
รายงานการประชุมประจ าเดือน มกราคม  2564 
วันที่  7  มกราคม  2564  เวลา  10.00  น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
 

เมื่อถึงเวลา  10.00  น.    ประธานที่ประชุม  (นายจิรวัฒน ์ พิมพ์สุวรรณ     นายกองค์การบรหิารสวํน 
     ตําบลทําเจ๎าสนุก)  กลําวเปิดการประชุม  เรียนประธานสภา 
     รองประธานสภา   สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนทําเจ๎าสนุก 
     ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

-  การประชุมหัวหน๎าสํวนราชการระดับอําเภอ 
     ประจําเดือนมกราคม  2564  เมื่อวันที่  4  มกราคม  2564   
     เวลา  09.30  น.  ณ  ห๎องประชุมอําเภอทําเรือ 
     ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

     ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง   พิจารณา 
 

     ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  อ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
     ขอเชิญทํานปลัดชี้แจงในรายละเอียดครับ 
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   เรียนทํานนายก  รองนายก  ประธานสภา  และสมาชิกสภา ทุกทําน 
(นายสุรพล  บุญมี)   วาระประชุมหัวหน๎าสํวนราชการประจําอําเภอ/ศูนย์ปฏิบัติการปูองกัน 

แก๎ไขปัญหายาเสพติดอําเภอ  ผู๎บริหารท๎องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  ผู๎บริหาร 
สถานศึกษา  ครั้งที่  1/2564  วันจันทร์ที่  4  มกราคม  2564  เวลา   
09.30  น.   ณ  ห๎องประชุมประชุมอําเภอทําเรือ 

     ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
        -ไม่มี- 
 
     ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 
     ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมหัวหน๎าสํวนราชการ  หัวหน๎าหนํวยงาน 

รัฐวิสาหกิจฯ ครั้งที่  12/2563  เมื่อวันอังคารที่  1  ธันวาคม  2563   
 
ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  เพื่อติดตาม  สืบเนื่อง   
   -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา 
4.1 รายงานข๎อมูลอุบัติเหตุทางถนนชํวงเทศบาลปีใหมํ พ.ศ. 2564   

ข๎อมูลอุบัติเหตุทางถนน  29 ธันวาคม  2563 – 3 มกราคม  2564 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จํานวน  64  ครั้ง  ชาย  17  ราย  หญิง  18  ราย 
4.2  รายงานผลการตรวจสถานประกอบการที่แรงงานตํางด๎าว  
เมื่อวันที่  23 ธันวาคม 2563 ได๎เข๎าตรวจแรงงานพมําที่ตําบลปากทําและ
ตําบลหนองขนาก 

/4.3….. 
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4.3  การปูองกันและแก๎ไขปัญหาฝุุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) 
จังหวัดพระนครนครศรีอยุธยา 
4.4 สถานการณ์โรคติดตํอ 
แจ๎งสถานการณ์ผู๎ติดเชื้อไวรัสโคโรนํา  2019  ทั่วโลก 84  ล๎านคน 
เสียชีวิต  1  ล๎านกวําคน  และสํวนอําเภอทําเรือไมํมีผู๎ปุวย  แตํจะเข๎าตรวจ 
กลุํมผู๎สงสัย  4  ราย   
ตํอไปเป็นระเบียบวาระการประชุมผู๎บริหารองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น   
ครั้งที่  12/2563  ในวันอังคารที่  29  ธันวาคม  2563  เวลา  13.30 น.   
ณ  ห๎องประชุมอโยธยา  ชั้น  3  อาคาร  4  ชั้น  ศาลากลางจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง  ระเบียบวาระก่อนการประชุม 
พิธีการกํอนการประชุม   
1  เรื่อง  มอบประกาศเกียรติคุณในองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่ได๎รับ 
รางวัลชนะเลิศ  ระดับจังหวัด  ตามโครงการประกวดรางวัล  Thailand  Rabies 
Awaeds 2020   
 กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  ได๎จัดทําประกาศเกียรติคุณเพ่ือเป็น 
รางวัลยกยํองเชิดชูเกียรติแกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่ได๎รับการคัดเลือก 
ผลงานด๎านการสร๎างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ๎าดีเดํนในระดับจังหวัด  ดังนี้ 
 ประเภทเทศบาล  ได๎แกํ 
 -  เทศบาลตําบลเชียงรากน๎อย  อําเภอบางประอิน 
ประเภทองค์การบริหารสํวนตําบล  ได๎แกํ 
 -  องค์การบริหารสํวนตําบลบางซ๎าย  อําเภอบางซ๎าย 
ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  11/2563  
เม่ือวันพฤหัสบดีที่  26  พฤศจิกายน  2563  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงาน
การประชุมครั้งที่แล้ว 
  
ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
3.1  การขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา   
 สรุปองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นดําเนินการตามกระบวนการขับเคลื่อน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ฯ  11  กระบวนงาน  ดังนี้ 
 

/- กระบวนงาน..... 
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 - กระบวนงานที่ 1  จํานวน  4  แหํง 
 - กระบวนงานที่ 1-2   จํานวน  24  แหํง 
 - กระบวนงานที่ 1-3  จํานวน  23  แหํง 
 - กระบวนงานที่ 1-4  จํานวน  20  แหํง 
 - กระบวนงานที่ 1-5  จํานวน  18  แหํง 
 - กระบวนงานที่ 1-6  จํานวน  27  แหํง 
ซึ่งองค์การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก  อยูํในกระบวนงานที่  6 
 - กระบวนงานที่ 1-7  จํานวน  8  แหํง 
 - กระบวนงานที่ 1-8  จํานวน  9  แหํง 
 - กระบวนงานที่ 1-9  จํานวน  11  แหํง 
 - กระบวนงานที่ 1-10  จํานวน  8  แหํง 
 - กระบวนงานที่ 1-11  จํานวน  5  แหํง 
    รวม  157  แห่ง 

3.2 เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  (ณ วันที่  25  ธันวาคม  2563) 

 1. เงินอุดหนุนสําหรับกํอสร๎างสนามกีฬา/สนามกีฬา จํานวน  
2  โครงการ  ยอดเงิน  4,901,700.- บาท 

 1.1  อบต.บ๎านชล๎อ  งบประมาณ  2,523,700.-  บาท 
อยูํระหวํางประกาศจัดซื้อจัดจ๎าง 

 1.2  อบต.ไผํล๎อม  งบประมาณ  2,378,000.- บาท  
(กําหนด spec/tor) 

2.เงินอุดหนุนสําหรับกํอสร๎างปรับปรุงถนนทางหลวงท๎องถิ่น 
จํานวน  53  โครงการ  ยอดเงิน  171,524,000.-  บาท  รายได๎ อปท. สมทบ   
2,000,000.-  บาท  (รายได๎ที่ อบต.สมทบ คือ ที่  โพรสาวหาญ  2  โครงการ     
โครงการละ  1 ล๎าน) 
  -  สํงคืนเนื่องจากเป็นโครงการซ้ําซ๎อนกับโครงการปีที่แล๎ว 
จํานวน  4 โครงการ  งบประมาณ  24,411,000.- บาท  ได๎แกํ 
  ทต.ราชคราม  7,925,000.-  บาท 
  ทต.ตลาดเกรียบ 3,500,000.- บาท 
  ทต.ตลาดเกรียบ 9,862,000.- บาท 
  อบต.โพสาวหาญ  3,124,000.- บาท 
  - ไมํพร๎อมดําเนินการและขอแก๎ไข  จํานวน  8  โครงการ 
ได๎แกํ 
  ทต.บ๎านสร๎าง  งบ  939,000.- บาท 
  ทต.บ๎านสร๎าง งบ 9,162,000.- บาท 

/อบต..... 
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  อบต.วัดยม  งบ 925,000.- บาท 
  อบต.นาคู งบ 1,358,000.- บาท 
  อบต.นาคู งบ 1,527,000..- บาท 
  อบต.บางนา งบ 1,194,000.- บาท 
  อบต.คลองพระยาบันลือ งบ 2,992,000.- บาท 
  อบต.คลองพระยาบันลือ งบ 3,704,000.- บาท 
  - อยูํระหวํางกําหนด TOR จํานวน  28 โครงการ 
  - ประกาศจัดซื้อจัดจ๎าง 5 โครงการ (อบต.ไฟุพระ 2 โครงการ) 
อบต.ดอนลาน  1 โครงการ  อบต.นาคู  1  โครงการ  และอบต.ดอนทอง  
1 โครงการ) 
  - พิจารณาจัดซื้อจัดจ๎าง 5 โครงการ อบต.วังแดง   
อบต.บางซ๎าย  อบต.ชายนา  และอบต.บ๎านโพ 2 โครงการ 
  -  รอลงนามสัญญา  3  โครงการ  อบต.กุฎี  2  โครงการ 
งบประมาณ  610,000.- บาท และ 1,453,000.-  บาท  อบต.ดอนหญ๎านาง 
1,290,000.-  บาท 
  3.เงินอุดหนุนสําหรับแก๎ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภค
บริโภค  จํานวน  21  โครงการ  ยอดเงิน  30,867,000.- บาท 
  - สํงคืน  2 โครงการ  (อบต.บ๎านโพ งบ 1,310,000.- บาท 
(เนื่องจากโครงการซ้ําซ๎อนกับโครงการปีที่แล๎ว) และอบต.วัดยม งบ 
2,155,000.- บาท 
  - กําหนด TOR  18 โครงการ 
  - พิจารณาจัดซื้อจัดจ๎าง 1 โครงการ อบต.ปากจั่น 
910,000.- บาท  
  4.เงินอุดหนุนสํารับครุภัณฑ์สถานีอนามัยถํายโอน   
3  โครงการ  ยอดเงิน  146,300.- บาท 
  - ทต.บางนมโค ได๎รับทั้งหมด 3 โครงการ อยูํระหวําง 
รอลงนาม 
  5.เงินอุดหนุนคําปรับปรุงซํอมแซมสถานีสูบน้ําด๎วยไฟฟูา  
2 โครงการ   ยอดเงิน  3,229,000.- บาท 
  -  กําหนด  TOR 2 โครงการ (อบต.ทําหลวง  งบ  
2,103,000.-  บาท   อบต.โพธิเ์อน  งบ 1,126,000.- บาท 
  6.เงินอุดหนุนสําหรับกํอสร๎างและพัฒนาแหลํงกักเก็บน้ํา   
จํานวน  5  โครงการ  ยอดเงิน 51,779,400.- บาท  รายได๎  อปท.สมทบ   
5,009,600.- บาท (สมทบ อบต.คลองพระยาบันลือ 2 โครงการ 
งบ  1,241,400.-  บาท  และ  3,768,200.-  บาท   

/- สํงคืน..... 
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  -  สํงคืน  1  โครงการ (อบต.นาคู  งบ  519,000.-  บาท  
โครงการดังกลําว  ได๎งบจากจังหวัดได๎ดําเนินการทําแล๎ว  ซ้ําซ๎อน) 
  -  ไมํพร๎อมดําเนินการ  อบต.คลองพระยาบันลือ 2 โครงการ 
งบ 1,241,400.- บาท และ 3,768,200.- บาท) 
  -  กําหนด TOR  2  โครงการ  (อบต.เกาะเรียน  งบ  
3,797,000.-  บาท 
  7.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอยของ อปท.  ทั้งหมด  4  โครงการ  ยอดเงิน  9,600,000.- บาท  
  - กําหนดTOR 1 โครงการ อบต.โรงช๎าง งบ 2,40,000.- บาท 
  - ประกาศจัดซื้อจัดจ๎าง (อบต.ทําเจ๎าสนุก 2,400,000.-บาท 
อบต.สวนพริก 2,400,000.- บาท และอบต.สําเภาลํม 2,400,000.- บาท 
  8.เงินอุดหนุนสําหรับการเรียนรู๎เด็กปฐมวัน (สนามเด็กเลํน
สร๎างปัญญา)  จํานวน  4 โครงการ ยอดเงิน  680,000.- บาท   
  -  สํงคืนโครงการ 1 โครงการ เทศบาลตําบลลาดชะโด  
170,000.- บาท  
  - ไมํพร๎อมโครงการ 1 โครงการ อบต.ทําเจ๎าสนุก 170,000.-บาท 
  - กําหนด TOR 2 โครงการ เทศบาลตําลลบ๎านสร๎าง 170,000.- บาท 
และ อบต.โคกมํวง  170,000.- บาท  
  9.เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว จํานวน  
5 โครงการ  ยอดเงิน 28,488,400.- บาท  รายได๎ อปท.สมทบ 
1,075,600.- บาท  (สมทบ อบต.บ๎านใหมํ อําเภอมหาราช 
1,075,600.- บาท 
  - สํงคืน 1 โครงการ (อบต.บ๎านโพ 1,440,000.- บาท) 
  - ไมํพร๎อมดําเนินการ 1 ดครงการ อบต.บ๎านพลับ  
3,400,000.- บาท  
  - กําหนด TOR  3 โครงการ อบต.เกาะเรียน  
9,484,000.-บาท  อบต.บ๎านใหมํ  2 โครงการ งบ 4,484,000.- บาท 
  10.ชุดอุปกรณ์สําหรับห๎องเรียนคุณภาพแหํงการเรียนรู๎ 
DLTV  จํานวน 86 โครงการ ยอดเงิน  2,640,200.- บาท 
  - สํงคืนโครงการ 9 โครงการ ได๎แกํ  อบต.ทําหลวง 
งบ 30,700.- บาท  เทศบาลตําบลบางไทร งบ 30,700.- บาท  
เทศบาลตําบลบางบาล งบ 30,700.- บาท  อบต.โพธิ์สามต๎น งบ 
30,700.- บาท  อบต.โพธิ์สามต๎น งบ 30,700.- บาท อบต.วังจุฬา 
งบ 30,700.- บาท เทศบาลตําบลหัวเวียง งบ 30,700.- บาท  
อบต.ดอนทอง งบ 30,700.- บาท  

/-ไมํพร๎อม..... 
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  - ไมํพร๎อมดําเนินการ 1 โครงการ เทศบาลตําบลเจ๎าเจ็ด 
  - กําหนด TOR 10 โครงการ 
  - ประกาศจัดซื้อจัดจ๎าง 1 โครงการ 
  - พิจารณาจัดซื้อจัดจ๎าง  2 โครงการ 
  - รอลงนาม 15 โครงการ 
  - ลงนามในสัญญา 35 โครงการ 
  - เริ่มติดตั้งสํงมอบงาน 13 โครงการ 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  การน าเสนอผลงานที่องค์กรปกครองส่วน
ท๎องถิ่นได๎รับรางวัลเชิดชู หรือได๎รับการยกยํอง หรือผลสําเร็จในการ
ทํางาน 
 4.1 เทศบาลตําบลเชียงรากน๎อย อําเภอบางปะอิน 
“การสร๎างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ๎านดีเดํน” 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง  ข้อข้าราชการของส่วนราชการต่าง ๆ  
5.1 เรื่อง การประชาสัมพันธ์โครงการสํงเสริมการมีสํวนรํวมของชุมชนใน
การคัดแยกขยะที่ต๎นทาง 
 ปัจจุบันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ที่เข๎ารํวมโครงการของกองทุนสิ่งแวดล๎อม  เพื่อขอรับเงินสนับสนุนโดย
การนําเสนอโครงการและแผนการดําเนินการ ตามพระราชบัญญัติสํงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ พ.ศ. 2535 ทั้งสิ้น  8 หนํวย 
และได๎รับเงินสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล๎อมเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 
2,765,835.- บาท  เพ่ือจัดทําโครงการสํงเสริมการมีสํวนรํวมของชุมชน
ในการคัดแยกขยะที่ต๎นทาง  ได๎แกํ 
1.เทศบาลตําบลมหาราช  อําเภอมหาราช 
2.อบต.บ๎านขวาง  อําเภอมหาราช 
3.อบต.ลาดบัวหลวง  อําเภอลาดบัวหลวง   
4.อบต.สิงหนาท  อําเภอลาดบัวหลวง 
5.อบต.พุทเลา อําเภอบางปะหัน 
6.อบต.โคกมํวง อําเภอภาชี 
7.อบต.รางจระเข๎  อําเภอเสนา 
8.อบต.มารวิชัย  อําเภอเสนา  
โดยโครงการมีระยะเวลาดําเนินโครงการ  18 เดือน ตั้งแตํวันที่   
1 มกราคม  2563 ถึงวันที่  30 มิถุนายน  2564 
5.2 เรื่อง  การจัดสํงรายงานการเงินรวมประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2563  ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  
หมวด 4 เรื่อง  การบัญชีการรายงาน  และการตรวจสอบ  มาตรา 70 
ให๎หนํวยงานของรัฐจัดทํารายงานการเงินประจําปีงบประมาณสํงให๎
กระทรวงการกระทรวงการคลังภายใน  90 วัน  นับแตํวันสิ้น
ปีงบประมาณ โดยสํานักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู๎แทนของ
กระทรวงการคลัง  ปฏิบัติหน๎าที่จัดทํารายงานการเงินรวมขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ขอสรุปผลการ
จัดสํงรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ภายในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  ตั้งแตํวันที่  1 ตุลาคม ถึงวันที่  22  ธนัวาคม  
2563  
5.3 เรื่อง สรุปผลคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  และสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
-  สรุปผลคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 นายสมทรง  พันธ์เจริญวรกุล  ได๎คะแนน  250,274  คะแนน 
 นายวสพงศ์  วิทูรเมทา      ได๎คะแนน    90,816  คะแนน 
 นายนภดล  อมรเวช      ได๎คะแนน   33990  คะแนน 
-  สรุปผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารสํวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
วันอาทิตย์ที่  20  ธันวาคม  2563  อําเภอทําเรือ 
เขต  1   
นายสุรเดช  บุญเดช    ได๎คะแนน  7,556  คะแนน 
นายรณเมศวร ์ พุฒินันทชยักุล  ได๎คะแนน  2,297  คะแนน 
เขต  2 
นายอัศม์ไชย   ตั้งใจรักษ ์   ได๎คะแนน  8,817  คะแนน 
นางสาวฉว ี พงษ์พนัศ   ได๎คะแนน  2,067  คะแนน 
ระเบียบวารที่  6  เรื่อง  ข้อราชการของส านกังานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
6.1 เรื่อง  แนวทางปฏิบัตหิน๎าที่ราชการกรณีไมํมีผู๎บริหารท๎องถิ่น 
 ด๎วยกระทรวงมหาดไทยแจ๎งวํา  คณะรัฐมนตรีได๎มีมติ  เมื่อวันที ่
6 ตุลาคม  2563  ให๎มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท๎องถิ่น  หรือผู๎บริหารท๎องถิ่นของ
องค์การบริหารสวํนจังหวดั  และคณะกรรมการการเลือกตั้งออกประกาศกําหนดให๎มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบรหิารสวํนจังหวัดและนายกองค์การบริหารสํวน
จังหวัด  ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง  กําหนดให๎มีการเลือกต้ัง 
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สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดและนายกองค์การบรหิารสวํนจังหวัด  ลงวนัที่  
26  ตุลาคม  2563  กระทรวงมหาดไทยแจ๎งแนวทางในการปฏิบัติหน๎าที่ราชการ
กรณีไมํมีผู๎บริหารท๎องถิ่น 
1) เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดให๎มีการเลือกตั้งผูบ๎ริหารท๎องถิ่น  
หรือสมาชิกสภาท๎องถิ่นใดแล๎ว  นายกองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ประธานสภา
ท๎องถิ่น  รองประธานสภาท๎องถิ่น  และสมาชิกสภาท๎องถิ่น  ซึ่งดํารงตาํแหนํงอยูํตาม
ประกาศคณะรักษาความสงบแหํงชาติ  ที่  85/2557  เรื่อง  การได๎มาซึ่งสมาชิกสภา
ท๎องถิ่นหรือผู๎บริหารท๎องถิ่นเป็นการชัว่คราว  ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2557  
และคําสั่งหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ  ที่  1/2557  เรื่อง  การได๎มาซึ่ง
สมาชิกสภาท๎องถิ่นหรือผู๎บรหิารทอ๎งถิ่นเป็นการชัว่คราว  ลงวันที ่ 25  ธันวาคม   
2557  ต๎องพันจากตําแหนํงตั้งแตํวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ
กําหนดให๎มีการเลือกตั้ง  และปลัดองค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นต๎องปฏิบัติหน๎าที่
ของนายกองค์กรปกครองท๎องถิ่นเทําที่จําเป็นได๎เป็นการชั่วคราวจนถึงวัน
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
2)กระทรวงมหาดไทยได๎เคยซักซ๎อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานของ
ปลัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในฐานะผู๎ปฏิบัติหน๎าที่ของผู๎บริหารท๎องถิ่น
ระหวํางที่ยังไมํมีผู๎บริหารท๎องถิ่น  โดยได๎กําหนดแนวทางไว๎สรุปได๎วํา  ปลัด
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นควรจะบริหารงานให๎เป็นไปตามเจตนารมณ์ขอ
กฎหมาย  กลําวคือ  ภารกิจหรือกิจการให๎กาสามารถรอดําเนินการไว๎กํอน  และ
ไมํเกิดความเสียหายแกํกิจการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นหรือประโยชน์ของ
ประชาชนโดยตรงอยํางชัดเจนแล๎ว  ก็ไมํสมควรจะดําเนินการจนถึงวันประกาศ
ผลการเลือกตั้งผู๎บริหารท๎องถิ่น  โดยเฉพาะอยํางยิ่งงานเกี่ยวกับนโยบายและแผน
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นงานเกี่ยวกับการโอนงบประมาณ  การ
เปลี่ยนแปลงโครงการที่ได๎รับความเห็นขอบจากสภาท๎องถิ่นมาแล๎ว  สมควรรอให๎
ผู๎บริหารท๎องถิ่นหรือสมาชิกสภาท๎องถิ่นที่ได๎รับเลือกตั้งเป็นผู๎ดําเนินการตาม
อํานาจหน๎าที่ 
3.กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นได๎เคยให๎ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องหารือการ
ปฏิบัติหน๎าที่นายกองค์การบริหารสํวนตําบลของปลัดองค์การบริหารสํวนตําบล
ตามมาตรา  64  วรรคสาม  แหํงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
สํวนตําบล  พ.ศ. 2537  แก๎ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ.  2546  ที่กําหนดให๎
ปลัดองค์การบริหารสํวนตําบลปฏิบัติหน๎าที่ของนายกองค์การบริหารสํวนตําบล
ในระหวํางที่ไมํมีนายกองค์การบริหารสํวนตําบลเทําที่จําเป็นได๎เป็นการชั่วคราว  
กรณีการรับโอนพนักงานสํวนตําบลไว๎  สรุปได๎วํา  คําวํา “จําเป็น”  พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2542 ให๎ความหมายไว๎วํา  ต๎องทํา  ขาดไมํได๎ 
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  การพิจารณาวําเหตุใดเป็นเหตุจําเป็นตามมาตรา  64  วรรคสาม ฯ  นั้น  ปลัด
องค์การบริหารสํวนตําบลที่ปฏิบัติหน๎าที่นายกขององค์การบริหารสํวนตําบล
จะต๎องพิจารณาข๎อเท็จจริงและนํามาใช๎ได๎อยํางเหมาะสมถูกต๎องตามเจตนารมณ์
ของกฎหมาย  เมื่อข๎อเท็จจริงตามที่หารือไมํพบวํา  การรับโอนพนักงานสํวน
ตําบลมีเหตุจําเป็นต๎องทําหรือขาดไมํได๎  ซึ่งหากไมํรับโอนแล๎วจะเกิดความ
เสียหายแกํองค์การบริหารสํวนตําบล ก็มิใชํกรณีที่ปลัดองค์การบริหารสํวน
ตําบลในฐานะที่ปฏิบัติหน๎าที่นายกองค์การบริหารสํวนตําบลจะรับโอนพนักงาน
สํวนตําบลมาดํารงตําแหนํงในองค์การบริหารสํวนตําบลได๎ 
6.2 การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหํงชาติ 
 กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นแจ๎งวํา  เพ่ือเป็นการสํงเสริมและ
พัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเล็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นให๎มีคุณภาพ  และเป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวันแหํงชาติ  
ขอความรํวมมือจังหวัดดําเนินการแตํงตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัด
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหํงชาติ  
ระดับอําเภอ  และระดับจังหวัดประกอบด๎วยผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านการศึกษาปฐมวัย
เป็นประธานกรรมการ  สาธารณสุขอําเภอ/จังหวัดหรือผู๎แทน  ผู๎อํานวยการ
สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยหรือผู๎แทนผู๎แทนชุมชน  หรือ
ผู๎แทนผู๎ปกครอง  เป็นกรรมการ  และท๎องถิ่นอําเภอเป็นกรรมการและเลขานุการ 
(ในระดับอําเภอ)  และผู๎อํานวยการกลุํมงานสํงเสริมและพัฒนาท๎องถิ่นเป็น
กรรมการและเลขานุการ (ในระดับจังหวัด) 
 โดยให๎มีอํานาจหน๎าที่  นิเทศติดตาม การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบล  และองค์การบริหารสํวนตําบลในเขตพ้ืนที่อําเภอ
ของตนเอง (ระดับอําเภอ)  และติดตามนิเทศ  อบจ. ทน. และ ทม. (ระดับจังหวัด) 
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหํงชาติแจ๎งผลการนิเทศติดตามให๎องค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นต๎นสังกัดทราบ  เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก๎ไขให๎เป็นไปตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหํงชาติ  และรายงานผลการนิเทศติดตามการ
จัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให๎สํานักงานสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น
จังหวัดทราบ  เพ่ือรวบรวมผลการนิเทศติดตามสํงให๎กรมสํงเสริมการปกครอง
ท๎องถิ่นทราบ 
 ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ให๎คณะกรรมการนิเทศติดตามการจัด
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ ระดับอําเภอ  และระดับจังหวัด  ดําเนินการ
นิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพ้ืนที่ของตนเอง  เพ่ือ
เป็นการนํารํอง  จํานวนอยํางน๎อย  3  แหํง 

/63 เรื่อง..... 
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6.3  เรื่อง  การดําเนินการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชํวงเทศกาลปีใหมํ  
พ.ศ.  2564 
 ด๎วยศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน  ได๎มีมติในคราวประชุม
ครั้งที่  2/2563  เมื่อวันที่  23  กรกฎาคม  2563  เห็นชอบแหนบูรณา 
การปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชํวงเทศกาลปีใหมํ  พ.ศ.  2564   
เพ่ือให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องจังหวัด  และอําเภอ  ใช๎เป็นกรอบแนวทาง 
ในการดําเนินการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชํวงเทศกาลปีใหมํ   
และมีมติในคราวประชุมครั้งที่  3/2563  เมื่อวันที่  4  พฤศจิกายน  2563  
เห็นชอบแนวทางการดําเนินการตามแผนบูรณาการปูองกันและลดอุบัติเหตุ 
ทางถนนชํวงเทศกาลปีใหมํ  พ.ศ.  2564  ภายใต๎สถานการณ์การแพรํระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019   
 กรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่นพิจารณาแล๎ว  เพ่ือปูองกันและ 
ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้นในชํวงเทศกาลปีใหมํ   
พ.ศ.  2563  ระหวํางวันที่  29  ธันวาคม  2563  -  4  มกราคม  25654  
ตามแนวทางแผนบูรณาการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชํวงเทศกาลปีใหมํ  
พ.ศ. 2564  ดําเนินการ  ดังนี้ 
 1.มาตรการด๎านการบริหารจัดการ 
 2.มาตรการด๎านลดปัจจัยสี่ยงด๎านถนนและสภาพแวดล๎อม 
 3.มาตรการด๎านลดปัจจัยเสี่ยงด๎านพาหนะ 
 4.มาตรการด๎านผู๎ใช๎รถใช๎ถนนอยํางปลอดภัย 
 5.มาตรการด๎านการชํวยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ 
 6.สํงเสริมและสนับสนุนการจดแผนชุมชน  โดยให๎ความสําคัญกับการ
ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  และให๎พิจารณานําแผนชุมชน/โครงการที่
เกี่ยวข๎องกับการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนบรรจุลงในแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองท๎องถิ่น 
 7.ให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นรายงานผลการดําเนินการปูองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในชํวงเทศกาลปีใหมํ  พ.ศ. 2564  สํงสํานักงานสํงเสริม
การปกครองท๎องถิ่น   3  ครั้ง 
ในการประชุมผู๎บริหารองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ครั้งที่  12/2563  เมื่อ
วันที่  29  ธันวาคม  2563  มีเรื่องแจ๎งให๎ทราบเทํานี้ครับ 

 

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

 
/ระเบียบ..... 
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ระเบียบวาระที่  3    เรื่อง  พิจารณา 
       -  ไมํมี  - 
 
ระเบียบวาระที่  4    เรื่อง  อ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   ในระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  อ่ืน  ๆ ขอเชิญทํานรองนายกองค์การบริหารสํวน
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)   ตําบลทําเจ๎าสนุก 
รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   -  แจ๎งปิดการเรียนการสอนด๎วยเหตุพิเศษในสถานการณ์การแพรํระบาดใหมํ 
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข)   ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 
      ด๎วยสถานการณ์การแพรํระบาดใหมํของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

มีการแพรํระบาดรุนแรงหลายพ้ืนที่ในประเทศไทย โดยศูนย์สถานการณ์โควิด19  
(ศบค.)  ได๎กําหนดให๎จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด  
องค์การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุกตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของ 
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดที่จะได๎รับผลกระทบจากการแพรํระบาด 
ดังกลําว อีกทั้งเพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงและลดโอกาสแพรํระบาดใหมํของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019  
 องค์การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก  จึงให๎ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในสังกัดองค์การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก  ปิดเรียนด๎วยเหตุพิเศษ 
ในสถานการณ์การแพรํระบาดใหมํของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
และดําเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในห๎วงการปิดเรียนด๎วยเหตุพิเศษ  ดังนี้ 

     1. การปิดการเรียนด๎วยเหตุพิเศษ 
     ให๎ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุกทุกแหํง   

ปิดเรียนตั้งแตํวันที่  4 –  22  มกราคม  2564  หรือจนกวําจะมีประกาศ
เปลี่ยนแปลง 

     2. ในระหวํางที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต๎องปิดเรียนด๎วยเหตุพิเศษดังกลําว   
ให๎ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก   
จัดทําใบงานการเรียนการสอนตามความเหมาะสมโดยให๎ผู๎ปกครองมารับใบงาน 
ตามที่กําหนด  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและติดตํอประสานงานระหวํางครูกับ 
ผู๎ปกครองผํานทางกลุํม LINE 
3.  การดําเนินการของครูและบุคลากรในศูนย์เด็กเล็ก 
 3.1 ครูและบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาปฏิบัติงานตามปกติ 
 3.2 ครูและบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เดินทางไปตํางจังหวัด 
เมื่อกลับมาแล๎วให๎รายงานผู๎บริหารสถานศึกษาทราบเพ่ือเป็นข๎อมูล 
 3.3  ครูและบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกคนเตรียมความพร๎อมใน 
การจัดทําในงานสื่อการเรียนการสอน  โดยให๎ศูนย์พัฒนาเด็กแตํละแหํง   
พิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม 
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4. การดําเนินการโครงการอาหารสํารับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
จึงให๎สถานศึกษาจ๎างเหมาประกอบอาหารแล๎วแจ๎งให๎ผู๎ปกครองมารับอาหาร 
ไปให๎นักเรียนรับประทานที่บ๎านพร๎อมใบงาน 
5. การดําเนินการโครงการอาหารอาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียน 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ที่ประชุม     รับทราบ 
      

นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   แล๎วในวันศุกร์ที่  8  มกราคม  2564  จะมีการฉีดพํนยาฆําเชื้อไวรัส 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)   ณ  ศูนย์เด็กเล็กด๎วยครับ 
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก    ตามที่อําเภอทําเรือ  แจ๎งวํารัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ผู๎สูงอายุในทุกมิติ  เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎สูงอายุมีที่อยูํอาศัยและสภาพแวดล๎อม 
ที่เหมาะสมและปลอดภัยจากกระบวนการมีสํวนรํวมจากทุกฝุายรวมทั้งมี 
นโยบายมอบของขวัญปีใหมํแกํประชาชน  ซึ่ง  กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  โดยกรมกิจการผู๎สูงอายุตอบรับนโยบายดังกลําว   
ในการดําเนินโครงการของขวัญปีใหมํผู๎สูงอายุ  ปี  2564  โดยการปรับปรุง/ 
ซํอมแซมบ๎านให๎กับผู๎สูงอายุ  ซึ่งมีเปูาหมาย  4,000  แหํง   
ทั้งนี้  ในงบประมาณ พ.ศ.  2564  กรมกิจการผู๎สูงอายุได๎จัดสรรงบประมาณใน 
การดําเนินโครงการปรับสภาพแวดล๎อมและสิ่งอํานวยความสะดวกของผู๎สูงอายุ 
ให๎เหมาะสมและปลอดภัย  เพ่ือปรับปรุงซํอมแซมที่อยูํอาศัยให๎ผู๎สูงอายุมี 
สภาพแวดล๎อมที่เหมาะสมและปลอดภัยตํอการดําเนินชีวิตของผู๎สูงอายุให๎กับ 
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด   

เพ่ือให๎การขับเคลื่อนโครงการของขวัญปีใหมํผู๎สูงอายุ  ปี  2564 
เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการมอบของขวัญปีใหมํให๎กับประชาชน   
ดังนั้น  จึงขอให๎ทํานดําเนินการสํารวจและคัดเลือกผู๎สูงอายุผู๎ประสบความ
ยากลําบากในพ้ืนที่  โดยเรียงลําดับความเดือดร๎อน   

นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   ขอให๎สมาชิกทุกทําน  รํวมพิจารณารํวมกันกับกํานัน  ผู๎ใหญํบ๎าน 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)   แตํละหมูํ  พร๎อมสํงรายชื่อให๎กับงานพัฒนาชุมชน  ภายในวันที่  20  มกราคม   

2564   
สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก  หมูํที่  6 เป็นผู๎พิการได๎ไหมครับ 
(นางนพวรรณ์  พรมนิมิตร)     
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   เป็นผู๎สูงอายุ  และพิการด๎วยก็นําจะได๎รับการพิจารณากํอนะครับ 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)   เพราะวําได๎จังหวัดละ  4,000  แหํง 
ที่ประชุม     รับทราบ 
      

รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   แจ๎งการขุดลอกคลองทํานผู๎วําได๎ลงไปดูแล๎วทํานวําสะอาดดี 
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข)   

/นายก..... 
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นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   อีก  1  เส๎น  คือที่ติดกับบ๎านอาจารย์ชูชีพ  ในซอยยังไมํได๎ดําเนินการ 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)   จะขอให๎ผู๎รับเหมามาดําเนินการเพ่ิมเติมได๎ไหมครับ 
ปลดั อบต.ทา่เจา้สนกุ   เดี๋ยวถามกองชา่งใหว้า่มีบรเิวณดงักลา่วดว้ยไหม 

(นายสรุพล  บญุมี) 

รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   ประชาชนสอบถามในเรื่องตลิ่งพังบริเวณหมูํที่  1  ผมได๎แจ๎งไปเบื้องต๎น 
(นายวินัย  แก๎วโรจน์)   แล๎ววําทํานนายกได๎ทําหนังสือไปประสานแล๎ววําให๎มาดําเนินการ 
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   ได๎ดําเนินการทําหนังสือไปหลายครั้งแล๎ว  และได๎มีเจ๎าหน๎าที่มาถํายรูปบริเวณ 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)   ดังกลําวไปแล๎วก็เงียบไป  เดี๋ยวผมจะให๎กองชํางถํายรูปทําหนังสือไปอีกครั้ง 

และสํวนที่จะดําเนินการทําทําลาดเพ่ือกันตลิ่งพังบริเวณหมูํที่ 7 และหมูํที่ 3  นั้น  
จะผํานสถานีสูบน้ํา 

รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   ขออนุญาตชี้แจงครับ  วันที่ประชุมได๎เรียกผู๎ใช๎น้ําเข๎ารํวมประชุมด๎วย 
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข) พร๎อมผู๎ควบคุมงาน  จะขอให๎งดสูบในชํวงหลังปีใหมํเพ่ือดําเนินการในบริเวณ 

ดังกลําว 
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   คือในตอนแรกที่มาสํารวจไปไมํถึงแพสูบน้ําแตํพอเข๎าดําเนินการทํามาถึงแพสูบน้ํา
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)   เดี๋ยวจะขอประชุมอีกครั้งเพ่ือแจ๎งประชาชนที่อยูํบริเวณริมน้ําและ 

เกษตรกรผู๎ใช๎น้ํา 
 

ประธาน  ฯ    กลําวปิดประชุมเวลา  11.30  น. 
 

ปิดประชุม    เวลา  11.30  น. 
 

                              วีรยา  จิตผํอง 
(นางสาววีรยา  จิตผํอง) 
ผู๎จดรายงานการประชุม 

 
สุรพล  บุญมี 

(นายสุรพล  บุญมี) 
ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมประจ าเดือน กุมภาพันธ์  2564 
วันที่  8  กุมภาพันธ์  2564  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 
     ประจําเดือนกุมภาพันธ์  2564  เมื่อวันที่  1  กุมภาพันธ์  2564   
     เวลา  09.30  น.  ณ  ห๎องประชุมอําเภอทําเรือ 
     ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

     ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง   พิจารณา 
 

     ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  อ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
     ขอเชิญทํานปลัดชี้แจงในรายละเอียดครับ 
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   เรียนทํานนายก  รองนายก  ประธานสภา  และสมาชิกสภา ทุกทําน 
(นายสุรพล  บุญมี)   วาระประชุมหัวหน๎าสํวนราชการประจําอําเภอ/ศูนย์ปฏิบัติการปูองกัน 

แก๎ไขปัญหายาเสพติดอําเภอ  ผู๎บริหารท๎องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  ผู๎บริหาร 
สถานศึกษา  ครั้งที่  1/2564  วันจันทร์ที่  1  กุมภาพันธ์  2564   
เวลา  09.30  น.   ณ  ห๎องประชุมประชุมอําเภอทําเรือ 
ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
- ขอความรํวมมือในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและการเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารสํวนตําบล  โดยนายกเทศมนตรีเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่  28  มีนาคม 
2564  

     ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 
     ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมหัวหน๎าสํวนราชการ  หัวหน๎าหนํวยงาน 

รัฐวิสาหกิจฯ ครั้งที่  1/2564  เมื่อวันจันทร์ที่  4  มกราคม   2564   
     ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  เพื่อติดตาม สืบเนื่อง 
       - ไม่มี – 
     ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา 
     4.1 การกําหนดวันหยุดราชการเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษและกําหนดวันหยุดราชการ 

ประจําภูมิภาครวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการประจําปี 2564 
      - การกําหนดวันหยุดราชการเพ่ือเป็นกรณีพิเศษ และการกําหนด 

วันหยุดราชการประจําภูมิภาค  รวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ  
ประจําปี 2564 ดังนี้  
 

/วันศุกร์ที่.... 
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วันศุกร์ที่  12  กุมภาพันธ์  2564   
วันจันทร์ที่  12  เมษายน 2564   
วันอังคารที่  27  กรกฎาคม  2564   
วันศุกร์ที่  24  กันยายน  2564  เป็นวันหยุดราชการเพ่ิมเติมเป็นกรณีพิเศษ   
วันศุกร์ที่  26  มีนาคม  2564  เป็นวันหยุดราชการประจําภาคเหนือ   
ซึ่งอยูํในชํวยประเพณีไหว๎พระธาตุประจําปี  
วันจันทร์ที่  10  พฤษภาคม  2564  เป็นวันหยุดราชการประจําภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ  มีประเพณีงานบุญบั้งไฟ   
วันพุธที่  6  ตุลาคม  2564  เป็นวันหยุดราชการประจําภาคใต๎   
ซึ่งมีประเพณีสารทเดือนสิบ   
วันพฤหัสบดีที่  21 ตุลาคม  2564  เป็นวันหยุดราชการประจําภาคกลาง   
ซึ่งเป็นชํวงเทศกาลออกพรรษา 
4.2 ประชาสัมพันธ์การรับบริจาค ครั้งที่  1 ประจําปี 2564  
ในวันพุธที่  17 กุมภาพันธ์  2564   
 -  ขอเชิญชวนรํวมบริจาคโลหิต  วันพุธที่  17  กุมภาพันธ์ 2564   
ณ  หอประชุมที่วําการอําเภอทําเรือ  เวลา  08.30 – 12.00 น.  และ 
ขอความรํวมมือชํวยประชาสัมพันธ์เชิญชวนการรับบริจาคโลหิต 

     4.3 ประชาสัมพันธ์โครงการซํอมแซมบ๎านผู๎ยากไร๎ เหลํากาชาด 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจําปี พ.ศ. 2564 

      - ขอความรํวมมือสํารวจเพื่อซํอมแซมบ๎านผู๎ยากไร๎ที่มีคุณสมบัติ 
ตรงตามที่กําหนดภายในวงเงินประมาณ 40,000.- บาท  และจัดเอกสาร 
ประมาณการ (ปร.4 ,ปร. 5)  แบบแปลน สําเนาทะเบียนบ๎าน สําเนาบัตร 
ประชาชนเจ๎าบ๎าน พร๎อมเอกสารแสดงสิทธิ์ในที่ดินเป็นเจ๎าของตนเอง  
หรือหนังสือสัญญาเชําหรือยินยอมจากผู๎เชําและภาพประกอบ  
สํงให๎อําเภอทําเรือ  ภายในวันจันทร์ที่  8  กุมภาพันธ์  2564 

     4.4 การติดตามผู๎ผํานการฝึกอบรมโครงการ “โคก หนอง นา แหํงน้ําใน 
และความหวังกรมราชทัณฑ์” 

      - ศูนย์อํานวยการจิตอาสาพระราชการอําเภอทําเรือ  
ได๎รับมอบหมายจากจังหวัดพรนครศรีอยุธยา  โดยการสนับสนุนภารกิจ 
คืนคนดีสูํสังคม สําหรับผู๎พ๎นโทษที่ผํานการอบรมโครงการพระราชทาน  
โคก หนอง นา แหํงน้ําใจและความหวัง โดยขอความรํวมมือจาก 
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและกํานัน ผู๎ใหญํบ๎าน  ชํวยสํารวจรายชื่อ 
ผู๎พ๎นโทษและทําแบบรายงานการติดตามผู๎ผํานการอบรมโครงการ 
พระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว 

/4.5… 
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4.5 ฝุายความมั่นคง 
4.5.1  การติดตามและเฝูาระวังการแพรํระบาดของยาเสพติด  
“เคนมผง” ของยาเสพติด “เคนมผง” จากกรณีมีวัยรุํนเสียชีวิตจากการ 
เสพยาเคนมผง  นายแพทย์มานัส  โพธาภรณ์  รองอธิบดีกรมการแพทย์  
กลําววํา เคตามีน  (ketamine)  เป็นยาเสพติดที่ออกฤทธิ์หลอนประสาท 
อยํางรุนแรง  ทําให๎เกิดการอาการมึนเมา  เพลิดเพลิน  มีความสุข 
เกิดภาพเหมือนฝัน รู๎สึกเหมือนตัวเองกําลังลํองอยอยูํในอากาศหรือ 
หลุดลอยออกจากรํางฤทธิ์ของยาเคในระยะสั้นจะทําให๎เกิดอาการ 
หวาดระแวง  จิตหลอน  จําอะไรไมํได๎ รํางกายเคลื่อนไหวไมํได๎เหมือน 
เป็นอัมพาตชั่วขณะ  หากให๎ติดตํอกันเป็นเวลานานอาจทําให๎เกิดปัญหา 
ทางสมองเกี่ยวกับความทรงจําและสมาธิ มีปัญหาเกี่ยวกับการรับรู๎และ 
ปัญหาทางจิตกลายเป็นคนวิกลจริตได๎  ในปัจจุบันพบวํากลุํมวัยรุํน 
นํายาเค  ผสมกับสารเสพติดอ่ืนอีกหลายชนิด เชํน ยาไอน์  เฮโรอีน   
ยานอนหลับ (โรเซํ)  นํามาผสมกันจนมีลักษณะละเอียดคล๎ายนมผงแล๎ว 
นํามาเสพ จึงถูกเรียกวํา “ยาเคนมผง” เมื่อเสพเข๎าสูํรํางกายทําให๎ผู๎เสพ 
มีอาการรุนแรง  ประสานหลอน  คิดวําจะถูกทําร๎ายเป็นสาเหตุของการ 
ทะเลาะวิวาท 
4.5.2 การติดตามและเฝูาระวังเหตุมั่วสุมในพ้ืนที่ 
 - ในชํวงที่ผํานมาปรากฏเหตุมั่วสุมในพื้นท่ีเป็นจํานวนมาก  
โดยเฉพาะการมั่วสุมของเยาวชนในพื้นท่ี ยกตัวอยํางกรณีของ 
บ๎านถลุงเหล็ก หมูํที่ 5 ตําบลทําหลวง ซึ่งมีการรวมกลุํมกันมั่วสุมดมกาว  
อายุแคํประมาณ 10 – 15 ปี เทํานั้น  ซึ่งการดําเนินการกับเด็กกลุํมนี้ 
เป็นไปดว๎ยความยากลําบาก  เนื่องจากอายุคํอนข๎างน๎อย  การจะจับกุม 
จึงทําได๎ยาก อีกท้ังเด็กกลุํมนี้ผู๎ปกครองไมํได๎ให๎ความสนใจเทําท่ีควร   
จึงทําให๎แก๎ปัญหายากเข๎าไปอีกซ่ึงการแก๎ปัญหาจะต๎องบูรณาการรํวมกัน 
ในหลายภาคสํวน แก๎ไขปัญหาหลายด๎านเพราะสํวนใหญํเด็กท่ีมีปัญหา 
ในลักษณะนี้ พ้ืนฐานจะมาจากสภาพครอบครัวที่มีปัญหาจึงต๎องของ 
 ความรํวมมือจากทุกภาคสํวนโดยเฉพาะผู๎นําชุมชนซึ่งเป็นผู๎รับข๎อมูล 
ภายในพ้ืนที่ดีที่สุด ต๎องรํวมกันแก๎ปัญหา โดยจะมีการประสานกัน 
นอกรอบอีกครั้ง ในระหวํางนี้ จึงขอให๎ทุกภาคสํวนติดตามและ 
เฝูาระวังเหตุมั่วสุมในพ้ืนที่ หากพบขอให๎ประสานกลุํมงานความม่ันคง 
หรือสถานีตําบลในพ้ืนที่   
 

/4.6….. 
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4.6  สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอทําเรือ 
 4.6.1 การจัดกิจกรรมแตํงกายชุดผ๎าไทย “ผ๎าไทยใสํให๎สนุก” 
  - การจัดกิจกรรมแตํงกายชุดผ๎าไทย “ผ๎าไทยใสํให๎สนุก”  
ประจําวันสําคัญ ประจําเดือน ตามพระดําริสมเด็จพระเจ๎าลูกเธอ  
เจ๎าฟูาสิริวัณณวรี  นารีรัตนราชกัญญาฯ 
 4.6.2 การดําเนินโครงการพัฒนาหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียง และ 
การพัฒนาศูนย์การเรียนรู๎ทฤษฎีใหมํ รูปแบบ “โคก หนอง นา โม เดล”  
พ้ืนที่ดําเนินการ จํานวน  11  หมูํบ๎าน ดังนี้ 
 - ตําบลทําเจ๎าสนุก  จํานวน 1 หมูํบ๎าน คือ บ๎านกอกา  
หมูํที่ 5 
 - ตําบลศาลาลอย  จํานวน 1 หมูํบ๎าน คือ บ๎านศาลาลอย  
หมูํที่  11 
 - ตําบลวังแดง   จํานวน  1 หมูํบ๎าน คือ บ๎านบึง  
หมูํที่ 8 
 - ตําบลโพธิ์เอน  จํานวน 2 หมูํบ๎าน คือ บ๎านสามเรือน  
หมูํที่ 4  และบ๎านตะเคียนด๎วน หมูํที่  5 
 - ตําบลปากทํา  จํานวน 3 หมูํบ๎าน คือ บ๎านท๎ายตลาด  
หมูํที่ 3  ,  บ๎านโคกมะขวิด หมูํที่ 6  และบ๎านหัวพรวน หมูํที่ 8 
 - ตําบลหนองขนาก  จํานวน 3 หมูํบ๎าน คือ  
บ๎านหนองหัวลิง หมูํที่ 3 , บ๎านแถว หมูํที่ 4  และบ๎านบํอแรํ หมูํที่  11 
กลุํมเปูาหมาย ประกอบด๎วย ผู๎แทนครอบครัวพัฒนา แกนนําหมูํบ๎าน  
ผู๎แทนกลุํม/องค์กรและผู๎แทนครัวเรือนอื่น ๆ จํานวนหมูํบ๎านละ 30  
ครัวเรือน ดังนี้ 
ระยะเวลาดําเนินการ : เดือนมกราคม – เมษายน  2564 โดยเริ่มดําเนิน 
กิจกรรมยํอยที่ 1.1 สัมมนาการเรียนรู๎วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง  
กิจกรรมยํอยที่ 1.2 การจัดทําแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง  
ในระหวํางวันที่ 8 – 26 กุมภาพันธ์  2564 
 4.6.3 การดําเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่ต๎นแบบการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหมํประยุกต์สูํ “โคก หนอง นา โมเดล”  
 - พ้ืนที่ดําเนินการ จํานวน 10 แปลง ใน 5 ตําบล , 7 หมูบํ๎าน 
 - ตําบลทําเจ๎าสนุก จํานวน 2 แปลง คือ บ๎านกอกา หมูํที่ 5 , 
บ๎านแขก หมูํที่ 8 
 - ตําบลวังแดง จํานวน 2 แปลง คือ บ๎านบึง หมูํที่ 8 
 

/-ตําบลปากทํา..... 
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 - ตําบลปากทํา จํานวน 1 แปลง คือ บ๎านชายหนอง หมูํที่ 7 
 - ตําบลทําหลวง จํานวน 1 แปลง คือ บ๎านใหมํ หมูํที่ 3 
 - ตําบลหนองขนาก จํานวน 4 หมูํบ๎าน คือ บ๎านปลักแรด  
หมูํที่ 6 , บ๎านหนองขนาก หมูํที่ 8 ระยะเวลาดําเนินการ : การพัฒนา
แปลงพื้นที่ต๎นแบบ เดือนมกราคม – พฤษภาคม  2564 ทั้งนี้ โครงการ
ดังกลําว ฯ มีการจ๎างลูกจ๎างเหมาบริการ (นักพัฒนาพ้ืนที่ต๎นแบบ) ปฏิบัติ
ภารกิจ ตามโครงการพัฒนาพ้ืนที่ต๎นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหมํ ประยุกต์สูํ “โคก หนอง นา โมเดล” จํานวน 10 ราย 
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่แปลงโคก หนอง นา ตั้งแตํ 1 ธันวาคม  2563 –  
30 พฤศจิกายน 2564 
 4.6.4 การรับสมัครผู๎สนใจ เข๎ารํวมโครงการพัฒนาหมูํบ๎าน
เศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาศูนย์เรียนรู๎ทฤษฎีใหมํรูปแบบ  
“โคก หนอง นา โมเดล” 
คุณสมบัติของเปูาหมายโครงการ ประกอบด๎วย 
1.ยินยอมให๎ใช๎ที่ดินเข๎ารํวมโครงการ (จํานวน 1,3 ไรํ) เป็นระยะเวลา  
5 ปี และเป็นที่ดินในหมูํบ๎านที่ไมํซ้ํากับปีงบประมาณ 2564 
2.ยินยอมให๎ดําเนินการขุด ปรับสภาพที่ดิน ตามแบบแผนผังที่กําหนด 
และใช๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ตามโครงการ ฯ โดยอนุญาตให๎ประชาชนผู๎สนใจ
ทั้งในและนอกชุมชนเข๎าเยี่ยมชม/ศึกษาเรียนรู๎ และสามารถเป็นวิทยากร
ในการให๎ความรู๎แกํประชาชนได๎ 
3.สามารถเข๎ารํวมอบรมตามหลกัสูตรที่กําหนด ในระยะเวลา 5 วัน 4 คืน ได๎ 
4.อนุญาตให๎ใช๎พื้นที่เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยไมํมีเงื่อนไข หรือเพิกถอนคํา
ยินยอมกํอนครบกําหนดระยะเวลาดังกลําว 
 - เอกสารประกอบการสมัคร 
 1.หนังสือยินยอมให๎ใช๎ที่ดิน ตามแบบฟอร์มที่กรมกําหนด 
 2.สําเนาโฉนดที่ดิน 
 3.สําเนาบัตรประชาชน(ผู๎สมัครและเจ๎าของที่ดินทุกคน) 
 4.สําเนาทะเบียนบ๎าน (ผู๎สมัครและเจ๎าของที่ดินทุกคน) 
 ปิดรับสมัครภายในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โดยรบั
สมัครจํานวน 1 แปลงตํอ 1 หมูํบ๎าน 
4.8 สถานการณ์โรคติดตํอ  
 - สถานการณ์ท่ัวโลกมีผู๎ติดเชื้อ 103 ล๎านคน เสียชีวิต 2 ลา๎นคน 
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีผู๎ติดเชื้อ 26 ล๎านคน อินเดียมีผู๎ติดเชื้อ 10 ล๎าน
คน ประเทศไทยมีจํานวนผู๎ติดเชื้อเพ่ิมมากขึ้น 829 คน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีผู๎ปุวยสะสมจํานวน 44 คน และอําเภอทําเรือ  
มีจํานวนผู๎ปุวยรวม 5 คน มีการคัดกรองผู๎มีความเสี่ยงจํานวน 82 คน 

/ในการประชุม..... 
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ในการประชุมหัวหน๎าสํวนราชการก็มีเรื่องแจ๎งให๎ทราบเทํานี้ครับ 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  2    เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม    มีมติรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือน  มกราคม   2564 
     เม่ือคราวประชุมวันที่  7  มกราคม  2564   
 

ระเบียบวาระที่  3    เรื่อง  พิจารณา 
     -  โครงการของขวัญปีใหมํผู๎สูงอายุ  ปี  2564    

รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   ตามที่แจ๎งโครงการของขวัญปีใหมํ พ.ศ. 2564  เรื่อง  การปรับปรุง/ซํอมแซมบ๎าน
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข)   ให๎กับผู๎สูงอายุ  ซึ่งมีเปูาหมาย  4,000.-  แหํง  ในขณะได๎รายชื่อเรียบร๎อย 
     จํานวน  13  ราย  ดังนี้ 
     หมูํที่  1  นายประทุม  เมืองแก๎ว  และนายสมศักดิ์    อรุณศรี 
     หมูํที่  2  นายฉลอง  สามิภักดิ์  และนายจําเริญ  มั่งสิงห์ 
     หมูํที่  3    ไมํเสนอชื่อ 
     หมูํที่  4  นางอัมพร  กลิ่นอัมฤทธิ์  และนายบุญเลิศ  เลิศธรรมศิริ 
     หมูํที่  5  นางสมจิตร  พํุมชะเอม  
     หมูํที่  6  นางสงวน  อินทบุตร ,  นางสําลี  ชื่นศิลป์  และ 
     นางสมคิด  แจํมสาคร 
     หมูํที่  7  นางจําปา   มีแก๎ว 
     หมูํที่  8  นางยุพิน  บุญชํวย  ,  นางนวลฉวี  ท๎วมทอง 
     หมู่ที่  9  ไม่เสนอชื่อ 
     จึงขอให๎สมาชิก  ฯ  ทุกทําน  พิจารณาเรียงลําดับความสภาพแวดล๎อม 

ความยากลําบากครับ 
สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก หมูํที่ 6 เสนอให๎จับสลากคํะ  เพราะสมาชิก ฯ  แตํละหมูํจะไมํทราบ 
(นางนพวรรณ์  พรมนิมิตร)    ความลําบากของแตํละทํานวํามากหรือน๎อย 
รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก  เสนอให๎เรียงตามหมูํ 
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข) 
สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก หมูํที่ 3  เสนอวําให๎กําหนดวํายากลําบากคิดแบํงเป็นกี่เปอร์เซ็นต์   
(นายวรเทพ  ฤทธินาค)   สูงอายุก่ีเปอร์เซ็นต์  พิการกี่เปอร์เซ็นต์  แล๎วให๎รวมกันให๎ได๎   
     100 %   แล๎วให๎มาคิดกันวําใครเข๎าเกณฑ์เปอร์เซ็นต์มาก็เรียงตามลําดับ 
รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก  ตอนนี้ในแตํละหมูํเรียงลําดับมาแล๎ว  ตัวอยํางหมูํที่  6  มีลําดับ  1  2  3 
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข)  จึงเสนอให๎คนที่  1  ของทุกหมูํมาเรียงลําดับกํอน 
สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก หมูํที่  5 เสนอวําถ๎าพิการดว๎ย  ยากไร ๎ และเป็นผู๎สูงอาย ุ ก็ให๎พิจารณาเป็นลําดับต๎น ๆ 
(นางสาวเสาวลักษณ์  โพธิ์รุกข์) 

/ที่ประชุม..... 
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ที่ประชุม     มีมติส่งรายชื่อโครงการของขวัญปีใหม่ผู้สูงอายุ ปี 2564  ดังนี้ 
     1.นางอัมพร  กลิ่นอัมฤทธิ์    ราษฎรหมู่ที่  4 
     2.นางสงวน  อินทบุตร  ราษฎรหมู่ที่  6 
     3.นางสมจิตร  พุ่มชะเอม    ราษฎรหมู่ที่  5 
     4.นางจ าปา  มีแก้ว  ราษฎรหมู่ที่  7 
     5.นายประทุม  เมืองแก้ว  ราษฎรหมู่ที่  1 
     6.นายฉลอง  สามิภักดิ์  ราษฎรหมู่ที่  2 
     7.นางยุพิน  บุญช่วย  ราษฎรหมู่ที่  8 
     8.นายสมศักดิ์  อรุณศรี  ราษฎรหมู่ที่  1 
     9.นายจ าเริญ  ม่ังสิงห์  ราษฎรหมู่ที่ 2 
     10.นายบุญเลิศ   เลิศธรรมศิริ ราษฎรหมู่ที่  4 
     11.นางส าลี  ชื่นศิลป์  ราษฎรหมู่ที่  6 
     12.นางนวลฉวี  ท้วมทอง   ราษฎรหมู่ที่  8 
     13.นางสมคิด  แจ่มสาคร  ราษฎรหมู่ที่  6 
 

ระเบียบวาระที่  4    เรื่อง  อ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   ตามทีม่ีนโยบายให๎หมูํที่  2  และหมูํที่  9  เป็นหมูํบ๎านนํารํอง           
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข)   ในการเก็บถังขยะประจําจุด  แล๎วจะมีการจัดซื้อถังขยะใบเล็กแจกให๎กับ 

ครัวเรือนที่ชําระคําขยะ  แตํหากครัวเรือนไหนจะมีการ 
เสียคําบริการเพ่ิมเติมก็สามารถแจ๎งกับทางเจ๎าหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนตําบล 
ได๎เลยครับ                               

ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   ปริมาณขยะที่เยอะสุดคือขยะเปียก  เชํน  ผลตามฤดูกาล   
(นายสุรพล  บุญมี)   โดยทํานรองนายมีนโยบายให๎ดําเนินการทําคอกในการทําปุ๋ยหมัก 
     จากขยะเปียก 
รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก  ตามท่ีปลัดแจ๎งไปแล๎วนั้น  อยากให๎มีศักยภาพในการดําเนินการของ 
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข)  ภาคประชาชนทาง อบต.ก็มีการสนับสนุนได๎ในเรื่องการทําคอกปุ๋ยหมัก 

จากขยะเปียก  และในเรื่องของขยะอันตรายทาง หมอสัมฤทธิ์   
ผู๎อํานวยการโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบลทําเจ๎าสนุก  แจ๎งวํา 
ทุกวันอังคารทางบริษัทที่จํากัดขยะอันตรายจะมาจัดเก็บท่ี   
รพ.สต.ทําเจ๎าสนุก  ก็สามารถทํามาฝากทิ้งได๎  เชํน  หน๎ากากอนามัย   
ขยะติดเชื้อ ฯลฯ 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

 
 

/ปลัด..... 
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ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   แจ๎งผลการดําเนินงานศูนย์ชํวยเหลือ  ให๎สมาชิกทราบครับ   
(นายสุรพล  บุญมี)   รายแรก  เป็นบ๎านผู๎พิการ หมูํที่  1  ได๎ดําเนินการซํอมแซมเรียบร๎อยแล๎ว 

รายที่สอง  นายสมภพ  คงวุฒิ  โรงเพาะเห็ดพัง  ทางองค์การบริหารสํวน 
ตําบลทําเจ๎าสนุกได๎ดําเนินการซํอมแซมโรงเพาะเห็ดเรียบร๎อยแล๎ว 
รายที่สาม  เป็นการชํวยเหลือเป็นงบประมาณ 
แล๎วได๎รับแจ๎งจากปลัดอําเภอทําเรือวําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ได๎ประกาศเป็นภัยพิบัติด๎วย 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

ประธาน  ฯ    กลําวปิดประชุมเวลา  11.20  น. 
 

ปิดประชุม    เวลา  11.20  น. 
 

วีรยา  จิตผํอง 
(นางสาววีรยา  จิตผํอง) 
ผู๎จดรายงานการประชุม 

 
สุรพล  บุญมี 

 (นายสุรพล  บุญมี) 
ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมประจ าเดือน มีนาคม  2564 
วันที่  8  มีนาคม  2564  เวลา  10.00  น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
 

เมื่อถึงเวลา  10.00  น.    ประธานที่ประชุม  (นายจิรวัฒน ์ พิมพ์สุวรรณ)   นายกองค์การบริหารสํวน 
     ตําบลทําเจ๎าสนุก)  กลําวเปิดการประชุม  เรียนประธานสภา 
     รองประธานสภา   สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนทําเจ๎าสนุก 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
-  การประชุมหัวหน๎าสํวนราชการระดับอําเภอ 

     ประจําเดือนมีนาคม  2564  เมื่อวันที่  1  มีนาคม  2564   
     เวลา  09.30  น.  ณ  ห๎องประชุมอําเภอทําเรือ 
     ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

     ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง   พิจารณา 
 

     ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  อ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
     ขอเชิญทํานปลัดชี้แจงในรายละเอียดครับ 
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   เรียนทํานนายก  รองนายก  ประธานสภา  และสมาชิกสภา ทุกทําน 
(นายสุรพล  บุญมี)   วาระประชุมหัวหน๎าสํวนราชการประจําอําเภอ/ศูนย์ปฏิบัติการปูองกัน 

แก๎ไขปัญหายาเสพติดอําเภอ  ผู๎บรหิารท๎องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  ผู๎บรหิารสถานศึกษา   
ครั้งที่  3/2564  วันจันทร์ที่  1  มีนาคม  2564  เวลา  09.30  น.    
ณ  ห๎องประชุมประชุมอําเภอทําเรือ 
ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง  ที่ประธานแจ๎งให๎ที่ประชุมทราบ 
- ขอขอบคุณที่ได๎รํวมกันบริจาคโลหิตวันที่  17  กุมภาพันธ์  2564   
ณ  หอประชุมอําเภอทําเรือ 
การเลือกตั้งเทศบาลตําบลภายในเขตอําเภอทําเรือ  มี  2  เทศบาล คือ 
เทศบาลตําบลทําเรือ  มีผู๎สมัครนายก 2  ทําน    
เทศบาลตําบลทําหลวง  มีผู๎สมัครนายก  3  ทําน 
-  การฉีดวัคซีนโควดิจะใช๎นํารํองในจังหวัดสมุทรสาคร  เพราะวําเปน็พ้ืนที่เสี่ยงสูงสุด 
- อําเภอทําเรือ  แจ๎งวําจะออกทําบัตรประชาขนแบบสมาทการ์ดให๎กับ 
ผู๎ปุวยติดเตียง  ซึ่งตอนนี้อยูํในระหวํางการประสานงานของอุปกรณ์    
-  การดําเนินโครงการบําบัดฟ้ืนฟูผู๎ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ 
เปิดโครงการวันที่  8  - 19  มีนาคม  2564  รุํนแรก  มีรุํนละ  8  คน   
สํวนของอําเภอทําเรือ 
- การตรวจราชการ ติดตามสถานการณ์น้ําเค็มของรองนายกรัฐมนตรี 
(พลเอกประวิตร    วงษ์สุวรรณ)  เมื่อวันที่  3  มีนาคม  2564   
ณ  เขื่อนพระรามหก  เพื่อติดตามสถานการณ์น้ าในเขื่อนพระรามหก 
เพื่อปล่อยน้ าให้ไหลดันไล่น้ าเค็มในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าเจา้สนกุมีการผลกระทบต่อน้ าขึ้นน้ าลง ในสถานีสูบน้ าทางการเกษตร 

/เพื่อติดตาม..... 
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- สถานการณ์โรคติดต่อ ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019 
ประเทศไทย  700  กว่าราย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  50  กว่าราย 
อ าเภอท่าเรือ  6  ราย 
-  แจ้งการเผาในที่โล่งแจ้งท้องถิ่นสามารถเปรียบเทียบปรับได้  โดยรับมอบ
อ านาจจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
-  แจ้ง อปท. ที่มีรถบรรทุกน้ าให้ขอให้ล้างถนนเพื่อลดฝุ่นละออง  PM 2.5 
- โคก หนอง นา มีจ านวน  21  แปลง  ขอให้ส่วนโยธาท าแบบประมาณราคา  
โดยเรียกประชุมวันนี้เวลาประมาณ 13.30 น.  ณ  ห้องประชุมอ าเภอท่าเรือ 
ในเรื่องการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจ าเดือนมีนาคม 2564 ก็มีเรื่อง
แจ้งให้ทราบเท่านี้ครับ 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  2    เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม    มีมติรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือน  กุมภาพันธ์   2564 
     เม่ือคราวประชุมวันที่  8  กุมภาพันธ์  2564   
 

ระเบียบวาระที่  3    เรื่อง  พิจารณา 
-  การจัดงานประเพณีสงกรานต์  ประจําปี  ๒๕๖4 

รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก  ในการจัดงานประเพณีสงกรานต์คณะผู๎บริหารเสนอขอให๎ยกเลิก 
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข)  เนื่องจากตอนนี้มีเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  ระบาดในประเทศไทย 
     ที่ประชุมมีความคิดเห็นอยํางไรบ๎างครับ 
ที่ประชุม    เห็นด๎วย 
 

นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   คือจะไมํมีดนตรี  ไมํมีการสรงน้ําพระ  แตํถ๎าหากวัดในเขตตําบล 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  มีการจัดงานทาง อบต.ก็จะไปรํวมงาน 
รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก  ในเรื่องของการแจกถุงยังชีพแกํผู๎สูงอายุ  
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข)  จะเป็นข๎าวสารอยํางเดียวนะครับ 
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   เพราะวําสถานการณ์ทางการเงินตอนนี้คํอนข๎างมีจํานวนจํากัดครับ 
(นายสุรพล  บุญมี) 
ที่ประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  4    เรื่อง  อ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   ในเรื่องขอฝุุนละออง  เมื่อวันศุกร์ที่  5  มีนาคม  2564  
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  ได๎เข๎าไปตรวจสอบบริษัทวิจิตรธัญญะ  มีฝุุนละออง 
     ข๎อแก๎ไขนําน้ําไปฉีดกระแกรงกับท่ีพ้ืนเพ่ือลดฝุุนละออง 
     พอเลิกประชุมขอให๎เชิญรองนายก ปลัด และนายก อบต.ศาลาลอย 
     เข๎าไปอีกรอบเพ่ือสอบถามอีกครั้ง 

/นายก..... 
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     -  ในเรื่องเขื่อนกันตลิ่ง   ขอแจ๎งสมาชิก  หมูํที่  7  และหมูํที่  9 
     จะดําเนินการให๎แล๎วเสร็จกํอนฤดูฝนเพราะวําบริเวณนั้นใกล๎บ๎านคนมาก 
     กลัววําจะทรุดตัวลงมาแล๎วจะดําเนินการลําบาก 
รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก  เมื่อวันที่  7  มีนาคม  2564  มีการประชาคมแจกถังขยะแตํละ 
(นายวินัย  แก๎วโรจน์)   ครัวเรือนแล๎วในเดือนหน๎าจะมีการดําเนินการเก็บขยะแล๎วจะใช๎ถังท่ีแจก 

ไปให๎แล๎วจะเข๎าดําเนินการจัดเก็บขยะในวันพุธ  และวันเสาร์   
 เวลาประมาณ  06.00  น.  ขอให๎ประชาชนนําถังขยะมารอท่ีหน๎าบ๎าน 

รอรถมาเก็บขน 
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   ในสํวนถังขยะที่แจกให๎นั้นไว๎ใสํขยะท่ีทิ้งไมํสามารถกําจัดหรือขายได๎  
(นายสุรพล  บุญมี)   ในสํวนที่ขาย  เชํน  ขวดพลาสติก  กลํองนม UHT  หรือขวดแก๎วตําง ๆ    
     แยกไว๎เพ่ือขาย  ในสํวนขยะเปียกก็สามารถนําไปทําปุ๋ยอินทรีย์ได๎ 
     ซึ่งทางองค์การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุกได๎นําไปถังฝังให๎แตํละครัวเรือน 
     เพ่ือดําเนินการทิ้งลงในถังนั้นเพ่ือทําเป็นปุ๋ยหมัก   ในการดําเนินการครั้งนี้ 
     เพ่ือลดปริมาณขยะในพ้ืนที่ตําบลทําเจ๎าสนุก 
ที่ประชุม    รับทราบ 
 

รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก  มีประชาชนร๎องเรียนเรื่องกลิ่นเหม็น  ทาง อบต.ได๎เข๎าไปดําเนินการ 
(นายวินัย  แก๎วโรจน์)   ตรวจสอบกับทางบริษัท กสุรีย์  จํากัด  เจ๎าหน๎าที่ได๎ให๎ข๎อมูลวํา 
     ผ๎าใบชํารุดเลยมีกลิ่น  ซึ่งจะดําเนินการเปลี่ยนเมษายน  ซึ่งผมกับ 

ทํานปลัด บอกไมํได๎เพราะวําเป็นชํวงเทศกาลสงกรานต์  เพราะวํา 
ในชํวงเวลาดังกลําวจะมีประชาชนกลับภูมิลําเนาอาจมีกลิ่นรบกวน   
ทางเจ๎าหน๎าที่ก็รับทราบแล๎วจะแจ๎งวันที่จะดําเนินการอีกครั้ง 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

ประธาน  ฯ    กลําวปิดประชุมเวลา  11.35  น. 
 

ปิดประชุม    เวลา  11.35  น. 
 

วีรยา  จิตผํอง 
(นางสาววีรยา  จิตผํอง) 
ผู๎จดรายงานการประชุม 

 
สุรพล  บุญมี 

 (นายสุรพล  บุญมี) 
ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 

 
 



รายงานการประชุมประจ าเดือน เมษายน  2564 
วันที่  2  เมษายน  2564  เวลา  10.00  น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
 

เมื่อถึงเวลา  10.00  น.    ประธานที่ประชุม  (นายจิรวัฒน ์ พิมพ์สุวรรณ)   นายกองค์การบริหารสํวน 
     ตําบลทําเจ๎าสนุก)  กลําวเปิดการประชุม  เรียนประธานสภา 
     รองประธานสภา   สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนทําเจ๎าสนุก 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
     -  ประชุมหัวหน๎าสํวนราชการระดับอําเภอ  ประจําเดือน 
     เมษายน  2564  เมื่อวันที่  1   เมษายน  2564 
     เวลา  09.30  น.  ณ  ห๎องประชุมอําเภอทําเรือ 
 

     ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง  พิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่อง  อ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   เรียนทํานนายก  รองนายก  ประธานสภา  และสมาชิกสภา ทุกทําน 
(นายสุรพล  บุญมี)   วาระประชุมหัวหน๎าสํวนราชการประจําอําเภอ/ศูนย์ปฏิบัติการปูองกัน 
     แก๎ไขปัญหายาเสพติดอําเภอ  ผู๎บริหารท๎องถิ่น รัฐวิสาหกิจสถานศึกษา 
     ครั้งที่  4/2564  วันพฤหัสบดีที่  1 เมษายน  2564 เวลา 09.30 น. 

ณ ห๎องประชุมอําเภอทําเรือ ชั้น 2 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  ที่ประธานแจ๎งให๎ที่ประชุมทราบ 
- แนะนําเจ๎าพนักงานที่ดินมาดํารงตําแหนํงใหมํ+   
- ขอบคุณการทอดผ๎าปุา  ได๎ยอดทอดผ๎า  843,000  บาท 
มอบให๎วัดสะตือและขอรับสนับสนุนจากวัดสะตือ  1,200,000.- บาท 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมหัวหน๎าสํวนราชการ  
หัวหน๎าหนํวยงานรัฐวิสาหกิจฯ  ครั้งที่  3/2564   
วันจันทร์ที่  1  มีนาคม  2564 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  เพ่ือติดตาม  สืบเนื่อง 
   - ไมํมี – 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  แจ๎งเพ่ือทราบ/พิจารณา 
4.1 การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี 
- ผู๎ยื่นคําขอรับเงินสงเคราะห์คําจัดการศพผู๎สูงอายุ หมายถึง  
ผู๎ที่รับผิดชอบในการจัดการศพผู๎สูงอายุตามประเพณี ซึ่งได๎แกํ  
บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร ญาติพี่น๎องของผู๎สูงอายุ ที่เสียชีวิต  
รวมทั้งมูลนิธี สมาคม วัด มัสยิด โบสถ์ 

/-ผู๎ให๎..... 
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- ผู๎ให๎คํารับรองผู๎รับผิดชอบในการจัดการศพผู๎สูงอายุตามประเพณี 
หมายถึง  ผู๎อํานวยการเขต หรือนายอําเภอ หรือกํานัน หรือผู๎ใหญํบ๎าน 
หรือนายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารสํวนตําบล หรือ 
นายกเมืองพัทยาหรือประธานชุมชน หรือผู๎อํานวยการศูนย์พัฒนา 
การจัดสวัสดิการสังคมผู๎สูงอายุ ผู๎ปกครองสถานใด ๆ ของรัฐหรือ 
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 คุณสมบัติผู๎สูงอายุ 
  1.มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
  2.มีสัญชาติไทย 
  3.ผู๎สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแหํงรัฐ เว๎นแตํผู๎สูงอายุ 
ที่มีสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแหํงรัฐ แตํยังไมํมีบัตรสวัสดิการแหํงรัฐ  
หรือยังไมํได๎ลงทะเบียนให๎ผู๎อํานวยการเขต หรือนายกอําเภอ หรือกํานัน  
หรือผู๎ใหญํบ๎าน หรือนายกเทศมนตรีหรือนายกองค์กาบริหารสํวนตําบล   
หรือนายกเมืองพัทยา หรือประธานชุมชน เป็นผู๎รับรอง 
 หลักฐานการยื่นคําขอ 
  1.ใบมรณะบัตรของผู๎สูงอายุ 
  2.บัตรสวัสดิการแหํงรัฐผู๎สูงอายุ 
  3.บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดย 
หนํวยงานรัฐที่มีรูปถํายและเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผู๎ยื่น 
คําขอจัดตั้ง หรือดําเนินงานมูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิดโบสถ์ 
  4.สมุดบัญชีหรือเลขที่บัญชีธนาคารของผู๎ยื่นคําขอ เว๎น 
แตํประสงค์จะขอรับเงินสดให๎ดําเนินการระเบียบของทางราชการ 
  5.หนังสือรับรองเป็นผู๎รับผิดชอบในการจัดการศพ 
ตามประเพณี 
   - การยื่นคําขอ ยื่นภายใน  6  เดือน  นับตั้งแตํ 
วันออกใบมรณะบัตร โดยยื่นคําขอในท๎องที่ที่ผู๎สูงอายุมีขื่ออยูํในทะเบียนบ๎าน 
หรือภูมิลําเนาที่ถึงแกํความตายในขณะถึงแกํความตาย ดังตํอไปนี้ 
1. ในกรุงเทพมหานคร  ให๎ยื่นค่ําของที่สํานักงานเขต สังกัดกรุงเพทมหานคร 
2. ในจังหวัดอ่ืนให๎ยื่นคําขอตํอสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
ของมนุษย์จังหวัด  หรือที่วําการอําเภอ  หรือเมืองพัทยา หรือเทศบาล  
หรือองค์การบริหารสํวนตําบล 
 - ผู๎ยืนคําขอและผู๎รับรองต๎องไมํเป็นบุคคลเดียวกัน 
4.2 โครงการซํอมแซมบ๎านผู๎ยากไร๎ เหลํากาชาดจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา  ประจําปีงบประมาณ 2564 

+/ตามท่ี..... 
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ตามท่ีเหลํากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  แจ๎งให๎อําเภอ
สํารวจบ๎านผู๎ยากไร๎  ผู๎ด๎อยโอกาสเพ่ือจะดําเนินโครงการซํอมแซม 
บ๎านผู๎ยากไร๎  เหลํากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประจําปีงบประมาณ 
2564  และอําเภอได๎สํงแบบสํารวจข๎อมูลขอรับการสนับสนุนพร๎อม
งบประมาณ ให๎สํานักงานเหลํากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเหลํา
กาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได๎จัดสรรงบประมาณตามโครงการ
ซํอมแซมบ๎านผู๎ยากไร๎ ให๎อําเภอทําเรือ  280,000.- บาท 
4.3 สถานการณ์โรคติดตํอ 
 - กลุํมตลาดจะมีการแพรํระบายแล๎วในเขตอําเภอทําเรือมีตลาด
อยูํใจเขตเทศบาลตําบลทําเรือ  และเขตเทศบาลตําบลทําหลวง  ซึ่งทาง
จังหวัดได๎มาสุํมตรวจแมํค๎า จํานวน  5  ราย   
 -  แจ๎งยอดผู๎ติดเชื้อไวรัสโคโรนํา 2019  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีจํานวน  60  ราย 
-  อําเภอทําเรือ  6 ราย 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง  อ่ืน ๆ   
-  วันที่  7  เมษายน  2564  ทางอําเภอทําเรือมีการคัดเลือกทหารกองเกิน 
-  โครงการเราชนะ  อําเภอทําเรือออกบริการบัตรประชาชนนอกสถานที่ 
มีการแจ๎งความประสงค์มา  16  ราย  ทําได๎  13  ราย   
มีปัญหาและอุปสรรค  คือ  มีผู๎ที่ไมํได๎เขียนคําร๎องแล๎วจะมาของทําบัตรเพ่ิม 
-  ผู๎ที่จดทะเบียนรัฐวิสาหกิจ  สามารถลงทะเบียนปลูกกัญชาได๎ 
ในเรื่องการประชุมหัวหน๎าสํวนราชการ ประจําเดือนเมษายน 2564  
ก็มีเรื่องแจ๎งให๎ทราบเทํานี้ครับ 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  2    เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม    มีมติรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือน  มีนาคม   2564 
     เม่ือคราวประชุมวันที่  8  มีนาคม  2564   
 

ระเบียบวาระที่  3    เรื่อง  พิจารณา 
       - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระที่  4    เรื่อง  อ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
รองนายก อบต.ทําสนุก   - แจ๎งงดการจัดงานประเพณีสงกรานต์  เนื่องจากสถานการณ์ 
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข)  การแพรํระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนํา  2019  และอีกประเด็นคือ 
     งบประมาณขององค์การบริหารสํวนตําบลมีจํานวนจํากัด 
     - แจ๎งทางโรงเรียนวัดจลกลณีขาดครูสอนภาษา  จึงจะมีการทอดผ๎าปุา 
     สมทบทุนจ๎างครูสอนเด็กนักเรียน  จํานวน  2  ทําน 

-ในเรื่อง..... 
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     -  ในเรื่องที่ดําเนินการเก็บถังขยะในหมูํบ๎านนํารํองเป็นอยํางไรบ๎าง 
รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก  - สอบถามในการดําเนินการครั้งตํอไปจะดําเนินการทีละหมูํหรือ 
(นายวินัย  แก๎วโรจน์)    จะดําเนินการทุกหมูํ 
สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก หมูํที่ 1 นําจะดําเนินการทุกหมูํนะคํะ 
(นางอัจฉรา  ยิ้มนิล) 
รองนายก อบต.ทําสนุก   ในการดําเนินการแตํละหมูํจะมีคณะกรรม  มีการนัดประชุม  
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข)  แล๎วเสร็จก็มีการประชาคมในประชาชนทราบวําจะดําเนินการอยํางไร 
     แล๎วรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นอยํางไร 
รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก  ขอให๎สมาชิกทุกทํานประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนรับทราบ 
(นายวินัย  แก๎วโรจน์)    ด๎วยวําแตํละหมูํจะมีการดําเนินการตามหมูํที่  2  และหมูํท่ี  9   
     และในสํวนของการขายขยะรีไซเคิลนั้นก็เริ่มดําเนินการอยํางเป็นระบบ 

มากขึ้น  สํวนหมูํที่  6  ซอยบ๎านคุณสมเกียรติขอให๎เข๎าไปดําเนินการ 
เก็บขยะพร๎อมจํายคําขยะ 

สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก หมูํที่ 4 ในเรื่องของถังขยะจะมีเวลาของรถมารับ  เจ๎าของบ๎านก็จะออกมา  
(นายอุดม  สุขรัตน์)   สํวนขยะเปียกก็นําไปทําปุ๋ยหมักตํอไปได๎  ก็สามารถไปดูได๎ที่บ๎านนะครับ 
     เผื่อจะมีประโยชน์กับทํานใด  
ที่ประชุม    รับทราบ 

 

ประธาน  ฯ    กลําวปิดประชุมเวลา  11.30  น. 
 

ปิดประชุม    เวลา  11.30  น. 
 

 
 (นางสาววีรยา  จิตผํอง) 
ผู๎จดรายงานการประชุม 

 
 

(นายสุรพล  บุญมี) 
ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 

 
  
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมประจ าเดือน พฤษภาคม  2564 
วันที่  7  พฤษภาคม   2564  เวลา  10.00  น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
 

เมื่อถึงเวลา  10.00  น.    ประธานที่ประชุม  (นายจิรวัฒน ์ พิมพ์สุวรรณ)   นายกองค์การบริหารสํวน 
     ตําบลทําเจ๎าสนุก)  กลําวเปิดการประชุม  เรียนประธานสภา 
     รองประธานสภา   สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนทําเจ๎าสนุก 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
     -  ประชุมหัวหน๎าสํวนราชการระดับอําเภอ  ประจําเดือน 
     พฤษภาคม  2564  เมื่อวันที่  5 พฤษภาคม  2564 
     เวลา  09.30  น.  ณ  ห๎องประชุมอําเภอทําเรือ 
     ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง  พิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่อง  อ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   เรียนทํานนายก  รองนายก  ประธานสภา  และสมาชิกสภา ทุกทําน 
(นายสุรพล  บุญมี)   วาระประชุมหัวหน๎าสํวนราชการประจําอําเภอ/ศูนย์ปฏิบัติการปูองกัน 

แก๎ไขปัญหายาเสพติดอําเภอ ผู๎บริหารท๎องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ผู๎บริหารสถานศึกษา  
ครั้งที่  5/2564 

     ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง  ทีประธานแจ้งให้ท่ีปรุมทราบ 
      จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เน๎นย้ํามาตรควบคุมโรคติดเชื้อให๎ปฏิบัติ 

ตามมาตรการขอให๎หัวหน๎าสํวนราชการ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น หนํวยงานรัฐ  
รํวมด๎วยชํวยกันประชาสัมพันธ์และปฏิบัติตามมาตรกร 
ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมหัวหน๎าสํวนราชการ  
หัวหน๎าหนํวยงานรัฐวิสาหกิจฯ  ครั้งที่  4/2564   
วันพฤหัสบดีที่  1  เมษายน  2564 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  เพื่อติดตาม สืบเนื่อง 

- ไม่มี – 
     ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา 
     4.1 โครงการประกวดการบริหารจัดการขยะ “ต าบลสะอาด” 
      เนื่องจากวันที่  10  สิงหาคมของทุกปี เป็นวันก านัน 

ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นสถานบันที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” 
ให้กับประชาชนในพื้นที่ต าบลหมู่บ้านมาเป็นระยะเวลา  128 ปี   
ประกอบองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแหํงสหประชาชาติ 
เมื่อวันที่  13  ธันวาคม  2534  ดังนั้น   เพ่ือให๎กํานัน ผู๎ใหญํบ๎าน 
แพทย์ประจําตําบล  และสารวัตรกํานันของทุกตําบลในพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาได๎มีสวํนรวํมในการขับเคลื่อนการเป็น “จังหวัดสะอาด”  

/ประกอบ..... 
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จึงจัดทําโครงการประกวดการบริหารจัดการขยะ “ตําบลสะอาด”  
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเพ่ิมศักยภาพกํานัน ผู๎ใหญํบ๎าน ในด๎านการให๎ความรู๎แกํประชาชน
ในพ้ืนที่ให๎มีความตระหนักและเอาใจใสํการคัดแยกขยะต๎นทางจาก
ครัวเรือน และดูแลพื้นที่ในตําบลให๎เกิดความสะอาดเรียบร๎อย 
2. เพื่อให๎กํานัน ผู๎ใหญํบ๎าน เป็นกําลังสําคัญในการสนับสนุนการคัดแยก
ขยะต๎นทางภายในครัวเรือน และปฏิบัติการเพ่ือให๎พ้ืนที่สาธารณะของ
ตําบลมีความสะอาด 
3. เพื่อยกยํองตําบลที่มีผลสําเร็จจากการข๎อเคลื่อนกํานัน ผู๎ใหญํบ๎าน  
ตามข๎อ  1 และข๎อ 2 
4. เพื่อเป็นกิจกรรมที่สร๎างเสริมบทบาทสถาบันกํานัน ผู๎ใหญํบ๎านให๎เป็นที่
ประจักษ์ของสังคม 
5. เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นท่ีสาธารณะและครัวเรือน 
รางวัล 
1. รางวัลชนะเลิศ อําเภอละ 1 รางวัล ได๎รับเงินรางวัล 10,000.- บาท 
พร๎อมโลํประกาศเกียรติคุณจากผู๎วําราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 อําเภอละ 1 รางวัล  ได๎รับประกาศ
เกียรติคุณจากผู๎วําราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 อําเภอละ 1 รางวัล ได๎รับประกาศ
เกียรติคุณจากผู๎วําราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
4.2 ประชาสัมพันธ์การบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจําปี 2564 
ในวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 
 มีการรับบริจาคโลหิตในวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 
08.30 – 12.00 น. ที่หอประชุมอําเภอทําเรือ  
4.3 การระวังชี้แนวเขต และลงชื่อรับรองเขตที่ดิน 
  ทางอําเภอจะทําหนังสือ ชี้แนวเขต และมีหนังสือแจ๎งกํานัน 
ผู๎ใหญํบ๎าน มีวันและเวลาที่นัดหมายวันที่ไปชี้แนวเขต 
4.4 ขอรับการสนับสนุนการปฏิบัติงานสํารวจในภูมิประเทศ 
 กรมแผนที่ทหารมีการจัดสํงเจ๎าหน๎าที่มาสํารวจเพื่อจัดแผนที่ภูมิ
ประเทศใหมํให๎มีความทันสมัยรายละเอียดถูกต๎อง เป็นข๎อมูลพื้นฐานที่
นําไปพัฒนาประเทศ มีเจ๎าหน๎าที่มาปฏิบัติหน๎าที่ตั้งแตํ วันที่ 1 มีนาคม – 
30 กันยายน 2564  
4.5 การขออนุญาตจัดงาน/กิจกรรมในห๎วงวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019  
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 - การจัดงานบวช ต๎องไมํมี การแหํนาควนรอบได๎ ห๎ามมีแตรวง 
ดนตรี เดินวนรองโบสถ์ตามประเพณีได๎ 
 - งานแตํง แหํขันหมากได๎ ห๎ามมีแตรวงหรือดนตรี 
 - ต๎องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค เว๎นระยะหําง งดการ 
จัดเลี้ยง ถ๎าต๎องการจัดเลี้ยง ให๎ดําเนินการเป็นข๎าวกลํองหรือบุฟเฟุต์  
ถ๎าบุฟเฟต์ให๎คนตักให๎ทาน ห๎ามดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ 
 - ห๎ามจัดงานที่มีคน 50 คนขึ้นไป เว๎นแตํทําเรื่องขออนุญาต 
จัดงานกับทางสาธารณสุขอําเภอและได๎รับอนุญาตการจัดงานจาก
นายอําเภอ 
 - ให๎ยกเลิกการสํารวจฉีดวัคซีนโดยสมัครใน 
 - งดการรายงานตัวทหารเกณฑ์ 
 - ให๎ทหารกองเกินที่ได๎ใบรับรายงานตัวงดการเดินทาง  
โดยกําหนดวันรายงานตัวใหมํ เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2564  
 - มาตรการเรํงดํวนการปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
ฉบับที่ 30 กําหนดควบคุมมาตรการเข๎มงวดมากกวําเดิมกําหนดให๎พื้นที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพื้นที่ควบคุมสีแดงสูงสุด 

- การจําหนํายอาหาร บริโภคในร๎านไมํเกิน 21.00 น.  จําหนําย
อาหารไมํเกิน 23.00  น. 

- สวมใสํแมสออกนอกบ๎านทุกครั้ง   
- แนวทางการดําเนินการหาผู๎ปุวยเชิงรุก โควิด – 19  

ให๎เจ๎าหน๎าที่สํารวจวิเคราะห์สถานการณ์  รับคํายืนยันจากผู๎ปุวย 
4.6 สถานการณ์โรคติดตํอ 
 - อําเภอทําเรือ มี 13 ราย ที่เป็นโควิด รายลําสุด ตําบลศาลาลอย  
ให๎เจ๎าหน๎าที่ได๎ตรวจหากลุํมเสี่ยง 
 - การสอบสวนโรค ให๎ซักถาม สอบถามผู๎ปุวย และคัดกรอง 
 - การรับสมัครฉีดวัคซีน ในแอปหมอพร๎อม เริ่มฉีดวันที่   
7 มิถุนายน 2564 ฉีดใหผ๎ู๎สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู๎มีโรคกลุํมเสี่ยง 7 โรค 

- มีการดําเนินการโครงการโมเดลโคกหนองนา มีโครงการเปิดหน๎าดิน 
     4.8 ปศุสัตว์ 
      สํงมอบปัจจัยผลิต อาหารไกํไขํ  รายละ 60 กก. 100  ราย   

วันที่  14 พฤษภาคม  2564  ณ  ที่วําการอําเภอทําเรือ การสํงมอบไกํไขํ  
100  ราย 
4.9 เกษตรอําเภอ 
 - การหยุดเผาในพ้ืนที่การเกษตรขอให๎กํานัน  ผู๎ใหญํบ๎าน ให๎ประสาน 
ชุดปฏิบัติการประจําตําบล  ลงไปแจ๎งให๎ยับยั้งการเผา  และสนับสนุนเครื่องอัดฟาง 
4.10 ก.ศ.น ทําเรือ 
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4.7 พัฒนาชุมชน 
 การรับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 หากมีลูกบ๎านคนใดสนใจ 
สมัครสามารถสมัครผํานได๎ทางออนไลน์ หรือมาสมัครด๎วยตนเอง ที่ ก.ศ.น.  
อําเภอทําเรือ 
 

ระเบียบวาระที่  2    เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม    มีมติรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือน  เมษายน   2564 
     เม่ือคราวประชุมวันที่  2 เมษายน  2564   
 

ระเบียบวาระที่  3    เรื่อง  พิจารณา 
รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   ขอให๎พิจารณาการคัดเลือก “ถนนสายรองสะอาด”   
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข)  ตามที่จังหวัดแจ๎งแนวทางการดําเนินงานภายใต๎แผนปฏิบัติการจัดการ 

ขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”  ประจําปี  พ.ศ. 2563 
อยํางน๎อย  1  เส๎นทาง  โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือก  ดังนี้ 
1. เป็นถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น   
มีความยาวไมํน๎อยกวํา  800  เมตร  และเป็นถนนที่ไมํได๎คัดเลือก 
มากํอนแล๎ว  หากมีความยาวไมํถึงกําหนดให๎ชี้แจงเหตุและความจําเป็น 
ให๎ทราบด๎วย 
2. องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ต๎องขับเคลื่อนเพ่ือให๎เกิดความสะอาด
เรียบร๎อย  ดังนี้ 

2.1 ถังขยะขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นต๎องมีแผนการจัดเก็บที่
ชัดเจน มีการปฏิบัติตามแผนอยํางสม่ําเสมอ และไมํขยะล๎นถัง หรือตกค๎าง
จากการจัดเก็บ 

2.2 ขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลข๎างทางมีน๎อยหรือไมํมีเลย 
2.3 ผิวจราจรมีความสะอาดอยูํเสมอ 
2.4 วัชพืชสองข๎างทางมีการกําจัดอยํางสม่ําเสมอทั้งบนไหลํทางลื้น

ที่บริเวณถนน 
2.5 มีการจัดระเบียบปูาย 
2.6 มีการจัดระเบียบสายไฟฟูา/สายสื่อสาร 
2.7 มีการปลูกไม๎ดอก  ไม๎ประดับริมสองข๎างทาง หรือตกแตํงไม๎ให๎

มีความสะอาดสวยงาม 
2.8 การมีสํวนรํวมของเอกชนเจ๎าของที่ดินบริเวณสองข๎างทางใน

การดูแลพ้ืนที่ให๎เกิดความสะอาด 
2.9 การมีสํวนรํวมของประชาชน/ผู๎ประกอบการริมทาง รํวมกัน

ดูแลรักษาบริเวณสองข๎างทางให๎เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร๎อย 
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สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก หมูํที่ 3 ขอเสนอถนนเส๎นบริเวณหน๎าสํานักงานที่ดิน 
(นางอิงอร  สุขสถาน)    
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   ระยะทางไมํถึงหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดครับ 
(นายสุรพล  บุญมี) 
ที่ประชุม    มีมติเลือกถนนตั้งแต่สามแยกวัดต าหนักพระเจ้าทรงธรรม  ถึงสุดเขต 
     อบต.ท่าเจ้าสนุก  
 

ระเบียบวาระที่  4    เรื่อง  อ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   แจ๎งการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาจะดําเนินการให๎แล๎วเสร็จภายในเดือนนี้ 
(นายสุรพล  บุญมี) 
รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก  -  แจ๎งรถบรรทุกขยะคันเล็กชํารุด  กําลังดําเนินการซํอมแซมอยูํครับ 
(นายวินัย  แก๎วโรจน์)   -  รถบรรทุกน้ําเสีย  ตอนนี้ชํางกําลังดําเนินการตรวจสอบ 

- หมูํที่  2  บริเวณสะพานดอนพรม  วางทํออีก  1  จุด  พร๎อมตีเข็ม 
กันดิน  กําลังให๎ชํางดําเนินการประมาณราคา 
- หมูํที่  6  บริเวณนาของนายก๎อง  วางทํอเพ่ือให๎รถผํานได๎สะดวก  

     - หมูํที่  9  วางทํอ 2  จุด กําลังรอเพราะวําชาวนากําลังเกี่ยวข๎าวให๎แล๎ว 
เสร็จกํอนดําเนินการ 
-  หมูํที่  8  ตอนนี้ได๎ดําเนินการซํอมแซมประตู  เนื่องจากประตู 
ใช๎งานไมํได๎ 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก หมูํที่ 3 สอบถามบริเวณบ๎านปูาหมาย  หมูํที่  3  จะได๎ดําเนินการไหมครับ   
(นายวรเทพ  ฤทธินาค)   เพราะวําบริเวณดังกลําวมีน้ําทํวมขัง 
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   แจ๎งทํานนายกทราบและพิจารณาครับ 
(นายสุรพล  บุญมี) 
ประธาน  ฯ    กลําวปิดประชุมเวลา  11.30  น. 
 

ปิดประชุม    เวลา  11.30  น. 
 

วีรยา  จิตผํอง 
 (นางสาววีรยา  จิตผํอง) 
ผู๎จดรายงานการประชุม 

 
สุรพล  บุญมี 

(นายสุรพล  บุญมี) 
ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 

 
 



รายงานการประชุมประจ าเดือน มิถุนายน  2564 
วันที่  7 มิถุนายน 2564  เวลา  10.00  น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
 

เมื่อถึงเวลา  10.00  น.    ประธานที่ประชุม  (นายวนัชัย  หิรญัอนันต์สุข   รองนายกองค์การบรหิารสวํน 
     ตําบลทําเจ๎าสนุก)  กลําวเปิดการประชุม  เรียนประธานสภา 
     รองประธานสภา   สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนทําเจ๎าสนุก 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
     -  ประชุมหัวหน๎าสํวนราชการระดับอําเภอ  ประจําเดือน 
     มิถุนายน  2564  เมื่อวันที่  31 พฤษภาคม  2564 
     เวลา  09.30  น.  ณ  ห๎องประชุมอําเภอทําเรือ 
     ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง  พิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่อง  อ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
 

ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   เรียนทํานนายก  รองนายก  ประธานสภา  และสมาชิกสภา ทุกทําน 
(นายสุรพล  บุญมี)   วาระประชุมหัวหน๎าสํวนราชการประจําอําเภอ/ศูนย์ปฏิบัติการปูองกัน 

แก๎ไขปัญหายาเสพติดอําเภอ ผู๎บริหารท๎องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ผู๎บริหารสถานศึกษา  
ครั้งที่  6/2564 

     1. การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2564 
      ตามที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แจ้งสมาคมผู้อาสาสมัครและ 

ช่วยการศึกษาผู้จัดงานวันพ่อแห่งาติ ปี 2564 ณ  โรงเรมเซ็นทรา  
บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ  
แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
เฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
และคัดเลือกยกย่องสรรเสริญบุคคลซึ่งเป็นพ่อที่ดี สมควรได้รับเกียรติ
เป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ โดยให้อ าเภอแต่งตั้งคณะกรรมการและ
ด าเนินการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องเป็นพ่อตัวอย่าง 
ประจ าปี 2564 จ านวน 1 คน 

     2. ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนน้ าดื่มเพื่อบริการประชาชนในการฉีด 
วัคซีนโควิด – 19  

      ด้วยอ าเภอท่าเรือร่วมกับโรงพยาบาลท่าเรือและสาธารณสุข  
ก าหนดให้อาคารหอประชุมที่ว่าการอ าเภอท่าเรือ เป็นสถานที่ฉีดวัคซีน
โควิด – 19 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อ าเภอท่าเรือ  โดยเริ่มฉีดวัคซีน
ดังกล่าวตั้งแต่วันที่  7 มิถุนายน 2564 เพื่อให้การด าเนนิการฉีด
วัคซีนโควิด – 19 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ จึงได้ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนน้ าดื่มขนาด  

/ 600..... 
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600 มิลลิลิตรขึ้นไป เพื่อสนับสนุนการฉีดวัคชีนโควิด – 19  
ให๎แกํประชาชนในพื้นท่ีอําเภอทําเรือ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการฉีดวัคซีนป้องกัน 
 ตามท่ีนายรัฐมนตรีได๎มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขต
ท๎องที่ราชอาณาจักร ตั้งแตํวันที่  26 มีนาคม  2563 และได๎ขยาย
ระยะเวลาบังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกลําวเป็นคราว ๆ  ออ
กําปอยํางตํอเนื่อง โดยสถานการณ์การแพรํระบาดของโรคโควิด – 19  
ในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการแพรํระบาดขยายออกเป็นวงกว๎าง
กระจายไปในหลายพื้นที่ และนายกรัฐมนตรีได๎มีข๎อกําหนดออกตามความ
ในมาตรา 9 แหํงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 23) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เรํงรัดเตรียม
ความพร๎อมและบูรณาการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจในการกระจาย
และแจกจํายวัคซีน การลงทะเบียนรับวัคซีน การฉีดวัคซีน รวมทั้งการอ่ืน
ใดที่เก่ียวข๎องให๎เป็นไปอยํางรวมเร็วและมีประสิทธิภาพเพ่ือมุํงลงจํานวน
ผู๎ปุวยและให๎เกิดภูมิคุ๎มกันในประเทศตํอไป  ประกอบอาคารโรงพยาบาล
ทําเรืออยูํระหวํางการกํอสร๎างอาคารใหมํ  ไมํสามารถให๎บริการฉีดวัคซีน
แกํประชาชนจํานวนมากภายในระยะเวลาที่กําหนด  จึงพิจารณา 
ขอความอนุเคราะห์อําเภอทําเรือเพ่ือใช๎หอประชุมอําเภอทําเรือ  เพื่อเป็น
จุดให๎บริการฉีดวัคซีน – 19 และเพ่ืออํานวยความสะดวกแกํประชาชน 
ในการเดินทางตลอดจนสํงตํอผู๎ปุวยที่จําเป็นต๎องเข๎ารับการรักษา   
เพ่ือให๎การบริหารฉีดวัคซีนโควิด – 19 อําเภอทําเรือเป็นไปด๎วย 
ความเรียบร๎อย  จึงขอแตํงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการสถานที่ 
ฉีดวัคซีนโควิด – 19 อําเภอทําเรือ  จึงเรียนมาเพ่ือในระเบียบวาระการ
ประชุมหัวหน๎าสํวนราชการ ระดับอําเภอทําเรือ   

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระการประชุผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งท่ี 
5/2564  ทางระบบวีดีทัศน์ทางไกล ผ่าน Application  ZOOM Cloud 
Meeting  ในวันศุกร์ที่  28 พฤษภาคม 2564  เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมมหาธาตุ ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
1. เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผํานมา 
 1.1 เรื่อง เรํงรัดการใช๎จํายงบประมาณรายจํายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564   
 แจ๎งสรุปรายละเอียดงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวดัพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งสิน้ 185 โครงการ  
งบประมาณ 303,856,000.- บาท (ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2564) 

/- สํงคืนโครงการ..... 
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 - สํงคืนโครงการ 29 โครงการ งบประมาณ 65,503,300.- บาท 
คิดเป็น 21.56%  
 - ยังไมพํร๎อมดําเนินการ ไมํมี  งบประมาณ  ไมํมี 
คิดเป็น 0 % 
 - กําหนด Spec/TOR 4 โครงการ งบประมาณ 50,886,400.- บาท 
คิดเป็น 16.75% 
 - ประกาศจัดซื้อจัดจ๎าง 8 โครงการ งบประมาณ 16,695,000.- บาท 
คิดเป็น 5.49%  
 - พิจารณาผลจัดซื้อจัดจ๎าง 4 โครงการ งบประมาณ 12,409,000.- บาท 
คิดเป็น 4.08 % 
 - ได๎รับผู๎จ๎างแล๎วรอลงนาม ไมํมี งบประมาณ ไมํมี คิดเป็น 0 % 
 - ลงนามในสัญญาแล๎ว 9 โครงการ งบประมาณ 32,949,700.-  บาท 
คิดเป็น 10.84 %  
 - เริ่มกํอสร๎าง/ติดตั้ง 37 โครงการ งบประมาณ 87,460,400.- บาท 
คิดเป็น 28.78%  
 - เบิกจํายจริง 94 โครงการ งบประมาณ 37,952,200.- บาท 
คิดเป็น 12.49 % 
2. การขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอยํางยั่งยืนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 แจ๎งสรุปองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นดําเนินการตามกระบวนการ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ฯ 11  กระบวนงาน ดังนี้ 

- กระบวนการที่ 1  จํานวน  –    แหํง 
- กระบวนการที่ 1 – 2  จํานวน   -     แหํง 
- กระบวนการที่ 1 – 3  จํานวน     2  แหํง 
- กระบวนการที่ 1 – 4  จํานวน     2  แหํง 
- กระบวนการที่ 1 – 5  จํานวน   11  แหํง 
- กระบวนการที่ 1 – 6  จํานวน   52  แหํง 
- กระบวนการที่ 1 – 7  จํานวน   20  แหํง 
- กระบวนการที่ 1 – 8  จํานวน   17  แหํง 
- กระบวนการที่ 1 – 9  จํานวน     9  แหํง 
- กระบวนการที่ 1 – 10  จํานวน   29  แหํง 
- กระบวนการที่ 1 – 11  จํานวน   15  แหํง 

                รวม  157  แห่ง 
 

/3.การรายงาน..... 
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     3.การรายงานการคัดเลือก “ถนนสายรองสะอาด” 
      แจ๎งสรุปองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นดําเนินการคัดเลือกถนนสายรอง 

ในความรับผิดชอบ เพ่ือกําหนดให๎เป็น “ถนนสายรองสะอาด”เพ่ือเป็นกิจกรรม 
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัว   
วันที่ 28 กรกฎาคม 2564  จํานวน  134 แหํง 
4.การนําเสนอผลงานที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎รับรางวัลเชิดชู 
หรือได๎รับการยกยํอง หรือผลสําเร็จในการทํางาน 

      องคก์ารบริหารสํวนตําบลรางจระเข๎ อําเภอเสนา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  “นวัตกรรมตาสับปะรดรักถิ่น ถนนดี ชีวิตปลอดภัย” 
5.ข๎อราชการของสํวนราชการตําง ๆ   
 5.1การบริหารงานคุมประพฤติในรูปแบบกลุํมพ้ืนที่ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
 5.2 โครงการที่เสนอขอภายใต๎กลุํมแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ 
ท๎องถิ่นและชุมชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท๎องถิ่น : ระดับพ้ืนที่ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
6.ข๎อราชการของสํานักงานสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 6.1 การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และ 
การเตรียมความพร๎อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ 
ระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
  กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นแจ๎งวํา ปัจจุบันสถานการณ์ 
การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการระบาดระลอกใหมํใน 
ประเทศไทยทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น สํงผลให๎มีผู๎ติดเชื้อเพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่องและ 
ได๎กระจายออกไปหลายพ้ืนที่อยํางรวดเร็ว เพ่ือเป็นการ สกัดและระงับยับยั้ง 
สถานการณ์ได๎อยํางทันทํวงที 

รัฐบาลโดยศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด๎านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีโร
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ได๎ออกข๎อกําหนดตามความในมาตรา 9 แหํงพระราช
กําหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 20 
ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน 2564 และกระทรวงศึกษาธิการได๎ออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรการปูองกันและควบคุมการแพรํระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสถานศึกษาในสังกัดและในกํากับ
กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งได๎แจ๎งวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2564 
จากเดิมเปิดวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน  2564  

 
/ดงันั้น..... 
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  ดังนั้น  เพ่ือให๎สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัด 

องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเตรียมความพร๎อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2564 สอดคล๎องกับสถานการณ์การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 และข๎อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แหํงพระราชกําหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 20 ประกาศ ณ วันที
16  เมษายน  2564 และมาตรการตําง ๆ  ที่รัฐบาลกําหนด จึงขอให๎องค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัดที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขึ้น
พ้ืนฐานดําเนินการเตรียมความพร๎อมของรับการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 
2564 
 กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นได๎พิจารณาแล๎วเห็นวํา เพ่ือให๎การจัด
กาศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีความสอดคล๎อง
และเป็นแนวทางเดียวกับกระทรวงศึกษาธิการที่ได๎ประกาศเลือนการเปิดภาคเรียน
ที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2564 โดยขอความรํวมมือแจ๎งให๎องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นที่มีสานศึกษาในสังกัด ที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ระดับอาชีวศึกษาดําเนินการ ดังนี้ 
 1. .ให๎เลือกเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 
1  มิถุนายน 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 
 2. สถานศึกษาแหํงใดมีความพร๎อม และประสงค์จะเปิด 
ภาคเรียนที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2564 กํอนวันที่ 14 มิถุนายน   
2564  ให๎ดําเนินการ  ดังนี้ 

2.1 สถานศึกษาท่ีตั้งอยูํในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและ
เข๎มงวด (สีแดงเข๎ม) 3 จังหวัด ได๎แกํ นนทบุรี  ปทุมธานี และ
สมุทรปราการ หากต๎องการเปิดสอนกํอนวันที่  14  มิถุนายน 2564   
ให๎จัดการเรียนการสอนได๎เฉพาะรูปแบบการจัดการศึกษาทางไกล   
(On air , Online , On Demand , On Hand ผํานทางไปรษณีย์) 
เทํานั้น 
  2.2 สถานศึกษาท่ีตั้งอยูํในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) 
17 จังหวัดหรือพ้ืนที่ควบคุม (สีส๎ม) สามารถจัดการเรียนการสอนได๎ 5 
รูปแบบ (On Site , On Air , Online , On Hand , On Demand)  
โดยรูปแบบ On Site นั้น สถานศึกษาต๎องผํานเกณฑ์การประเมินความ
พร๎อมของระบบ Thai Stop Covid + (TSC +) และได๎รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการโรคติดตํอจังหวัดกํอน 
 3.ให๎สถานศึกษาปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
โดยเครํงครัด 

/ในระเบียบ..... 



- 6 - 
 

     จึงเรียนมาเพ่ือทราบในระเบียบวาระการประชุมผู๎บริหาร 
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ครั้งที่ 5/2564 ผํานระบบวีดีทัศน์ทางไกล 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  2    เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม    มีมติรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือน  พฤษภาคม   2564 
     เม่ือคราวประชุมวันที่  7  พฤษภาคม  2564   
 

ระเบียบวาระที่  3    เรื่อง  พิจารณา 
     - ไมํมี - 

 
ระเบียบวาระที่  4    เรื่อง  อ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
รองนายก อบต.ทําสนุก   ในระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง อื่น ๆ  มีผู๎เข๎ารํวมประชุมทํานใด 
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข)  มีเรื่องแจ๎งหรือไมํครับ 
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   -  แจ๎งการตอกเสาเข็มทําเข่ือนกันตลิ่งพัง  บริเวณ หมูํที่  5 และหมูํที่ 7 
(นายสุรพล  บุญมี) จะมีการหยุดสูบน้ําพลังงานไฟฟูา  จํานวน  10 วัน  และบางทีการตอก

เสาเข็มนั้นก็จะตอกโดนทํอประปาแตกก็จะมีการหยุดจํายน้ําประปา
เนื่องจากจะมีการซํอมแซม 

รองนายก อบต.ทําสนุก   - แจ๎งเรื่องการนํารํองการดําเนินการจัดเก็บถังขยะ ในหมูํที่ 2 และหมูํที่ 9 
(นายวินัย  แก๎วโรจน์)   และในเดือนที่แล๎วนั้นมีมติให๎ดําเนินการให๎ครบทุกหมูํ 
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   ได๎ดําเนินการประชุมกับพนักงานประจํารถบรรทุกขยะแล๎ว 
(นายสุรพล  บุญมี)   วําจะดําเนินการจัดเก็บขยะหมูํไหน  วันไหนบ๎าง 
รองนายก อบต.ทําสนุก   เดิมจะดําเนินการประชาคม  แตํเนื่องจากมีสถานการณ์โควิด – 19  
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข)  ทางองค์การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก  จึงขอมติคณะกรรมการ 

ในการดําเนินการ 
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   -  ตามท่ีมีขําววํามีการจัดซื้อชิโนฟา  มีประชาชนโทรมาสอบถามวํา 
(นายสุรพล  บุญมี)   ทางองค์การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก มีแนวทางในการฉีดไหม 
     ก็ต๎องดูแนวทางกํอนเพราะวํายังไมํมีกฎหมายรองรับ 
     -  แจ๎งต๎นมะขามล๎มทับบ๎านประชาชน หมูํที่ 2 ถ๎ามีความประสงค์ 

จะให๎ชํวยเหลือของให๎ดําเนินการเขียนคําร๎อง 
รองนายก อบต.ทําสนุก   ถ๎าจะดําเนินการสร๎างให๎ใหมํ  เจ๎าของที่ก็ไมํยอมให๎ปลูก 
(นายวินัย  แก๎วโรจน์)    
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   กฎหมายให๎ชํวยได๎แคํให๎ซื้อวัสดุซํอมแซม จะดําเนินการสร๎างบ๎าน 
(นายสุรพล  บุญมี)   ให๎ใหมํไมํได๎เพราะวํากฎหมายไมํรองรับ 
ที่ประชุม    รับทราบ 

 

/ประธาน ฯ..... 
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ประธาน  ฯ    กลําวปิดประชุมเวลา  11.00  น. 
 

ปิดประชุม    เวลา  11.00  น. 
 

 
 (นางสาววีรยา  จิตผํอง) 
ผู๎จดรายงานการประชุม 

 
 

(นายสุรพล  บุญมี) 
ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมประจ าเดือน กรกฎาคม  2564 
วันที่  12  กรกฎาคม   2564   เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

 

เมื่อถึงเวลา  10.00  น.    ประธานที่ประชุม  (นายวนัชัย  หิรญัอนันต์สุข   รองนายกองค์การบรหิารสวํน 
     ตําบลทําเจ๎าสนุก)  กลําวเปิดการประชุม  เรียนประธานสภา 
     รองประธานสภา   สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนทําเจ๎าสนุก 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
     -  แจ๎งแนวทางการประชุม  ในสถานการณ์การเกิดโรคระบาด  

(โควิด – 19) ผํานโปรแกรม ZOOM 
 

     ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง  พิจารณา 
     - ขอความรํวมมือตรวจสอบและจัดระดับความเปราะบางแกํ 

กลุํมเปราะบางในพ้ืนที่ 
- ขอความรํวมมือในการสํารวจกลุํมเปราะบางในพ้ืนที่ 
- สํารวจความต๎องการมีงานทําของคนพิการในพ้ืนที่ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ขอเชิญปลัดชี้แจงในรายละเอียดครับ 

ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   เรียนรองนายก  ประธานสภา  และสมาชิกสภา ทุกทําน 
(นายสุรพล  บุญมี)   -  แจ๎งการดําเนินการจัดทําโรงพยาบาลสนาม 
     เนื่องจากเมื่อวันศุกร์ที่  9  กรกฎาคม  2564  ทํานนายอําเภอทําเรือ 
     ได๎มาดูสถานทีบ่ริเวณทําเรือน้ําลึกเพ่ือทําโรงพยาบาลสนาม เหตุเพราะวําเตียง 

ที่ใช๎ในการรักษาผู๎ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ไมํเพียงพอ  โดยจะขอรับ 
การสนับสนุนจากองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นทุกแหํง 
- วัคซีนที่องค์การบริหารสํวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได๎สั่งจัดซื้อชิโนฟาร์ม 
จํานวน  300,000 โดส  ซึ่งตอนนี้ไมํทราบวําจะจัดสรรมาตอนไหน   
ในกรณีท่ี อปท.มีงบประมาณจัดซื้อเอง เชํน เทศบาลเมืองอโยธา 
ราคาโดสละ  88  บาท 
ในกรณีท่ี 2 อปท.มีงบประมาณน๎อยทางองค์การบริหารสํวนจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา  มีงบประมาณชํวยจํายครึ่งจากราคาเต็ม 
ในกรณีท่ี 3 อปท.มีงบประมาณไมํเพียงพอทางองค์การบริหารสํวนจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา 

     -  อําเภอมหาราช  เสนอโครงการโคมไฟซุ๎มไกํ ซึ่งมีราคาประหยัดกวํา 
แบบอ่ืน  ๆ 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

/ระเบียบวาระที่ 2..... 
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ระเบียบวาระที่  2    เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม    มีมติรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือน  มิถุนายน   2564 
     เม่ือคราวประชุมวันที่  7  มิถุนายน  2564   
 

ระเบียบวาระที่  3    เรื่อง  พิจารณา 
     -  ขอความรํวมมือตรวจสอบและจัดระเบียบความเปราะบาง 

แกํกลุํมเปราะบางในพ้ืนที่  ประจําปี 2564 
รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก  ขอให๎ปลัดชี้แจงในรายละเอียดครับ 
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข)    
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   ขอให๎สมาชิกทุกทํานทบทวนการจัดกลุํมเปราะปราง จาก TPMAP 
(นายสุรพล  บุญมี)   ในพ้ืนทีต่ําบลทําเจ๎าสนุก จํานวน  152 ครัวเรือน  ที่ยังมีชีวิตอยูํ  และ 

อยูํในพ้ืนที่ความดูแลในเขตตําบลทําเจ๎าสนุก 
ครัวเรือนเปราะบาง คือ ครัวเรือนที่มีรายได๎น๎อย  ครัวเรือที่มีรายได๎น๎อยและ 
มีบุคคลที่อยูํในภาวะพ่ึงพิงที่ต๎องการได๎รับการชํวยเหลือจากคนอ่ืน เชํน  
ครอบครัวยากจนที่เด็กเล็ก แมํเลี้ยงเดี่ยว  ผู๎สูงอายุ  คนพิการ ผู๎ปุวยติดเตียง 
ที่มีปัญหาที่อยูํอาศัย  จําเป็นต๎องรํวมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุํมดังกลําว 
อยํางเรํงดํวน  จริงจัง  และตํอเนื่อง  ซึ่งแบํงเป็น 3 ระดับ  ดังนี้ 
ระดับที่ 1 ครัวเรือนที่มีรายได๎น๎อย ครัวเรือนที่มีรายได๎น๎อยและมีปัญหา 
ที่อยูํอาศัย 
ระดับที่ 2  ครัวเรือนที่มีรายได๎น๎อยและมีบุคคลที่อยูํในภาวะพ่ึงพิง 1 – 2 คน   
อาทิ เด็กเล็ก  ผู๎สูงอายุ  คนพิการ  และผู๎ปุวยติดเตียง เป็นต๎น 
ระดับที่ 3  ครัวเรือนที่มีรายได๎น๎อยและมีบุคคลที่อยูํในภาวะพ่ึงพิงมากกวํา  
2 คน 
หมายเหตุ กรณีไมํเข๎าขํายกลุํมเปราะบางให๎ระบุเหตุผลด๎วยครับ 
ขอให๎สํงเอกสารภายในวันที่  28 กรกฎาคม  2564  ที่งานพัฒนาชุมชนครับ 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  4    เรื่อง  อ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
     -  เรื่องการแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนํา 2019   
รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   ในวันนี้ที่ได๎เรียกทํานมาประชุมจะปรึกษาเรื่องแจกถุงยังชีพ 
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข)   ให๎กับผู๎ที่กักตัว 14 วัน  จํานวน  63 ครัวเรือน  100 ราย 
     (ข๎อมูล  ณ  วันที่  8  กรกฎาคม 2564 จากศูนย์ชํวยเหลือประชาชน) 
     ซึ่งในแนวทางการดําเนินการ คือ 
     1.มีรายชื่อจากผู๎อํานวยการโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบลทําเจ๎าสนุก 
     2.ให๎ อสม  ประจําหมูํบ๎านนําใบคําร๎องไปให๎เขียนวํามีความประสงค์ 

รับถุงยังชีพ  แล๎วนําไปแจกตามครัวเรือน 
/ สมาชิก..... 
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สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก  ไปกักตัวที่บริษัท แล๎วได๎รับเงินเดือนได๎ไหมคํะ 
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)   
รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   ในสํวนที่เค๎าได๎เงินเดือนหรือไมํได๎นั้น ก็เป็นสํวนของบริษัท  เพราะวําเราจะมี 
(นายวินัย  แก๎วโรจน์)   รายชื่อที่ได๎รับจากคุณหมอสัมฤทธิ์  รอดแพง  ที่ให๎มาเพ่ือจะแจก 

ตามรายชื่อนั้นครับ   
รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก   ซึ่งรายชื่อที่แจ๎งมานั้น มีรายละเอียด ดังนี้ 
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข)   หมูํที่ 1   มี  42  ราย  จํานวน  27  ครัวเรือน 
     หมูํที่  2  มี  8  ราย  จํานวน  8 ครัวเรือน 
     หมูํที่  3  มี  28  ราย  จํานวน  10 ครัวเรือน   
     หมูํที่  4  มี  4 ราย  จํานวน   1  ครัวเรือน 
     หมูํที่ 5  มี 2 ราย จํานวน 2 ครัวเรือน 
     หมูํที่  6  มี  10  ราย  จํานวน  9  ครัวเรือน 
     หมูํที่  7  มี 3  ราย  จํานวน  3  ครัวเรือน 
     หมูํที่ 8  มี  3  ราย  จํานวน  3  ครัวเรือน 
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก   ซึ่งข๎อมูลบางอยํางไมํสามารถเปิดเผยได๎ครับ 
(นายสุรพล  บุญมี)   ตอนนี้คือดูแลตัวเองให๎ดีที่สุด คือ ใสํแมสตลอดเวลา  หมั่นล๎างมือ 
     เมื่อสัมผัสสิ่งของ 
รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก  - เรื่องของการดําเนินการซํอมแซมไฟฟูาในเขต อบต.ทําเจ๎าสนุก   
(นายวิชัย  แก๎วโรจน์)   ตอนนี้ลําช๎า  เพราะวําพนักงานกักตัวเนื่องจากมีความเสี่ยง   

ซึ่งรอผลตรวจอยูํครับ 
ประธาน  ฯ    กลําวปิดประชุมเวลา  11.00  น. 
 

ปิดประชุม    เวลา  11.00  น. 
 

 
 (นางสาววีรยา  จิตผํอง) 
ผู๎จดรายงานการประชุม 

 
 

(นายสุรพล  บุญมี) 
ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


