566  โดยจะมีโรงพยาบาลชั่วคราวเป็นอาคารข๎างตึกบิ๊กซี 
ในการประชุมหัวหน๎าสํวนราชการก็มีเรื่องแจ๎งให๎ทราบเทํานี้ครับ 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
       

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม    มีมติรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือน   กันยายน  2563 
     เม่ือคราวประชุมวันที่  8  กันยายน  2563 
 
ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่อง  พิจารณา 
       - ไมํมี – 
 
ระเบียบวาระที่  4     เรื่อง อ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   -  ขอเชิญคณะผู๎บริหาร  และสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตําบล 
(นายวินัย  แก๎วโรจน์)   ทุกทํานเข๎ารํวมกิจกรรม “จิตอาสา” พัฒนาในโอกาสวันสําคัญของชาติไทย 
     วันที่  12  ตุลาคม  2563  เวลา  09.00  น.  ตามกําหนดการที่แจกทุกทําน 
     การแตํงกาย :  ชุดจิตอาสาเสื้อสีเหลือง 
 
 

/-ขอเชิญ..... 
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-  ขอเชิญเข๎ารํวมกิจกรรมในวันที่  13  ตุลาคม  2563  และ 
วันที่  23  ตุลาคม  2563  ตามกําหนดการที่ทํานปลัดแจ๎งไปข๎างต๎นแล๎ว 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
       

ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   ตามท่ีได๎เข๎าประชุม  กกต.  แจ๎งรับแจ๎งวําจะมีการเลือกตั้ง  อบจ.   
(นายสุรพล  บุญมี)   ในเดือนธันวาคม  2563  แตํอาจจะมีการเลื่อนอีกหรือเปลําก็ต๎อง 

ติดตามขําวสารกันตํอไป  แล๎วในการเลือกตั้งก็มีการปฏิบัติเหมือนเดิม   
แตํจะมีการเพ่ิมเติมขึ้น  คือ  แตํละหนํวยต๎องมี  อสม.  เพ่ือดําเนินการ 
คัดกรองกํอนที่จะเข๎าคูหา  และผู๎ที่เข๎าคูหาเลือกตั้งก็ต๎องใสํหน๎ากากอนามัย 
และหน๎ากาก 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก หมูํที่ 4 แจ๎งเสียงตามสายไมํได๎ยินครับ 
(นายอุดม  สุขรัตน์) 
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   ได๎ดําเนินการลองถอดสายแล๎วก็ยังไมํได๎ยิน  เดี่ยวจะชํางดําเนินการตํอไป   
(นายสุรพล  บุญมี)    
สมาชิกสภา  อบต.ทําเจ๎าสนุก  หมูํที่  3 ขอให๎ประสานไฟฟูาดําเนินการตัดกิ่งไม๎ที่พันกับสายไฟฟูาบริเวณคลองตาวอน 
(นายวรเทพ  ฤทธินาค) 
สมาชิกสภา  อบต.ทําเจ๎าสนุก  หมูํที่  7 แจ๎งน้ําประปา  หมูํที่  7  น้ําขุํนเป็นมาหลายวันแล๎วคํะ 
(นางสุดา  บุญสํง) 
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   รับทราบครับ  จะให๎กองชํางไปดําเนินการให๎ครับ   
(นายสุรพล  บุญมี)    
รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   สอบถามวําที่  อบต.  ได๎ดําเนินการฉีดพํนยุงเพ่ือปูองกันโรคไข๎เลือดออก 
(นายวินัย  แก๎วโรจน์)   มีปัญหาหรือไมํครับ 
สมาชิกสภา  อบต.ทําเจ๎าสนุก  หมูํที่  7 มีประชาชนบางสํวนแจ๎งวําไปเข๎าไปฉีดพํนคํะ 
(นางสุดา  บุญสํง) 
รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   ในเรื่องนี้บางบ๎านปิดประตูเจ๎าหน๎าที่ก็ไมํกล๎าเข๎าไป  สํวนถ๎าพ่ีน๎องประชาชน 
(นายวินัย  แก๎วโรจน์)   จะให๎เข๎าไปฉีดพํนบริเวณบ๎านก็เรียกเจ๎าหน๎าที่ได๎นะครับ  
     -  แจ๎งความคืบหน๎าในเรื่องเก็บถังขยะ  ตอนนี้ได๎ดําเนินการประชาคม 
     หมูํที่  2  และหมูํที่  9  เรียบร๎อยแล๎วครับ 
ประธาน  ฯ    กลําวปิดประชุมเวลา  11.30  น. 
ปิดประชุม    เวลา  11.30  น. 

 

วีรยา  จิตผํอง 

(นางสาววีรยา  จิตผํอง) 
ผู๎จดรายงานการประชุม 

 

สุรพล  บุญมี 
(นายสุรพล  บุญมี) 

ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 



รายงานการประชุมประจ าเดือน พฤศจิกายน  2563 
วันที่  6  พฤศจิกายน  2563  เวลา  10.00  น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
 

เมื่อถึงเวลา  10.00  น.    ประธานที่ประชุม  (นายวนัชัย  หิรญัอนันต์สุข   รอง นายกองค์การบริหารสวํน
     ตําบลทําเจ๎าสนุก  กลําวเปิดการประชุม  เรียนประธานสภา 
     รองประธานสภา   สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนทําเจ๎าสนุก 
     ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

-  การประชุมหัวหน๎าสํวนราชการระดับอําเภอ 
     ประจําเดือนพฤศจิกายน  2563  เมื่อวันที่  2  พฤศจิกายน  2563  
     เวลา  09.30  น.  ณ  ห๎องประชุมอําเภอทําเรือ 
     ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

     ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง   พิจารณา 
 

     ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  อ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
     กํอนที่จะให๎ปลัดชี้แจงระเบียบวาระการประชุมหัวหน๎าสํวน 

ผมขอแนะนําตัวพนักงานใหมํที่ย๎ายมาจาก  อบต.เริงรางครับ 
นาง 
ตํอไปขอเชิญปลัดชี้แจงในรายละเอียดครับ 

ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   เรียนผู๎เข๎ารํวมประชุมทุกทําน  ระเบียบวาระการประชุมหัวหน๎าสํวน 
(นายสุรพล  บุญมี)   ราชการประจําอําเภอ/ศูนย์ปฏิบัติการปูองกันแก๎ไขปัญหายาเสพติดอําเภอ 

ผู๎บริหารท๎องถิ่น  รัฐวสิาหกิจ  ผู๎บริหารสถานศึกษา  ครั้งที่  10/2563   
วันจันทร์ที่  2  พฤศจิกายน  2563  เวลา 09.30  น.  ณ  ห๎องประชุมอําเภอทําเรือ  
ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
-  แจ๎งตลิ่งพังริมแมํน้ําปุาสัก  หมูํที่  5  ,  7   ตําบลทําเจ๎าสนุก 
-  โครงการคนละครึ่ง  อยากให๎ร๎านค๎าชุมชนเข๎ารํวมเพ่ือกระจายรายได๎ 
สูํชุมชน 
-  การจัดงานยอยศยิ่งฟูาอยุธยามรดกโลก ประจําปีงบประมาณ  2564 
ในวันที่  11 -  20  ธันวาคม  2563 
-  สร๎างบ๎านผู๎ยากไร๎  จํานวน  2  หลัง  ๆ  ละ  40,000.-  บาท 
-  การเลือกตั้งนายก อบจ.  และสมาชิกสภา อบจ.  รับสมัครวันที่  2 -  6 
พฤศจิกายน  2563   
 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 
ที่ประชุมที่มติรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้า
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯ  ครั้งที่  10/2563  วันศุกร์ที่  2  ตุลาคม  
2563 
 

/ระเบียบวาระ..... 
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ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  เพื่อติดตาม  สืบเนื่อง 
 
ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา 
4.1    การกําหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ 
 -  การกําหนดวนัพฤหัสบดีที่  19  และวันศุกร์ที่  20  
พฤศจิกายน  2563  เป็นวนัหยุดราชการเพ่ิมเติมเป็นกรณีพิเศษ 
 - ให๎เลื่อนวันหยุดชดเชยวันคล๎ายวันพระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช   
บรมนาถบพิตร  วันชาติ  และวนัพํอแหํงชาติ  จากวันจันทร์ที่  7  ธนัวาคม  
2563  เป็นวนัศุกร์ที่  11  ธันวาคม  2563 
4.2 ขอความรํวมมือประชาสัมพันธ์  งาน  “มหกรรม  ตาลาดเงิน   
ตลาดทุนและการประกันภั  (Money  Care  @  Ayutthaya)  #1   
 - ด๎วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  รํวมกับ  สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและสํงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาหอการค๎าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสภาอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  ชมรมธนาคารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และคณะ
ผู๎บริหารคลังประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กําหนดจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  และคณะผู๎บริหารคลังประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
กําหนดจัดงาน  “มหกรรม  ตลาดเงิน  ตลาดทุน  และการประภยั  
(Money  Care @ Ayutthaya)#1  ในวันพฤหัสบดีที่  5  พฤศจิกายน  
2563  เพ่ือนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินให๎กับผู๎ประกอบการ
รายยํอย  (SMEs)  และประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดใกล๎เคียงอยํางครบถ๎วน  ด๎วยเงื่อนไขแคมเปญโปรโมชั่นทีด่ีที่สุด
อัตราดอกเบี้ยต่ําที่สุด  และผลตอบแทนคุ๎มคําที่สุด 
4.3 ฝุายปกครอง 
 4.3.1 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา  เนื่องในวันสําคัญของชาติไทย 
  -  ประจําเดือนตุลาคม  2563  ดังนี้  วันพุธที่   
25  พฤศจิกายน  2563  วันคล๎ายวันสวรรคตของ  พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว  รัชกาลที่  6  “วันวิราวุธ”  ณ  โรงเรียนชมุชนวัด
บ๎านรํอม  ตําบลบ๎านรํอม   
 4.3.2  โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  จํานวน  3  รุํน 
  -  รุํนที่  41  วนัที่  16  - 18  พฤศจิกายน  2563  
เทศบาลตําบลทําเรือ,เทศบาลตาํบลทําหลวง, อบต.ทําหลวง และอบต.จําปา 

/- รุํนที่  42..... 
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  -  รุํนที่  42  วนัที่  19 -21  พฤศจิกายน  2563   
อบต.วังแดง  ,  อบต.โพธิ์เอน  และ  อบต.ปากทํา 
  -  รุํนที่  43  วนัที่  22 – 24  พฤศจิกายน  2563  
อบต.ศาลาลอย  ,  อบต.บ๎านรํอม  ,  อบต.หนองขนาก และอบต.ทําเจ๎าสนุก 
ทั้ง  3  รุนํ  ฝึกอบรม  ณ  หอประชุมโรงเรียนทําหลวงวิทยานุกลู 
4.4  สถานการณ์โรคติดตํอ 
 -  โควิด – 19  ทั่วโลกยังมีการระรุนแรงโดยเฉพาะแนวเขต
ชายแดนไทยพมํา  รวมทั้งแรงงานตํางด๎าวสัญชาติพมํา 
  

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม    มีมติรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือน   ตุลาคม  2563 
     เม่ือคราวประชุมวันที่  7  ตุลาคม  2563 
 

ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่อง  พิจารณา 
รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   -  ขอให๎พิจารณาบ๎านผู๎ยากไร๎  2  หลัง ๆ  ละ  40,000.-  บาท 
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข)  ซึ่งตอนนี้ทางกํานันตําบลทําเจ๎าสนุก  ได๎เสนอมา  จําวน  3  หลัง+แล๎ว 
สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก  หมูํที่  6 3  รายที่กํานันเสนอมีใครบ๎างคํะ 
(นางนพวรรณ์  พรมนิมิตร)      
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   รายชื่อที่ทํานกํานันผู๎มามี  3  หลัง  คือ 
(นายสุรพล  บุญมี)   1.  สมใจ  ฉิ่งกลาง    ราษฎรหมูํที่ 5 
     2.  ธีรพัฒน์  ศรีรักษา   ราษฎรหมูํที่  7 
     3.  เสวียง  ประยงค์กลิ่น  ราษฎรหมูํที่  7 
สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก  หมูํที่  4 ที่กํานันเสนอมาทาง  อบต.ก็ไมํรู๎จักวํามีความลําบาก 
(นายอํานวย  ศรีสวัสดิ์)      หรือยากจนแคํไหน 
สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก  หมูํที่  3 เสนอวําตอนนี้ทาง อบต.ทําเจ๎าสนุก  ได๎มาจํานวน  2  หลัง 
(นายวรเทพ  ฤทธินาค)      แตํตอนนี้กํานันเสนอมาแล๎ว  3  หลัง  แล๎วถ๎าหมูํอ่ืนมีเสนออีกหรือไมํ 
     ถ๎าไมํมีก็ขอให๎สมาชิกหมูํที่  7  เลือกมา  1  ราย 
รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   สอบถามสมาชิกแตํละวํามีทํานใดจะเสนออีกหรือไมํ 
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข)   
รองประธานสภา  อบต.ทําเจ๎าสนุก  ไมํมี 
(นายคมสัน  เทียนดี) 
สมาชิกสภา  อบต.ทําเจ๎าสนุก หมูํที่  2   ไมํมี 
(นางอรพิน  รํวมเผําไทย) 
สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก  หมูํที่ 3 ไมํมี 
(นางอิงอร  สุขสถาน) 
 

/สมาชิกสภา..... 
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สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก  หมูํที่  4   นางอัมพร  กลิ่นสัมฤทธิ์ 
(นายอํานวย  ศรีสวัสดิ์) 
สมาชิกสภา  อบต.ทําเจ๎าสนุก หมูํที่  5 เสนอไปแล๎ว  
(นางสาวเสาวลักษณ์  โพธิ์รุกข์) 
สมาชิกสภา  อบต.ทําเจ๎าสนุก  หมูํที่  6   ไมํมี 
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร) 
สมาชิกสภา  อบต.ทําเจ๎าสนุก  หมูํที่  7   เสนอไปแล๎ว 
(นางสุดา  บุญสํง) 
สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก  หมูํที่  8 ไมํมี 
(นางดาหวัน  ลายภูษา) 
ประธานสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก  ไมํมี 
(นายสมศักดิ์  ตระกรุดแก๎ว) 
รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   เสนอเพ่ิมอีก  จํานวน  1  หลัง    เดี๋ยวจะดําเนินการ 
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข)  ประชุมรํวมกันทั้งกํานัน   ผู๎ใหญํบ๎าน  และสมาชิกสภาทุกทําน 
     เชิญประชุมรํวมกันเพ่ือหาข๎อสรุปครับ 
สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก  หมูํที่  4   เสนอให๎ผู๎อํานวยการโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบลทําเจ๎าสนุก   
(นายอํานวย  ศรีสวัสดิ์)   เข๎ารํวมประชุมในครั้งตํอไป 
รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   ที่ประชุมมีความคิดเห็นเป็นอ่ืนหรือไมํ 
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข)   
ที่ประชุม    เห็นด้วยให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าเจ้าสนุก   
     เข้าร่วมประชุมครั้งต่อไป 
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   จะขอนัดประชุมในสัปดาห์หน๎าครับ 
(นายสุรพล  บุญมี) 
ที่ประชุม    ทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  4     เรื่อง อ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   ในระเบียบวาระอ่ืนๆ  มีสมาชิกทํานใดมีเรื่องแจ๎งให๎ทราบหรือไมํครับ 
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข) 
รองนายก  อบต.ทําเจ๎าสนุก  มีการเรียกประชุมบํอไกํซึ่งผมได๎รับมอบหมายให๎เข๎ารํวมประชุม 
(นายวินัย  แก๎วโรจน์)   ในเบื้องต๎นในหลักเกณฑ์  เชํน  ยังไมํมีประตูหนี้ไฟหรือไมํ   
     มีวิธีการดําเนินการถูกหรือไมํ  ในการตรวจคัดกรองในสํวน 

โรงอาหารไมํให๎มี  เป็นต๎น 
-  แจ๎งโครงการขุดลอกคลองหมูํที่  2 , 4 , 6  และหมูํที่  8   
ได๎ดําเนินการเรียบร๎อยแล๎วสํวนฝั่งหมูํที่  1 , 3 , 5 , 7  และหมูํที่  9 นั้น 
เพราะวําชาวนายังดําเนินการเก็บเกี่ยวไมํแล๎วเสร็จ 

/-ขอให๎ทําน..... 
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-  ขอให๎ทํานสมาชิกชํวยประชาสัมพันธ์ด๎วยครับวําตอนนี้ฤดูหนาวแล๎ว 
ตอนนี้อาจเกิดอัคคีภัยคํอนข๎างบํอยในพ้ืนที่ตําบลทําเจ๎าสนุก   
ขอให๎ประชาชนระมัดระวังกันด๎วยครับ 

รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   ดอนนี้ในพ้ืนที่ตําบลทําเจ๎าสนุก  ก็มีถังดับเพลิงไว๎ทุกหมูํบ๎าน 
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข)  ขอให๎ประชาสัมพันธ์นํามาให๎ในเบื้องต๎นกํอน  กํอนที่รถดับเพลิง 

จะไปถึงที่เกิดเหตุ 
สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก  หมูํที่  4   ตอนนี้เรามีทั้งหมดที่ถังครับ   
(นายอํานวย  ศรีสวัสดิ์)    
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   3  ถัง/หมูํครับ 
(นายสุรพล  บุญมี) 
ประธาน  ฯ    กลําวปิดประชุมเวลา  11.50  น. 
 

ปิดประชุม    เวลา  11.50  น. 
 

วีรยา  จิตผํอง 

(นางสาววีรยา  จิตผํอง) 
ผู๎จดรายงานการประชุม 

 
สุรพล  บุญมี 

(นายสุรพล  บุญมี) 
ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมประจ าเดือน ธันวาคม  2563 
วันที่  7  ธันวาคม  2563  เวลา  10.00  น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
 

เมื่อถึงเวลา  10.00  น.    ประธานที่ประชุม  (นายวนัชัย  หิรญัอนันต์สุข   รอง นายกองค์การบริหารสวํน
     ตําบลทําเจ๎าสนุก  กลําวเปิดการประชุม  เรียนประธานสภา 
     รองประธานสภา   สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนทําเจ๎าสนุก 
     ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

-  การประชุมหัวหน๎าสํวนราชการระดับอําเภอ 
     ประจําเดือนธันวาคม  2563  เมื่อวันที่  30  พฤศจิกายน  2563  
     เวลา  09.30  น.  ณ  ห๎องประชุมอําเภอทําเรือ 
     ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

     ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง   พิจารณา 
 

     ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  อ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
     กํอนที่จะให๎ปลัดชี้แจงระเบียบวาระการประชุมหัวหน๎าสํวน 

ผมขอแนะนําตัวพนักงานใหมํที่ย๎ายมาจาก  อบต.เริงรางครับ 
นาง 
ตํอไปขอเชิญปลัดชี้แจงในรายละเอียดครับ 

รองปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   เรียนผู๎เข๎ารํวมประชุมทุกทําน  ระเบียบวาระการประชุมหัวหน๎าสํวน 
(นางวิลัดดา  เครํงจริง)   ราชการประจําอําเภอ/ศูนย์ปฏิบัติการปูองกันแก๎ไขปัญหายาเสพติดอําเภอ 

ผู๎บริหารท๎องถิ่น  รัฐวสิาหกิจ  ผู๎บริหารสถานศึกษา  ครั้งที่  12/2563   
วันจันทร์ที่  30  พฤศจิกายน  2563  เวลา 09.30  น.  ณ  ห๎องประชุมอําเภอทําเรือ  
ระเบียบวาระก่อนการประชุม  แนะน าข้าราชการด ารงต าแหน่งใหม่ 3 ราย 
- นายตะวัน อํ่าออมสิน  บรรจุปลัดอําเภอทําเรือ  ฝุายงานปกครอง 
- นายมรุต ภูมิมี  ย๎ายมาจาก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
(ผู๎ชํวยผู๎อํานวยการกลุํมงาน) กลุํมงานสํงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  
สํานักสํงเสริมภูมิปัญญาท๎องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน  ดํารงตําแหนํงพัฒนาการ
อําเภอ  สํานักงานพัฒนาชุมชน  อําเภอทําเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
- พันตรี ณีรัฐกร  เศรษฐกิจ บรรจุผู๎ชํวยสัสดีอําเภอทําเรือ   
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
-  น้ําในเขื่อนหลักเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์  มีปริมาณน้ํา  50%   
จึงขอประชาสัมพันธ์ให๎กับเกษตรทราบ  สวํนในเขื่อนปุาสักต๎องผันน้ําไป
คลองระพีพัฒน์เพ่ือทําประปา  และหลํอเลี้ยงทางจังหวัดปทุมธานี 
ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ ฯ  ครั้งที่  11/2563  วันจันทร์ที่  2  พฤศจิกายน  2563   

/ระเบียบ..... 
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ระเบียบวาระที่  3    เรื่อง เพื่อติดตาม  สืบเนื่อง   
-  แจ๎งโรงพยาบาลเริ่มขนของจากโรงพยาบาลชัว่คราวศูนย์บริการ 
YAMAHA  ที่เปิดท๎าย  เมื่อวันที่  2  และวันที่  4  ธันวาคม  2563   
จะขอความรํวมมือในการขนย๎ายเปิดทําการวันที่  7  ธันวาคม  2563 
ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา 
-  ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการพัฒนาตลาดสินค๎าเกษตร  ประจําปี
งบประมาณ  2564  ครั้งที่  3  ในวันอังคารที่  1  ธันวาคม  2563   
ณ  ที่วําการอําเภอทําเรือ 
-  ประชาสัมพันธ์งาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจ าปี  
พ.ศ. 2563 
 ระหวํางวันที่  11 – 20 ธันวาคม  2563  ณ  อุทยาน
ประวัติศาสตร์  พระนครศรีอยุธยา  โดยในงานได๎กําหนดให๎มีกิจกรรมตําง ๆ  
เชํน  การแสดงแสง – เสียง  ถนนกินเส๎น/ถนนกินกุ๎ง  ร๎านกาชาด   
ลานวัฒนธรรม  ตลาดย๎อนยุค  จัดแสดงและจําหนํายสินค๎าผลติภัณฑ์
ชุมชน OTOP   โดยร๎านถนนกินเส๎นของอําเภอทําเรือ  ตั้งอยูํในโซน A4 
ระหวํางคุ๎มขุนแผนกับอําเภอลาดบัวหลวงและมีการประกวดร๎องเพลงในวัน
จันทร์ที่  14  ธันวาคม  2563   
-  การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารสวํนจังหวัดและนายกองค์การ
บริหารสํวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันอาทิตย์ที่  20  ธันวาคม  
2563  ตั้งแตํเวลา  08.00 – 17.00 น. 
-  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา  เนื่องในวันสําคัญของชาติไทย 
ประจําเดือนธันวาคม  ดังนี้   

วันจันทร์ที่  4  ธนัวาคม  2563  ในคล๎ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนารถบพิตร  
ณ  วัดโพธิ์ไทร  หมูํที่  5  ตําบลจําปา  
 วันจันทร์ที่  28  ธันวาคม  2563  วันสมเด็จพระเจ๎าตากสิน 
มหาราช ณ  วัดสะตือ  ตําบลทําหลวง  
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบในเรื่องการประชุมหัวหน๎าสํวนราชการ  ฯลฯ   
ประจําเดือนธันวาคม  2564  คํะ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม    มีมติรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือน   พฤศจิกายน  2563 
     เม่ือคราวประชุมวันที่  6  พฤศจิกายน  2563 
 

 
/ระเบียบ..... 
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ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่อง  พิจารณา 
รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   -  พิจารณาจัดงานสํงท๎ายปีเกําต๎อนรับปีใหม ํ  2564 
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข) นายก ฯ  ฝากให๎เรียนเชิญสมาชิก ฯ  ทุกทํานรํวมงานสํงท๎ายปีเกํา

ต๎อนรับปีใหมํ  2564   ในงานมีกิจกรรมแลกขวัญด๎วยนะครับ 
สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก หมูํที่  4 ของขวัญกําหนดราคาเทําไรครับ 
(นายอํานวย  ศรีสวัสดิ์)  
รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   ถ๎าเป็นของขวัญชิ้นละ  300.-  บาท  ขึ้นไป  และถ๎าทํานใดไมํสะดวก 
(นายวินัย  แก๎วโรจน์)   เป็นซองก็เพ่ิมราคาเป็นซองละเทําไรดีครับ 
สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก หมูํที่  4 ของขวัญกําหนดราคา 300.- บาทขึ้นไป  ถ๎าเป็นซองเสนอ  500.- บาท 
(นายอํานวย  ศรีสวัสดิ์)  
ที่ประชุม    เห็นด้วย  ของขวัญชิ้นละ  300.-  บาท ขึ้นไป 
     ใส่ซองจับของขวัญ  500.-  บาท  ขึ้นไป 
รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   -  การจัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร  เนื่องในโอกาสสํงท๎ายปีเกํา 
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข)  ต๎อนรับปีใหมํ  2564 
      คณะผู๎บริหารเสนอจัดกิจกรรมในวันพุธที่  30  ธันวาคม   

2563  ในวันดังกล่าวจะมีกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 
ในสํวนกําหนดการจะสํงไปพร๎อมกับหนังสือเชิญตํอไปครับ 

ที่ประชุม    ทราบ 
ระเบียบวาระที่  4     เรื่อง อ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   ในระเบียบวาระอ่ืนๆ  มีสมาชิกทํานใดมีเรื่องแจ๎งให๎ทราบหรือไมํครับ 
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข) 
สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก  หมูํที่  8 แจ๎งน้ําประปามีคลอรีนมากเกินไปหรือไมํคํะ  เพราะใสํบํอเลี้ยงปลา 
(นางดาหวัน  ลายภูษา)   ปลาตายคํะ 
รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   ในการเติมคลอรีนจะมีสูตรในการเติมนะครับ   ถ๎าหากจะใสํในบํอเลี้ยง 
(นายวินัย  แก๎วโรจน์)   สัตว์น้ํา  ก็ให๎พักไวกํอน  2 – 3  วันจะดีกวํานะครับ 
     -  แจ๎งการลอกคูคลองตอนนี้ได๎ดําเนินการแล๎วนะครับ 
     หากถึงหมูํไหนแล๎วก็ขอให๎ทํานเข๎าไปดูในพ้ืนที่ได๎นะครับ 
รองปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   ขอประชาสัมพันธ์การล๎างมือโดยจะมีการสาธิตจาก 
(นางวิลัดดา  เครํงจริง)   คุณจิรวรรณ  ศรีนิคมคํะ 
ที่ประชุม    รับทราบ 
รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   การดําเนินการสร๎างศูนย์เด็กเล็กวัดจงกลณี  เริ่มดําเนินการตอกเสาเข็มแล๎ว     
(นายวินัย  แก๎วโรจน์) 
รองปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   แจ๎งองค์การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก  ได๎รับเงินจัดสรรประจําปี 
(นางวิลัดดา  เครํงจริง)   ลานปัญญาปัญสุข 
     โครงการกล๎อง  DLTV 
     โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ  6  ล๎อ  จํานวน  1  คัน 

/รองปลัด..... 



 
- 4 - 

 
     -  แจ๎งการจัดกิจกรรมวันที่  5 ธันวาคม  2563  ทางองค์การบริหารสํวน 
     ตําบลทําเจ๎าสนุก  ได๎ดําเนินการประสานอํานวยความสะดวกรถตู๎  1  คัน 
     เพ่ือนํามวลชนไปเข๎ารํวมกิจกรรมวันดังกลําวคํะ 
รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   -  แจ๎งการทําเขื่อนตลิ่งพังระยะทาง  600  เมตร 
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข)  ตั้งแตํบ๎านคุณสุดา  -  วัดจงกลณี  และต๎องผํานเครื่องสูบน้ํา   
     โดยข๎อหารือวําเค๎าจะเว๎นระยะไว๎ให๎หรือไมํ  
     -  วันที่  20  ธันวาคม  2563  ขอประชาสัมพันธ์ให๎ทุกทํานไปใช๎สิทธิ์ 
     เลือกตั้งนายก อบจ.  และสมาชิกสภา  อบจ.  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
     -  ตอนนี้ขอให๎เฝูาระวังเชื้อไวรัสโคโรนํา  2019  เว๎นระยะหําง 
     สวมหน๎ากากอนามัย  พร๎อมล๎างมือบํอย  ๆ นะครับ 
สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก หมูํที่  4 -  แจ๎งเรื่องนักโทษที่มีการให๎อภัยโทษ  ขอความรํวมมือสมาชิกทุกทําน 
(นายอุดม  สุขรัตน์) กรอกประวัติผู๎พ๎นโทษให๎ด๎วยเพ่ือมีการสอบถามมาจะได๎มีข๎อมูล 
รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   แล๎วมีการแจ๎งแตํละหมูํหรือไมํ 
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข)    
สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก หมูํที่  4 อําเภอแจ๎งมาที่ศูนย์ยุติธรรมตําบลครับ 
(นายอุดม  สุขรัตน์)  
รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   อยํางผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่  2  มีแจ๎งมาให๎ผู๎ใหญํรับวํานาย ก , 
(นายวินัย  แก๎วโรจน์)   นาย  ข  พ๎นโทษออกมาแล๎ว  
รองประธานสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก ทราบวําหากผู๎ใดได๎รับการปลํอยตัวโดยมีเครื่องติดตามตัว  ไมํวําจะเป็น 
(นายคมสัน  เทียนดี) กําไรสําหรับติดตามตัวออกมา  ให๎ผู๎นําชุมชนดูแลด๎วยเพราะวําหากมีการ 
(นายคมสัน  เทียนดี) ทําลายหรือไมํชาร์จแบตเตอรี่  จะมีโทษจําคุกตลอดชีวิตเลยนะครับ 
หัวหน๎าสํานักปลัด    -  มีหนังสือแจ๎งมาวํามีการให๎ความชํวยเหลือหรือไมํ  แตํปัญหาตอนนี้   

คือ  ไปหาแล๎วไมํพบผู๎พ๎นโทษเลยจะขอให๎สมาชิกชํวยดูแล  หรือชํวยแจ๎ง 
ให๎  อบต.ทราบ  ด๎วยวําตอนนี้เค๎าอยูํในพ้ืนที่หรือไมํ 

ประธาน  ฯ    กลาํวปิดประชุมเวลา  11.50  น. 
 

ปิดประชุม    เวลา  11.50  น. 
 

 
วีรยา  จิตผํอง 

(นางสาววีรยา  จิตผํอง) 
ผู๎จดรายงานการประชุม 

 
สุรพล  บุญมี 

(นายสุรพล  บุญมี) 
ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 


