
 

รายงานการประชุมประจ าเดือน มกราคม  2565 
วันที่  7  กุมภาพันธ์  2565  เวลา  10.00  น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
 

เมื่อถึงเวลา  10.00  น.    ประธานที่ประชุม  (นายจิรวัฒน ์ พิมพ์สุวรรณ     นายกองค์การบรหิารสว่น
     ตําบลท่าเจ้าสนุก)  กล่าวเปิดการประชุม  เรียนประธานสภา 
     รองประธานสภา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท่าเจ้าสนุก 
     ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

-  การประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอําเภอ 
     ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2565  เมื่อวันที่  2  กุมภาพันธ์ 2565  
     เวลา  09.30  น.  ณ  ห้องประชุมอําเภอท่าเรือ 
     ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

     ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง   พิจารณา 
     - โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ จากก่ิงกาชาดอําเภอ   

หลังละ 40,000.- บาท 
 

     ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  อ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
     ขอเชิญท่านปลัดชี้แจงในรายละเอียดครับ 
ปลัด อบต.ท่าเจ้าสนุก   เรียนท่านนายก  รองนายก  ประธานสภา  และสมาชิกสภา ทุกท่าน 
(นายสุรพล  บุญมี)   วาระประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําอําเภอ/ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน 

แก้ไขปัญหายาเสพติดอําเภอ  ผู้บริหารท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  ผู้บริหาร 
สถานศึกษา  ครั้งที่  2/2565  วันพุธที่  2  กุมภาพันธ์  2565  เวลา   
09.30  น.   ณ  ห้องประชุมประชุมอําเภอท่าเรือ 

     ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
     แนะน าตัวข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 
     - นายประสาทพร  ขุมทิพย์  ตําแหน่ง  ปลัดอําเภอ เจ้าพนักงานปกครอง 

ปฏิบัติการกลุ่มงานทะเบียนและบัตร 
     - นายพิชญุตย์  ธาระวงค์  ผู้อํานวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล 

มอบใบประกาศการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ฯ รองชนะเลิศเสียงทอง 
อันดับ 1 

งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ให้แก่  นายสมพิศ  หีบจันกรี  
สารวัตรกํานันตําบลวังแดง  และผู้เข้าร่วมหญิง  นางสาวรัชณู  ทองชูศรี   
ครูผู้ช่วย ฯ  เทศบาลตําบลท่าหลวง 
 

     ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้า
หน่วยงานรัฐวิสากิจ ฯ  ครั้งที่ 1/2565  วันอังคารที่  4  มกราคม  
2565 

/  ระเบียบวาระที่ 4.... 
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     ระเบียบวาระที่  4  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา 
     4.1 แจ้งก าหนดการจัดกิจกรรม  5ส  ท าความสะอาดและปรับปรุง 

ภูมิทัศน์ที่ว่าการอ าเภอท่าเรือ  ณ  ที่ว่าการอ าเภอท่าเรือ  ประจ าปี  
2565 

     4.2 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต  
ครั้งที่ 2/2555  ประจ าปี  2565   
-  ในวันพุธที่ 23  กุมภาพันธ์  2565  เวลา  08.30 – 12.00  น.   
ณ  หอประชุมอําเภอท่าเรือ   
4.3  แจ้งแนวทางปฏิบัติรองรับการด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ 
ในระดับอ าเภอและต าบล พ.ศ. 2562 

     4.4 สถานการณ์โรคติดต่อ  
-   อําเภอท่าเรือ  94  ราย  ตําบลท่าเจ้าสนุก  15  ราย  ตอนนี้มีคัตเตอร์   
โรงเรียนวัดศาลาลอย  นักเรียน  2  ราย  ครู  1  ราย  เสี่ยงสูง  18  ราย 
 

     ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ 
ประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ครั้งที่ 1/2565 รูปแบบออนไลน์

  โดยใช้งาน Apptication ZOOM  Cloud Meetings  วันศุกร์ที่  
 28  มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.  

- รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  โดยองค์การบริหารส่วนตําบลท่าเจ้าสนุก  ได้รับงบประมาณ  
จํานวน  2  โครงการ  1. ปรับปรุงถนน สายคลองน้อย  หมู่ที่  5  ยาว 870  
เมตร  กว้าง  5  เมตร  จํานวนเงิน  5,000,000 .- บาท  อยู่ในระหว่าง
แก้ไขแบบแปลน 
- โครงการปรับปรุงซื้อเครื่องสูบน้ํา  100,000.-  กว่าบาท  (สถานีสูบน้ํา
บ้านแขก) 
- กรมชลประทานชุดลอกครองวัชพืช 
- นายก  อบต.บ้านใหม่   แสดงความคิดเห็นว่า  การขอใช้พ้ืนที ่  
ของกรมชลประทานมีความล่าช้า  ต้องมีการขอใช้พร้อมเสนอแบบแปลน 
ในการประชุมประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2565  ของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและระดับอําเภอก็มีเรื่องแจ้งให้ทราบเท่านี้ครับ 

 

ระเบียบวาระที่  2    เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
      * ไม่มีการรับรองเพราะว่าเป็นการประชุมครั้งแรก * 
 

 
 

/ระเบียบวาระ..... 
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ระเบียบวาระท่ี  3     เรื่อง   พิจารณา 
     - โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ จากก่ิงกาชาดอําเภอ   
     หลังละ  40,000.- บาท 
ปลัด อบต.ท่าเจ้าสนุก   ตามท่ี  เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่าจะดําเนินโครงการ 
(นายสุรพล  บุญมี) ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจําปี

งบประมาณ 2565  ให้แก่ประชาชนที่ยากไร้ ด้อยโอกาสที่ประสบปัญหา
ด้านที่อยู่อาศัยชํารุด ทรุดโทรม เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น  องค์การบริหารส่วนตําบลท่าเจ้าสนุกได้รับ  40,000.- บาท     

นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก ขอให้ท่านสมาชิกเสนอชื่อนะครับ 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ) 
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 1 นางสาวสุวรรณ์  สารีบุตร 
(นางณัฎฐินี  ศรีสวัสดิ์) 
ปลัด อบต.ท่าเจ้าสนุก   ทางอําเภอท่าเรือ  ให้ส่งรายชื่อภายในวันพุธที่  9  กุมภาพันธ์ 2565 
(นายสุรพล  บุญมี)    
ที่ประชุม มีมติให้ซ่อมแซมบ้านยากไร้ของเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ประจ าปี 2565  คือ บ้านนางสาวสุวรรณ์  สารีบุตร 
 

ระเบียบวาระที่  4    เรื่อง  อ่ืน   ๆ (ถ้ามี) 
ปลัด อบต.ท่าเจ้าสนุก   ตามท่ี  หมู่บ้านมะลิวัลย์การ์เด้นโฮม  แจ้งยกที่ดินให้เป็น 
(นายสุรพล  บุญมี) สาธารณประโยชน์  ครั้งแรกประชุมเมื่อวันที่  24  มกราคม  2565  

ไม่ครบองค์ประชุม คือ ไม่ถึงครึ่งของผู้ที่ซื้อโครงการฯ ทางองค์การบริหารส่วนตําบล  
ก็ขอนัดประชุมอีกครั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่  30  มกราคม  2565  ครั้งนี้
มีผู้ประชุมเกินครึ่งขอผู้ที่ซื้อโครงการ ฯ ซึ่งมติที่ประชุมยกให้เป็นที่ดิน
สาธารณประโยชน์  และขั้นตอนต่อไปจะแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบล
เห็นชอบต่อไป 

ที่ปรึกษานายก อบต.ท่าเจ้าสนุก ก่อนที่จะยกให้เป็นที่สาธารณประโยชน์  โครงการมะลิวัลย์การเ์ด้นโฮม 
(นายวริชาต ิ บวัแช่ม) ดําเนินการโดยนิติบุคคล  เป็นค่าส่วนกลางเดือนละ  120 บาทต่อ

เดือนแล้วมีบ้างหลังคาเรือนก็ไม่จ่ายค่าส่วนกลางทางโครงการ ฯ  
ก็ใช้กฎของที่ดินคือถ้าจะขายหรือโอนกรรสิทธิ์ที่ดินก็ต้องมา
ดําเนินการจ่ายค่าส่วนกลางที่ค้างไว้ให้ครบก่อน 

นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก คือค่าเป็นนิติบุคคลทางองค์การบริหารส่วนตําบลจะไม่สามารถเข้าไป 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)   ดูแลได้ 
มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

 
 

/นายก..... 
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นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก แจ้งสมาชิกสภา หมู่ที่ 3  โครงการที่ผ่านสภาไปเมื่อเดือนสิงหาคม 2564  
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)   ไปแล้วนั้น  มีความยาว 70  เมตร  จะขอให้ช่างประมาณการให้ใหม่ 

ให้ดําเนินการ  เปลี่ยนความยาวเหลือ 30 เมตร  แล้วในส่วนงบประมาณ 
ที่เหลือจะโอนไปดําเนินการหมู่ที่ 6  บ้านนายสุชาติ  เชียงทอง   
เพ่ือดําเนินการทําท่อระบายน้ํา 

 หมู่ที่ 1  ทําถนนคอนกรีตใต้สะพานมนตรี 
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 3 แบบใหม่มีประตูปิด – เปิด ไหมครับ  เพราะว่าที่ราษฎรอยากได้คือ 
(นายวรเทพ  ฤทธินาค) ประตูปิด – เปิด 
นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก มีประตูปิด – เปิด  ครับ  ในการโอนถ้างบประมาณไม่พอก็จะโอนในงบ 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)   จัดซื้อรถเพ่ือซ่อมแซมไฟฟ้าออกมาก่อน เพ่ือทําในพ้ืนที่ที่มีความเดือดร้อนก่อน 
ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก   สอบถามที่ประชุมในเรื่องการช่วยงานศพ  พวงหรีดจะดําเนินการต่อไปหรือไม่ 
(นางนพวรรณ์  พรมนิมิตร)    
ที่ประชุม    มีมติคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา  ท่านละ  500.- บาท 
     ช่วยงานเฉพาะญาติผู้บริหารและสมาชิกสภา 
 
รองนายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   แจ้งทําบุญศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสฎางค์ วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข)    
ปลัด อบต.ท่าเจ้าสนุก   รอความชัดเจนแล้วจะแจ้งหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการอีกครั้งครับ 
(นายสุรพล  บุญมี)    
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 3 ตอนนี้ขอหินคลุกได้ไหมครับ 
(นายวรเทพ  ฤทธินาค)  
นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก ในเรื่องการขอหินคลุกขอให้สมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะขอหินคลุก 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)   ขอให้เขียนคําร้องไว้ด้วยนะครับ  เพ่ือเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายอย่างถูกต้อง 
ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก   ขอให้ทําที่ชะลอความเร็ว 
(นางนพวรรณ์  พรมนิมิตร)    
ปลัด อบต.ท่าเจ้าสนุก   ขอให้ดําเนินการสอบถามราษฎรด้วยนะครับว่าให้ทําบริเวณใด 
(นายสุรพล  บุญมี)    
ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  เป็นการซ่อมแซมอันเก่าค่ะ 
(นางนพวรรณ์  พรมนิมิตร)  
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 5 แจ้งบริเวณโค้งบ้านครูวิรัตน์  จําปานาค  ชาวบ้านตําบลหนองขนาก 
(นางนิตยา  กลิ่นประทุม) มาทิ้งขยะกองไว้  ขอให้ดําเนินการด้วยค่ะ  จะมาทิ้งประมาณ  05.00  น. 
 หรือในช่วงเช้ามืดค่ะ 
นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก ตอนนี้ทาง อบต.  ได้ดําเนินการเก็บถังขยะในบริเวณถนนเส้นหลัก   
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)   แล้วแจกถังขยะให้กับทุกครัวเรือน  เพ่ือลดบริเวณขยะลง  แล้วที่ทราบ 

คือ อบต.หนองขนากไม่มีรถขยะในการจัดเก็บ 
/สมาชิก..... 
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สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 4 แจ้งไฟฟ้าโค้งวัดสฎางค์ไม่ติดนานแล้ว  ขอให้ดําเนินการแจ้ง 
(นายอํานวย  ศรีสวัสดิ์)   องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยครับ 
นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก เห็นว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัด  มีโครงการที่จะดําเนินการปรับปรุง 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)   เสาไฟฟ้าใหม่ทั้งเส้นในบริเวณนั้น   ในปีงบประมาณ  2565 
รองนายก อบต.ท่าเจ้าสนุก แจ้งความคืบหน้าการดําเนินการงานตอนนี้  คือ 
 (นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข) -  การแจกข้าวสารของ อบจ.  ได้ดําเนินการส่งเอกสารให้ อบจ. เรียบร้อยแล้ว 

-  เรื่องการสํารวจความเสยีหายจากอุทกภัยนั้น  ได้ดําเนินการส่งเอกสาร 
ให้อําเภอพิจารณา 
-  การให้ความชว่ยเหลือผู้กักตัว ทาง อบต. ให้ความช่วยเหลือเหมือนเดิม
คือ  ได้รับแจ้งรายชื่อจากหมอสัมฤทธิ์  แจ้งทางสํานักปลัดก็จะมีข้าวสาร
อาหารแห้ง  ไปให้เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน 

ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก   ทําไมองค์การบริหารส่วนตําบลยังได้รับของจาก อบจ. ค่ะ 
(นางนพวรรณ์  พรมนิมิตร)  
นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก เรื่องข้าวสารทาง  อบจ.  รองบประมาณในการดําเนินการ  สิ้นเดือนนี้ 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)   น่าจะได้รับข้าวสาร  และน้ําดื่ม ครับ   

   - ปรึกษาสมาชิกทุกท่าน  ถ้าหากปีนี้ให้ดําเนินการจัดงานได้  ท่านสมาชิก 
   มีความเห็นว่าอย่างไรบ้างครับ 

ที่ประชุม    มีมติให้จัดงานประเพณีสงกรานต์ 
 

ประธาน  ฯ    กล่าวปิดประชุมเวลา  11.50  น. 
 

ปิดประชุม    เวลา  11.50  น. 
 

                              วีรยา  จิตผ่อง 
(นางสาววีรยา  จิตผ่อง) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
สุรพล  บุญมี 

(นายสุรพล  บุญมี) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 
 
 
 
 
 



 
รายงานการประชุมประจ าเดือน มีนาคม  2565 
วันที่  7  มีนาคม  2565  เวลา  10.00  น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
 

เมื่อถึงเวลา  10.00  น.    ประธานที่ประชุม  (นายจิรวัฒน ์ พิมพ์สุวรรณ     นายกองค์การบรหิารสว่น
     ตําบลท่าเจ้าสนุก)  กล่าวเปิดการประชุม  เรียนประธานสภา 
     รองประธานสภา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท่าเจ้าสนุก 
     ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
     -  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอําเภอ  ประจําเดือน 
     มีนาคม  2565  เมื่อวันที่  1   มีนาคม   2565 
     เวลา  09.30  น.  ณ  ห้องประชุมอําเภอท่าเรือ 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  พิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่  4   เรื่อง  อ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
 
ขอเชิญปลัดองค์การบรหิารสว่นตําบลท่าเจา้สนุก  ชี้แจงการประชุมต่อไป 

ปลัด อบต.ท่าเจ้าสนุก   เรียนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าเจ้าสนุก  รองนายกองค์การบริหารส่วน
(นายสุรพล  บุญมี)    ตําบลท่าเจ้าสนุก  ท่านเลขานุการนายก ที่ปรึกษานายก และสมาชิกสภา 

ทุกท่านครับ 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอ/ศูนย์ปฏิบัติการ 
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอ าเภอ (ศป.ปส.อ.ท่าเรือ)  ผู้บริหารท้องถิ่น  
รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา  ครั้งท่ี  3/2565  วันอังคารที่   
1  มีนาคม  2565  เวลา  09.30 น.  ณ  ห้องประชุมที่ว่าการ 
อ าเภอท่าเรือ ชั้น 2 
- การแสดงออกต่อพระบรมฉายาลักษณ์  เช่น มีรอยขาด   
หรือร่องรอยการทําลาย  ขอให้ดําเนินการเปลี่ยนใหม่ทันที 
- ขอให้ส่วนราชการใดท่ีมีกล้องวงจรปิดขอให้ติดกล้องบริเวณ 
ด้านถนน  เพ่ือจะได้อํานวยความสะดวกในการติดตามเรื่องคดี 
- การลด PM 2.5 ขอสนับสนุนการอัดฟาง เพ่ือลดการเผาตอซังข้าว 
ที่ทําให้เกิดฝุ่น PM 2.5  
- แนะนําตัวข้าราชการย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่ 
 นายพชร  มั่นเกษวิทย์  ตําแหน่ง ปลัดอําเภอ (เจ้าพนักงาน 
ปกครองชํานาญการพิเศษ) 
- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม “ตลาดแบ่งปั่น”  
“ Sharing Market” ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม  2565   
 

/เวลา..... 
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เวลา 08.00 น.  -  12.00  น.  หรือจนกว่าสินค้าจะหมด   
ร่วมกับพัฒนาชุมชน กํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน ณ  หอประชุมอําเภอท่าเรือ   
ซึ่ง อบต.ท่าเจ้าสนุก  ได้ประสานกับกสิสุรีย์ ประสาน  ขอเชิญ 
รองวินัย  แก้วโรจน์  ชี้แจงครับ 

รองนายก อบต.ท่าเจ้าสนุก  ได้ประสานกับทางผู้จัดการบริษัทกสิสุรีย์ เรียบร้อยแล้ว  แจ้งว่า 
(นายวินัย  แก้วโรจน์)   จะไปจําหน่ายในวันดังกล่าว   
ปลัด อบต.ท่าเจ้าสนุก   เพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้น้ํามันพืชมีราคาท่ีสูงขึ้น 
(นายสุรพล  บุญมี)   - รายงานผลการรับบริจาคโลหิต ประจําปี 2565  ครั้งที่  1/2565   

ในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอําเภอท่าเรือ   
โดยผู้แสดงความประสงค์  จํานวน  171  คน  สามารถบริจาคได้   
จํานวน  150  คน  บริจาครา่งกาย  จํานวน  3  คน  บริจาคอวัยวะ    
จํานวน  3 คน  
-  โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย และการไกล่เกลี่ยประนอม 
ข้อพิพาท และกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นสําหรับผู้นําในชุมชน  
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  โดยสํานักงานอัยการคุ้มครอง 
สิทธิและช่วยเหลือ ในวันที่  18  มีนาคม  2565  เวลา  09.00  น.   
ผ่านทางระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCD) ด้วยแอพพลิเคชั่น ZOOM  
Clound Meething กลุ่มเปา้หมาย กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นําชุมชน  
แห่งละ 2 คน  
-  สรุปผลการขอรับสนับสนุนงบประมาณตามโครงการซ่อมแซมบ้าน 
ผู้ยากไร้ของเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประจําปี พ.ศ. 
2565 ดังนี้ 
 นางสาวสุวรรณ์  สารีบุตร  ซอ่มฐานรากและโครงการอาคาร  
จํานวน  40,000.- บาท 
- สถานการณ์โรคติดต่อ  ตําบลท่าเจ้าสนุกจํานวน  4  ราย 
เน้นการฉีดวัคซีน   ในส่วนของการจัดงานตามประกาศ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพ้ืนที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  (ฉบับที่ 2) 
 ข้อ  1 มาตรการสําหรับการจัดกิจกรรมของประชาชนใน
ระหว่างวันที่  25  กุมภาพันธ์  2565  ถึงวันที่  10 มีนาคม  
2565   
  1.1 ให้ชะลอดหรือเลื่อนการจัดกิจกรรม งานบุญประเพณี  
งานมงคลสมรส ฯลฯ (ยกเว้นงานศพ)  หากมีความจําเป็นต้องจัดให้
ขออนุญาตนายอําเภอในท้องที่ที่จัดกิจกรรมทุกกรณี  

 
/1.2….. 
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  1.2 สําหรับประเพณีงานศพ ให้ผู้จัดหรือ
ผู้รับผิดชอบจัดงานถือปฏิบัติ ดังนี้ 
  - จํากัดจํานวนผู้ร่วมงานให้เหมาะสมกับพ้ืนที่การจัดงาน 
  - ใช้ระยะเวลาในการจัดงาน ไม่ควรเกิน 3 วัน 
  - ให้หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกัน 
  - ควรงดบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ 
  - ไม่ควรจัดให้มีมหรสพทุกประเภทตลอดการจัดงาน 
  1.3 ให้งดหรือชะลอการจัดกิจกรรม/กิจการ ที่มีการ
รวมกลุ่มของบุคคลจํานวนมากและจําเป็นต้องถอดหน้ากากอนามัย
เป็นเวลานาน หรือที่มีการใช้อุปกรณ์และวัสดุสัมผัสร่วมกัน เช่น งานสังสรรค์ 
งานเลี้ยง  ที่ต้องรับประทานอาหารร่วมกัน งานกีฬา สนามเด็กเล่น 
บ้านลม บ้านบอล หรือสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกัน 
  1.4 ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม สถานที่จัด
นิทรรศการ  คาราวานสินค้า หรือสถานที่ ที่มีลักษณะคล้ายกัน  
ควรงดหรือชะลอการจัดกิจกรรมไปก่อน 
 ทั้งนี้  หากมีความจําเป็นต้องจัดกิจกรรม/กิจการ ให้ขอ
อนุญาตนายอําเภอในท้องที่ท่ีจัดกิจกรรมทุกกรณี  หากได้รับอนุญาต  
ผู้จัดและผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีผลการตรวจด้วยวิธี ATK ที่ยืนยันว่า  
ไม่พบเชื้อโรคโควิด – 19 ในระยะเวลาไม่เกิน  72 ชั่วโมง  (3 วัน) 
ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมและต้องปฏิบัติตามคําสั่ง/ประกาศจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  ประกาศ  ณ  วันที่  25 กุมภาพันธ์ 2565 
 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ครั้งที่ 2/2565 ทางระบบวีดีทัศน์ทางไกล  ผ่าน Apptication  
ZOOM  Cloud Meeting  เมื่อวันศุกร์ที่  25  กุมภาพันธ์  2565   
เวลา  13.30 น. 
- โครงการอยุธยาบ้านสวย  เมืองสะอาด  ประจําปี  2565   
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดทําโครงการอยุธยาบ้านสวย เมืองสะอาด  
ประจําปี 2565 ซึ่งเป็นโครงการของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ฯ   
ที่จะทําให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความเป็นระเบียบเรียบร้อย   
สะอาดและสวยงาม 
ด้านอยุธยาบ้านสวย ได้ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าศาลากลาง 
จัดกิจกรรม  5 ส.  ภายในสํานักงาน และปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือ 
ต่อการปฏิบัติงาน 
ด้านเมืองสะอาด  มีการจัดโครงการ Big Cleaning Day ดูแลตัดหญ้า/ 
ต้นไม้บริเวณริมทาง รวมไปถึงการจัดโครงการธนาคารขยะ Recycie  
ลดปริมาณขยะตามหลัก3R ใช้ถุงผ้าและภาชนะที่สามารถนํากลับมาใช้ซ้ํา 

/ด้านการ..... 
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ด้านการจัดการสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร  ดําเนินการจัดระเบียบ 
สายไฟสายสื่อสาร ซ่อมแซมไฟทางข้างถนนที่ชํารุด และจัดการ 
สายสื่อสารต่าง ๆ ตามเสาไฟฟ้ารวมไปถึงตัดแต่กิ่งไม้ที่พันสายไฟ 
และสายสื่อสาร  เป็นต้น 
-  การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจําปี 2565  
 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้แจ้งแนวทางการจัดงาน 
วันท้องถิ่นไทย ประจําปี 2565 โดยให้จังหวัดจัดพิธีถวายราชสกัการะและ
กล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่อง
ในวันท้องถิ่นไทย ประจําปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 
ณ ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่อ่ืนตามความเหมาะสม 
 ดังนั้น เพ่ือให้การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจําปี 2565 
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญ
ผู้บริหาร สมาขิกสภา ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และบุคลากร
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมพิธีและปฏิบัติตามมาตรการ
ของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้  
จังหวัดจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบในภายหลัง 
- ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติใน
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2565 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยโดยกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
ได้สั่งการให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจําปี 
2565 เพื่อให้การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง ปี 2565 เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2565 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ 
เกิดการบูรณาการ 
ในการประชุมหัวหน้าราชการระดับอําเภอ  และระดับจังหวัดก็มีเรื่อง
แจ้งให้ทราบเท่านี้ครับ 
 

ระเบียบวาระที่  2    เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม    มีมติรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือน  กุมภาพันธ์  2565 
     เม่ือคราวประชุมวันที่  7  กุมภาพันธ์  2565 
 

ระเบียบวาระที่  3    เรื่อง  พิจารณา 
รองนายก อบต.ท่าเจ้าสนุก  ด้วยสถานการณ์โควิด – 19  ณ  ขณะนี้ยังไม่สามารถดําเนินการได้ 
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข)  จะงดการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 
ที่ปรึกษานายก อบต.ท่าเจ้าสนุก    ตอนนี้คําสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  งดการจัดงานตามท่ีปลัด 
(นายวิรชาติ  บัวแซ่ม)   แจ้งให้ทราบไปแล้วนั้น 

/นายก..... 
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นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   ตามท่ีปลัดแจ้งคําสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สั่งการถึงวันที่ 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  10  มีนาคม  2565  แล้วถา้หลังวันที่  10  มีนาคม  2565  
     มีคําสั่งเปลี่ยนแปลงหรือให้ดําเนินการจัดงานประเพณีต่าง ๆ  ได้ 
     จะเรียกประชุมเพ่ือหารืออีกครั้ง 
ที่ประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  4    เรื่อง  อ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 3 สอบถามการซ่อมแซมบ้านหมู่ละ  10,000.- บาท 
(นายวรเทพ  ฤทธินาค)    
นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   ตอนนี้คนงานยังไม่ว่างครับ 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 3 สอบถามไม่มีบ้านเลขที่ คือ เป็นบ้านขยายครับ 
(นายวรเทพ  ฤทธินาค)    
นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   ครับส่งชื่อมาก่อนครับ แลว้ตอนนี้เหลืออีก 8 หมู่ ๆ ละ 10,000.-บาท 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)   
รองประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  เป็นการช่วยเหลือค่าวัสดุอย่างเดียว 
(นายธีระ  กลิ่นสุคนธ์) 
ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ตอนนี้ช่างไม่ว่าง  หากว่างก็สามารถซ่อมให้ได้ 
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร) 
นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   ตอนนี้กําลังดําเนินการทําบ้านหมู่ที่ 1  ครับ 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  ถ้าหมู่ไหนมีช่างก็ดําเนินการซ่อมแซมบ้านได้นะครับ ก็มาเบิกค่าวัสดุ 

อุปกรณ์  โดยให้ช่างดําเนินการตรวจสอบด้วยครับ  เพราะว่า 
งบประมาณจะเกิน  10,000.- บาท  ถ้าหากไม่มีก็รอช่างของ อบต. 

ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  สนามเด็กเล่น  หมู่ที่  6  จะขอไฟฟ้าส่องสว่าง 
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร) 
ปลัด อบต.ท่าเจ้าสนุก   จะให้ดําเนินการให้  ทั้งนี้  ขอให้มีผู้ดูแลเปิด – ปิด ด้วยครับ 
(นายสุรพล  บุญมี)    
ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  มีผู้ดูแลเปิด – ปิด  ให้ค่ะ 
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร) 
นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   สมาชิกสภา หมู่ที่  6  กําลังจะดําเนินการฝั่งท่อบริเวณซอยบ้าน 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  นายสุชาติ  เชียงทอง 
     สมาชิกสภา หมู่ที่ 1 จะดําเนินการทําถนนใต้สะพานมนตรี 
ประธาน  ฯ    กล่าวปิดประชุมเวลา  11.00  น. 
 

ปิดประชุม    เวลา  11.00  น. 
 

                              วีรยา  จิตผ่อง 
(นางสาววีรยา  จิตผ่อง) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 

สุรพล  บุญมี 
(นายสุรพล  บุญมี) 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



 
รายงานการประชุมประจ าเดือน เมษายน  2565 
วันที่  7  เมษายน  2565  เวลา  10.00  น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
 

เมื่อถึงเวลา  10.00  น.    ประธานที่ประชุม  (นายวนัชัย  หิรญัอนันต์สุข  รองนายกองค์การบรหิารสว่น
     ตําบลท่าเจ้าสนุก)  กล่าวเปิดการประชุม  เรียนประธานสภา 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท่าเจ้าสนุก 
     ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
     -  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอําเภอ  ประจําเดือน 
     เมษายน  2565  เมื่อวันที่  4  เมษายน   2565 
     เวลา  09.30  น.  ณ  ห้องประชุมอําเภอท่าเรือ 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  พิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่  4   เรื่อง  อ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
 

ขอเชิญปลัดองค์การบรหิารสว่นตําบลท่าเจา้สนุก  ชี้แจงการประชุมต่อไป 
ปลัด อบต.ท่าเจ้าสนุก   เรียนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าเจ้าสนุก  รองนายกองค์การบริหารส่วน
(นายสุรพล  บุญมี)    ตําบลท่าเจ้าสนุก  ท่านเลขานุการนายก ที่ปรึกษานายก และสมาชิกสภา 

ทุกท่านครับ 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอ/ศูนย์ปฏิบัติการ 
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอ าเภอ (ศป.ปส.อ.ท่าเรือ)  ผู้บริหารท้องถิ่น  
รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา  ครั้งท่ี  4/2565  วันจันทร์ที่   
4  เมษายน  2565  เวลา  09.30 น.  ณ  ห้องประชุมที่ว่าการ 
อ าเภอท่าเรือ  
-  แจ้งวันหยุดราชการ ประจําเดือน  เมษายน  2565 
วันพุธที่  6  เมษายน  2565  วันจักรี 
วันพุธที่  13  เมษายน  2565  วันสงกรานต์ 
วันพฤหัสบดีที่  14  เมษายน  2565  วันสงกรานต์ 
วันศุกร์ที่  15  เมษายน  2565  วันสงกรานต์ 
-  แจ้งเรื่องกิจกรรม  5ส   วันที่  7  เมษายน  อบต.หนองขนาก 
-  การจัดซื้อข้าวสารจากสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย  จัดซื้อข้าว 
ราคา  5  กิโลกรัม  169  บาท สามารถติดต่อได้ที่  094-9454668   
-  โครงการซ่อมสร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   
พระบรมราชินีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา   
90  พรรษา  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้านที่อยู่อาศัย 
แบบบูรณาการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ศาลาลอย  งบประมาณ   
200,000 บาท 

/ผลการ..... 



 
- 2 - 

 
- ผลการดําเนนิงาน สํานักงานกิง่กาชาดอําเภอท่าเรือ ประจําเดือนมีนาคม  
2565   มอบถุงยังชีพ  ผ่าน  APP พ้นถัย 
-  แจ้งผลการขอรับการสนับสนนุงบประมาณตามโครงการซ่อมแซม 
บ้านผู้ยากไร้เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  แบบสํารวจข้อมูลขอรับการสนับสนุน โครงการซ่อมแซมบ้าน 
ผู้ยากไร้  เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565  อําเภอท่าเรือ  องค์การบริหารส่วนตําบลท่าเจ้าสนุก   
นางสาวสวุรรณ์  สารีบุตร  ซ่อมฐานรกและโครงสร้างอาคาร   
จํานวน  40,000.- บาท  
-  การบําบัดทุกข์  บํารุงสุข  โดยศูนย์ดํารงธรรม  การพ่ึงพานักข่าวทําให้  
เป็นการเสียภาพลักษณ์ ทั้งนี้ จึงขอให้แจ้งประชาชนมีเรื่องเดือดร้อน 
แจ้งได้ที่ศูนย์ดํารงธรรม  พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
-  การเตรียมความพร้อมดําเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 วันที่  11 -  17 เมษายน  2565   
นัดประชุมวันที่  8  เมษายน 2565  เวลา  13.30  น.   
-  การให้ความชว่ยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  ประจําปี 2565   
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโอนงบประมาณ ทางองค์การบริหารส่วนตําบล 
ท่าเจ้าสนุก  จะดําเนินการจ่ายในวันที่  11  เมษายน  2565   
ณ  องค์การบริหารส่วนตําบลทา่เจ้าสนุก 
- แผนเฉพาะกิจเพ่ือการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี 2565  
กรมควบคุมมลพิษ จัดประชุมและสนับสนุนภารกิจหน่วยงาน   
วันที่  10  ของทุกเดือน 
- การแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินของประชาชนโดยขับเคลื่อนโครงการ  
“บอกดิน 3”   
ต่อไปเป็นระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ครั้งที่ 3/2565 ทางระบบวีดีทัศน์ทางไกล  ผ่าน Apptication  
ZOOM  Cloud Meeting  เมื่อวันพุธที่  30  มีนาคม  2565   
เวลา  13.30 น. 
- โครงการอยุธยาบ้านสวย  เมืองสะอาด  ประจําปี 2565 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้จัดทําโครงการอยุธยาบ้านสวย เมือง 
สะอาด ประจําปี 2565 ซึ่งเป็นโครงการของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด 
ที่จะทําให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
สะอาดและสวยงาม 
 

/ด้านอยุธยา..... 
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ด้านอยุธยาบ้านสวย 
- มีการเก็บกวาด จัดเก็บสิ่งของบริเวณหน้าบ้าน อาคารที่อยู่อาศัย 
ให้สะอาดสวยงาม อย่าให้มีเศษขยะวัสดุอ่ืน ๆ รวมทั้งปรับเกลี่ยพื้นที่ 
ให้ราบเรียบไม่มีน้ําท่วมขัง 
- ตกแต่งหน้า จัดให้มีสวนหย่อม ไม้ดอก ไม้ประดับ เพ่ือให้ดูสวยงาม  
- หากมีรั้วบ้าน ให้มีการปรับปรุง ซ่อมแซม ให้ดูเรียบร้อยสวยงาม 
- หากมีร่องระบายน้ํา บ่อพัก ให้มีการดูแลให้อยู่ในสภาพปกติ 
- มีครัวเรือนที่มีการคัดแยกขยะผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
และร้องละ 85 ของครัวเรือนในพ้ืนที่ 
ด้านเมืองสะอาด 
- การจัดการขยะอินทรีย์  และบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง   
กลางทางและปลายทาง  ภายใต้หลัก  3Rs   
-  ไม่มีการเผาขยะ ตอซังข้าว  วชัพืช หรือการดําเนินการอ่ืนใดในลักษณะ 
ที่จะก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 
- มีการกําหนดจุดวางถังขยะในที่เหมาะสม และทําความสะอาดถังขยะ 
รวมทั้งจัดเก็บขยะ  โดยไม่ให้มีขยะตกค้างเน่าเหม็น 
- มีการตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า วัชพืชตามไหล่ทางและเกาะกกลางถนน 
ให้ดูสะอาดสวยงาม 
- มีการจัดทําสวนหย่อม ปลูกหญ้า ไม้ดอก ไม้ประดับ ตามแนวถนนบริเวณ 
ที่เหมาะสม (ไหล่ทางและเกาะกลางถนน) ให้เป็นระเบียบสวยงาม 
- ไม่มีการลักลอบนําขยะมาทิ้งตามบริเวณสองฝั่งทาง หรือบริเวณ 
ห้ามทิ้งขยะ 
ด้านการจัดการสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร 
- มีการเก็บรวบรวมสายไฟฟ้าและสายสื่อสารต่าง ๆ ตามเสาไฟฟ้าทุกต้น 
ให้ดูสวยงามเป็นระเบียบเรียบรอ้ย 
- ไม่มีสายไฟฟ้าหรือสายสื่อสารขาดหย่อนตกลงพ้ืนดินหรือหย่อนลักษณะ 
ห้องข้าง 
- ไม่มีประชาชนได้รับอันตรายจากสายไฟฟ้าหรือสายสื่อสารขาด/หย่อน 
เกี่ยวพัน หรือกีดขวางการสัญจร ไปมาของประชาชน 
ในการประชุมหัวหน้าราชการระดับอําเภอ  และระดับจังหวัดก็มีเรื่อง
แจ้งให้ทราบเท่านี้ครับ 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  2    เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม    มีมติรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือน  มีนาคม   2565 
     เม่ือคราวประชุมวันที่  7  มีนาคม  2565 
 

/ระเบียบ..... 
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ระเบียบวาระที่  3    เรื่อง  พิจารณา 
รองนายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   แจ้งข้อพิจารณาการประชุมศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 
(นายวันชัย หิรัญอนันต์สุข)   - การพิจารณาช่วยเหลือบ้านที่ถูกต้นล้มทับ   
     มติที่ประชุมให้ความช่วยเหลือ  3,000.- บาท 
     -  การพิจารณาช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด หรือผู้ที่กักตัว   
     มติที่ประชุมให้ความช่วยเหลือต่อไป 
     -  ประเพณีสงกรานต์ในปีนี้งดนะครับ  เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 
     ในส่วนวัดตําหนักพระเจ้าทรงธรรม  มีการจัดบรวงสรวงพระเจ้าทรงธรรม 
     ในวันที่  15  เมษายน  2565  ก็เรียนทุกท่านร่วมงานในวันดังกล่าวครับ
     ขอเชิญท่านสมาชิก ฯ  หมู่ที่  1  แล้วกําหนดการต่อไป 
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 1  กําหนดบรวงสรวงพระเจ้าทรงธรรม  ดังนี้ 
(นางณัฎฐินี  ศรีสวัสดิ์)   07.30   ทําบุญตักบาตร 
     09.00   ทําพิธีบรวงสรวงพระเจ้าทรงธรรม 
     10.00   พิธีรําบรวงสรวงพระเจ้าทรงธรรม 
     11.30   แจกทาน  (ไม่มีการเลี้ยงอาหาร) 
ที่ประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  4    เรื่อง  อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
รองนายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   ในระเบียบวาระอ่ืน ๆ  มีท่านใดมีเรื่องแจ้งให้ทราบหรือไม่ครับ 
(นายวันชัย หิรัญอนันต์สุข)    
ที่ปรึกษานายก อบต.ท่าเจ้าสนุก  - แจ้งสภาพอากาศในเดือนเมษายน  2565   
(นายวิรชาต ิ บัวแซ่ม)   จะมีพายุฤดูร้อนก็ขอให้เฝ้าระวังกันด้วยครับ  จะกลับสู่ภาวะปกติ 

ก็ประมาณ  วันที่  10  พฤษภาคม 2565   แลว้คาดว่าปีนี้ฝนจะมาเร็ว 
รองนายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   ในเรื่องการขอหินคลุกให้ตอนนี้ให้ผู้ช่วยนายช่างโยธารวบรวมอยู่ 
(นายวินัย  แก้วโรจน์)    จะได้ดําเนินการจัดซื้อต่อไป  ในส่วนหมู่ที่  2  คลอง  25R   

ที่ผ่านสภาอนุมัติไปแล้ว  และในส่วนของกลุ่มเกษตรบ้านแขก 
ขอให้ดําเนินการขุดลอกคลองเพราะว่าเวลาสูบน้ําหัวกะโหลกติดพ้ืน 
สูบน้ําไม่ขึ้น 
-  แจ้งการดําเนินการทําถนนใต้สะพานมนตรีก็ได้ดําเนินการ 
เรียบร้อยแล้วครับ 
-  แจ้งการดําเนินการทําท่อระบายน้ําหมู่ที่  6  บริเวณบ้านคุณชาติ 
กําลังดําเนินการครับ 

ปลัด อบต.ท่าเจ้าสนุก   -  ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมครับ  ในเรื่องการขุดลอกคลองนั้น  คือ กลุ่มเกษตร
(นายสุรพล  บุญมี)    ได้แจ้งว่าเวลาสูบน้ําคือถ้าหัวกะโหลกติดพ้ืนทําให้สูบน้ําได้น้อย 
     จึงขอให้ดําเนินการชุดบริเวณหัวกะโหลกให้ลึก  พร้อมกับให้ใช้ไม้ยูคา 

ไปปักบริเวณรอบเพ่ือไม่ให้ดินลงไป  แล้วขอความอนุเคราะห์งบประมาณ 
จากอบต.   
- ชี้แจงการดําเนินการวางท่อบริเวณบ้านคุณสุชาติ  เชียงทอง 
ในเบื้องต้นขอให้คุณนิดา  ดําเนินการมอบที่ดินให้กับอบต.   
ความกว้าง  2  เมตร   

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

/สมาชิก..... 
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สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 9  สอบถามที่ว่าจะไปดูทางเข้านาเพ่ือขอลูกรัง  เพราะว่าเวลาฝนตกเข้า 
(นางนิตยา  ศรีกล่ํา)   ลําบาก 
รองนายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   กําลังช่างดําเนินการรวบรวมว่าต้องให้ลูกรังเท่าไร  เพ่ือดําเนินการ 
(นายวินัย  แก้วโรจน์)    จัดซื้อให้ครับ 
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 8  หมู่ที่  8  ขอลูกรังพร้อมแอลฟัลติก  ขอให้ดําเนินการพร้อมกัน 
(นางดาหวัน  ลายภูษา)   เพราะฝนตกเข้าออกไม่สะดวก 
รองนายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   ท่านใดที่จะแอลฟัลติก  หรือลูกรัง  ขอให้ทุกท่านดําเนินการเขียนคําร้อง 
(นายวินัย  แก้วโรจน์)    ให้ด้วยครับ 
ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอถังขยะถังใหญ่  1  ใบ   
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร) 
ปลัด อบต.ท่าเจ้าสนุก   ขอไปแล้วขอให้ตรวจสอบด้วยนะครับ  เพราะว่าเดี๋ยวคนนอกพ้ืนที่ 
(นายสุรพล  บุญมี)    จะมาทิ้งในถังของ  อบต.  ก็จะทําให้ดูไม่สวยงาม 
ประธาน  ฯ    กล่าวปิดประชุมเวลา  11.00  น. 
 

ปิดประชุม    เวลา  11.00  น. 
 

 

                              ภิรารัตน์  วัฒนศัพท์ 
(นางสาวภิรารัตน์  วัฒนศัพท์) 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 

สุรพล  บุญมี 
(นายสุรพล  บุญมี) 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานการประชุมประจ าเดือน พฤษภาคม  2565 
วันที่  9  พฤษภาคม  2565  เวลา  10.00  น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
 

เมื่อถึงเวลา  10.00  น.    ประธานที่ประชุม  (นายวนัชัย  หิรญัอนันต์สุข  รองนายกองค์การบรหิารสว่น
     ตําบลท่าเจ้าสนุก)  กล่าวเปิดการประชุม  เรียนประธานสภา 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท่าเจ้าสนุก 
     ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
     -  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอําเภอ  ประจําเดือน 
     พฤษภาคม  2565  เมื่อวันที่  2  พฤษภาคม   2565 
     เวลา  09.30  น.  ณ  ห้องประชุมอําเภอท่าเรือ 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  พิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่  4   เรื่อง  อ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
 

ขอเชิญปลัดองค์การบรหิารสว่นตําบลท่าเจา้สนุก  ชี้แจงการประชุมต่อไป 
ปลัด อบต.ท่าเจ้าสนุก   เรียนรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าเจ้าสนุก  รองนายกองค์การบริหารส่วน
(นายสุรพล  บุญมี)    ตําบลท่าเจ้าสนุก  ท่านเลขานุการนายก ที่ปรึกษานายก และสมาชิกสภา 
     องค์การบริหารส่วนตําบลท่าเจ้าสนุก  ขอชี้แจงวาระที่ประชุม 

หัวหน้าส่วนราชการประจําอําเภอ/ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดอําเภอ  (ศป.ปส.อ.อําเภอท่าเรือ)   ผู้บริหารท้องถิ่น   
รัฐวิสาหกิจ  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครั้งที่ 5/2565  เมื่อวันจันทร์ที่   
2  พฤษภาคม  2565  เวลา  09.30 น   ณ  ห้องประชุมที่ว่าการ 
อําเภอท่าเรือ  ชั้น  2   
-  ขอให้เจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการให้ผ่านการประเมินเพ่ือเป็นการ 
รักษาภาพลักษณ์ของหน่วยงาน 
- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต  ครั้งที่  2/2565  
ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.  
ณ  หอประชุมที่ว่าการอําเภอท่าเรือ        
- แจ้งแนวทางขอรับถุงยังชีพผ่าน APP  พ้นภัย  ได้รับแล้วจาก 
กิ่งกาชาด  ขอให้ดําเนินการตรวจสอบและส่งรายชื่อทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์พร้อมยืนยันข้อมูลไปท่ีสภากาชาด 
- เมื่อวันที่  28  เมษายน  2565  มีพายุฤดูร้อน 
ทางอําเภอท่าเรือได้ให้รายงานผ่าน APP  พ้นภัย 
โดยได้รับข้อมูลจากกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน  ส่งมาท่ีอบต.ท่าเจ้าสนุก 
เพ่ือขอรับการช่วยเหลือต่อไป  ส่วนที่ได้รับความเสียหายทั้งหมด 
8 ราย 

/แจ้งวันหยุด..... 
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- แจ้งวันหยุดราชการประจําเดือน พฤษภาคม 2565  
วันพุธที่  4  พฤษภาคม  2565   เป็นวันฉัตรมงคล 
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565  เป็นวันพืชมงคล 
วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม  2565  วันชดเชยวิสาขบูชา 
- แจ้งตารางกิจกรรม 5ส  ที่ว่าการอําเภอท่าเรือ  ประจําเดือน
พฤษภาคม  2565   
วันพฤหัสบดีที่  5  พฤษภาคม 2565 ตําบลบ้านร่อม 
วันพุธที่  11  พฤษภาคม  2565  ตําบลท่าหลวง 
วันพุธที่  18 พฤษภาคม 2565 ตําบลจําปา 
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 ตําบลหนองขนาก 
- ผลการดําเนินการสํารวจข้อมูลครัวเรือนผ่านระบบ Thai QM 
อําเภอท่าเรือ 
- แจ้งเรื่องการคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจําปี 2565   
อําเภอท่าเรือ 
-  การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจําปีงบประมาณ  2565  ในส่วนขององค์กาบริหารส่วน 
ตําบลท่าเจ้าสนุก  ได้ดําเนินการสนับสนุนงบประมาณเรียบร้อยแล้ว 
 - ประชาสัมพันธ์ข้อเสนอพิเศษการจําหน่วยรถยนต์สําหรับบุคลากร
ในสังกัดกรมการปกครอง 
- รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ  ประจําเดือน 
พฤษภาคม 2565  ในเขตตําบลท่าเจ้าสนุก  ได้มีการร้องเรียนเหตุ
รําคาญของบริษัทกสิสุรีย์ จํากัด 
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ครั้งที่  
4/2565 ทางระบบวิดีทัศน์ทางไกล ผ่าน Apptication  ZOOM   
Cloul Meeting ในวันพฤหัสบดีที่  28 เมษายน  2565  เวลา  
13.30  น. 
- การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
- เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564  ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ 
- โครงการอยุธยาบ้านสวย  เมืองสะอาด ประจําปี 2565 
- ข้อราชการของส่วนราชการต่าง ๆ  
แจ้งวันที่  15  พฤษภาคม  2565  เป็นวันต้นไม้  กรมป่าไม้เชิญชวน 
จัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติหรือวันอ่ืนร่วมกันปลูกต้นไม้ 
ทางองค์การบริหารส่วนตําบลท่าเจ้าสนุก  ได้กําหนดในวันที่   
18  พฤษภาคม  2565  ณ  บริเวณข้างสนามกีฬาอําเภอท่าเรือ 

ที่ประชุม    รับทราบ 
/ระเบียบ..... 
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ระเบียบวาระที่  2    เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม    มีมติรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือน  เมษายน   2565 
     เม่ือคราวประชุมวันที่  7  เมษายน  2565 
 

ระเบียบวาระที่  3    เรื่อง  พิจารณา 
- ไม่มี – 

 

ระเบียบวาระที่  4    เรื่อง  อ่ืน ๆ   
รองนายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   เมื่อวันเสาร์ที่  7  พฤษภาคม  2565  ได้รวมกิจกรรมรับถุงยังชีพ 
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข)  พระราชทาน  ณ  หอประชุมที่ว่าการอําเภอท่าเรือ  จํานวน  8  ราย 
     โดยมีรายชื่อ  ดังนี้ 

1. นายเดือน  ผิวบาง    ราษฎรหมู่ที่  1 
     2. นายทองอยู่  แก้วกล่ํา    ราษฎรหมู่ที่  2 
     3. นายสนธยา  คล้ายคลึง   ราษฎรหมู่ที่  2 
     4. นางประนอม  ใหม่สูงเนิน  ราษฎรหมู่ที่  2 
     5. นางจําเนียร  เฉลยจันทร์   ราษฎรหมู่ที่  3 

6. นางสงัด  อยู่แตง    ราษฎร หมู่ที่ 6 
     7. นางมาลัย  สุนทโรทก    ราษฎรหมู่ที่  7 

8. นางสาวทองทิพย์  งางาม   ราษฎรหมู่ที่  9 
     และจะได้รับมอบถุงยังชีพจากกาชาดอีก  1  ชุด 
     ในส่วนกําหนดการที่ทางองค์การบริหารส่วนตําบลท่าเจ้าสนุก 
     จะมอบวันไหนจะดําเนินการทําหนังสือแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบครับ 
ปลัด อบต.ท่าเจ้าสนุก   แจ้งการดําเนินการเรื่องถุงยังชีพที่ช่วยเหลือผู้ที่กักตัวและผู้ที่ติดเชื้อไวรัส 
(นายสุรพล  บุญมี)   โคโรน่า 2019  ได้รับแจ้งว่าบาง อบต.ใกล้ก็งดให้ความช่วยเหลือ 
รองนายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   -  แจ้งการดําเนินการลอกคลองได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 
(นายวินัย  แก้วโรจน์)   -  ในส่วนการขอลูกรัง  ได้ดําเนินการแล้วในหมู่ที่  2 , 4 , 6 และหมู่ที่ 8 
ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  บ้านของนางจินดา  อยู่แตง  ราษฎรหมู่ที่  6  เวลาฝนตกน้ําไหลเข้าบ้าน  
(นางนพวรรณ  พรหมนิมิตร)   
ปลัด อบต.ท่าเจ้าสนุก   จะแจ้งช่างให้เข้าดําเนินการตรวจสอบ 
(นายสุรพล  บุญมี)    
ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ราษฎรได้สอบถามมาว่าข้าวสารที่ อบจ  สํารวจไปนั้นจะได้เมื่อไหร่คะ  
(นางนพวรรณ  พรหมนิมิตร)   
ปลัด อบต.ท่าเจ้าสนุก   อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนของ อบจ.ครับ 
(นายสุรพล  บุญมี) 
เลขานุการนายก อบต.ท่าเจ้าสนุก  ได้รับแจ้งจากราษฎรว่าขอให้ อบต.เข้าไปดูแลในส่วนของการถมดิน 
(นางสุดา  บุญส่ง)    เพราะว่าน้ําที่สูบไปไม่ถึงเกษตรกรคะ 
รองนายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   การถมที่ดินบางทีว่างท่อไม่ได้มาตรฐาน  จะขอแจ้งให้สมาชิกทุกท่าน 
(นายวินัย  แก้วโรจน์)   ถ้าอยากมีการถมดินของให้ประชาชนมาขออนุญาตที่ อบต.ด้วย 

เพราะว่าจะได้มีช่างเข้าไปตรวจสอบดูระดับให้  เพราะว่าถ้าหากสูบน้ํา
เพ่ือเกษตรนั้นน้ําจะได้ผ่านสะดวก    
   

/ประธาน.... 
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ประธาน  ฯ    กล่าวปิดประชุมเวลา  11.00  น. 
 

ปิดประชุม    เวลา  11.00  น. 
 

 

                              วีรยา  จิตผ่อง 
(นางสาววีรยา  จิตผ่อง) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 

สุรพล  บุญมี 
(นายสุรพล  บุญมี) 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมประจ าเดือน มิถุนายน  2565 
วันที่   6  มิถุนายน  2565  เวลา  10.00  น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
 

เมื่อถึงเวลา  10.00  น.    ประธานที่ประชุม  (นายวนัชัย  หิรญัอนันต์สุข  รองนายกองค์การบรหิารสว่น
     ตําบลท่าเจ้าสนุก)  กล่าวเปิดการประชุม  เรียนประธานสภา 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท่าเจ้าสนุก 
     ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
     -  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอําเภอ  ประจําเดือน 
     มิถุนายน  2565  เมื่อวันที่  1  มิถุนายน   2565 
     เวลา  09.30  น.  ณ  ห้องประชุมอําเภอท่าเรือ 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  พิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่  4   เรื่อง  อ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
 

ขอเชิญปลัดองค์การบรหิารสว่นตําบลท่าเจา้สนุก  ชี้แจงการประชุมต่อไป 
ปลัด อบต.ท่าเจ้าสนุก   เรียนรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าเจ้าสนุก  ท่านเลขานุการนายก  
(นายสุรพล  บุญมี)    ที่ปรึกษานายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าเจ้าสนุก   

ทุกท่าน 
     ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ครั้งที่  6/2565  เมื่อวันจันทร์ที่  30  พฤษภาคม  2565   
เวลา  13.30  น.   
-  แจ้งโครงการที่ได้อนุมัติการกันเงินเบิกเหลื่อมปี   
จํานวน  117  โครงการ   
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  จํานวน  59  โครงการ   
อยู่ในระหว่างบริหารสัญญา/ขอขยายเวลาเบิกจ่าย   
จํานวน  21 โครงการ 
เบิกจ่ายแล้ว  จํานวน  38 โครงการ 
งบกลาง  จํานวน  58 โครงการ 
อยู่ในระหว่างบริหารสัญญา/ขอขยายเวลาเบิกจ่าย   
จํานวน  28 โครงการ 
เบิกจ่ายแล้ว  จํานวน  2 โครงการ 

     -  เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565  จํานวน  91 โครงการ   
ส่งคืนโครงการ 3 โครงการ 
รออนุมัติ  3  โครงการ 
กําหนดราคากลาง 8 โครงการ 
 

/-โครงการ..... 
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-  โครงการอยุธยาบ้านสวย  เมืองสะอาด ประจําปี 2565 
อยุธยาบ้านสวย 
1. อาคารสํานักงาน  สถานที่ราชการ วัด และโรงเรียน มีการติดตั้ง 
ถังขยะเปียกทุกแห่ง ร้อยละ 100 
2. ครัวเรือนมีการจัดทําถังขยะเปียกทุกหลังคาเรือน ร้อยละ 100 
อยุธยาเมืองสะอาด 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้จัดทําข้อบัญญัติ  
เรื่อง การจัดการมูลฝอย ครบทุกแห่ง 
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้จัดทําข้อบัญญัติ 
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบําบัดน้ําเสีย  ครบทุกแห่ง 
3. การบริหารจัดกาขยะตกค้าง ไม่มีขยะตกค้าง  ไม่มีขยะตกค้าง 
ในสถานที่ต่าง ๆ อาคารบ้าน วัด โรงเรียน สถานที่ราชการ  
ที่สาธารณะ และสถานที่ท่องเที่ยว ร้อยละ 100 
4. มีการประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีการเผาขยะ ตอซังข้าว วัชพืชในพ้ืนที่ 
อย่างน้อยเดือนละ  2 ครั้ง ร้อยละ 100 
5. ให้มีถังขยะในพ้ืนที่สาธารณะและแหล่งน้ําท่องเที่ยว จํานวน 2 ใบ 
หรือให้พอเพียงกับพ้ืนที่ ร้อยละ 100 
6. ให้มีการคัดแยกขยะทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ร้อยละ 100 
การจัดการขยะ 
- สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019 
ติดเชื้อรายใหม่ ณ  วันที่  25  พฤษภาคม  2565  จํานวน   
26  ราย  หายป่วย  44  ราย  เสียชีวิตสะสม  จํานวน  58   ราย   
ผู้ป่วยในพื้นท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนใหญ่อยู่ระหว่างอายุ   
18 – 59 ปี   
-  แจ้งการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วยฤดูฝน 
 ปี 2565 
1. เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อุทกภัย 
2. จัดทําแผนเผชิญเหตุอุทกภัย ให้ทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญ 
เหตุอทุกภัยของจังหวัด  
3. การระบายน้ําและการเพ่ิมพ้ืนที่รองน้ํา 
4. ตรวจสอบความมั่งคงแข็งแรงสถานที่ใช้กักเก็บน้ํา/กั้นน้ํา 
5. การแจ้งเตือนภัย 
 
 

/หัวหน้าส่วน..... 
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หัวหน้าส่วนราชการประจําอําเภอ/ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดอําเภอ  (ศป.ปส.อ.อําเภอท่าเรือ)   ผู้บริหารท้องถิ่น   
รัฐวิสาหกิจ  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครั้งที่ 6/2565  เมื่อวันพุธที่   
1  มิถุนายน   2565  เวลา  09.30 น   ณ  ห้องประชุมที่ว่าการ 
อําเภอท่าเรือ  ชั้น  2 
-  แนะนําตัว ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

     สาขาท่าเรือ เนื่องจากมาดํารงตําแหน่งใหม่ 
- ขอขอบคุณ อปท.  ทุกแห่ง ที่จัดเรือ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน 
“วันรําลึกครบรอบ 10 ปี  เสด็จพระราชดําเนินทุ่งมะขามหย่อง”  
และมีแนวทางว่าจัดเป็นงานประจําปี 

     -  แจ้งตารางกิจกรรม 5ส ที่ว่าการอําเภอท่าเรือ ประจําเดือน 
มิถุนายน 2565  
วันพุธที่  1  มิถุนายน 2465  ตําบลปากท่า 
วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 ตําบลโพธิ์เอน 
วันพุธที่  15  มิถุนายน  2565 ตําบลวังแดง 
วันพุธที่  22  มิถุนายน  2565 ตําบลศาลาลอย 
วันพุธที่  29 มิถุนายน 2565 ตําบลท่าเจ้าสนุก  
- แจ้งวันหยุดราชการประจําเดือน มิถุนายน 2565 
วันศุกร์ที่  3  มิถุนายน  2565  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
- เชิญชวนรว่มงานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ 
พระบรมราชินี  วันศุกร์ที่  3  มิถุนายน  2565  ณ  หอประชุมที่ว่า
การอําเภอท่าเรือ   
กําหนดการ  
ภาคเช้า  จัดขึ้นบริเวณวัดสะตือ  ตักบาตรพระสงฆ์  จํานวน  20 รูป 
ภาคคํ่า  ถวายพระพร  ณ  ที่ว่าการอําเภอท่าเรือ 
เวลา  17.00  น.  วางพุ่มเงินพุ่มทอง 
การแต่งกายชุดปกติขาว  
- เชิญชวนรว่มบริจาคโลหิต วนัจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 ณ  
หอประชุมที่ว่าการอําเภอท่าเรือ 
- ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมองเครื่องอุปโภค บริโภค แก่กลุ่มเป้าหมาย ตาม 
TPMAP พ้ืนที่ตําบลท่าเจ้าสนุก ครั้งท่ี 4 
- รายงานผลการดําเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุก
ช่วงวันอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาพอเพียงอําเภอท่าเรือ โยมีการ
รองรับ  51 ครัวเรือน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 

/1.ช่วยเหลือ..... 
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1. ช่วยเหลือสงเคราะห์ 8 ครัวเรือน 
2. พัฒนารายได้ 1 ครัวเรือน 
3. สงเคราะห์ 45 ครัวเรือน เพิ่มเติม 5 ครัวเรือน 
- สถานการณ์โรคติดต่อ 
1.คัดกรอง  จะย้ายจากท่าเรือน้ําลึกกลับมาท่ีโรงพยาบาลท่าเรือ 
2.เฉพาะคนมีอาการ 
3.จะอยู่โรงพยาบาลคือมีอาการทางปอด 
ในการประชุมหัวหน้าส่วนก็มีเรื่องแจ้งให้ทราบเท่านี้ครับ 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  2    เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม    มีมติรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือน  พฤษภาคม   2565 
     เม่ือคราวประชุมวันที่  9  พฤษภาคม  2565 
 

ระเบียบวาระที่  3    เรื่อง  พิจารณา 
- ไม่มี – 

 

ระเบียบวาระที่  4    เรื่อง  อ่ืน ๆ   
ปลัด อบต.ท่าเจ้าสนุก   แจ้งรถขยะเกียร์ชํารุดขอเวลาในการดําเนินการ  เพราะว่า 
(นายสุรพล  บุญมี)   รถที่ร้านซ่อมนั้นมีจํานวนหลายคัน  เลยทําให้การซ่อมแซมมีความล่าช้า 
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 4 แจ้งน้ําหมู่ที่  4  ขุ่น  ช่วยนี้ขุ่นมากแต่ไม่ได้ขุ่นตลอดเวลา 
(นายอํานวย ศรีสวัสดิ์) 
ปลัด อบต.ท่าเจ้าสนุก   ได้รับแจ้งว่ามีการชํารุดเครื่องมือบางตัว/ตัดไฟ อาจจะมีบ้างที่ทําให้ 
(นายสุรพล  บุญมี)   น้ําขุ่น 
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 5 แจ้งรถฟางทําสายไฟขาดบริเวณถนนข้างคลอง   
(นางนิตยา  กลิ่นประทุม) 
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 8 แจ้งตะแกรงเหล็กวางท่อระบายน้ําชํารุด  และขอหินคลุก  1  คัน 
(นางดาหวัน  ลายภูษา) 
รองนายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   จะให้ช่างเข้าไปดําเนินการตรวจสอบให้ครับ  ในเรื่องของหินคลุก 
(นายวินัย  แก้วโรจน์)   ท่านใดมีความประสงค์ขอให้เขียนคําร้องไว้นะครับ  จะได้ดําเนินการให้ 

 

ประธาน  ฯ    กล่าวปิดประชุมเวลา  11.00  น. 
 

ปิดประชุม    เวลา  11.00  น. 
 

                              วีรยา  จิตผ่อง 
(นางสาววีรยา  จิตผ่อง) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 

สุรพล  บุญมี 
(นายสุรพล  บุญมี) 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



รายงานการประชุมประจ าเดือน สิงหาคม  2565 
วันที่  8  สิงหาคม  2565   เวลา  10.00  น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
 

เมื่อถึงเวลา  10.00  น.    ประธานที่ประชุม  (นายวนัชัย  หิรญัอนันต์สุข  รองนายกองค์การบรหิารสว่น
     ตําบลท่าเจ้าสนุก)  กล่าวเปิดการประชุม  เรียนประธานสภา 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท่าเจ้าสนุก 
     ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
     -  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอําเภอ  ประจําเดือน 
     สิงหาคม  2565  เมื่อวันที่  1  สิงหาคม  2565 
     เวลา  09.30  น.  ณ  ห้องประชุมอําเภอท่าเรือ 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  พิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่  4   เรื่อง  อ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
 

ขอเชิญปลัดองค์การบรหิารสว่นตําบลท่าเจา้สนุก  ชี้แจงการประชุมต่อไป 
ปลัด อบต.ท่าเจ้าสนุก   เรียนรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าเจ้าสนุก  ท่านเลขานุการนายก  
(นายสุรพล  บุญมี)    ที่ปรึกษานายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าเจ้าสนุก ทุกท่าน 

หัวหน้าส่วนราชการประจําอําเภอ/ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดอําเภอ  (ศป.ปส.อ.อําเภอท่าเรือ)   ผู้บริหารท้องถิ่น   
รัฐวิสาหกิจ  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครั้งที่ 8/2565  เมื่อวันจันทร์ที่   
1  สิงหาคม   2565  เวลา  09.30 น   ณ  ห้องประชุมที่ว่าการ 
อําเภอท่าเรือ  ชั้น  2 
- สรุปรายงานเรื่องที่รับร้องเรียน  ร้องทุกข์  ประจําปีงบประมาณ   
2565  ตั้งแต่เดือนตุลาคม  2565  -  กรกฎาคม  2565    
มีเรื่องไกล่เกลี่ยหนี้เป็นส่วนใหญ่  ซึ่งสามารถไกล่เกลี่ยแล้ว 
พ่ึงพอใจทั้ง 2 ฝ่าย 
-  การเตรียมการรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2565   
 ผอ.ป่าสักใต้  แจ้งว่าสัปดาห์นี้ฝนตกชุกท้ังสัปดาห์   
เฉลี่ย 70% ของพ้ืนที่ภาคกลาง   
- โครงการเศรษฐกิจชุมชน  
 แจ้งการสรุปยอดโครงการใช้จ่ายเงิน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบล 
เป็นหนี้คงค้างหลายกลุ่ม 
- ผลการดําเนินการก่ิงกาชาดอําเภอท่าเรือ ประจําเดือนมิถุนายน  
2565   ซ่อมแซมบ้านกาชาดเมื่อวันที่  25  กรกฎาคม 2565 
- ผลการดําเนินการ ศูนย์อํานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคน 
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
อําเภอท่าเรือ 

/- แจ้งวันหยุด.... 
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- แจ้งวันหยุดราชการประจําเดือนสิงหาคม  2565 
 วันศุกร์ที่  12  สิงหาคม  2565  วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินนีาถ พระบรมราชชนนพัีนปีหลวง 
- ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล 
เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา  12  สิงหาคม  2565   
ณ  หอประชุมที่ว่าการอําเภอท่าเรือ  ตั้งแต่เวลา  07.00  น.  
-  แจ้งตารากิจกรรม  5ส ที่ว่าการอําเภอท่าเรือ  ประจําเดือน 
กรกฎาคม  2565   
 วันพุธที่  3  สิงหาคม  2565  ตําบลปากท่า 
 วันพุธที่  10  สิงหาคม  2565  ตําบลโพธิ์เอน 
 วันพุธที่  17  สิงหาคม  2565  ตําบลวังแดง 
 วันพุธที่  24  สิงหาคม  2565  ตําบลศาลาลอย 
 วันพุธที่  31  สิงหาคม  2565  ตําบลท่าเจ้าสนุก 
- การขยายผลการดําเนินงานของมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทย 
สําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร หากว่า 
มีโครงการขอให้แจ้งอําเภอทราบต่อไป 
- โครงการอําเภอยิ้ม........เคลือ่นที่  ประจําปี พ.ศ. 2566   
 ออกบริการประชาชนในวันที่  19  เมษายน  2565     
เพ่ือรับฟังปัญหาความต้องการส่วนการจัดกิจกรรมเป็นทุกๆวันพระ 
ในส่วนรายละเอียดนั้นจะนัดประชุมเพ่ือปรึกษาในการจัดกิจกรรมต่อไป 
- การปิดประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดไม้หวงห้าม  ไม้เทียนทะเล  พยุง   
เป็นต้น 
- สถานการณ์โรคติดต่อ 
 อําเภอท่าเรือ  52 ราย  ส่วนฝีดาษลิง มีการฝักตัว  21  วัน   
ออกผื่น  เป็นสะเก็ด 
ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการก็มีเรื่องแจ้งให้ทราบเท่านี้ครับ   
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  2    เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม    มีมติรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือน  กรกฎาคม   2565 
     เม่ือคราวประชุมวันที่  7 กรกฎาคม  2565 
 

ระเบียบวาระที่  3    เรื่อง  พิจารณา 
- ไม่มี – 

 
/ระเบียบ..... 
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ระเบียบวาระที่  4    เรื่อง  อ่ืน ๆ   
รองนายก อบต.ท่าเจ้าสนุก  มอบเงินช่วยภรรยาของคุณอํานวย  ศรีสวัสดิ์   
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าเจ้าสนุก  หมู่ที่  4    
     -  สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดท่ียังไม่ได้เป็นจิตอาสาอีกหรือไม่ 
รองประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ยังไม่ได้เป็นจิตอาสา 
(นายธีระ  กลิ่นสุคนธ์)  
รองนายก อบต.ท่าเจ้าสนุก  หากท่านใดยังไม่ได้สมัคร  สามารถไปสมัครได้ที่อําเภอท่าเรือ   
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข)  1 – 10  ของทุกเดือน 
ที่ประชุม    รับทราบ 

 

รองนายก อบต.ท่าเจ้าสนุก  -  ขอเชิญคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล   
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข)  ทุกท่าน  เข้าร่วมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  

พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล 
เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา  12  สิงหาคม  2565   
ณ  หอประชุมที่ว่าการอําเภอท่าเรือ  ตั้งแต่เวลา  07.00  น.  
ทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  จํานวน  10  ชุด 
และในเวลา  18.00  น.  ร่วมพิธีวางพานพุ่ม  และพิธีจุดเทียนถวาย. 
พระพรชัยมงคล 

รองนายก อบต.ท่าเจ้าสนุก  วันที่  2  ตุลาคม  2565  ขอรายชื่อทุกท่านเป็นกรรมการ   
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข)  ทอดผ้าป่าเพ่ือสมทบค่าจ้างช่วยสอนของครูโรงเรียนวัดจงกลณี 
ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  วันที่  3  กันยายน  2565  ขอรายชื่อทุกท่านเป็นกรรมการ 
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร)  ทอดผ้าป่าเพ่ือสมทบค่าจ้างช่วยสอนของครูโรงเรียนวัดสฎางค์ 
รองนายก อบต.ท่าเจ้าสนุก  -  แจ้งการลอกคู่น้ําบริเวณ  หมู่ที่  6   ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 
(นายวินัย  แก้วโรจน์) -  ถังขยะที่ให้ประชาชนไปนั้นมีการชํารุด  ปรึกษารองปลัดให้

ดําเนินการต่อไป 
 -  หมู่ที่  5  รับซื้อขยะเพ่ือลดปัญหาขยะในพ้ืนที่ตําบลท่าเจ้าสนุก 
 ทําเหมือนหมู่ที่  2  ที่เป็นการนําร่องแล้วจะดําเนินการให้ครบทุกหมู่

ต่อไป 
 -  ในส่วนที่ให้ดําเนินการเก็บกล่องนมไว้นั้นเพื่อจะมีคนมารับซื้อนั้น 
 กําลังดําเนินหาเจ้าอ่ืน  เพราะว่าคนที่ติดต่อไว้นั้นเสียชีวิต 
 - เมื่อวันที่  3  สิงหาคม  2565  คุณชาญยุทธ์ได้มาทดําเนินการตัด

ต้นไม้ที่ขึ้นสายไฟนั้น  ยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จเนื่องจากติดภารกิจ
บริเวณ  7-11  ตําบลบ้านร่อม 

  
 

/-ขอแจ้ง..... 
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- ขอแจ้งสมาชิกทุกท่านว่าเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าเจ้าสนุก 

 เป็นเพื่อที่ควบคุมอาคาร  ต้องมีการขออนุญาตในการปลูกสร้าง   
รื้อถอนอาคาร  หรือดัดแปลงอาคาร  เพื่อท่านนําไปดําเนินการของ
บ้านเลขท่ี  หรือทําธุระธรรมอื่นๆ จึงขอให้สมาชิกทุกท่านช่วยกัน
ประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องประชาชนทราบด้วยครับ 
- แจ้งการดําเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  ล่าช้าเพราะว่าช่วงนี้ 
เป็นช่วงฤดูฝน  อาจเกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ได้ครับ 

สมาชิก อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 9 แจ้งซอยข้างร้านกินลูกเดียว  จะขอให้ดําเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 
(นางนิตยา  ศรีกล่ํา) 
รองนายก อบต.ท่าเจ้าสนุก  ไม่ทราบว่าบริเวณนั้นมีเสาไฟฟ้าหรือไม่ครับ 
(นายวินัย  แก้วโรจน์)  
สมาชิก อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 9 มีค่ะ  แต่ไฟฟ้าแสงสว่างเสีย 
(นางนิตยา  ศรีกล่ํา) 
สมาชิก อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 8 แจ้งไฟฟ้าหมู่ที่  8  ได้ดําเนินการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วแต่ 
(นางนิตยา  ศรีกล่ํา) แต่ไฟฟ้าสว่างยังไมติดเลยค่ะ 
ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก คุณสุชาติ  เชียงทอง  ฝากมาสอบถามเรื่องการย้ายเสาไฟฟ้า 
(นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร) 
รองนายก อบต.ท่าเจ้าสนุก  ในปัญหาที่ทุกท่านแจ้งมาขอให้ดําเนินการเขียนคําร้องไว้ด้วยนะครับ 
(นายวินัย  แก้วโรจน์) 
สมาชิก อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 9 แจ้งประปาขุ่น  หมู่ที่  9 
(นางนิตยา  ศรีกล่ํา) 
รองนายก อบต.ท่าเจ้าสนุก  ได้ดําเนินการโบว์น้ําที่มีเศษตะกอน  เพื่อไล่น้ําทิ้งพร้อม 
(นายวินัย  แก้วโรจน์) เปลี่ยนแรงดันจาก 2  แรง  เป็น  3  แรง  ก็เลยมีน้ําขุ่นครับ 
รองประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  สอบถามเรื่องบ้านยากไร้แต่ละหมู่  ซึ่งตอนนี้หมู่ที่  7   
(นายธีระ  กลิ่นสุคนธ์)   ให้ช่างหมูดําเนินการประมาณราคาให้แล้ว 
ปลัด อบต.ท่าเจ้าสนุก   การช่วยเหลือแต่ละหมู่ ๆ  ละ  10,000 บาท  นั้น  ท่านนายกแจ้งว่า  
(นายสุรพล  บุญมี)    เป็นการช่วยเหลือในปีงบประมาณครับ 
     - สอบถามที่ประชุมการปลูกต้นไม้จะดําเนินการปลูกบริเวณไหน 
     และวันไหนดีครับ 
ที่ประชุม    มีมติ  บริเวณสนามกีฬาอ าเภอท่าเรือ 
     ในวันพุธที่  10  สิงหาคม  2565  เวลา  09.00  น.   
     การแต่งกายชุดสุภาพ  โทนสีฟ้า 
ปลัด อบต.ท่าเจ้าสนุก   กรมทรัพยากรสอบถามสถานที่ดําเนินการบ่อน้ําในดิน  จะเป็นที่วัด  
(นายสุรพล  บุญมี)    หรือโรงเรียน  ให้เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ขนาดของบ่อกว้าง   

1 – 2  เมตร  ความลึกของบ่อ  10  เมตร  โดยให้น้ําลงไปในบ่อ 
แล้วดินบริเวณดังล่าวจะชุ่มน้ํา 

/สมาชิก..... 
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สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 1 ขอสอบถามเจ้าอาวาสวัดตําหนักพระเจ้าธรรมทรงก่อนนะค่ะ 
(นางณัฎฐินี  ศรีสวัสดิ์) 
ปลัด อบต.ท่าเจ้าสนุก   แจ้งประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1/2565   
(นายสุรพล  บุญมี)    วันที่  15  สิงหาคม  2565  โดยวาระการประชุม 
     พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2566 
     โอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  2565 

และแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประธาน  ฯ    กล่าวปิดประชุมเวลา  11.30  น. 
 

ปิดประชุม    เวลา  11.30  น. 
 

วีรยา  จิตผ่อง 
 (นางสาววีรยา  จิตผ่อง) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 

สุรพล  บุญมี 
 (นายสุรพล  บุญมี) 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมประจ าเดือน กันยายน  2565 
วันที่  7  กันยายน   2565   เวลา  10.00  น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
 

เมื่อถึงเวลา  10.00  น.    ประธานที่ประชุม  (นายจิรวัฒน ์ พิมพ์สุวรรณ)   นายกองค์การบริหารส่วน
     ตําบลท่าเจ้าสนุก)  กล่าวเปิดการประชุม  เรียนประธานสภา 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท่าเจ้าสนุก 
     ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
     -  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอําเภอ  ประจําเดือน 
     กันยายน  2565  เมื่อวันที่  2  กันยายน 2565 
     เวลา  09.30  น.  ณ  ห้องประชุมอําเภอท่าเรือ 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  พิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่  4   เรื่อง  อ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
 

ขอเชิญปลัดองค์การบรหิารสว่นตําบลท่าเจา้สนุก  ชี้แจงการประชุมต่อไป 
ปลัด อบต.ท่าเจ้าสนุก   เรียนรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าเจ้าสนุก  ท่านเลขานุการนายก  
(นายสุรพล  บุญมี)    ที่ปรึกษานายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าเจ้าสนุก ทุกท่าน 

หัวหน้าส่วนราชการประจําอําเภอ/ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดอําเภอ  (ศป.ปส.อ.อําเภอท่าเรือ)   ผู้บริหารท้องถิ่น   
รัฐวิสาหกิจ  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครั้งที่ 9/2565  เมื่อวันศุกร์ที่   
2  กันยายน   2565  เวลา  09.30 น   ณ  ห้องประชุมที่ว่าการ 
อําเภอท่าเรือ  ชั้น  2 
- การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  พ.ศ. 2565   
คุณสมบัติ 
1. สัญชาติไทย 
2. มีอายุตั้งแต่  18  ปีบริบูรณ์ข้ึนไป 
3. ไม่เป็น ภิกษุ/สามเณร/นักพรต/นักบวช/ผู้ต้องขัง/ผู้ถูกกักกัน/ 
ผู้ต้องกักขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ฯ/ข้าราชการ/พนักงานราชการ/ 
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ  ผู้รับบําเหน็จรายเดือน/ผู้รับบํานาญ 
ปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ ข้าราชการการเมือง 
4. บุคคล  รายได้ต่อปีไม่เกิน 100,000.- บาท  และ 
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี  ไม่เกิน 100,000.- บาท 
5. ทรัพย์สินทางการเงิน  ได้แก่  เงินฝากสลาก  พันธบัตรและตราสาร 
หนี้ภาครัฐ 
 บุคคล  ทรัพย์สินทางการเงินต่อปีไม่เกิน  100,000.- บาท   
 ครอบครัว  ทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยต่อคนต่อปีไม่เกิน  
100,000.- บาท 

/6.ไม่มีวงเงิน..... 
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6. ไม่มีวงเงินกู้หรือมีวงเงินกู้  ณ  เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ไม่เกิน 
หลักเกณฑ์ 
 วงเงินกู้บ้าน ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท 
 วงเงินกู้รถ  ไม่เกิน 1 ล้านบาท 
7. ต้องไม่มีบัตรเครติด 
8. ไม่มีกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์  หรือมีกรรมสิทธิ์ใน 
อสังหาริมทรัพย์ ณ  เวลาใดเวลาหนึ่ง จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไข ดังนี้ 
 8.1 กรณีผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัว 
  - ห้องชุดไม่เกิน 35 ตร.ม. 
  - ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย   
   ในกรณีใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอ่ืนที่ไม่ใช่
เพ่ือการเกษตร ไม่เกิน 1 ไร่ 

ในกรณีใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร  
ไม่เกิน  10  ไร่  

       - ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน) 
บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องแถว และตึกแถว  

ไม่เกิน 25 ตร.ว. 
        ใช้ที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดิน 

เพ่ือการเกษตร  ไม่เกิน 10 ไร่หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอ่ืนที่ 
ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 1 ไร่ 
 8.2 กรณีผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว 
  - ห้องชุด 
   กรณีเป็นเจ้าของแยกจากกัน ไม่เกิน  
35  ตร.ม. ต่อคน 
   กรณีเป็นเจ้าของร่วมกัน ไม่เกิน 35 ตร.ม. 
  - ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย  
   ในกรณีใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอ่ืนที่ไม่ใช่
เพ่ือการเกษตร  ไม่เกิน 2 ไร่ 

ในกรณีใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร  
ไม่เกิน 20 ไร่ 
  - ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน) 

บ้านเดี่ยว  ทาวน์เฮ้าส์ ห้องแถวและตึกแถว 
กรณีเป็นเจ้าของแยกจากกัน ไม่เกิน 25 ตร.ว.ต่อคน 
กรณีเป็นเจ้าของร่วมกัน ไม่เกิน 25 ตร.ว. 
 

/ใช้ที่อยู่..... 
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  ใช้ที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพ่ือ
การเกษตร ไม่เกิน 20 ไร่หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอ่ืนที่
ไม่ใช่เพื่อการเกษตร  ไม่เกิน 2 ไร่ 
หมายเหตุ  จะต้องมีขนาดพ้ืนที่รวมกันทั้งหมด   
เพ่ือการเกษตร  ไม่เกิน  20 ไร่ 
ไม่ใช่เพื่อการเกษตร  ไม่เกิน 2 ไร่ 
-  ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่  5  กันยายน 2565 ถึง 19 ตุลาคม 2565 
ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิม  ต้องลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด 
ช่องทางการลงทะเบียน 

- ธนาคารกรุงไทย  -  ธ.ก.ส 
- ธนาคารออมสิน  -  ที่ว่าการอําเภอท่าเรือ 
- สํานักงานลังหวัด    
- เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.ho.th 

     ทางอําเภอท่าเรือ  ได้ดําเนินการแบ่งตําบลโดยให้แต่ละตําบล 
ไปลงตามธนาคารต่าง ๆ  เพื่อลดการแออัด  โดยตําบลท่าเจ้าสนุก 
ได้ไปลงทะเบียนที่ว่าการอําเภอท่าเรือ 
- ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนภายในเดือน 
มกราคม2566   
ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติสามารถยืนยันตัวตนด้วย 
บัตรประจําตัวประชาชนได้ที่ ธนาคารกรุงไทย  ธนาคาร ธ.ก.ส  
และธนาคารออมสิน  ตั้งแต่วันที่ 9  มกราคม  2566  เป็นต้นไป 

ผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ  ยื่นอุทธรณ์  ผ่านเว็บไซต์ 
https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.ho.th ตั้งแต่วันที่ 
9 – 31  มกราคม  2566 
-  สรุปรายงานเรื่องที่รับร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจําปีงบประมาณ 
2565 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – สิงหาคม 2565 
- การเตรียมการรับสถานการณ์อุทกภัย ปี  2565   
  ได้รับผลกระทบ  2  ตําบล  คือ  ตําบลท่าหลวง  และ 
ตําบลศาลาลอย   จํานวน  54  ครัวเรือน     
-  ผลการดําเนินการก่ิงกาชาดอําเภอท่าเรือ  ประจําเดือนสิงหาคม 
2565  
 จิตอาสาได้ดําเนินการทําความสะอาดรอบบริเวณ  
ณ  ที่ว่าการอําเภอท่าเรือ 
-  เชิญชวนรว่มบริจาคโลหิต  ในวันพุธที่  28  กันยายน 2565 เวลา 
08.30  -  12.00  น.  ณ  หอประชุมที่ว่าการอําเภอท่าเรือ 

/- ประชาสัมพันธ์..... 

https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.ho.th/
https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.ho.th/
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- ประชาสัมพันธ์การจัดสร้างวัตถุมงคลเนื่องโอกาสสถาปนา
กระทรวงมหาดไทย  ครบ 130 ปี  
- แจ้งตารางกิจกรรม 5ส ที่ว่าการอําเภอท่าเรือ  ประจําเดือน
กันยายน 2565  
วันพุธที่  7 กันยายน 2565 ต.บ้านร่อม 
วันพุธที่  14  กันยายน  2565 ต.ท่าหลวง 
วันพุธที่  21  กันยายน 2565 ต.จําปา 
วันพุธที่  28  กันยายน  2565  ต.  หนองขนาก 
- สถานการณ์โรคติดต่อ  ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีน  กลุ่ม  608  
เพ่ือลดความรุนแรง   
ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการก็มีเรื่องแจ้งให้ทราบเท่านี้ครับ 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  2    เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม    มีมติรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือน  สิงหาคม   2565 
     เม่ือคราวประชุมวันที่  8  สิงหาคม  2565 
 

ระเบียบวาระที่  3    เรื่อง  พิจารณา 
- ไม่มี – 

 

ระเบียบวาระที่  4    เรื่อง  อ่ืน ๆ   
นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   แจ้งสมาชิกหมู่ท่ี  2  โครงการที่ผ่านการโอนสภาแล้วนั้น   
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  ปรึกษารองวินัย  แก้วโรจน์อยู่ว่าจะดําเนินการหรือไม่  เพราะว่า 

ถ้าน้ําท่วมจะดําเนินการไม่ได้ 
แจ้งสมาชิกหมู่ท่ี  3  โครงการที่จะดําเนินการในหมู่ที่  3  นั้น 
จะดําเนินการให้นะครับ 

ปลัด อบต.ท่าเจ้าสนุก   แจ้งการส่งมอบของช่วยเหลือประชาชน ข้าวสารจํานวน 15  กิโลกรัม 
(นายสุรพล  บุญมี)    จํานวน  1,042  ครัวเรือน   
      ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้ดําเนินการ 

โครงการชว่ยเหลือประชาชนผู้ได้รบัผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
โดยร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล
ทุกแห่งในจังหวัดรพระนครศรีอยุธยา  โดยให้ความช่วยเหลือเป็นข้าวสาร  
จํานวน  15  กิโลกรัม  น้ําดื่มบรรจุขวดขนาด 600  มิลลิลิตร  จํานวน   
12  ขวด  แก่ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้ง 16 อําเภอ นั้น 
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าเจ้าสนุก  จะได้รับในอังคารที่  20  กันยายน  
2565  ซึ่งจะได้เฉพาะข้าวสารจํานวน  15  กิโลกรัม ก่อน  จํานวน  1,042  
กระสอบ   
 

/นายก..... 
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นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   ขอความอนุเคราะห์สมาชิก  ฯ  แต่ละหมู่ที่มารับในดังกล่าว 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  เพ่ือนําไปแจกให้กับประชาชนในเขตความรับผิดชอบของท่าน 
ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  แจ้งหมู่ที่  6  มีน้ําท่วมขัง 
(นางนพวรรณ์  พรมหมนิมิตร) 
นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   เดี๋ยวลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบให้ครับ 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 9 แจ้งการลงลูกรังบริเวณซอยร้าวไก่  เจ้าของที่ปักเสาไว้ 
(นางนิตยา  ศรีกล่ํา) 
รองนายก อบต.ท่าเจ้าสนุก  บริเวณท่ีลงหินคลุกนั้นเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ครับ 
(นายวินัย  แก้วโรจน์) 
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 9 แจ้งบริเวณบึงสวนพริกถ้าวางท่อให้ไหมค่ะ  เพราะว่าถ้าหาก 
(นางนิตยา  ศรีกล่ํา)    น้ําในบึงเยอะน้ําก็จะท่วมพ้ืนที่การเกษตร 
นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   ในการดําเนินการทําถนนก็จะวางท่อให้ใหม่จากท่อ  60 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  เป็นท่อ  100 น้ําก็น่าจะไหลสะดวกขึ้นครับ 
 

ประธาน  ฯ    กล่าวปิดประชุมเวลา  11.45  น. 
 

ปิดประชุม    เวลา  11.45  น. 
 

วีรยา  จิตผ่อง 
 (นางสาววีรยา  จิตผ่อง) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 

สุรพล  บุญมี 
 (นายสุรพล  บุญมี) 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมประจ าเดือน พฤศจิกายน  2565 
วันที่   7  พฤศจิกายน   2565   เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

 

เมื่อถึงเวลา  10.00  น.    ประธานที่ประชุม  (นายจิรวัฒน ์ พิมพ์สุวรรณ)   นายกองค์การบริหารส่วน
     ตําบลท่าเจ้าสนุก)  กล่าวเปิดการประชุม  เรียนประธานสภา 
                                                                                                                                       
     ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
     -  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอําเภอ  ประจําเดือน 
     พฤศจิกายน  2565  เมื่อวันที่  4  พฤศจิกายน 2565 
     เวลา  09.30  น.  ณ  ห้องประชุมอําเภอท่าเรือ 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  พิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่  4   เรื่อง  อ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
 

ขอเชิญปลัดองค์การบรหิารสว่นตําบลท่าเจา้สนุก  ชี้แจงการประชุมต่อไป 
ปลัด อบต.ท่าเจ้าสนุก   เรียนรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าเจ้าสนุก  ท่านเลขานุการนายก  
(นายสุรพล  บุญมี)    ที่ปรึกษานายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าเจ้าสนุก ทุกท่าน 

หัวหน้าส่วนราชการประจําอําเภอ/ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดอําเภอ  (ศป.ปส.อ.ท่าเรือ)   ผู้บริหารท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ   
ผู้บริหารสถานศึกษา  ครั้งที่ 11/2565  เมื่อวันศุกร์ที่  4  พฤศจิกายน   
2565  เวลา  09.30 น.  ณ  ห้องประชุมอําเภอท่าเรือ 
-  แจ้งการสรุปรายงานเรื่องที่รับร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจําปี 
งบประมาณ 2566  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2565 – 31 ตุลาคม  
2565  อําเภอได้ดําเนินการการไกล่เกลี่ยวงเงินขยายเป็น 2 ล้านบาท  
ทางเพ่ง 
1.ทําให้ผู้ไกล่เกลี่ยรู้สึกว่าไม่เป็นผู้แพ้หรือผู้ชนะ 
2.ไม่มีค่าใช้จ่าย 
ข้อเสีย  บังคับไม่ได้ในกรณีท้ังคู่ต้องเข้ามาไกล่เกลี่ยพร้อมกัน 
- แจ้งผลการดําเนินการกิ่งกาชาดอําเภอท่าเรือ ประจําเดือนตุลาคม  
2565  เมื่อวันที่  26  ตุลาคม 2565 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย   
จํานวน  50 ราย 
- การจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนเล่าเรียนหลวงสําหับพระสงฆ์ไทย 
- โครงการอําเภอยิ้ม ประจําปี 2566  เน้นเป็นวันพระของเดือน  
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าเจ้าสนุก  จัดกิจกรรมวันที่  19  เมษายน  
2565 
 

/- แจ้งตาราง..... 
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- แจ้งตารางกิจกรรม 5ส ที่ว่าการอําเภอท่าเรือ ประจําเดือน 
พฤศจิกายน 2565  
วันพุธที่  2  พฤศจิกายน  2565  ตําบลวังแดง 
วันพุธที่  9  พฤศจิกายน  2565  ตําบลศาลาลอย 
วันพุธที่  16  พฤศจิกายน  2565  ตําบลท่าเจ้าสนุก 
วันพุธที่  23  พฤศจิกายน  2565  ตําบลบ้านร่อม 
วันพุธที่  30  พฤศจิกายน  2565  ตําบลท่าเหลวง 
- จํานวนผู้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและ  
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ประจําปีพุทธศักราช 2565  
(ประจําเดือนตุลาคม) วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 ณ  วัดสะตือ  
ตําบลท่าหลวง  อําเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าเจ้าสนุก  จํานวน  1  คน  
(แต่ได้สอบถามพนักงานไปทั้งหมด 4 คน แต่ได้เซ็นต์ชื่อ 1 คน) 
- การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2565  
ให้ดําเนินการตรวจสอบความเสียหาย พร้อมส่งเอกสาร  
ในวันที่  15 พฤศจิกายน 2565  
- วันที่ 8 พฤศจิกายน  2565  เป็นประเพณีลอยกระทง 
ของให้ อปท.  ดําเนินการตรวจสอบแพ  โป๊ะหรือสถานที่  
ลอยกระทง ให้แข็งแรง  วัสดุของให้เป็นวัสดุที่ทําจากธรรมชาติ  
- พิธีเปิดโครงการค้นหาผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ผู้มีอาการ  
ทางจิตและผู้ป่วยจิตเวช เพ่ือนําเข้าสู่การบําบัดรักษา  
ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด และพระราชบัญญัติสุขภาพจิต  
“ของสถานตํารวจภูธรท่าเรือ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 
เวลา 09.30 น.  ณ  วัดยางนม  ตําบลท่าหลวง อําเภอท่าเรือ  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
- สถานการณ์โรคติดต่อ 
เดือนตุลาคม 2565 จํานวน  14  ราย  เป็นผู้สูงอายุ 2 ราย  
กลุ่ม 608 จะต้องมีการฉีดวัคซีน จํานวน 3 เข็ม 
ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําอําเภอก็มีเรื่องแจ้งให้ที่
ประชุมทราบครับ 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  2    เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม    มีมติรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือน  กันยายน   2565 
     เม่ือคราวประชุมวันที่  7  กันยายน   2565    

/ระเบียบวาระ..... 
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ระเบียบวาระที่  3    เรื่อง  พิจารณา 

- ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระที่  4    เรื่อง  อ่ืน ๆ   
ปลัด อบต.ท่าเจ้าสนุก   แจ้งผลการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่  30  ตุลาคม  2565 
(นายสุรพล  บุญมี)   ผลการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าเจ้าสนุก 

แทนตําแหน่งที่ว่าง  คือ  นางอารีย์  บัวแช่ม   
ที่ประชุม    รับทราบ 

 

นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   แจ้งคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าเจ้าสนุก 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  ทุกท่าน  นายกเทศมนตรีตําบลท่าเรือขอเชิญร่วมงานประเพณีลอย 

กระทงในวันพรุ่งนี้  วันอังคารที่  8 พฤศจิกายน  2565  และ
 พร้อมขออนุญาตประดับไฟบริเวณฝั่งท่าเรือแหซึ่งผมได้อนุญาต
 ไปแล้วครับ   

-  ตอนนี้น้ําลดเข้าสู่ภาวะปกติแล้วถ้าหากสมาชิกท่านใดจะขอ 
หินคลุกก็ให้เขียนคําร้อง 

รองนายก อบต.ท่าเจ้าสนุก  แจ้งการดําเนินงานลงหินคลุก  หมู่ที่  1 บริเวณบ้านคุณรณฤทธิ 
(นายวินัย  แก้วไรจน์)   คุณทวัลรัตน์ 
         หมู่ที่  7  ที่ได้ขอมาก็ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้วครับ 
นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   -  แจ้งสมาชิก ฯ  หมู่ที่  5  ถนนเส้นคลองน้อยจะเริ่มดําเนินการ 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)  แล้วนะครับ  แต่ขอให้ท่านเข้าทําความเข้าใจการดําเนินการครั้งนี้ด้วย 
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 5 จะดําเนินการขยายถนนใช้ไหมค่ะ 
(นางนิตยา  กลิ่นประทุม) 
นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   ดําเนินการขยายทางจาก  4  เมตร  เป็น  5  เมตรครับ  
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)   
ปลัด อบต.ท่าเจ้าสนุก   ให้กองช่างดําเนินปิดถนน  พร้อมให้ดําเนินการแจ้ง อบต.ข้างเคียง 
(นายสุรพล  บุญมี)   ในการปิดถนน 
นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   จะรบกวนท่านสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  5  ประสานในการงดทํานา 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)   
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 4 ขอติดกระจกโค้งบริเวณโรงน้ําดื่มหมู่ท่ี  4  และหน้าบ้านอดีต 
(นายอํานวย  ศรีสวัสดิ์)   ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  2  ตําบลท่าเจ้าสนุก    
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 5 หมู่ที่  5  ขอติดตั้งด้วยนะค่ะ 
(นางนิตยา  กลิ่นประทุม) 
ปลัด อบต.ท่าเจ้าสนุก   กระจกโค้งเป็นครุภัณฑ์หากสมาชิกท่านใดมีความประสงค์ที่จะขอ 
(นายสุรพล  บุญมี)   กระจกโค้กขอความอนุเคราะห์ท่านเขียนคําร้องด้วยครับ 
ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขอความอนุเคราะห์หารถเก็บขยะบริเวณบ้านคุณสมชาย 
(นางนพวรรณ์  พรมหมนิมิตร) 
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 2 บริเวณโรคสีโชคชัยด้วยคะ 
(นางอรพิน  ร่วมเผ่าไทย) 

/นายก..... 



 
- 4 - 

 
นายก อบต.ท่าเจ้าสนุก   รับทราบครับ 
(นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)   
รองประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  ขออุปกรณ์กีฬาแต่ละหมู่ได้ไหมครับ 
(นางนพวรรณ์  พรมหมนิมิตร) 
ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  แล้วขอให้แต่ละหมู่เสนอว่าอยากได้อุปกรณ์กีฬาอะไรบ้าง 
(นางนพวรรณ์  พรมหมนิมิตร)  อีกเรื่องคือมีราษฎรหมู่ที่  6  คือ คุณสมชาย  สอบถามว่า 

จะไปดําเนินการทําสังกะสีให้เมื่อไหร่ค่ะ 
รองนายก อบต.ท่าเจ้าสนุก  ให้กองช่างเข้าไปดูให้ครับ 
(นายวินัย  แก้วโรจน์) 
 

ประธาน  ฯ    กล่าวปิดประชุมเวลา  11.30  น. 
 

ปิดประชุม    เวลา  11.30  น. 
 

วีรยา  จิตผ่อง 
 (นางสาววีรยา  จิตผ่อง) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 

สุรพล  บุญมี 
 (นายสุรพล  บุญมี) 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      

 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมประจ าเดือน ธันวาคม  2565 
วันที่   7  ธันวาคม   2565   เวลา  10.00  น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
 

เมื่อถึงเวลา  10.00  น.    ประธานที่ประชุม  (นายวนัชัย  หิรญัอนันต์สุข  รองนายกองค์การบรหิารสว่น
     ตําบลท่าเจ้าสนุก)  กล่าวเปิดการประชุม  เรียนประธานสภา 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท่าเจ้าสนุก 
     ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
     -  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอําเภอ  ประจําเดือน 
     ธันวาคม  2565  เมื่อวันที่  30  พฤศจิกายน  2565 
     เวลา  09.30  น.  ณ  ห้องประชุมอําเภอท่าเรือ 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  พิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่  4   เรื่อง  อ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
 

ขอเชิญปลัดองค์การบรหิารสว่นตําบลท่าเจา้สนุก  ชี้แจงการประชุมต่อไป 
ปลัด อบต.ท่าเจ้าสนุก   เรียนรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าเจ้าสนุก  ท่านเลขานุการนายก  
(นายสุรพล  บุญมี)    ที่ปรึกษานายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าเจ้าสนุก ทุกท่าน 
     วาระประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําอําเภอ / ศูนย์ปฏิบัติการ 

ป้องกันแก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหายาเสพติดอําเภอ  ผู้บริหารท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่  12/2565  วันพุธที่   
30 พฤศจิกายน  2565  เวลา  09.30 น.  ณ  ห้องประชุม 
ที่ว่าการอําเภอท่าเรือ ชั้น 2 
- สรุปรายงานเรื่องที่รับร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจําปีงบประมาณ  
2566 ตั้งแต่  1  พฤศจิกายน  2565 – 30 พฤศจิกายน  2565  
เรื่องท่ีดิน  1  เรื่อง 
เรื่องหนี้สิน  6  เรื่อง 
- ผลการดําเนินการก่ิงกาชาดอําเภอท่าเรือ ประจําเดือน พฤศจิกายน  
2565 เมื่อวันที่  2 พฤศจิกายน 2565 มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ 
ผู้ประสพเพลิงไหม้  ณ  ตําบลหนองขนาก 
วันที่  16  พฤศจิกายน  2565  มอบทุนการศึกษา  5  ทุน ๆ 
ละ 1,000.- บาท  และมอบให้กับผู้ยากไร้  5 ราย ๆ  ละ  1,000.- บาท 
วันที่  27  ธันวาคม  2565  ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต  ครั้งที่  4/2565  
ประจําปี 2565 ตั้งแต่เวลา  08.30 น.  ณ  หอประชุมอําเภอท่าเรือ 
- แจ้งกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ   
และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม  2565 
 

/ - แจ้งวันหยุด..... 
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- แจ้งวันหยุดราชการประจําเดือนธันวาคม  พ.ศ. 2565 
วันที่  5  ธันวาคม 2565  วันคล้ายพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วันชาติ และ 
วันพ่อแห่งชาติ 
วันที่  12  ธันวาคม  2565  วนัหยุดชดเชยวันรฐัธรรมนูญ 
- ผลการดําเนนิการโครงการอําเภอยิ้ม.....เคลื่อนที่  ประจําปีงบประมาณ  
2566  ครั้งที่  1  เมื่อครั้งทีเ่ทศบาลตําบลท่าเรือ  ณ  วัดแคโคกมะนาว   
มีหน่วยงานออกหน่วยจํานวน  10  หน่วย  ปัญหาจะมีเรื่องฝุ่นละออง ,   
สุนัขจรจัด , คนไร้บ้าน  และความปลอดภัยในการเข้าถนนนักเรียน 
- แจ้งตารางกิจกรรม 5ส ที่ว่าการอําเภอท่าเรือ ประจําเดือนธันวาคม  
2565 
วันพุธที่  7 ธันวาคม 2565 ตําบลจําปา 
วันพุธที่  14  ธนัวาคม  2565  ตําบลหนองขนาก 
วันพุธที่  21  ธนัวาคม  2565  ตําบลปากท่า 
วันพุธที่  28  ธนัวาคม  2565  ตําบลโพธิ์เอน 
- การดําเนินการการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอท่าเรือ ผ่านระบบ Thai QM ดําเนินการ 
ตรวจสอบความเดือดร้อนกลุ่มเปราะบาง 
- การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
ค้า  8  ราย  ,  เสพ  127 ราย , ดําเนินการบําบัดแล้ว  จํานวน  51  ราย 
ศูนย์กลั่นครอง  โดยสาธารณสุขผู้ที่เสพติดเป็นครั้งคราว หรือเสพใหม่ไม่ถึง  
6 เดือน 
การบําบัดโดยชุมชน ตรวจปัสสาวะ 24 ครั้งหากไม่เจอก็ปลอดภัย 
หากให้ยาติดต่อกันมากกว่า  6  เดือน  ต้องรักษาโดยใช้ยาในการบําบัด 
- การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ทางองค์การบริหารส่วนตําบลท่าเจ้าสนุก  ได้ดําเนินการแล้ว  
1,000  กว่าครัวเรือน  ซึ่งมากกว่าครัวเรือนของ  Thai QM  
-  สถานการณโ์รคติดต่อ   
ตอนนี้ยอดผู้ป่วยโควิดเพ่ิมสูงขึ้น  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเสี่ยง 608   
ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่  3 หรือ  4   
โรคมือ เท้า ปาก  ตอนนี้มีโรงเรียนวัดถลุงเหล็กเป็นจึงไดกําชับให้คุณครูผู้ดูแล 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสฎางค์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจงกลณี   
ดําเนินการเผ้าระวังเด็กในศูนย์ 
ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําอําเภอก็มีเรื่องแจ้งให้ที่
ประชุมทราบครับ 

ที่ประชุม    รับทราบ 
/ระเบียบ..... 
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ระเบียบวาระที่  2    เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม    มีมติรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือน  พฤศจิกายน   2565 
     เม่ือคราวประชุมวันที่  7  พฤศจิกายน   2565    

 

ระเบียบวาระที่  3    เรื่อง  พิจารณา 
- ไม่มี – 

 

ระเบียบวาระที่  4    เรื่อง  อ่ืน ๆ   
- พิธีทําบุญ ตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้งเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า 
ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2566  วันพฤหัสบดีที่  29  ธันวาคม 2565   
ณ  ลานเอนกประสงค์ด้านหน้าสํานักงาน อบต.ท่าเจ้าสนุก 

รองนายก อบต.ท่าเจ้าสุก   แจ้งกําหนดการจัดพิธีทําบุญ ตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้งเนื่องใน 
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข)   โอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2566  วันพฤหัสบดีที่   

29  ธันวาคม 2565  ดังนี ้
เวลา 07.30 น.  - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกัน ณ บริเวณ 

ลานเอนกประสงค์ หน้าสํานักงานองค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าเจ้าสนุก 

  - ลงทะเบียน 
  - รับประทานอาหารเช้า 
  - จัดเตรียมสิ่งของสําหรับใส่บาตร ในบริเวณ 

ที่จัดเตรียมไว้ให้ 
     เวลา 08.00 น. -ประธานในพิธี เดินทางมาถึง บริเวณงาน 
        - ประธานในการจัดงาน กล่าวรายงาน 
        - ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน 
     เวลา 08.30 น. - เริ่มพิธีทําบุญ ตักบาตร ข้าวสารอาหารแห่ง พระสงฆ ์
     เวลา 09.00 น.  - เสร็จพิธ ี
     หมายเหตุ  การแต่งกาย ชุดไทย/ผ้าไทย 
     ส่วนประชาชนหมู่ที่ 2 , 4 , 6 และหมู่ที่ 8  มีรถรางรับ –  ส่ง  บริการ 
ที่ประชุม    รับทราบ 
         

รองประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนกุ  พระทั้งหมดกี่รูปครับ 
(นายธีระ  กลิ่นสุคนธ์) 
รองนายก อบต.ท่าเจ้าสุก   จะดําเนินการจัดทําหนังสือเชิญแล้วแจ้งกําหนดการให้ทราบต่อไปครับ 
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข)   -  ในสว่นกิจกรรมจัดงานวนัเด็ก ประจําปี 2566  ทางองค์การบริหารส่วน 

ตําบลท่าเจ้าสนุก  ได้ดําเนินการอุดหนุนให้โรงเรียนครับ  
สมาชิกสภา อบต. ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 4 สอบถามเงินช่วยเหลือได้รับตอนไหนครับ 
(นายอํานวย ศรีสวสัดิ์) 

/รองนายก..... 



 
- 4 – 

 
รองนายก อบต.ท่าเจ้าสุก   เป็นงบประมาณส่วนกลาง 
(นายวันชัย  หิรัญอนันต์สุข)    
ปลัด อบต.ท่าเจ้าสนุก   ขออนุญาตครับ   ได้รับประสานว่ามีการเหมาจ่ายในส่วนขบวนการเบื้องต้น 
(นายสุรพล  บุญมี)    ได้ดําเนินการผ่าน อบต.  ไปถึงอําเภอแล้วครับ  ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการ 

พิจารณาจากจังหวัดต่อไป 
ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  การดําเนินงานบริเวณหมู่ที่  6  ตอนนี้ขอให้ดําเนินการก่อนได้ไหมค่ะ 
(นางนพวรรณ์ พรหมนิมิตร)   เพราะว่าเวลาออกไปรับคนงานต้องขับรถอ้อม 
รองนายก อบต.ท่าเจ้าสนุก    
ปลัด อบต.ท่าเจ้าสนุก   หมู่ที่  6  ขอให้ดําเนินการกลบให้ก่อน 
(นายสุรพล  บุญมี)     
รองนายก อบต.ท่าเจ้าสุก   ถ้าให้ดําเนินการกลบแล้วเวลาวางท่อก็ต้องดําเนินการขุดอีกรอบนะครับ 
(นายวินัย  แก้วโรจน์)   ขอแจ้งการดําเนินการทําถนนแอลฟัล หมู่ที่ 6 ดําเนินการเรียบร้อยแล้วครับ 
ประธานสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก  - ขอถังขยะใบใหม่ได้ไหมค่ะ  เนื่องจากมีรถขับชนถังขยะแตก 
(นางนพวรรณ์ พรหมนิมิตร)   - อุปกรณ์การกีฬาจะได้เมื่อไหร่คะ 
ปลัด อบต.ท่าเจ้าสนุก   รองบประมาณก่อนนะครับ 
(นายสุรพล  บุญมี)    
ที่ปรึกษานายก อบต.ท่าเจ้าสนุก  - เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว  มีลมแรงขอให้เฝ้าระวังอัคคีภัยด้วยนะครับ 
(นายวิรชาติ บัวแช่ม)   - ของเสนอให้มีการปรับปรุงศาลเจ้าพ่อเมืองพิมาย  เนื่องจาก 

ไปดําเนินการทําความสะอาดสองข้างทางบริเวณถนนเส้นสํานักงานที่ดิน  
ทางผู้ใหญ่บ้านก็ได้แจ้งความเป็นมาของศาลเจ้าพ่อเมืองพิมาย  จึงขอแจ้ง 
ให้ที่ประชุม 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

ประธาน  ฯ    กล่าวปิดประชุมเวลา  11.00  น. 
 

ปิดประชุม    เวลา  11.00  น. 
 

วีรยา  จิตผ่อง 
 (นางสาววีรยา  จิตผ่อง) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 

สุรพล  บุญมี 
 (นายสุรพล  บุญมี) 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


