รายงานการประชุมประจาเดือน พฤษภาคม 2562
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก
เมื่อถึงเวลา 10.00 น.

ประธานที่ประชุม (นายจิรวัฒน๑ พิมพ๑สุวรรณ นายกองค๑การบริหารสํวน
ตําบลทําเจ๎าสนุก กลําวเปิดการประชุม เรียนประธานสภา
รองประธานสภา สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนทําเจ๎าสนุก
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- การประชุมหัวหน๎าสํวนราชการระดับอําเภอ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2562 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม
2562 เวลา 13.30 น. ณ ห๎องประชุมอําเภอทําเรือ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง พิจารณา

ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก
(นายสุรพล บุญมี)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)
เรื่องการประชุมหัวหน๎าสํวนอําเภอทําเรือ ประจําเดือน
พฤษภาคม 2562 ขอเชิญปลัดชี้แจงในรายละเอียดครับ
เรียนนายกองค๑การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก รองนายก
ประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิก ทุกทําน
ระเบียบวาระประชุม หัวหน๎าสํวนราชการประจําอําเภอ
ผู๎บริหารท๎องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ผู๎บริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ 5/2562 วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562
เวลา 13.30 น. ณ ห๎องประชุมอําเภอทําเรือ ชั้น 2
อาคารที่วําการอําเภอทําเรือ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
- ในระหวํางวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2562
กระทรวงมหาดไทย ได๎แจ๎งแนวทางในการดําเนินการ ดังนี้
1.1.1 แจ๎งข๎าราชการ พนักงาน ลูกจ๎าง เข๎ารํวมพิธี
ตามสถานที่ที่กําหนด
1.1.2 จัดทํากิจกรรม โครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
- พัฒนาคูคลอง แหลํงน้ํา และพัฒนาคุณภาพชีวิต
โดยมอบหมายให๎ อปท.ทุกแหํง ต๎องจัดให๎มีการพัฒนา การปลูกต๎นไม๎
การดูแลรักษา อปท.ละ 1 แหํง โดยใช๎งบประมาณของ อปท.

/-กิจกรรม.....

-2- กิจกรรม 1 อําเภอ 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ
มอบหมายให๎ อปท. ทุกแหํง ไปพิจารณา ดําเนินการในพื้นที่
โดยพิจารณาคัดเลือกถนนในหมูํบ๎าน/ชุมชน หรือถนนเชื่อมตํอ
ระหวํางตําบล จัดดําเนินการรํวมกันก็ได๎
- ให๎ทุกสํวนราชการ ท๎องถิ่นทุกแหํง
ทีม่ ีอาคาร สํานักงาน ประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ๑
ในชํวงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให๎สมพระเกียติและเหมาะสม
1.2 โครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดําริ
สมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว
- กระทรวงมหาดไทย ได๎แจ๎งแนวทางให๎อําเภอจัดตั้ง
ศูนย๑อํานวยการจิตอาสาอําเภอ โดยมีเปูาหมายในการดําเนินการ
ดังนี้
1.2.1 ให๎จิตอาสา ได๎รํวมบําเพ็ญสาธารณประโยชน๑
ดูแลสิ่งแวดล๎อมและรักษาความสะอาดชุมชน โบราณสถาน
เพื่อเป็นประโยชน๑ในหมูํบ๎าน/ชุมชนให๎มีคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยูํทดี่ ีขึ้น
1.2.2 กําหนดโครงการสร๎างในการดําเนินการจิตอาสา
ในสํวนของศูนย๑อําเภอ ดังนี้
- ให๎นายอําเภอเป็นหัวหน๎าศูนย๑จิตอาสาอําเภอ
- จัดโครงสร๎าง ในการดําเนินกิจกรรมของจิตอาสา
ในรูปแบบกองร๎อย และหมวด อําเภอ เทํากับหลาย ๆ กองร๎อย
- ตําบล ประกอบด๎วย หลายหมวด
- แจ๎งกํานัน ให๎ตรวจสอบจิตอาสาประเภทตําง ๆ
ที่ลงทะเบียนในเขตพื้นที่อําเภอทําเรือ เพื่อเป็นข๎อมูลยืนยันตัวตน
ในการจัดหมวด และขุดเคลื่อนที่เร็วในการแก๎ไขปัญหาสาธารณภัย
- ในการดําเนินการชํวยเหลือที่น๎องประชาชน และ
งานพิธีการ จะต๎องมีจิตอาสาเข๎ารํวมทุกกิจกรรม
ที่เป็นสาธารณประโยชน๑
1.3 กองทุนเงินออมแหํงชาติ ตามนโยบายของรัฐบาล
- ขอความรํวมมือ หัวหน๎าสํวนราชการประชาสัมพันธ๑
ให๎ประชาชน ที่ไมํได๎รับสวัสดิการตามกฎหมายอื่นใด ให๎สมัคร
เป็นสมาชิกกองทุน เพื่อเป็นสวัสดิการให๎กับตนเองและครอบครัว

/ -ในสํวนกํานัน....

-3- ในสํวนกํานัน ผู๎ใหญํบ๎าน ฯลฯ ให๎ทุกคนหาสมาชิก
สมัครเข๎ากองทุนหมูํบ๎านละ 20 คน ให๎ได๎ภายในเดือน
พฤษภาคม 2562
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯ ครั้งที่ 4/2562
เมื่อวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2562
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อติดตาม สืบเนื่อง
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา
4.1 ประชาสัมพันธ์การปิดให้บริการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
เจ้าสามพระยา
- ด๎วยพิพิธภัณฑสถานแหํงชาติ เจ๎าสามพระยา สํานัก
ศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา ได๎เปิดบริการให๎เข๎าชมทุกวัน
โดยไมํมีวันหยุดมาตั้งแตํปีงบประมาณ 2558 โดยในการเปิด
ให๎บริการลักษณะนี้เป็นให๎ พิพิธภัณฑ๑สถานแหํงชาติเจ๎าสามพระยา
ต๎องประสบปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการด๎านตําง ๆ
ไมํวําจะเป็นเรื่องการซํองบํารุงและดูแลรักษาอุปกรณ๑ ตลอดจน
ระบบตําง ๆ ที่ใช๎ภายในอาคารพิพิธภัณฑ๑การดูแลรักษา อนุรักษ๑
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ตลอดจนการจัดกําลังเจ๎าหน๎าที่
เพื่อหมุนเวียนในการปฏิบัติงาน ในการนี้เพื่อเป็นการแก๎ไขปัญหา
และเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ตลอดจนการให๎บริการของ
พิพิธภัณฑ๑ ฯ จึงได๎ปรับวันและเวลาในการเปิดให๎บริการใหมํ
โดยจะเปิดให๎บริการในระหวํางวันอังคารถึงวันอาทิตย๑ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ๑ และจะปิดให๎บริการในทุกวันจันทร๑ของสัปดาห๑
โดยเริ่มตั้งแตํเดือนพฤษภาคม 2562 เป็นต๎นไป
4.2 การดําเนินงานกองทุนการออมแหํงชาติ (กอช.)
ในระดับจังหวัด ปี 2562
- ด๎วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แจ๎งวํากระทรวงมหาดไทยแจ๎ง
ให๎ดําเนินการรับสมัครกองทุนการออมแหํงชาติ (กอช.)
ซึ่งได๎กําหนดเปูาหมายการขับเคลื่อนการเพิ่มสมาชิกกองทุน
การออมแหํงชาติ (กอช.) ตั้งแตํเดือนมกราคม - กันยายน
2562 โดยมีเปูาหมายให๎แตํละหมูํบ๎านมีจํานวนสมาชิกใหมํ
/อยํางน๎อย.....

-4อยํางน๎อย 20 คนตํอหมูํบ๎าน ซึ่งอําเภออาจพิจารณาจําแนก
เปูาหมายในการขับเคลื่อนเป็นรายตําบล รายหมูํบ๎านได๎
ตามความเหมาะสม และมอบหมายให๎นายอําเภอ กํานัน
ผู๎ใหญํบ๎าน เป็นผู๎ดําเนินการขับเคลื่อนเปูาหมายในแตํละระดับ
การดําเนินการรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแหํงชาติ
โดยพิจารณาจากจํานวนผู๎ที่ได๎รับคําตอบแทนจากราชการ
ในหมูํบ๎าน เชํน กํานัน ผู๎ใหญํบ๎าน ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน
สมาชิกองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูํบ๎าน (อสม.) ฯลฯ เพื่อให๎การดําเนินการขับเคลื่อน
การเพิ่มสมาชิกกองทุนการออมแหํงชาติ (กอช.)
บรรลุตามเปูาหมาย จึงให๎ทํานประชาสัมพันธ๑และการดําเนินการ
สมัครสมาชิกกองทุนการออมแหํงชาติ (กอช.) ในวันที่
3 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 - 12.30 น.
ณ หอประชุมอําเภอทําเรือ
4.3 เชิญรํวมบริจาคโลหิต
- ด๎วยเหลํากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รํวมกับคณะแพทย๑
พยาบาลโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการกิ่งกาชาด
อําเภอทําเรือ และอําเภอทําเรือจัดให๎มีการรับบริจาคโลหิต
ครั้งที่ 2/2562 ในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562
ตั้งแตํเวลา 08.30 น. เป็นต๎นไป ณ หอประชุมอําเภอทําเรือ
อําเภอทําเรือจึงขอความรํวมมือให๎จัดสํงเจ๎าหน๎าที่พนักงาน
ข๎าราชการ พนักงาน เจ๎าหน๎าที่ สมาชิกกลุํมองค๑กรในหนํวยงาน
หนํวยงานละ 2 คน
4.4 รายงานอุบัติเหตุชํวงเทศกาลสงกรานต๑ ระหวํางวันที่
12 เมษายน 2562
- มีผู๎ประสบอุบัติเหตุจํานวน 2 ราย ได๎แกํ
วันที่ 12 เมษายน 2562 เด็กหญิงณดา ถีรันันท๑ไพศาล
อายุ 2 ปี พื้นที่เกิดเหตุ บ๎านอรัญญิก ตําบลปากทํา
วันที่ 15 เมษายน 2562 นายเชาว๑ ธํารงวงษ๑
อายุ 48 ปีพื้นที่เกิดเหตุ บ๎านดอนประดูํ ตําบลบ๎านรํอม

/4.5 เรื่อง....

-54.5 เรื่อง การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตร
- ด๎วยสํานักงานเกษตรอําเภอทําเรือ ได๎รับแจ๎งจากสํานักงานเกษตร
จังหวัดกรมสํงเสริมการเกษตรได๎รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกรโดยดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการนโยบาย
แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ๑วําด๎วยการขึ้นทะเบียนเกษตร
หรือนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค๑ในการประกอบการเกษตร
และได๎ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว๎กับหนํวยงานที่รับขึ้นทะเบียนนี้และ
กําหนดให๎สถานภาพของเกษตรกรที่เป็นบุคคลธรรมดาสิ้นสุดลงเมื่อ
(1) ตาย (2) เป็นคนไร๎ความสามารถหรือเสมือนไร๎ความสามารถ
(3) แจ๎งเลิกประกอบการเกษตร (4) นายทะเบียนหรือผู๎ชํวย
นายทะเบียนตามระเบียบมีคําสั่งจําหนํายทะเบียนเกษตรกร
เนื่องจากพบวํามีเจตนาแจ๎งข๎อมูลอันเป็นเท็จในการขึ้นทะเบียน
เกษตรกร (5) ไมํมีการปรับปรุงสถานภาพติดตํอกันเป็นเวลา
3 ปี ตามนายทะเบียนประกาศให๎ปรับปรุงข๎อมูลทะเบียน
เกษตรกร (ตั้งแตํวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เป็นต๎นไป
หากไมํมีการปรับปรุงข๎อมูลทะเบียนเกษตรกรภายในวันที่
23 มิถุนายน 2560 เป็นต๎นไป หากไมํมีการปรับปรุงข๎อมูล
ทะเบียนเกษตรกรภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2563
จะสิ้นสภาพการเป็นเกษตรกร

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)
5.1 กิจกรรม “จิตอาสา เราทําความดี ด๎วยหัวใจ”
ประจําเดือน พฤษภาคม 2562
- วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ วัดช๎าง ตําบลศาลาลอย
- วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ วัดตําหนักพระเจ๎าทรงธรรม
ตําบลทําเจ๎าสนุก ขอเชิญคณะผู๎บริหารและสมาชิกสภา
องค๑การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก ทุกทํานเข๎ารํวมกิจกรรม
ดังกลําว
5.2 พิธีเจริญพระพุทธมนต๑เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ วัดสะตือ ตําบลทําหลวง
ในการประชุมหัวหน๎าสํวนราชการก็มีเรื่องแจ๎งให๎ที่ประชุมทราบเทํานี้ครับ
รับทราบ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมประจาเดือนเดือน เมษายน 2562
มีมติรับรองรายงานการประชุมประจาเดือน เมษายน 2562
เมื่อคราวประชุมวันที่ 5 เมษายน 2562

/ระเบียบวาระที่ 3.....
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง พิจารณา
- ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ 4
ประธานสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก
(นายสมศักดิ์ ตระกรุดแก๎ว)
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก
(นายจิรวัฒน๑ พิมพ๑สุวรรณ)

นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก
(นายจิรวัฒน๑ พิมพ๑สุวรรณ)

ที่ประชุม
สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก หมูํที่ 4
(นายอุดม สุขรัตน๑)

ที่ประชุม

เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)
ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่น ๆ (ถ๎ามี) มีทํานจะแจ๎งให๎ที่ประชุม
ทราบหรือไมํ
ขอเชิญคณะผู๎บริหารและสมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนตําบล
ทําเจ๎าสนุก ทุกทําน เข๎ารํวมกิจกรรม “จิตอาสา เราทําความดีดว๎ ยหัวใจ”
วัตถุประสงค๑ เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแนวพระราชดําริ
โดยจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน๑ ปรับปรุงภูมิทัศน๑ทําความสะอาด
ศาสนสถาน และที่สาธารณะประโยชน๑ วันพุธที่ 22 พฤษภาคม
2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ วัดตําหนักพระเจ๎าทรงธรรม
การแตํงกาย
- ชุดจิตอาสาพระราชทาน (หมวดและผ๎าพันคอพระราชทาน)
- ชุดสุภาพโทนสีเหลือง
- ชุดสุภาพ พร๎อมด๎วยอุปกรณ๑ทําความสะอาด
- ได๎รับคําร๎องจากสมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนตําบล
หมูํที่ 4 จํานวน 3 เรื่อง
1. รื้อหอกระจายขําวบริเวณ หมูํที่ 4 ตําบลทําเจ๎าสนุก
2. ขอติดกล๎องวงจรปิด
3. ซื้อเครื่องหาบหาม กําลังดันสูง
ในเรื่องนี้จะตรวจสอบกับเจ๎าหน๎าที่วิเคราะห๑วํามีในแผนหรือไมํครับ
- แจ๎งการดําเนินการประปาหมูทํ ี่ 7 ขณะนี้ได๎ผู๎รับจ๎างแล๎วนะครับ
มาจากโคราช ราคาประมาณการไว๎ 5,070,000.- บาท แตํประมูลราคา
4,300,000.- บาท
- รถยนต๑สวํ นกลางที่ตั้งไว๎จะขอดําเนินการโอนลด เนื่องจากจะไปดําเนินการ
บริเวณหมูํบ๎านขวัญนภา เพราะวํามีประชาชนลงชื่อไว๎ประมาณ 70 คน
ที่ได๎รับความเดือดร๎อน จึงขอให๎ อบต.ดําเนินการวางทํอและ
หากมีงบประมาณเหลือจะได๎ไปดําเนินการบริเวณหน๎าอนามัยเพราะวํา
มีผู๎ที่มาติดตํอไมํมีที่จอดรถ
รับทราบ
ตามที่ได๎ดําเนินการสํงคําร๎องเรื่อง รื้อหอกระจายขําว นั้น
เนื่องจากหอกระจายขําวตอนนี้ไมํได๎ใชํแล๎ว ถ๎าหากมีลมแรง
จะล๎มลงมาเกิดอันตรายได๎ หรือถ๎าหากสมาชิกทํานจะนําไปใช๎งาน
ก็สามารถนําไปได๎นะครับ เพราะวําอุปกรณ๑ยังสามารถให๎งานได๎ครับ
รับทราบ

/- เครื่องหาบหาม...
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นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก
(นายจิรวัฒน๑ พิมพ๑สุวรรณ)
นักทรัพยากรบุคคล ฯ
(นางศิรินภา กําแพงล๎อม)

ที่ประชุม

สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก หมูํที่ 4
(นายอุดม สุขรัตน๑)
นักทรัพยากรบุคคล ฯ
(นางศิรินภา กําแพงล๎อม)

ที่ประชุม
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก
(นายจิรวัฒน๑ พิมพ๑สุวรรณ)

- เครื่องหาบหาม ที่ซื้อไว๎เผื่อเกิดเหตุก็สามารถชํวยเหลือเบื้องต๎น
ได๎เองกํอนที่รถน้ําของ อบต. จะมาถึงที่เกิดเหตุ
- กล๎องวงจรปิด จะขอให๎ติดประมาณ 4 จุด เพื่อเกิดเหตุอะไรจะได๎
สามารถดูการเกิดเหตุได๎ ที่จะเสนอให๎ติดกล๎องวงจรปิด คือ หน๎าปูอมตํารวจ,
หน๎าบ๎านอดีตผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 2 เป็นต๎นไป
กรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น มีการจัดงบประมาณ
ตอนนั้นองค๑การบริหารสํวนตําบลบ๎านรํอม และองค๑การบริหารสํวน
ตําบลศาลาลอย ได๎มา 2 ตําบล
เรียนผู๎เข๎ารํวมประชุมทุกทํานขอประชาสัมพันธ๑ เดินวิ่งชมเขื่อน
เยือนถิ่นสมเด็จโต วันอาทิตย๑ที่ 26 พฤษภาคม 2562
ณ บริเวณสันเขื่อนพระราม 6
ประเภทการแขํงขัน
VIP คําสมัคร 1,000.- บาท
มินิมาราธอน 13 กม. คําสมัคร 500.- บาท
ไมโคร มาราธอน 5 กม. คําสมัคร 400.- บาท
เดินวิ่งฟันรัน 3.5 กม. คําสมัคร 350.- บาท
หากทํานใดสนใจสามารถสมัครได๎ที่สํานักปลัด
รับทราบ
- แจ๎งการกรอกแบบสอบถาม ITA ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ซึ่งการกรอกข๎อมูลถ๎าเป็นโทรศัพท๑ iPhone คือ ระบบ IOS
ก็สามารถกดในข๎อความที่สํงไปให๎ในการเข๎าระบบ พร๎อมกรอก
ข๎อมูลเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก ก็สามารถตอบ
แบบสอบถาม แตํถ๎าหากเป็นระบบ Android ก็ให๎สแกน
คิวอาร๑โค๎ต พร๎อมกรอกข๎อมูลเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
แล๎วกรอกแบบสอบถามเหมือนกันคํะ
ถ๎าหากดําเนินการตอบแบบถามสอบยังไมํสมบูรณ๑
แล๎วดําเนินการเข๎าระบบใหมํข๎อมูลยังอยูํหรือไมํ
อยูํคํะ เพราะวําในการเข๎าระบบสมาชิกสภาทุกทํานต๎องดําเนินการกรอก
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลักกํอนตอบแบบสอบข๎อมูลที่ทําน
ได๎ดําเนินการตอบแบบสอบถามก็ยังอยูํคํะ และถ๎าหากดําเนินการแล๎วเสร็จ
ระบบจะขึ้นคําวํา “ขอบคุณที่สละเวลาในการดําเนินการตอบแบบสอบถาม”คํะ
รับทราบ
สมาชิก หมูํที่ 8 ในการดําเนินการเรื่องไฟฟูาทําน้ําดิบ
จะดําเนินการให๎นะครับ ในระเบียบวาระอื่นๆ มีทํานจะซักถามหรือไมํครับ
/นายอุดม.....

-8สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก หมูํที่ 4
(นายอุดม สุขรัตน๑)

ที่ประชุม

ขอแจ๎งการเข๎ารํวมโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย๑ยุติธรรมชุมชน
รุํนที่ 17 โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
ศูนย๑ยุติธรรมชุมชน ให๎สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของ
ศูนย๑ยุติธรรมชุมชนได๎อยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
จึงได๎เข๎ารํวมประชุมตามโครงการดังกลําว ระหวํางวันที่
24 – 26 เมษายน 2562 ณ โรงแรมลองบีช ชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี สํวนใหญํบทบาทประธานศูนย๑ยุติธรรม
สํวนใหญํจะเป็นนายก ปลัด หรือนิติกร และบทบาทของ
ศูนย๑ยุติธรรมชุมชนสรุปคือ
1. ปูองกันและควบคุมชุมชน
2. รับเรื่องร๎องเรียน คือ ไมํได๎รับความยุติธรรม เชํน ถ๎าหาก
มีผู๎ถูกผู๎จับแล๎วสอบสวนไมํมีความผิด เขาสามารถได๎รับ
ความชํวยเหลืออื่น ๆ ได๎
3. ขจัดการปัญหาความขัดแย๎ง
4. เยี่ยวยา ให๎กรณีที่ไมํได๎รับความเป็นธรรม ก็ต๎องสํงเรื่องไป
จังหวัดดําเนินการตํอไป
มีหลายเรื่องที่ทาํ นสามารถขอดูเอกสารได๎นะครับ เพราะวํา
มีรายละเอียดอีกหลายเรื่องถ๎าหากอธิบายจะยาวเกินไป
หรือหากมีสมาชิกทํานความสนใจก็สามารถเข๎าไลน๑กลุํมของ
ศูนย๑ยุติธรรมได๎นะครับ
รับทราบ

นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก
(นายจิรวัฒน๑ พิมพ๑สุวรรณ)

ครับในระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่น ๆ (ถ๎ามี) มีสมาชิกทํานใด
มีเรื่องแจ๎งให๎ทราบหรือไมํ ถ๎ามีไมํมีผลขอปิดประชุมครับ

ประธาน ฯ

กลําวปิดประชุมเวลา 11.30 น.

ปิดประชุม

เวลา 11.30 น.

(นางสาววีรยา จิตผํอง)
ผู๎จดรายงานการประชุม

(นายสุรพล บุญมี)
ผู๎ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมประจาเดือน มิถุนายน 2562
วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก
เมื่อถึงเวลา 10.00 น.

ประธานที่ประชุม (นายจิรวัฒน๑ พิมพ๑สุวรรณ นายกองค๑การบริหารสํวน
ตําบลทําเจ๎าสนุก กลําวเปิดการประชุม เรียนประธานสภา
รองประธานสภา สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนทําเจ๎าสนุก
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- การประชุมหัวหน๎าสํวนราชการระดับอําเภอ
ประจําเดือนมิถุนายน 2562 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562
เวลา 09.30 น. ณ ห๎องประชุมอําเภอทําเรือ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง พิจารณา

ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก
(นายสุรพล บุญมี)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)
เรื่องการประชุมหัวหน๎าสํวนอําเภอทําเรือ ประจําเดือน
มิถุนายน 2562 ขอเชิญปลัดชี้แจงในรายละเอียดครับ
เรียนนายกองค๑การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก รองนายก
ประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิก ทุกทําน
ระเบียบวาระประชุม หัวหน๎าสํวนราชการประจําอําเภอ
ผู๎บริหารท๎องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ผู๎บริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ 6/2562 วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประธานทราบ
- แนะนําตัวข๎าราชการย๎ายมาดํารงตําแหนํงใหมํ
นางสาวพอหหัย ชัยเวช (เสมียนตราอําเภอ)
- ขอขอบคุณวันบริจาคโลหิต วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
ขอบคุณทุกภาคสํวนที่ให๎ความรํวมมือ
- ขอขอบคุณทุกภาคสํวน องค๑การปกครองสํวนท๎องถิ่น
ที่รํวมกันจัดกิจกรรม “จิตอาสาเราทําความดีด๎วยหัวใจ”
- ขอบคุณทุกสํวนราชการ/องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ให๎การ
สนับสนุนกิจกรรมเนื่องในงานพระบรมราชาภิเษก ระหวํางวันที่
4-7 พฤษภาคม 2562 และงานสมโภชพิธีบรมราชาภิเษกระหวําง
วันที่ 22-28 พฤษภาคม 2562 อําเภอทําเรือไปรํวมกิจกรรม
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
/-จิตอาสา.....

-2- จิตอาสา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดอบรมและรับฟังการบรรยาย
โดยวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรประจํา รุํนที่ 3/62
“เป็นเบ๎า เป็นแมํพิมพ๑” เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย๑กับประเทศไทย
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2562 โดยให๎สํารวจประชาชนจิต
อาสาในพื้นที่ที่ลงทะเบียนไว๎ ดังนี้ แพทย๑ , สํงกําลัง ,
ประชาสัมพันธ๑ , รักษาความปลอดภัย , จิตอาสาทั่วไป และโยธา
ซึ่งในกลุํมงานโยธาให๎แบํงยํอยประเภทความสามารถเป็น 6 กลุํม
ดังนี้ ชํางไฟฟูา , ชํางประปา , ขํางไม๎ , ชํางปูน และชํางเชื่อม
- กองทุนการออมแหํงชาติ (กอช.) ตามนโยบายของรัฐบาล
กระทรวงมหาดไทยได๎กําหนดเปูาหมายการขับเคลื่อนการ
เพิ่มสมาชิกกองทุนการออมแหํงชาติ (กอช.) ตั้งแตํเดือนมกราคม กันยายน 2562 เปูาหมายแตํละหมูํบ๎านจะมีจํานวนสมาชิกใหมํ
อยํางน๎อย 20 คน ตํอหมูํบ๎า ผลการดําเนินงานอําเภอทําเรือ
สมาชิกเดิม 176 รายเปูาหมาย 1,680 ราย สมาชิกใหมํในรอบ
เดือนพฤษภาคม 122 ราย สมาชิกสะสม (มกราคม - เมษายน)
13 ราย สมาชิกรวม (มกราคม - พฤษภาคม) 135 ราย
คิดเป็นร๎อยละ 8.04
- การรักษาความสะอาด อาคาร สถานที่ บริเวณโดยรอบสํานักงาน
ขยะมูลฝอย
- การปูองกันบรรเทาสาธารณภัย
- โครงการ 1 อําเภอ 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ
- โครงการฟื้นฟู และพัฒนาลําน้ํา คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล๎อมและ
คุณภาพชีวิต
- โครงการเพิ่มสวนหยํอม/สวนสาธารณะให๎แกํชุมขน
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมประจาเดือน พฤษภาคม
2562 เมื่อคราวประชุมวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา
- การประกวดศูนย๑เรียนรู๎กองทุนแมํขอแผํนดิน ประจําปี 2562
1. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แจ๎งให๎อําเภอทําเรือคัดเลือกศูนย๑เรียนรู๎
กองทุนแมํ ฯ เพื่อเข๎ารํวมประกวดตามโครงการพัฒนาและแยกระดับ

/ความเป็น.....

-3ความเป็นอยูํของประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมการปูองกัน
และแก๎ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอําเภอ
ทําเรือโดยสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอทําเรือ ได๎แจ๎งศูนย๑เรียนรู๎กองทุนแมํ ฯ
โดยศูนย๑เรียนรู๎กองทุนแมํของแผํนดิน บ๎านสวนทับทิม หมูํที่ 2
ตําบลจําปา มีความพร๎อมในการเข๎ารํวมประกวด คณะกรรมการระดับ
จังหวัด กําหนดแผนการประกวดศูนย๑การเรียนรู๎กองทุนแมํของ
แผํนดิน
บ๎านสวนทับทิม หมูํที่ 2 ตําบลจําปา ในวันที่ 5 มิถุนายน
2562 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย๑เรียนรู๎กองทุนแมํของแผํนดินบ๎าน
สวนทับทิม
2. การคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเดํน ประจําปี 2562
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แจ๎งให๎อําเภอทําเรือคัดเลือก
กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเดํนเพื่อเข๎ารํวมประกวดตามโครงการคัดเลือก
หมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียง “อยูํเย็น เป็นสุข”ดีเดํน และกิจกรรม
พัฒนาชุมชนดีเดํนระดับจังหวัด ประจําปี 2562 อําเภอทําเรือ
พิจารณาคุณสมบัติสํงบ๎านทุํงนา หมูํที่ 7 ตําบลทําหลวง
เข๎ารํวมประกวด จังหวัดกําหนดแผนการประกวดครอบกลั่นกรอง
บ๎านทุํงนา หมูํที่ 7 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา
13.00 น. ณ ชุมชนทํองเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ๎านทุํงนา
หมูํที่ 7
3. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบเกียรติบัตร
แดํนางสร๎อยแก๎ว ลิ้มมาลัย หมูํที่ 8 ตําบลจําปา
อําเภอทําเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได๎รับรางวัลชนะเลิศ
เกษตรกรสาขาอาชีพทําไรํนาสวนผสม ในการคัดเลือกเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกรดีเดํนระดับจังหวัด ปี 2562
4. คณะกรรมการสํงเสริมวิสาหกิจชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มอบรางวัลวิสากิจชุมชนดีเดํน (ชมเชย) ในการประกวดวิสาหกิจ
ชุมชนดีเดํน ระดับจังหวัด ประจําปี 2562 แดํ กลุํมวิสาหกิจ
ชุมชนชนกกขนากพลัส
5. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบเกียรติบัตร แดํ ศูนย๑จัดการ
ศัตรูพืชชุมชนตําบลจําปา อําเภอทําเรือ ได๎รับรางวัลชมเชย
ในการคัดเลือกศูนย๑จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเดํนระดับจังหวัด
ปี 2562

/6. กรมสํงเสริม.....
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ที่ประชุม

6. กรมสํงเสริมการเกษตรมอบในประกาศนียบัตร แดํ
นางกาญจนา เปี่ยมสาคร หมูํที่ 4 ตําบลบ๎านรํอม อําเภอทําเรือ
และนางสาวสมคิด ฉัตรไทย หมูํที่ 15 ตําบลศาลาลอย
อําเภอทําเรือ เป็นอาสาสมัครเกษตรเกษตรหมูํบ๎าน (อกม.)
7. การขึ้นทะเบียน และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
เนื่องจากมีข๎อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู๎ปลูกข๎าว/พืช
สวน/พืชไรํ ไมํตรงกับภาพถํายดาวเทียม (Gisda) ทําให๎ข๎อมูลการ
ปลูกพืชไมํตรงกัน ทางรัฐบาลต๎องการข๎อมูลเพื่อคํานวณผลผลิต เพื่อ
นําไปวิเคราะห๑ และชํวยเหลือเกษตร จึงให๎ประชาสัมพันธ๑ให๎
เกษตรกรมขึ้นทะเบียนให๎ครบทุกแปลง และถ๎าแปลงใดที่ไมํมีเอกสาร
สิทธิก็ให๎มาขึ้นทะเบียนได๎
ในเรื่องการประชุมหัวหน๎าสํวนราชการก็มีเรื่องแจ๎งให๎ทราบเทํานี้ครับ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
ที่ประชุม

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมประจาเดือนเดือน พฤษภาคม 2562
มีมติรับรองรายงานการประชุมประจาเดือน พฤษภาคม 2562
เมื่อคราวประชุมวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง พิจารณา
- ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ 4
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก
(นายจิรวัฒน๑ พิมพ๑สุวรรณ)
สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก หมูํที่ 7
(ร.ท.ชํานาญ ระษารักษา)
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก
(นายจิรวัฒน๑ พิมพ๑สุวรรณ)

รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก
(นายวินัย แก๎วโรจน๑)

เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)
ในระเบียบวาระที่ 4 มีสมาชิกทํานใดจะสอบถามหรือ
มีข๎อทักทวงหรือไมํครับ ถ๎ามีเชิญครับ
ขอแจ๎งเสียงไร๎สายหมูํที่ 7 ตําบลทําเจ๎าสนุก ไมํได๎ยินครับ
ครับในเรื่องเสียงไร๎สาย จะดําเนินการเพิ่มจุดให๎นะครับ
เพราะวําในเดือนนี้จะมีการประชุมสภาสมัยวิสามัญ
แล๎วจะมีการโอนงบประมาณ จะได๎ดําเนินการเพิ่มเติมครับ
- แจ๎งสมาชิก หมูํที่ 7 ดําเนินการเข๎าทําประปาผิวดิน
ขนาดใหมํมากแล๎วนะครับ และพร๎อมดําเนินการทําทํอบริเวณ
วัดมะขามโพลง
ขอขอบคุณทํานนายก และสมาชิกสภาทุกทําน ที่รํวมเป็น
ประธาน รองประธาน และกรรมการ รํวมทอดผ๎าปุาสามัคคี
เพื่อการศึกษา โรงเรียนวัดสฎางค๑
/เนื่องด๎วย.....
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นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก
(นายจิรวัฒน๑ พิมพ๑สุวรรณ)

เนื่องด๎วยศิษย๑เกําโรงเรียนวัดสฎางค๑ รํวมกับ
กลุํมสองล๎อสายบุญ จัดการทอดผ๎าปุาสามัคคีเพื่อการศึกษาและ
พัฒนาปรับปรุง ซํอมแซมอาคารเรียน หลังคา ที่ชํารุดเสื่อมโทรม
ให๎ดีขึ้นเพื่อเป็นการสํงเสริม การจัดการศึกษาอยํางตํอเนื่อง
ที่มีคุณภาพเป็นโรงเรียนของชุมชนที่ผู๎ปกครองนําบุตรหลานมาศึกษา
จึงมีความประสงค๑ขอเชิญชวนทํานมารํวมกันทําบุญ
ทอดผ๎าปุาสามัคคี เพื่อการศึกษาในวันอาทิตย๑ที่ 16 มิถุนายน
2562 ณ โรงเรียนวัดสฎางค๑ ตําบลทําเจ๎าสนุก อําเภอทําเรือ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รับทราบ
แจ๎งการทอดผ๎าปุาซื้อที่ดินวันที่ 27 กรกฎาคม 2562
เพื่อดําเนินการจัดซื้อดินหมูํที่ 7 ตําบลทําเจ๎าสนุก
จํานวนเงิน 500,000.- บาท เนื้อที่ประมาณ 2 งาน
จากพี่กลอยซึ่งขณะนี้พี่ชายคุณสุดา บุญสํง สมาชิกสภา
องค๑การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก หมูํที่ 7 รํวมทําบุญจํานวน
200,000.- บาท
รับทราบ
ตามที่ไปอบรมในเรื่องของศูนย๑ยุติธรรมชุมชน
ผมจึงขอให๎ปลัดดําเนินการนัดประชุมคณะกรรมการ
เข๎ารับฟังเนื้อหาที่กระผมได๎เข๎ารับฟังมานําจะไมํเกิน 3 ชั่วโมง
เพราะวําผู๎บรรยายสอบถามวําวําได๎ดําเนินการไปถํายทอดให๎กับ
คณะกรรมการทํานอื่นบ๎างหรือไมํ
ในการนัดประชุมของให๎ดําเนินการสอบถามกับคณะกรรมการกํอน
ไหมครับ วําจะดําเนินการนัดประชุมเพื่อดําเนินการชี้แจงวันไหน
และจะดําเนินการจัดในลักษณะใด
ครับในระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่น ๆ (ถ๎ามี) มีสมาชิกทํานใด
มีเรื่องแจ๎งให๎ทราบหรือไมํ ถ๎ามีไมํมีผลขอปิดประชุมครับ

ประธาน ฯ

กลําวปิดประชุมเวลา 11.50 น.

ปิดประชุม

เวลา 11.50 น.

ที่ประชุม
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก
(นายจิรวัฒน๑ พิมพ๑สุวรรณ)

ที่ประชุม
สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก หมูํที่ 4
ป(นายอุดม สุขรัตน๑)

ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก
(นายสุรพล บุญมี)

(นางสาววีรยา จิตผํอง)
ผู๎จดรายงานการประชุม
(นายสุรพล บุญมี)
ผู๎ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมประจาเดือน กรกฎาคม 2562
วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก
เมื่อถึงเวลา 10.00 น.

ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก
(นายสุรพล บุญมี)

ประธานที่ประชุม (นายจิรวัฒน๑ พิมพ๑สุวรรณ นายกองค๑การบริหารสํวน
ตําบลทําเจ๎าสนุก กลําวเปิดการประชุม เรียนประธานสภา
รองประธานสภา สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนทําเจ๎าสนุก
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- การประชุมหัวหน๎าสํวนราชการระดับอําเภอ
ประจําเดือนกรกฎาคม 2562 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
เวลา 09.30 น. ณ ห๎องประชุมอําเภอทําเรือ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง พิจารณา
- แตํงตั้งคณะกรรมการศูนย๑พัฒนาครอบครัว
- การจัดทําแผนการดําเนินประจําปี 2562 (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4/2562)
- การบริหารจัดการขยะ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)
เรื่องการประชุมหัวหน๎าสํวนอําเภอทําเรือ ประจําเดือน
กรกฎาคม 2562 ขอเชิญปลัดชี้แจงในรายละเอียดครับ
เรียนนายกองค๑การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก รองนายก
ประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิก ทุกทําน
ระเบียบวาระประชุม หัวหน๎าสํวนราชการประจําอําเภอ
ผู๎บริหารท๎องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ผู๎บริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ 7/2562 วันจันทร๑ที่ 1 กรกฎาคม 2562
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
แนะนาตัวข้อราชการย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
- นางสาวธิดารัตน๑ สุมาลย๑ (พนักงานราชการ)
- ขอขอบคุณผู๎บริหาร สมาชิกสภา ข๎าราชการ พนักงาน ลูกจ๎าง
ของทุกองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น กํานัน ผู๎ใหญํบ๎าน
ผู๎ชํวย แพทย๑,สารวัตร ทุกคนที่ให๎ความรํวมมือในการเชิญชวน
จิตอาสารํวมอบรมและรับฟังการบรรยายโดยวิทยากร จิตอาสา 904
หลักสูตรหลักประจํารุํนที่ 3/62 “เป็นเบ๎า เป็นแมํพิมพ๑”
เรื่อง สถาบันเป็นพระมหากษัตริย๑กับประเทศไทย เมื่อวันอังคารที่
25 มิถุนายน 2562 ทีผ่ ํานมา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลวิทยาเขตหันตรา
/-ขอขอบคุณ.....

-2- ขอขอบคุณหัวหน๎าสํวนราชการ และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง
โดยเฉพาะที่ สาธารณสุขอําเภอ ผอ.โรงเรียนทําเรือนิตยานุกูล
ในการจัดกิจกรรม To be Number one และเป็นตัวแทนอําเภอ
ไปเข๎ารํวมประกวดในระดับจังหวัด
- ขอขอบคุณกํานัน ผู๎ใหญํบ๎าน ฯลฯ ที่มีสํวนรํวมในการแก๎ไขปัญหา
ยาเสพติด รวมทั้งจัดมวลชนเข๎ารํวมกิจกรรมวันยาเสพติดโลก
ณ สนามกีฬาจังหวัด เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ทีผ่ ํานมา
- เชิญชวนสมัครสมาชิกกองทุนการออมแหํงชาติ (กอช.)
โดยหมูํบ๎านละ 20 คน เปาหมายอําเภอทําเรือ 1,600 คน
ขณะนี้มีผู๎สมัครแล๎ว 312 คน คิดเป็น 18-57% จึงขอเชิญชวน
กลุํมเปูาหมายสมัครเข๎าเป็นสมาชิกกองทุน
- การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวรชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ฯ วันที่ 28 กรกฎาคม
2562
- การประดับธงทิว ธงตราสัญลักษณ๑ และจัดตั้งโต๏ะหมูํบูชาพร๎อม
บรมฉายาลักษณ๑เพื่อลงนามถวายพระพร
- วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 จัดพิธีทําบุญตักบาตรตอนเช๎า
พิธีถวายสักการะ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภัคดี การจัดกิจกรรม
“เราทําความดี ด๎วยหัวใจ” และพิธีถวายพานพุํมสักการะ/จุดเทียน
ชัยถวายพระพร ในชํวงเย็น
- การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ แจ๎งวําตอนนี้เข๎าสูํฤดู
ฝนขอให๎ดําเนินการติดตามสถานการณ๑น้ํา
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุมมีรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯ ครั้งที่ 6/2562 วันอังคารที่
4 มิถุนายน 2562
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อติดตาม สืบเนื่อง
- ไม่มีระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา
4.1 การติดตามและรายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
- แนวทางการติดตามและประเมินผลการจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชน อําเภอทําเรือ
- แผนการออกประเมิน
/4.2 การขึ้นทะเบียน.....
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4.2 การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562
- เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน ฯ
4.2.1 เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิมให๎ใช๎หลักฐาน
บัตรประจําตัวประชาชน,รูปถํายแปลงที่ปลูก โดยในรูปถํายต๎อง
ประกอบด๎วย เจ๎าของแปลง,ผู๎รับรอง และเกษตรข๎างเคียงอยํางน๎อย 1 ทําน
4.2.2 เกษตรกรรายใหมํ หรือรายเดิม เพิ่มแปลง
ใหมํให๎ใช๎บัตรประชาชน , หลักฐานการถึงครองที่ดินตัวจริง หรือ
สําเนาที่มีการรับรองจากผู๎ครอบครอง , ผู๎รับรอง และเกษตรกรแปลง
ข๎างเคียงอยํางน๎อย 1 ทําน
4.3 มาตรการจํากัดการใช๎สาร 3 สาร (พาราควอต ไกลโฟเซต
และคลอร๑ไพริฟอส)
- อธิบดีกรมสํงเสริมการเกษตร ชี้แจงแนวทางการ
ปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่กรมสํงเสริมการเกษตรตามมาตรการจํากัด
การใช๎สารเคมี พาราคาวอต ไกลโฟเซต และคลอร๑ไพริฟอส
วันจันทร๑ที่ 10 มิถุนายน 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลํม 136 ตอนพิเศษ 100 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562
(มีผลบังคับใช๎วันที่ 20 ตุลาคม 2562) สําหรับมาตรการจํากัด
การใช๎สารเคมีทั้ง 3 ชนิด ได๎กําหนดพืชที่ให๎ใช๎พาราควอตและ
ไกลโฟเซต เฉพราะเพื่อกําจัดวัชพืชในการปลูกอ๎อย ยางพารา
ปาล๑มน้ํามัน มันสําปะหลัง ข๎าวโพด และไม๎ผลเทํานั้น
สํวนคลอร๑ไพริฟอส ให๎ใช๎เฉพาะกําจัดแมลงในการปลูกไม๎ดอกพืชไรํ
และเพื่อกําจัดหนอนเจาะลําต๎นในไม๎ผล รวมทั้งได๎กําหนดพื้นที่ห๎าม
ใช๎สารเคมีทั้ง 3 ชนิด โดยห๎ามใช๎ในพื้นที่ปลูกพืชผักหรือพืช
สมุนไพร พื้นที่ต๎นน้ํา และพื้นที่สาธารณะแตํมีข๎อยกเว๎นสําหรับ
หนํวยงานราการ
1. ข๎อกําหนดสําหรับบุคลากรที่เกี่ยวข๎องตามประกาศกระทรวงเกษตร
และสหกรณ๑
1.1 ผู๎ใช๎ (เกษตรกร)
1.) ต๎องขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมสํงเสริมการเกษตร
2.) จะต๎องผํานการอบรมและหรือผํานการทดสอบตามหลักสูตรที่กําหนด
3.) ซื้อสารเคมีตามชนิด และปริมาณที่ได๎สิทธิ์ที่กําหนดตามชนิดพืช
และพื้นที่ปลูก
4) ในการผสมและฉีดพํนสาร ต๎องใช๎เครื่องมืออุปกรณ๑การพํน และ
สวมใสํอุปกรณ๑ปูองกันอันตรายที่เหมาะสม
/1.2 ผู๎มี.....

-41.2 ผู๎มีไว๎ครอบครองเพื่อรับจ๎างพํน
1) ต๎องผํานการอบรมตามหลักสูตรที่กําหนด และต๎องรับการอบรมทุก ๆ 3 ปี
2) ในการผสมและฉีดพํนสาร ต๎องใช๎เครื่องมืออุปกรณ๑การพํน และ
สวมใสํอุปกรณ๑ปูองกันอันตรายที่เหมาะสม
3) ไมํสามารถซื้อสารเคมีทั้ง 3 ชนิดได๎ (สารที่ใช๎พํนจะต๎องเป็น
ของเกษตรกรผู๎วําจ๎างจัดทําหามาให๎ เทํานั้น)
4) ผู๎รับจ๎างพํน ต๎องมีใบอนุญาตรับจ๎างพํน
5) ผู๎รับจ๎างพํนที่ไมํมีใบอนุญาต ที่โทษ ปรับไมํเกิน 2 แสนบาท
หรือ จําคุกไมํเกิน 2 ปี หรือทั้งจําทั้งปรับ
6) ผู๎พํนเป็นลูกจ๎างหรือผู๎อยูํในความควบคุม ต๎องมีอายุตั้งแตํ
18 ปีบริบูรณ๑ขึ้นไป และมีคุณสมบัติตามข๎อ 1) และ 2)
1.3 พนักงานเจ๎าหน๎าที่ (ผู๎ใหญํบ๎าน กํานัน ปลัดองค๑การบริหารสํวนตําบล)
1) เป็นพนักงานเจ๎าหน๎าที่ผู๎มีอํานาจเข๎าไปตรวจสอบการใช๎วตั ถุอันตราย
ภายในเขตท๎องที่รับผิดชอบ
2.หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ๑
2.1 กรมสํงเสริมการเกษตร
ของสํานักงานเกษตรอําเภอทําเรือได๎เปิดห๎องอบรมและห๎องสอบแล๎ว
จํานวน 17 รอบ จํานวนเกษตรกร 340 ที่นั่ง อบรมและ
ทดสอบให๎กับเกษตรกรผู๎ปลูกมันสําปะหลัง ข๎าวโพด ปาล๑มน้ํามัน
ไม๎ผล พืชไรํ และไม๎ดอก ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสํงเสริมการเกษตร
(นาข๎าวห๎ามใช๎)
4.4 การเผยแพรํข๎อมูลวัตถุอันตรายทางการเกษตร
- จังหวัดแจ๎งเรื่องการเผยแพรํข๎อมูลวัตถุอันตรายทางการเกษตร
ตามที่คณะกรรมการวัตถุอันตราย มีมติให๎จํากัดการใช๎วัตถุอันตราย
ไกลโฟโซล คลอร๑ไพร๑ฟอส และพาราควอต โดยกรมวิชาการเกษตร
เป็นหนํวยงานที่รับผิดชอบในการควบคุมวัตถุอันตรายที่ใช๎ทางด๎าน
การเกษตร ตาม พ.ร.บ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และ
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ ลงวันที่ 5 เมษายน 2562
เรื่องแตํงตั้งพนักงานเจ๎าหน๎าที่ตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
ซึ่งจะมีผลใช๎บังคับเมื่อพ๎นกําหนด 180 วัน นับแตํวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา (วันที่ 24 ตุลาคม 2562) โดยประกาศ
ดังกลําวได๎กําหนดให๎ข๎าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ซึง่ ดํารงตําแหนํง ผูใ๎ หญํบ๎าน กํานัน ปลัดองค๑การบริหารสํวนตําบล
เป็นพนักงานเจ๎าหน๎าที่ผู๎มีอํานาจ ในการเข๎าไปตรวจสอบการใช๎วัตถุอันตราย
/ตามมาตรา.....
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ตามมาตรา 54 (1) แหํง พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
ภายในเขตท๎องที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ได๎มอบหมายให๎เกษตรอําเภอ
ดําเนินการประชาสัมพันธ๑เผยแพรํข๎อมูลในระดับอําเภอผํานชํองทางตําง ๆ
ให๎รับทราบโดยทั่วกันตํอไป
4.5 ภาพรวมวันหยุดราชการประจําปี และการกําหนดให๎
วันที่ 4 พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล
- จังหวัดแจ๎งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
เห็นชอบภาพรวมวันหยุดราชการประจําปี และการกําหนดให๎วันที่
4 พฤษภาคม 2562 เป็นวันฉัตรมงคลและวันหยุดราชการ
ประจําปี ซึ่งภาพรวมวันหยุดราชการประจําปีจะมีวันหยุดรวม
19 วัน
4.6 แผนการตรวจเยี่ยมผู๎ปุวยติดเตียง ประจําเดือน กรกฎาคม
2562
4.7 การดําเนินการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด ประจําเดือน
มิถุนายน 2562
- การตรวจปัสสาวะสารเสพติด ณ การไฟฟูาสํวนภูมิภาคอําเภอ
ทําเรือ จํานวนผู๎รับการตรวจ 98 คน พบเสพติดจํานวน 1 คน
(ยาบ๎า) ฝุายความมั่นคงได๎ประสานงานกับการไฟฟูาสํวนภูมิภาค
อําเภอทําเรือ เพื่อดําเนินการการสํงตัวผู๎เสพเข๎ารับการบําบัดตํอไป
- นําผู๎เสพเข๎ารํวม โครงการแก๎ไขปัญหาผู๎เสพยาเสพติดในระบบ
สมัครใจ “ศูนย๑ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”
รุํนที่ 6 ระหวํางวันที่ 17 – 28 มิถุนายน 2562 จํานวน
8 คน
- ตั้งดํานตรวจค๎นและจุดสกัด ตรวจปัสสาวะพบสารเสพติด
จํานวน 8 คน
- ตั้งดํานตรวจค๎นและจุดสกัด ตรวจปัสสาวะพบสารเสพติด
จํานวน 7 คน
- ผู๎มาติดตํอราชการที่วําการอําเภอทําเรือ ที่ผิดวินัยจราจร
จํานวน 3 คน ได๎แกํ ตําบลจําปา หมูํที่ 2
4.8 สรุปคดี สภ.ทําเรือ
กลุํมที่ 1 ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต รํางกาย และเพศ เกิด 3 คดี
- พยายามฆําผู๎อื่น 1 ราย ผู๎ต๎องหา 1 คน
- พยายามฆําเจ๎าพนักงาน 1 ราย ผู๎ต๎องหา 1 คน
- ฆําผู๎อื่นโดยเจตนา 1 ราย ผู๎ต๎องหา 1 คน
/กลุํมที่ 2.....
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- ลักทรัพย๑ 1 ราย ผู๎ต๎องหา 1 คน
กลุํมที่ 3 ฐานความผิดพิเศษ ไมํมีเกิด
กลุํมที่ 4 ฐานความผิดที่รัฐเป็นผู๎เสียหาย เกิด 14 คดี
- คดียาเสพติด เกิด 12 คดี
- ครอบครองยาเสพติดเพื่อจําหนําย 3 ราย ผู๎ต๎องหา
3 คน ของกลาง ยาบ๎า 157 เม็ด ยาไอซ๑ 0.7 กรัม
- ครอบครองยาเสพติด 6 ราย ผู๎ด๎องหา 6 คน ขอกลาง
ยาบ๎า 26 เม็ด ยาไอซ๑ 1.7 กรัม กัญชาแห๎ง 14.5 กรัม
- เสพยาเสพติดและเสพขับ 3 ราย ผู๎ต๎องหา 3 คน คดีอาวุธ
เกิด 1 คดี
- มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว๎ในครอบครอง และครอบครอง
ยาเสพติดเพื่อจําหนําย 1 ราย ผู๎ต๎องหา 1 คน ยาบ๎า 21 เม็ด
ยาไอซ๑ 1.2 กรัม
- คดีการพนัน เกิด 1 คดี ผู๎ต๎องหา 6 คน
- คดอื่น ๆ เกิด 3 คดี
- ขับรถในขณะเมาสุรา 2 ราย ผู๎ต๎องหา 2 คน
- ทุจริต 1 ราย ผู๎ต๎องหา 1 คน
4.8 สรุปคดี สภ.ปากทํา
กลุํมที่ 1 ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต รํางกาย และเพศ ไมํมีคดี
เกิดขึ้น
กลุํมที่ 2 ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย๑
กลุํมที่ 3 ฐานความผิดพิเศษ
กลุํมที่ 4 ฐานความผิดที่รัฐเป็นเสียหาย เกิดขึ้น 2 คดี แยกเป็น
- คดีที่ 44/62 พกพาอาวุธปืน ไปในเมืองหมูํบ๎าน หรือทาง
สาธารณะโดยไมํมีเหตุอันควร (7 มิ.ย.62 เวลา 20.15 น.
หน๎าคลังน้ํามันไออาร๑พีซี ถนนทําเรือ - นครหลวง) ของกลาง
1.อาวุธปืนออโตเมติก ขนาด 9 มม. 1 กระบอก
2.ซองพกอํอนจํานวน 1 อัน
3.เครื่องกระสุนปืน จํานวน 36 นัด
ผู๎ต๎องหา นายคมคิด ปื่นทอง อายุ 69 ปี บ๎านเลขที่ 20/21
หมูํที่ 13 ตําบลพระพุทธบาท อําเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี
- คดีที่ 45/62 เมาสุราขณะขับรถ (ที่เกิดเหตุ 27 มิถุนายน 2562
เวลา 02.30 น. ถนนสายทําเรือ - นครหลวง หมูํที่ 3 ตําบลปากทํา)
/ผู๎ต๎องหา.....
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ที่ประชุม

ผู๎ต๎องหา อภิชาต ดิษฐ๑เจริญ อายุ 24 ปี 37 หมูํที่ 6
ตําบลหนองกระโดน อําเภอเมืองนครสวรรค๑ จังหวัดนครสวรรค๑
ในเรื่องการประชุมหัวหน๎าสํวนราชการก็มีเรื่องแจ๎งให๎ทราบเทํานี้ครับ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
ที่ประชุม

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมประจาเดือนเดือน มิถุนายน 2562
มีมติรับรองรายงานการประชุมประจาเดือน มิถุนายน 2562
เมื่อคราวประชุมวันที่ 6 มิถุนายน 2562

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง พิจารณา
- แตํงตั้งคณะกรรมการศูนย๑พัฒนาครอบครัว
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ตามองค๑การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก ได๎จัดตั้งศูนย๑พัฒนาครอบครัว
ในชุมชน (ศพด.) คําสั่ง องค๑การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก
ที่ 112/2559 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2559
เรื่อง แตํงตั้งคณะกรรมการศูนย๑พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลทําเจ๎าสนุก
(ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ได๎หมดวาระ)
คณะกรรมการ
รับทราบ

นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ
(นางอิศรา ภูํประเสริฐ)

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งแล้ว
คณะกรรมการ
มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งแล้ว
ผู๎เข๎ารํวมประชุม
(นายนิธิภรณ๑ เปาจีน)
นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ
(นางอิศรา ภูํประเสริฐ)

ประธาน ฯ
(นายจิรวัฒน๑ พิมพ๑สุวรรณ)
ผู๎เข๎ารํวมประชุม
(นางนพวรรณ๑ พรหมนิมิตร)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง คัดเลือกคณะกรรมการ
ขออนุญาตสอบถามคํะ ศพด. คืออะไรคํะ
ศพด. คือ ศูนย๑พัฒนาครอบครัวในชุมชน จัดตั้งเพื่อทําหน๎าที่เป็นศูนย๑กลาง
ขององค๑กรประชาชนที่รํวมกันดูแลปูองดันดูแลปูองกันและแก๎ไขปัญหา
ครอบครัวในชุมชน โดยมีผู๎นําชุมชน ส. อบต. อสม. และประชาชน
ผู๎จิตอาสา เข๎ามามีสํวนรํวมกันเป็นคณะกรรมการรํวมกันทํางานทุกหมูํ
ซึ่งตําบลทําเจ๎าสนุกมี 9 หมูํบ๎าน ต๎องมีผู๎นําอยํางน๎อยหมูํละ 1 คน
โดยมีองค๑การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก เป็นที่ปรึกษาในการเขียน
โครงการเพื่อเสนอของงบประมาณจาก พมจ. พระนครศรีอยุธยา
ตามที่คณะกรรมการชุดเดิมได๎หมดวาระลงจะขอให๎คณะกรรมการ
เสนอคณะกรรมการชุดใหมํครับ
หมูํที่ 1 ขอเสนอ นายสัมฤทธิ์ กองโชค และนายสมนึก นิลวิตร

/ผู๎เข๎ารํวมประชุม.....
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(นางอิงอร สุขสถาน)
ผู๎เข๎ารํวมประชุม
(นางนิตยา ศรีกล่ํา)
ผู๎เข๎ารํวมประชุม
(นางนพวรรณ๑ พรหมนิมิตร)
ผู๎เข๎ารํวมประชุม
(นางสาวเสาวลักษณ๑ โพธิ์รุกข๑)
ผู๎เข๎ารํวมประชุม
(นางบุญสม หวมหวล)
ผู๎เข๎ารํวมประชุม
(นางนพวรรณ๑ พรหมนิมิตร)
ผู๎เข๎ารํวมประชุม
(ร.ท.ชํานาญ ระษารักษ๑)
ผู๎เข๎ารํวมประชุม
(นางดาหวัน ลายภูษา)
ผู๎เข๎ารํวมประชุม
(นางนพวรรณ๑ พรหมนิมิตร)
ผู๎เข๎ารํวมประชุม
(นางนพวรรณ พรหมนิมิตร)
ผู๎เข๎ารํวมประชุม
(นางอรพิน รํวมเผําไทย)
ผู๎เข๎ารํวมประชุม
(นางนพวรรณ๑ พรหมนิมิตร)
ผู๎เข๎ารํวมประชุม
(นางสาวเสาวลักษณ๑ โพธิ์รุกข๑)
ผู๎เข๎ารํวมประชุม
(นายจิรวัฒน๑ พิมพ๑สุวรรณ)
ผู๎เข๎ารํวมประชุม
นางอรอนงค๑ หิรัญอนันต๑สุข
ผู๎เข๎ารํวมประชุม
(นางอิงอร สุขสถาน)
ผู๎เข๎ารํวมประชุม
(นางสุดา บุญสํง)

รับรอง
รับรอง
หมูํที่ 2 ขอเสนอ นางอรพิน รํวมเผําไทย
นางสุมาลี แก๎วโรจน๑
นายสําเริง อยูํภํู
รับรอง
รับรอง
หมูํที่ 3 ขอเสนอ นางอิงอร สุขสถาน และนางรัตนา สวัสดิรักษา
รับรอง
รับรอง
หมูํที่ 4 ขอเสนอ นางประวิง หวังทวีสุขกมล และนายภาณุมาศ คงอรุณ
รับรอง
รับรอง
หมูํที่ 5 ขอเสนอ นางอัมพร พึ่งนุสนธิ์ และนางอรอนงค๑ หิรัญอนันต๑สุข
รับรอง
รับรอง
หมูํที่ 6 ขอเสนอ นางนพวรรณ๑ พรหมนิมิตร และนายยงยุทธ จุลศิลป์
รับรอง
รับรอง
/ผู๎เข๎ารํวมประชุม.....
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(นางนพวรรณ๑ พรหมนิมิตร)
ผู๎เข๎ารํวมประชุม
(นางอิงอร สุขสถาน)
ผู๎เข๎ารํวมประชุม
(นางบุญสม หอมหวน
ผู๎เข๎ารํวมประชุม
(นางนพวรรณ๑ พรหมนิมิตร)
ผู๎เข๎ารํวมประชุม
(นางอรพิน รํวมเผําไทย)
ผู๎เข๎ารํวมประชุม
(นางญาณิศา อภิพงษ๑)
ผู๎เข๎ารํวมประชุม
(นางนพวรรณ๑ พรหมนิมิตร)
ผู๎เข๎ารํวมประชุม
(นางดาหวัน ลายภูษา)
ผู๎เข๎ารํวมประชุม
(นางญาณิศา อภิพงษ๑)
นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ
(นางอิศรา ภูํประเสริฐ)
ที่ประชุม
นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ
(นางอิศรา ภูํประเสริฐ)
ผู๎เข๎ารํวมประชุม
(นางบุญสม หอมหวน
ผู๎เข๎ารํวมประชุม
(นางอิงอร สุขสถาน)
ผู๎เข๎ารํวมประชุม
(นางอรพิน รํวมเผําไทย)
นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ
(นางอิศรา ภูํประเสริฐ)
ที่ประชุม

หมูํที่ 7 ขอเสนอ นางสุดา บุญสํง และนายเฉลิมพงษ๑ เกษมุติ
รับรอง
รับรอง
หมูํที่ 8 ขอเสนอ นางดาหวัน ลายภูษา และนางนุกูล ศรีศิริ
รับรอง
รับรอง
หมูํที่ 9 ขอเสนอ นางนิตยา ศรีกล่ํา
นางนิธิภรณ๑ เปาจีน
นางบุญสม หอมหวล
รับรอง
รับรอง
มีทํานใดจะเสนอรายชื่อหรือแก๎ไขเปลี่ยนแปลงอีกไหมคํะ
ถ๎าไมํมี ขอให๎ที่ประชุมลงมติคํะ
เห็นขอบ
ตํอไปเป็นการเลือกประธาน และรองประธานคํะ ขอให๎ที่ประชุมเสนอ
การเลือกประธาน และรองประธาน ศพด.คํะ
เสนอ นางนพวรรณ๑ พรหมนิมติ ร เป็นประธาน
รับรอง
รับรอง
มีทํานใดเสนอชื่อเป็นประธานอีกไหมคํะ ถ๎าไมํมีขอให๎ที่ประชุมลงมติคํะ
เห็นขอบ นางนพวรรณ๑ พรหมนิมิตร เป็นประธาน ศพด.
/ผู๎เข๎ารํวมประชุม.....
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(นางนุกูล ศรีศิริ)

เสนอ นางอิงอร สุขสถาน และนางนิธิภรณ๑ เปาจีน
เป็นรองประธาน.

ผู๎เข๎ารํวมประชุม
(นางอิงอร สุขสถาน)
ผู๎เข๎ารํวมประชุม
(นางอรพิน รํวมเผําไทย)
นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ
(นางอิศรา ภูํประเสริฐ)
ที่ประชุม

รับรอง

นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก
(นายจิรวัฒน๑ พิมพ๑สุวรรณ)

ที่ประชุม

รับรอง
มีทํานใดเสนอชื่อเป็นประธานอีกไหมคํะ ถ๎าไมํมีขอให๎ที่ประชุมลงมติคํะ
เห็นขอบ นางอิงอร สุขสถาน และนางนิธิภรณ์ เปาจีน
เป็นรองประธานสภา ศพด.
- การจัดทําแผนการดําเนินประจําปี 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2562)
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ตามที่ประชุมสภาองค๑การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2562 ได๎มีการโอนงบประมาณ
จากครุภัณฑ๑ยานพาหนะและขนสํง โครงการจัดซื้อรถยนต๑แบบดับเบิ้ลแค็บ
ขนาด 1 คัน ขับเคลื่อน 2 ล๎อ มาเป็นโครงการในหมวดที่ดินและ
สิ่งกํอสร๎าง และครุภัณฑ๑ซึ่งได๎เสนอประชุมสภาองค๑การบริหารสํวนตําบล
ทําเจ๎าสนุกอนุมัติเป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว และเพื่อให๎เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดทําแผนพัฒนาองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ..ศ. 2548 และที่แก๎ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561
จึงต๎องมีการจัดทําแผนการดําเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เพื่อรวบรวมข๎อมูลแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค๑การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก
และได๎เสนอคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค๑การบริหาร
สํวนตําบลทําเจ๎าสนุกแล๎วนั้น
ดังนั้น จึงได๎เชิญคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นทุกทําน เข๎ารํวมประชุม
เพื่อพิจารณารํางแผนการดําเนินงานประจําปี พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4/2562) พร๎อมกันในวันนี้
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ที่ประขุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่
/ระเบียบ.....
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หัวหน๎าสํานักปลัด
(นางสุกัญญา ยืนยง)

นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก
(นายจิรวัฒน๑ พิมพ๑สุวรรณ)

ที่ประชุม
หัวหน๎าสํานักปลัด
(นางสุกัญญา ยืนยง)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง พิจารณา/ทราบ
- การจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปี2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2562)
ตามที่ได๎แจกหนังสือการเสนอโครงการจากความต๎องการของประชาชน
จากการประชุมประชาคม เพื่อการทบทวนแผนประจําปี 2562
ซึ่งตอนนี้ทางองค๑การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก ได๎ดําเนินการ
โอนงบประมาณเพื่อดําเนินการตามโครงการ ดังนี้
1. โครงการจ๎างขยายเขตเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร๎สาย
หน๎าจอสัมผัสภายในตําบลทําเจ๎าสนุก จํานวน 125,00.- บาท
แจ๎งการดําเนินการ เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562
2. โครงการงานขยายเขตไฟฟูาแรงต่ําโรงสูบน้ําดิบถังแชมเปญ หมูํที่ 8
(บ๎านแขก) จํานวน 20,300.- บาท แจ๎งการดําเนินการ เดือนกรกฎาคม
2562
3.. โครงการวางทํอระบายน้ํา คลส.ชัน้ 3 Ø 0.40 ม. พร๎อมบํอพัก
คสล. (ฝา คสล.) หมูํที่ 1 หมูํบ๎านขวัญนภา จํานวน 275,000.- บาท
แจ๎งการดําเนินการ เดือนกรกฎาคม 2562 - เดือนกันยายน 2562
ตามโครงการที่แจ๎งมาแล๎วนั้นได๎ดําเนินการโอนลด จากโครงการ
จัดซื้อรถยนต๑แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล๎อ
ปริมาตรกระบอกสูบไมํต่ํากวํา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต๑สูงสุด
ไมํต่ํากวํา 110 กิโลวัตต๑ ที่ดําเนินการโอนงบประมาณเนืองจากได๎รับ
แจ๎งจากพี่น๎องหมูํบ๎านขวัญนภามีความเดือดร๎อนจึงขอให๎ดําเนินการ
เรํงดํวน
เห็นชอบ

ที่ประชุม

แจ๎งแบบสอบถามความพึ่งพอใจ เพราะวําเนื่องยังไมํมีการดําเนินการ
จากนี้จะมีการติดตามแบบสอบถามเพื่อดําเนินการติดตาม หลังจาก
ดําเนินการตามโครงการเรียบร๎อยแล๎ว แบบสอบถามก็มีข๎อความตามที่
แจกไปแล๎วนั้น
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก
(นายจิรวัฒน๑ พิมพ๑สุวรรณ)
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก
(นายสุรพล บุญมี)

เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)
ในระเบียบวาระที่ 4 มีสมาชิกทํานใดจะสอบถามหรือ
มีข๎อทักทวงหรือไมํครับ ถ๎ามีเชิญครับ
ตามที่ผู๎นําชุมชนหมูํที่ 2 เข๎ารํวมอบรมเรื่องการบริหารจัดการขยะ
จึงขอให๎สํงตัวแทนแจ๎งให๎ที่ประชุมทราบด๎วยครับ
/รองนายก.....

- 12 รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก
(นายวินัย แก๎วโรจน๑)

ที่ประชุม
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก
(นายสุรพล บุญมี)
กํานันตําบลทําเจ๎าสนุก
(นางนิธิภรณ๑ เปาจีน)
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก
(นายสุรพล บุญมี)
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก
(นายจิรวัฒน๑ พิมพ๑สุวรรณ)
รองปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก
(นางวิลัดดา เครํงจริง)
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก
(นายสุรพล บุญมี)
รองปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก
(นางวิลัดดา เครํงจริง)

ตามทีผู๎นําชุมชนได๎เข๎ารํวมอบรม จํานวน 10 ทําน
ซึ่งที่ไปอบรมไปในนามองค๑การบริหารสํวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประมาณ 200 ทําน ที่เข๎ารํวมอบรม ซึ่งสถานที่เข๎าไปอบรมนั้น
เค๎าจะมีการสมัครเป็นสมาชิกโดยการเงินเงินติดบัญชีไว๎ 300.- บาท
ซึ่งจะดําเนินการคล๎ายกับฌาปนกิจศพ คือถ๎ามีสมาชิกในกลุํมเสียชีวิต
ก็จะมีเงินไปทําศพ และในแตํละเดือนก็จะมีบริษัทวงพาณิชย๑มารับซื้อ
โดยการกําหนดจุดแตํละหมูํบ๎าน และหากสมาชิกขาดการขาดขยะ
3 ครั้ง ก็อาจจะมีการตัดสิทธิ์ออกจากสมาชิก แตํถ๎าทางองค๑การบริหารสํวน
ตําบลทําเจ๎าสนุก จะดําเนินการเราก็สามารถกําหนดเงื่อนไขเองได๎
ซึ่งโครงการดังกลําวนี้ได๎ดําเนินการมาได๎ประมาณ 9 เดือน
ได๎รับรางวัลที่ 1 ของประเทศ
รับทราบ
ขอแจ๎งการดําเนินการเรื่องขยะเปียก ซึ่งได๎กําหนดไว๎
20 % คิดจากจํานวนครัวเรือน จึงขอข๎อมูลทํานกํานัน ผู๎ใหญํบ๎าน
วําในหมูํบ๎านของทํานได๎ดําเนินการไปแล๎วกี่ครัวเรือน
ในเรื่องขอการกําจัดขยะเปียกนั้นมีปัญหา คือ ประชาชนอ๎างวํา
ไมํมีถังในการกําจัดขยะเปียก จึงสอบถามวํามีงบประมาณในการ
จัดซื้อได๎หรือไมํ
ถังทีใ่ ช๎คือถังคลอลีน 1 เดือน ประมาณ 5 – 10 ถัง/เดือน
จะไมํพอให๎การดําเนินการ
รับเรื่องไว๎นะครับ
ขออนุญาตคํะถ๎าหากจัดซื้อในทุกครัวเรือนไมํได๎นะคํะ
แตํถ๎าหากดําเนินการกําหนดจุดของแตํละหมูํบ๎าน
- ประชาสัมพันธ๑ในประชาชนสมัคร อถล. ด๎วยนะครับ
ใบสมัครสามารถรับได๎ที่ อบต.ครับ
ในการสมัคร อถล. นั้น ทางองค๑การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก
ได๎ดําเนินการไปบ๎างแล๎ว แตํในแตํละหมูํยังขาดสมาชิกอยูํ
หมูํที่ 1 จํานวน 90 คน
หมูํที่ 2 จํานวน 25 คน
หมูํที่ 3 จํานวน 57 คน
หมูํที่ 4 จํานวน 15 คน
หมูํที่ 5 จํานวน 25 คน
หมูํที่ 6 จํานวน 75 คน
/หมูํที่ 7.....
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ที่ประชุม
รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก
(นายวันชัย หิรัญอนันต๑สุข)

ที่ประชุม
เกษตรอําเภอทําเรือ

หมูํที่ 7 จํานวน 40 คน
หมูํที่ 8 จํานวน 20 คน
หมูํที่ 9 จํานวน 20 คน
รับทราบ
แจ๎งกิจกรรมถวายเทียนจํานําพรรษา ประจําปี 2562
ในวันจันทร๑ที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ วัดตําหนักพระเจ๎าทรงธรรม
โดยตั้งขบวนจากองค๑การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก การแตํงกาย
ชุดปกติขาวใสํหมวก หรือชุดกากีคอพับ แขนยาว
จึงขอเชิญผู๎บริหารและสมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนตําบล
ทําเจ๎าสนุก กํานัน ผู๎ใหญํบ๎าน และประชาชนตําบลทําเจ๎าสนุก
ทุกทํานครับ เข๎ารํวมถวายเทียนจํานําพรรษา ประจําปี 2562
รับทราบ
ขอเชิญเข๎ารํวมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวิชรเกล๎าเจ๎าอยูํหัว
เพื่อให๎บริการและแก๎ไขปัญหาด๎านการเกษตรให๎เกษตรได๎อยํางรวดเร็ว
ทันตํอเหตุการณ๑ ทําให๎เกษตรกรมีรายได๎และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
โดยได๎กําหนดวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น.
ณ วัดบึง ตําบลวังแดง อําเภอทําเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1.คลินิกพืช จัดนิทรรศการเรื่อง ปุ๋ยสั่งตัด และมาตรการจํากัด
3 สาร พาราควอต ไกลโฟเซตและคลอร๑ไพริฟอส
2.คลินิกข๎าว จัดนิทรรศการพันธุ๑ข๎าวทําโดนัสจิ๋ว น้ําข๎าวกล๎องงอก
และไอศรีมข๎าวกล๎อง
3.คลินิกดิน นําน้ําหมักชีวภาพ จํานวน 500 ขวด และสารเรํง
พด.แจกจํายให๎แกํประชาชน
4.คลินิกปศุสัตว๑ จัดนิทรรศการเรื่อง ทําหมันสุนัขแมว(หากประชาชน
ทํานใดนําสุนัขละแมวมาทําหมัน ให๎งดอาหารมาด๎วย)
5.คลินิกประมง ตรวจวิเคราะห๑น้ํา คูํมือ และเอกสารการเลี้ยงสัตว๑น้ํา
6.คลินิกชลประทาน จัดนิทรรศการเรื่อง เปียกสลับแห๎ง/
การบริหารจัดการน้ํา
7.คลินิกบัญชี จัดนิทรรศการเรื่องบัญชีครัวเรือน/การออม

/8.คลินิก.....
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ที่ประชุม

8.คลินิกสหกรณ๑ จัดนิทรรศการ และการฝึกอาชีพ
9.คลินิกกฎหมาย จากสํานักงานปฏิรูปที่ดิน สอนฝึกอาชีพระยะสั้น
10.คลินิกหมํอนไหม มีน้ําหมํอน,ชาใบหมํอน และต๎นหมํอนแจกจําย
ให๎แกํประชาชน
11.คลินิกจัดการศัตรูพืช ตรวจวิเคราะห๑โรคพืช
12.คลินิกอื่น ๆ เป็นต๎น
รับทราบ

นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก
(นายจิรวัฒน๑ พิมพ๑สุวรรณ)

ครับในระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่น ๆ (ถ๎ามี) มีสมาชิกทํานใด
มีเรื่องแจ๎งให๎ทราบหรือไมํ ถ๎ามีไมํมีผลขอปิดประชุมครับ

ประธาน ฯ

กลําวปิดประชุมเวลา 12.40 น.

ปิดประชุม

เวลา 12.40 น.
(นางสาววีรยา จิตผํอง)
ผู๎จดรายงานการประชุม
(นายสุรพล บุญมี)
ผู๎ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมประจาเดือน สิงหาคม 2562
วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก
เมื่อถึงเวลา 10.00 น.

ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก
(นายสุรพล บุญมี)

ประธานที่ประชุม (นายจิรวัฒน๑ พิมพ๑สุวรรณ นายกองค๑การบริหารสํวน
ตําบลทําเจ๎าสนุก กลําวเปิดการประชุม เรียนประธานสภา
รองประธานสภา สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนทําเจ๎าสนุก
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- การประชุมหัวหน๎าสํวนราชการระดับอําเภอ
ประจําเดือนสิงหาคม 2562 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562
เวลา 09.30 น. ณ ห๎องประชุมอําเภอทําเรือ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง พิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่น ๆ (ถ๎ามี)
เรื่องการประชุมหัวหน๎าสํวนอําเภอทําเรือ ประจําเดือน
สิงหาคม 2562 ขอเชิญปลัดชี้แจงในรายละเอียดครับ
เรียนนายกองค๑การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก รองนายก
ประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิก ทุกทําน
ระเบียบวาระประชุมหัวหน๎าสํวนราชการประจําอําเภอ
ผู๎บริหารท๎องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ผู๎บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2562
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น
ณ ห๎องประชุมอําเภอทําเรือ ชั้น 2 อาคารที่วําการอําเภอทําเรือ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ขอขอบคุณการเข๎ารํวมกิจกรรม “จิตอาสาร เราทําความดีดว๎ ยหัวใจ”
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ วัดสวํางอารมณ๑ ตําบลบ๎านรํอม
- ขอเชิญรํวมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ซึ่ง กิจกรรมคล๎ายกับวันที่
28 กรกฎาคม 2562 คือ
- พิธีทําบุญตักบาตร พระสงฆ๑และสามเณร จํานวน 88 รูป
เวลา 07.00 น. และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ฯ
เวลา 09.00 น. โดยประมาณ
- พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
เวลา 78.30 น.
- กิจกรรมจิอาสาพัฒนาลําน้ํา คําคลอง จิตอาสาพัฒนาถนน
สายหลัก และจิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะเพื่อถวายพระราชกุศล
- การแก๎ไขปัญหาภัยพิบัติ ชุมชนวัดสะตือหากเกิดอุทกภัยสามารถ
ขนย๎ายได๎ และทําเรือยังยาดวิศวกรในการออกแบบระบายน้ํา
/- การแก๎ไขปัญหา.....
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- การแก๎ไขปัญหายาเสพติด ต๎องชํวยกันดําเนินการปูองกัน
- การคัดแยกขยะตามโครงการ “ทําเรือสะอาด”
โดยมีบันทึกข๎อตกลงในการดําเนินงาน
- การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน
การขับขี่จักรยานยนต๑ควรสวมหมวกกันน็อต
- กองทุนออมแหํงชาติ ตั้งเปูาไว๎หมูํบ๎านละ 20 คน
- เรื่องร๎องเรียน ขอให๎รับดําเนินการตรวจสอบข๎อเท็จจริง
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯ ครั้งที่ 7/2562
วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อติดตาม สืบเนื่อง
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา
4.1 การติดตามและรายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
- แนวทางการติดตามและประเมินผลการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน อําเภอทําเรือ
- แผนการออกประเมิน
4.2 การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตร ปี 2562
- เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนเกษตร
4.2.1 เกษตรรายเดิม แปลงเดิม ให๎ใช๎หลักฐานบัตร
ประจําตัวประชาชน , รูปถํายแปลงที่ปลูก โดยในรูปถํายต๎อง
ประกอบด๎วย เจ๎าของแปลง , ผู๎รับรอง และเกษตรกรข๎างเคียง
อยํางน๎อย 1 ทําน
4.2.2 เกษตรกรรายใหมํ หรือรายเดิม เพิ่มแผลงใหมํ
ให๎ใช๎บัตรประชาชน , หลักฐานการถือครองที่ดินตัวจริง หรือสําเนา
ที่มีการรับรองจากผู๎รอบครอง , รูปถํายแปลงที่ปลูกโดยในรูปถําย
ต๎องประกอบด๎วย เจ๎าของแปลง , ผู๎รับรอง และเกษตรกรแปลง
ข๎างเคียง อยํางน๎อย 1 ทําน
4.3 ผลการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข”
และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจาปี 2562
/- จังหวัด.....
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ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
ที่ประชุม

- จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แจ๎งให๎อําเภอทําเรือคัดเลือก
กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเดํนเพื่อเข๎ารํวมประกวดตามโครงการคัดเลือก
หมูํบ๎านเศรษฐกิจ พอเพียง “อยูํเย็น เป็นสุข” ดีเดํน และกิจกรรม
พัฒนาชุมชนดีเดํน และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเดํน ระดับจังหวัด
ประจําปี 2562 อําเภอทําเรือ พิจารณาคุณสมบัติสํงบ๎านทุํงนา
หมูํบ๎าน 7 ตําบลทําหลวง เข๎ารํวมประกวด จังหวัดแจ๎งผล
- ประเภทหมูํบานเศรษฐกิจพอเพียง “อยูํเย็น เป็นสุข”
ดีเดํน บ๎านทุํงนา หมูํที่ 7 ตําบลทําหลวง ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1
- ผู๎นําอาสาพัฒนาชุมชน (ผู๎นํา อช.) ขาย ดีเดํน
นายพันธกานต๑ ปทุมวัน ตําบลศาลาลอย ได๎รับรางวัลชมเชย
4.4 เชิญรํวมบริจาคโลหิต
ด๎วยเหลําการชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รํวมกับ
คณะแพทย๑พยาบาลโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการ
กิ่งกาชาดอําเภอทําเรือ และอําเภอทําเรือจัดให๎มีการรับบริจาคโลหิต
ครั้งที่ 3/2562 ในวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 ตั้งแตํเวลา
08.30 น. เป็นต๎นไป ณ หอประชุมอําเภอทําเรือ จึงขอความ
รํวมมือสํงข๎าราชการ/พนักงาน/เจ๎าหน๎าที่/สมาชิกกลุํมองค๑กรประจํา
หนํวยงาน/หนํวยงานละ 2 คน และขอความรํวมมือประชาสัมพันธ๑
ประกาศเสียงตามสาย/หอกระจายขําว ให๎ประชาชนทราบและรํวม
บริจาคโลหิตตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกลําว
4.5 การจัดกิจกรรม “วันกํานันผู๎ใหญํบ๎าน” ประจําปี 2562
ด๎วยกรมการปกครองแจ๎งวํา ตามที่กระทรวงมหาดไทย
ได๎ประกาศให๎วันที่ 10 สิงหาคมของทุกปี เป็น “วันกํานัน
ผู๎ใหญํบ๎าน” เพื่อเป็นเกียรติแกํสถาบันกํานัน ผู๎ใหญํบ๎านและแจ๎ง
จังหวัดพิจารณาคัดเลือกกํานัน ผู๎ใหญํบ๎าน แพทย๑ประจําตําบล
สารวัตรกํานัน และผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน เข๎ารับรางวัล ประจําปี
2562 จะจัดขึ้นในวันศุกร๑ที่ 9 สิงหาคม 2562
ในการประชุมหัวหน๎าสํวนราชการก็แจ๎งให๎ทราบเทํานี้ครับ
รับทราบ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
มีมติรับรองรายงานการประชุมประจาเดือน กรกฎาคม 2562
เมื่อคราววันที่ 8 กรกฎาคม 2562
/ระเบียบวาระที่ 3.....
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เรื่อง พิจารณา
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก
(นายสุรพล บุญมี)

นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก
(นายจิรวัฒน๑ พิมพ๑สุวรรณ)

สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก หมูํที่ 6
(นางนพวรรณ๑ พรหมนิมิตร)

สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก หมูํที่ 8
(นางดาหวัน ลายภูษา)
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก
(นายจิรวัฒน๑ พิมพ๑สุวรรณ)
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก
(นายสุรพล บุญมี)
สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก หมูํที่ 4
(นายอุดม สุขรัตน๑)
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก
(นายสุรพล บุญมี)
สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก หมูํที่ 4
(นายอุดม สุขรัตน๑)
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก
(นายจิรวัฒน๑ พิมพ๑สุวรรณ)
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก
(นายสุรพล บุญมี)
ที่ประชุม

เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)
แจ๎งเรื่องการโอนงบประมาณรายจํายประจําปี 2562
จะมีการโอนลดในการจัดซื้อรถรถยนต๑ เพื่อการดําเนินการ
เรื่องเสียงไร๎สาย , ทําทํอหมูํที่ 6 , ทําทํอลอดเหลี่ยม หมูํที่ 3
และดําเนินการําไฟฟูาประปา หมูํที่ 7
- แจ๎งสมาชิกสภา หมูํที่ 2 เรื่องทํอกําลังให๎ชํางดําเนินการให๎นะครับ
- แจ๎งสมาชิกสภา หมูํที่ 7 แจ๎งการดําเนินการประปา หมูํที่ 7
ดําเนินการแล๎ว ชํางดําเนินการมาจากโคราช งบประมาณตั้งไว๎
5,070,000.- บาท แล๎วประมูลไว๎ 4,200,000.- บาท
สํวนงบประมาณคงเหลือต๎องดําเนินการคืนเงินครับ
- ขอให๎องค๑การบริหารสํวนตําบลดําเนินการขอทางเข๎ากับเจ๏นิดา
เพราะวําประชาชนจะได๎เข๎าออกได๎บริเวณโกดังหน๎าบ๎านสมาชิกสภา
หมูํที่ 6 เพราะวําจะได๎ไมํต๎องอ๎อมเข๎าด๎านหลัง
- ขอยางมะตอยไปลงบริเวณศาลา SML หมูํที่ 6
- เสาหอกระจายขําว ของผู๎ใหญํบ๎าน ขอให๎นําลงด๎วยคํะ
เพราะวําชาวบ๎านกลัวจะล๎มทับหลังคาบ๎านคํะ
รับทราบ
- แจ๎งการถํายโอนโครงการทํอลอดเหลี่ยมหมูํที่ 2 โอนมาให๎
อบต.ทําเจ๎าสนุก ดูแล
- จัดวางผังเมืองบางพื้นที่ตําบลจําปา มาอยูํบริเวณทําเจ๎าสนุก
- ที่สาธารณะหลังโกดังบริเวณบ๎านนวลฉวี หมูํที่ 4 มีหรือไมํครับ
มีครับ
เพราะวําถ๎ามี คือหากหมูํบ๎านหรือ อบต.มีงบประมาณจะได๎ใช๎พื้นที่
ให๎เป็นประโยชน๑
ถ๎าให๎ดีหน๎าจะรางวัดจะได๎ทราบตําแหนํงที่แนํชัด
แจ๎งเรื่องการสมัครจิตอาสา ระหวํางวันที่ 1 - 10 ของทุกเดือน
จึงขอความรํวมมือทํานที่ยังไมํได๎สมัครสามารถได๎นะครับ
รับทราบ
/นายก.....

-5นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก
(นายจิรวัฒน๑ พิมพ๑สุวรรณ)

ครับในระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่น ๆ (ถ๎ามี) มีสมาชิกทํานใด
มีเรื่องแจ๎งให๎ทราบหรือไมํ ถ๎ามีไมํมีผลขอปิดประชุมครับ

ประธาน ฯ

กลําวปิดประชุมเวลา 11.10 น.

ปิดประชุม

เวลา 11.10 น.

(นางสาววีรยา จิตผํอง)
ผู๎จดรายงานการประชุม
(นายสุรพล บุญมี)
ผู๎ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมประจาเดือน กันยายน 2562
วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก
เมื่อถึงเวลา 10.00 น.

ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก
(นายสุรพล บุญมี)

ประธานที่ประชุม (นายจิรวัฒน๑ พิมพ๑สุวรรณ นายกองค๑การบริหารสํวน
ตําบลทําเจ๎าสนุก กลําวเปิดการประชุม เรียนประธานสภา
รองประธานสภา สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนทําเจ๎าสนุก
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- การประชุมหัวหน๎าสํวนราชการระดับอําเภอ
ประจําเดือนสิกันยายน 2562 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562
เวลา 09.30 น. ณ ห๎องประชุมอําเภอทําเรือ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง พิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่น ๆ (ถ๎ามี)
เรื่องการประชุมหัวหน๎าสํวนอําเภอทําเรือ ประจําเดือน
กันยายน 2562 ขอเชิญปลัดชี้แจงในรายละเอียดครับ
เรียนนายกองค๑การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก รองนายก
ประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิก ทุกทําน
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน๎าสํวนราชการประจําอําเภอ
ผู๎บริหารท๎องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ผู๎บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 9/2562
วันจันทร๑ที่ 1 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น.
ณ ห๎องประชุมอําเภอทําเรือ ชั้น 2 อาคารที่วําการอําเภอทําเรือ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ขอขอบคุณการเข๎ารํวมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562
- ขอขอบคุณการเข๎ารํวมกิจกรรม “จิตอาสา เราทําความดีด๎วยหัวใจ”
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ วัดเป็ดทอง หมูํที่ 3
ตําบลจําปา
- สาธารณสุขแจ๎งวําเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 มีผู๎ปุวยถํายเหลว
คลื่นไส๎ มารักษาที่โรงพยาบาลอําเภอทําเรือ พบผู๎ปุวย
27 สิงหาคม 2562 จํานวน 35 ราย สํวนใหญํกินหอยทราย
สาเหตุที่อุจจาระเหลวเพราะวํามีเชื่อแบคทีเรียทําให๎เกิดอาหารเป็นพิษ
- (ภัยแล๎ง) การแก๎ไขปัญหาภัยพิบัติ โดยรัฐบาลมีนโยบายแก๎ไขปัญหา ภัยแล๎ง
และอุทกภัย โดยจัดสรรงบประมาณจังหวัดละ 200 ล๎านบาท
โดยให๎หนํวยงานตรวจสอบปัญหาของพื้นที่ เชํน เรื่องของคูคลอง
แหลํงน้ําตําง ๆ เพื่อให๎สะดวกในการใช๎งานไมํวําจะเป็นเรื่องภัยแล๎ง
หรืออุทกภัย
/-การแก๎ไขปัญหา.....

-2- การแก๎ไขปัญหายาเสพติด พร๎อมบําบัดพื้นฟูชุมชนเข๎มแข็งจะทําให๎
ยาเสพติดลดลง
- การคัดแยกขยะตามโครงการ “ทําเรือสะอาด” ปัญหาขยะมีอาการ
ดําเนินการ 3 RS เพื่อลดปริมาณขยะในการลดปริมาณขยะ
- การดูแลความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย๑สิน (การสวมหมวกนิรภัย)
เพื่อให๎เป็นแบบอยํางทางอําเภอทําเรือขอความรํวมมือเจ๎าหน๎าที่
ที่มาติดตํออําเภอขอให๎สวมหมวกนิรภัย หากฝุาฝืนจะมีการตักเตือน
- กองทุนออมแหํงชาติ ขอขอบคุณกํานัน ผู๎ใหญํบ๎านที่ได๎เพิ่มยอดการ
สมัครสมาชิกกองทุนออมแหํงชาติ ซึ่งตอนนี้คิดเป็นร๎อยละ 40
- เรื่องร๎องเรียนขอให๎รับเรื่องพร๎อมดําเนินการ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรางานการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมหัวหน๎าสํวนราชการ หัวหน๎า
หนํวยงานรัฐวิสาหกิจ ฯ ครั้งที่ 8/2562 วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม
2562
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพือ่ ติดตาม สืบเนื่อง
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา
4.1 การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 2562
สถานที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
1.เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม สามารถแจ๎งปรับปรุงได๎ที่
- สํานักงานเกษตรอําเภอทําเรือ
- อาสาสมัครเกษตรหมูํบ๎าน (อกม.)
- การใช๎โทรศัพท๑มือถือ (สมาร๑ทโฟน) เกษตรสามารถแจ๎งขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรผําน DOAE Farmbook Application
ได๎ด๎วยตนเอง
2. เกษตรกรรายเดิม แตํเพิ่มแปลงใหมํ หรือเกษตรกรรายใหมํ
- ให๎ยื่นเอกสารที่สํานักงานเกษตรอําเภอทําเรือ หากมีแปลง
ที่ทํากิจกรรมการเกษตรหลายพื้นที่ หลายอําเภอ ให๎ยื่นที่สํานักงาน
เกษตรอําเภอที่ตั้งแปลงหลัก
เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน ฯ
1. เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม ให๎ใช๎หลักฐานบัตร
ประจําตัวประชาชน , รูปถํายแปลงที่ปลูก โดยในรูปถํายต๎อง
ประกอบด๎วย เจ๎าของแปลง , ผู๎รับรอง และเกษตรกรข๎างเคียงอยําง
น๎อย 1 ทําน
/-เกษตร....
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ที่ประชุม

2. เกษตรกรรายใหมํ หรือรายเดิม เพิ่มแปลงใหมํ ให๎ใช๎
บัตรประชาชน , หลักฐานการถือครองที่ดินตัวจริง หรือสําเนาที่มี
การรับรองจากผู๎ครอบครอง , รูปถํายแปลงที่ปลูก โดยในรูปถํายต๎อง
ประกอบด๎วย เจ๎าของแปลง , ผู๎รับรอง และเกษตรการแปลง
ข๎างเคียง อยํางน๎อย 1 ทําน
4.2 มาตรการจํากัดการใช๎สาร 3 สาร (พาราควอต ไกลโฟเซต
และคลอร๑ไพริฟอส) (มีผลบังคับใช๎วันที่ 20 ตุลาคม 2562)
- สําหรับมาตรการจํากัดการใช๎สารเคมีทั้ง 3 ชนิด ได๎กําหนดพืชที่
ให๎ใช๎พาราควอต และไกลโฟเซต เฉพาะเพื่อกําจัดวัชพืชในการปลูก
อ๎อย ยางพารา ปาล๑มน้าํ มัน มันสําปะหลัง ข๎าวโพด และไม๎ผลเทํานัน้
สํวนคลอร๑ไพริฟอส ให๎ใช๎เฉพาะกําจัดแมลงในการปลูกไม๎ดอก พืชไรํ
และเพื่อกําจัดหนอนเจาะลําต๎นในไม๎ผล รวมทั้งได๎กําหนดพื้นที่
ห๎ามใช๎สารเคมีทั้ง 3 ชนิด โดยห๎ามใช๎ในพื้นที่ปลูกพืชผักหรือพืช
สมุนไพร พื้นที่ต๎นน้ํา และพื้นที่สาธารณะแตํมีข๎อยกเว๎นสําหรับ
หนํวยงานราชการ
ผู๎ใช๎ (เกษตรกร)
1. ต๎องขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมสํงเสริมการเกษตร
2. จะต๎องผํานการอบรมและหรือผํานการทดสอบตามหลักสูตร
ที่กําหนด
3. ซื้อสารเคมีตามชนิด และปริมาณที่ได๎สิทธิ์ที่กําหนดตามชนิดพืชที่ปลูก
4. ในการผสมและฉีดพํนสาร ต๎องใช๎เครื่องมืออุปกรณ๑การพํน และ
สวมใสํอุปกรณ๑ปูองกัน อันตรายที่เหมาะสม
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)
5.1 พิธีเจริญพระพุทธมนต๑เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระเจ๎าอยูํหวั และสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
ในวันที่ 28 กันยายน 2562 ณ วัดสะตือ ตําบลทําหลวง
เวลา 16.00 น.
.ในการประชุมหัวหน๎าสํวนราชการมีเรื่องแจ๎งให๎ทราบเทํานี้ครับ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
ที่ประชุม

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
มีมติรับรองรายงานการประชุมประจาเดือน สิงหาคม 2562
เมื่อคราววันที่ 7 สิงหาคม 2562

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง พิจารณา
- ไม่มี /ระเบียบ.....

-4ระเบียบวาระที่ 4
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก
(นายจิรวัฒน๑ พิมพ๑สุวรรณ)

สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก หมูํที่ 3
(นางอิงอร สุขสถาน)
รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก
(นายวินัย แก๎วโรจน๑)
สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก หมูํที่ 8
(นางดาหวัน ลายภูษา)
รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก
(นายวินัย แก๎วโรจน๑)
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก
(นายจิรวัฒน๑ พิมพ๑สุวรรณ)
ที่ประชุม
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก
(นายสุรพล บุญมี)
สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก หมูํที่ 1
(นางอัจฉรา ยิ้มนิล)
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก
(นายสุรพล บุญมี)
ที่ประชุม
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก
(นายจิรวัฒน๑ พิมพ๑สุวรรณ)

เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)
แจ๎งเรื่องการลอกคลองตามที่กํานันตําบลทําเจ๎าสนุก ขอความรํวมมือ
ให๎ชํางดําเนินการประมาณราคาพร๎อมสํงเรื่องให๎กับอําเภอทราบ
สํวนในเรื่องของการลองคลอง 4 จุด งบประมาณได๎มาก็ดําเนินการได๎
เพราะวําอําเภอเป็นผู๎ดําเนินการ
ขอให๎ดําเนินการบริเวณโค๎งบ๎านยายหรํายด๎วยได๎ไหม
แจ๎งเรื่องการลอกคลองหลังบริษัทพรวิไล ทางผู๎จัดการบอกให๎
ดําเนินการได๎เลย
บริเวณนั้นไมํแนํใจวําเป็นพื้นที่ของศาลาลอยหรือไมํ ลองตรวจสอบ
กํอนนะคํะ
ไมํใชํครับ เพราะวําลอกคลองบริเวณสายในครับ เป็นเขตพื้นที่
ของทําเจ๎าสนุกครับ
บริเวณที่สมาชิก หมูํที่ 8 กลําวขึ้นนั้น นายก อบต.ศาลาลอยแจ๎งไป
นะครับนําจะดําเนินการถึงบริเวณชมดาวครับ
รับทราบ
แจ๎งการซํอมแซม 2 หลัง ๆ ละ 20,000.- บาท
ถ๎าปลูกในที่ดินสาธารณะได๎ไหมคํะ
ไมํได๎กําหนดไว๎นะครับ มีสมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก
ทํานมีจะเสนอก็เชิญนะครับเพราะวําจะต๎องดําเนินการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณครับ
มีมติเสนอให้หมู่ที่ 6 จานวน 2 หลัง
แจ๎งการทอดผ๎าปุาเพื่อจัดซื้อที่ดินทางเข๎าวัดมะขามโพลง
เมื่อวันเสาร๑ที่ 31 สิงหาคม 2562 ได๎ยอดเงินรวมทั้งสิ้น
375,635.- บาท และได๎ดําเนินการสํงเงินให๎กับเจ๎าของที่
เรียบร๎อยแล๎วเป็นจํานวนเงิน 375,000.- บาท และในสํวนเงิน
ที่เหลือจํานวน 635.- บาทก็ยกให๎วัดไปแล๎ว และยังขาด
งบประมาณอีก 125,000.- บาท เนื่องจากเจ๎าของที่ดินขาย
ให๎ในราคา 500,000.- บาท
- แจ๎งประปาหมูํที่ 7 ใกล๎จะดําเนินการแล๎วเสร็จสํวนบริเวณไหน
ที่เป็นหลุด ก็ให๎ผู๎รับจ๎างดําเนินการนําหินคลุกมาลงได๎ครับ
/-แจ๎งประปา.....
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ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก
(นายสุรพล บุญมี)

นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก
(นายจิรวัฒน๑ พิมพ๑สุวรรณ)
สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก หมูํที่ 7
(ร.ท.ชํานาญ รักษารักษ๑)
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก
(นายจิรวัฒน๑ พิมพ๑สุวรรณ)
ที่ประชุม
รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก
(นายวินัย แก๎วโรจน๑)

สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก หมูํที่ 5
(นางสาวเสาวลักษณ๑ โพธิ์รุกข๑)
สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก หมูํที่ 6
(นางนพวรรณ๑ พรมนิมิตร)
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก
(นายจิรวัฒน๑ พิมพ๑สุวรรณ)
รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก
(นายวินัย แก๎วโรจน๑)

- ที่ดินปูาแพร ได๎ดําเนินยกเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน๑เรียบร๎อย
แล๎วคับ
ในสํวนเรื่องของที่ดินสาธารณะประโยชน๑นั้นจะต๎องมีการรางวัดที่ดิน
แล๎วจะแบํงเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน๑จะมีคํารางวัดประมาณ
3,000 กวําบาท คําโอน 20 บาท สํวนที่ดินขอปูากลอย
ก็อาจมีการดําเนินการในลักษณะเดียวกัน
200 ตารางวา ของปูากลอย สามพร 33 ตารางวา
รวมเป็น 2 งาน 53 ตารางวา
ขอเสนอให๎ดําเนินการทําถนนเส๎นใหมํเข๎าไปเลยดีกวําไหม
จะได๎ไมํต๎องไปซื้อที่ดินเพิ่มอีก ตรงบริเวณที่เข๎าวัด
ได๎รับถ๎ายังไงเดี๋ยวพิจารณากันใหมํได๎ครับ หรือจะดําเนินการวัดที่ดิน
กันใหมํ แล๎วให๎ชํางประมาณราคากันใหมํได๎
รับทราบ
ตามทีร่ องปลัดแจ๎งวํา นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา
ขอเชิญรับวัสดุอุปกรณ๑ในโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนโดยการจัดการของเสียเหลือศูนย๑ ประจําปี 2562
วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ตั้งแตํเวลา 09.30 – 11.00 น.
ณ อาคารอํานวยการภายในพระราชนุสาวรีย๑
สมเด็จพระสุริโยทัย (ทุํงมะขามหยํอง) ตําบลบ๎านใหมํ
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งได๎ดําเนินการรับวัสดุอุปกรณ๑มาเรียบร๎อยแล๎ว โดยมีถังน้ําหมัก
จํานวน 20 ชุด จึงขออนุญาตลงไว๎หมูํที่ 2 นะครับ
และวันอาทิตย๑นี้ จะดําเนินการแจกจํายนะครับ
- ได๎รับแจ๎งจากธนาคาร ธกส. แจ๎งวําบัตรประชารัฐจะมีการหมดอายุ
แล๎วจะมีการสํารวจใหมํ พร๎อมดําเนินการใหมํในเรื่องบัตรประชารัฐ
มีการแจ๎งให๎โหลดแอปให๎ลงทะเบียน แล๎วจะโอนเงินเข๎าแอป
เพื่อให๎ไปช๏อปแล๎วจะหักเงิน
ขอตามเรื่องการบริจาคทางเข๎าหมูํบ๎าน
ในเรื่องของการขอที่ดินแปลงดังกลําว คือ ได๎ไปสอบถามเจ๎าของที่ดิน
ได๎คําตอบวําขอรางวัดที่ดินให๎เรียบร๎อยกํอนครับ
- มีประชาชนตําบลบ๎านรํอมจะขอขยายทํอประปาจาก อบต.ทําเจ๎าสนุก
เพื่อขอให๎น้ําประปา
- สอบถามเรื่องการตัดต๎นไม๎สรุปเค๎าจะดําเนินการอยํางไรครับ
/ประธาน.....

-6 ประธานสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก
(นายสมศักดิ์ ตระกรุดแก๎ว)
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก
(นายสุรพล บุญมี)

ที่ประชุม

ได๎สอบถามคนที่อาสามาตัดต๎นไม๎แล๎ว บอกวําจะดําเนินการตัดแตํ
ต๎นไมํใหญํ
- แจ๎งการไปประชุมเรื่องการเลือกตั้ง หลักการสมัครเพิ่ม เชํน
ต๎องมีใบในการยื่นเสียภาษีย๎อนหลัง 3 ปี เป็นต๎น สํวนใน
เรื่องคุณสมบัติ เชํน มีคดีติดตัวหรือไมํ
- แจ๎งความคืบหน๎ากลุํมเศรษฐกิจชุมชน ที่ประชุมมีมติให๎ของเชิญ
ประธานกลุํมมาคุยในรายละเอียดเพื่อหาข๎อสรุปครับ
- ขอเชิญเข๎ารํวมโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมคณะผู๎บริหาร
สมาชิกองค๑การบริหารสํวนตําบล พนักงานข๎าราชการ ลูกจ๎างประจํา
และพนักงานจ๎าง ประจําปีงบประมาณ 2562 วันที่ 17 กันยายน
2562 ณ วัดตําหนักพระเจ๎าทรงธรรม เวลา 08.30 น.
แตํงกายชุดขาว
รับทราบ

สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก หมูํที่ 4
(นายอุดม สุขรัตน๑)
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก
(นายจิรวัฒน๑ พิมพ๑สุวรรณ)

สอบถามวัตถุอันตราย คือ ยาฆ๐าหญ๎า มีความผิดไหม
วํามีวัตถุในการครอบครอง ฝากปลัดหาคําตอบให๎ด๎วยครับ
ครับในระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่น ๆ (ถ๎ามี) มีสมาชิกทํานใด
มีเรื่องแจ๎งให๎ทราบหรือไมํ ถ๎ามีไมํมีผลขอปิดประชุมครับ

ประธาน ฯ

กลําวปิดประชุมเวลา 12.00 น.

ปิดประชุม

เวลา 12.00 น.

(นางสาววีรยา จิตผํอง)
ผู๎จดรายงานการประชุม
(นายสุรพล บุญมี)
ผู๎ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมประจาเดือน ตุลาคม 2562
วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก
เมื่อถึงเวลา 10.00 น.

ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก
(นายสุรพล บุญมี)

ประธานที่ประชุม (นายจิรวัฒน๑ พิมพ๑สุวรรณ นายกองค๑การบริหารสํวน
ตําบลทําเจ๎าสนุก กลําวเปิดการประชุม เรียนประธานสภา
รองประธานสภา สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนทําเจ๎าสนุก
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- การประชุมหัวหน๎าสํวนราชการระดับอําเภอ
ประจําเดือนตุลาคม 2562 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562
เวลา 09.30 น. ณ ห๎องประชุมอําเภอทําเรือ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง พิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่น ๆ (ถ๎ามี)
เรื่องการประชุมหัวหน๎าสํวนอําเภอทําเรือ ประจําเดือน
ตุลาคม 2562 ขอเชิญปลัดชี้แจงในรายละเอียดครับ
เรียนนายกองค๑การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก รองนายก
ประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิก ทุกทําน
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน๎าสํวนราชการประจําอําเภอ
ผู๎บริหารท๎องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ผูบ๎ ริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 10/2562
วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น.
ณ ห๎องประชุมอําเภอทําเรือ ชั้น 2 อาคารที่วําการอําเภอทําเรือ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
* แนะนําตัวข๎าราชการย๎ายมาดํารงตําแหนํงใหมํ
- นายชนะพล บุญเกํา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
พิเศษผู๎ชํวยกลุํมงานสํงเสริม มาจากจังหวัดสมุทรสาคร
- นายธิปติ ภัทรนาวิก ปลัดอําเภอ ย๎ายมาจากอําเภอ
บางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- นายเกตุโสภณ ธํารงอภิชาตกุล ปลัดอําเภอ ย๎ายมาจาก
อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1. (ภัยแล๎ง) การแก๎ไขปัญหาภัยพิบัติ ขอให๎ดําเนินการเตรียมความพร๎อม
รับสถานการณ๑ภัยแล๎ง
2. การแก๎ไขปัญหายาเสพติด
3. การคัดแยกขยะตามโครงการ “ทําเรือสะอาด” ด๎วยอําเภอทําเรือ
ได๎กําหนดการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”
ประจําปี 2562 ในวันศุกร๑ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น.
ณ ห๎องประชุมอําเภอทําเรือ ทางองค๑การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก
ได๎เข๎ากิจกรรมดังกลําว โดยมีรองนินัย แก๎วโรจน๑ นายคมสัน เทียนดี
ปลัด รองปลัด หัวหน๎าสํานักปลัด เข๎ารํวมกิจกรรมครั้งนี้
/4. การดูแล.....

-24. การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน (การสวมหมวกนิรภัย)
โดยขอให๎แนวทางให๎วําทํานใดจะติดตํอที่อําเภอขอความรํวมมือให๎ใสํหมวก
นิรภัยทุกครั้ง พร๎อมขอความรํวมมือจากโรงเรียนขอให๎ผู๎ปกครองที่ไปสํง
บุตรหลานก็ขอความรํวมมือให๎ใสํหมวกนิรภัยด๎วย
5. กองทุนการออมแหํงชาติ ได๎ดําเนินการรับสมัครได๎เพิ่มมากขึ้น
เรื่อย ๆ
6. เรื่อง ร๎องเรียน ขอให๎เรํงรัดดําเนินการให๎เรียบร๎อย
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯ ครั้งที่ 9/2562 วันจันทร์ที่
2 กันยายน 2562
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อติดตาม สืบเนื่อง
- ไม่มีระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา
4.1 มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้”
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562
เห็นชอบมาตรการกระตุ๎นการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ
ในสํวนของมาตรการสํงเสริมการทํองเที่ยวในประเทศ “ชิมช๎อปใช๎”
โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อสํงเสริมการทํองเที่ยวในประเทศและสนับสนุน
การใช๎จํายผํานระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส๑โดยภาครัฐ
(g-wallet)
กลุํมที่ 1 คือ ผู๎ประกอบการ/การร๎านค๎า ที่เป็นจุดให๎บริการ
ในแตํละจังหวัดสามารถลงทะเบียนได๎ระหวํางวันที่ 28 สิงหาคม
2562-20 กันยายน 2562 ณ สํานักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศ
กลุํมที่ 2 คือ ประชาชน เปูาหมายผู๎ลงทะเบียนใช๎สิทธิจํานวน
10 ล๎านคน จํากัด การลงทะเบียนจํานวน 1 ล๎านคนตํอวัน
สามารถลงทะเบียนในวันที่ 23 กันยายน 2562-15 พฤศจิกายน
2562
ขึ้นตอนการลงทะเบียน
1. ลงทะเบียนผํานเว็บไซต๑ www.ชิมช๎อปใช๎.com
2. อายุ 18 ปีบริบูรณ๑ขึ้นไปวันลงทะเบียน
3. โทรศัพท๑มือถือ Snart phone และเครือขํายอินเทอร๑เน็ต
เพื่อโหลดแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง”
/4.e-mail.....

-34. e-mail เพื่อรับแจ๎งผลการลงทะเบียน
5. ระบุจังหวัดสําหรับเดินทางไปทํองเที่ยวหรือใช๎จํายเงิน 1 จังหวัด
เมื่อลงทะเบียน ภายใน 3 วัน จะได๎รับ SMS แจ๎งเพื่อทําการ
ดาว๑นโหลดแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง
- สิทธิเป๋าตังชํอที่ 1 ได๎รับเงิน 1,000.- บาท
ต๎องใช๎ภายใน 14 วัน นับตัง้ แตํวันที่ได๎รับแจ๎ง
- สิทธิเป๋าตังชํอที่ 2 สามารถเติมเงินได๎เองและ
ใช๎จํายภายใน 30 พฤศจิกายน 2562 เมื่อใช๎จํายเงินจะได๎
Cash back คืน 15% วงเงิน 30,000.- บาท
(ไมํเกิน 4,500.- บาท) ภายในเดือนธันวาคม 2562
4.2 พิธีเจริญพระพุทธมนต๑เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
ในวันจันทร๑ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ วัดสะตือ
ตําบลทําหลวง
4.3 การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(พ.ศ. 2561-2565) (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2564) และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ประเด็นการพัฒนาที่ 1)
- ด๎วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได๎ดําเนินโครงการจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ. 2561 – 2565)
(ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดพระนคศรีอยุธยา โดยมี
วัตถุประสงค๑เพื่อศึกษา วิเคราะห๑ และทบทวนข๎อมูลด๎านศักยภาพ
ตําแหนํงยุทธศาสตร๑ ผลการดําเนินงาน และแนวโน๎มของ
สถานการณ๑ในอนาคต เพื่อจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวนปี
พ.ศ. 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 โดยมุํงเน๎นการจัดทําโครงการ/กิจกรรมให๎มีความ
สอดคล๎องเชื่อมโยงตั้งแตํนโยบายแผนพัฒนาในระดับตําง ๆ
และข๎อเท็จจริงของพื้นที่แบํงออกเป็น 3 ประเด็น ประเด็น
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาคุณภาพการทํองเที่ยวและการบริการ
สูํมาตรฐานสากล
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใช๎นําอยูํ
/ประเด็น.....

-4ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาการผลิตภาคเกษตรอุตสาหกรรม
การค๎าและบริการ โดยใช๎นวัตกรรมและภูมิปัญญาสร๎างสรรค๑
โดยขอให๎จัดทําโครงการตามแบบฟอร๑มที่แนบมาด๎วย สํงให๎อําเภอ
ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2562
4.4 การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562
- เกษตรอําเภอทําเรือ แจ๎งวําเกษตรในตําบลจําปา และตําบลทําเจ๎าสนุก
มาขึ้นทะเบียนน๎อย จึงขอให๎ประชาสัมพันธ๑ตํอไป
- ธนาคาร ธกส. แจ๎งวํา เงินชํวยเหลือคําเก็บเกี่ยว ไรํละ 500 บาท
จะสํงรายขื่อในไลน๑ผู๎นําอําเภอ สํวนการประกันราคาข๎าว ยังมี
หลักเกณฑ๑ไมํชัดเจน ขอให๎เก็บใบชั่งไว๎
1. เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม สามารถแจ๎งปรับปรุงได๎ที่
- สํานักงานเกษตรอําเภอทําเรือ
- อาสาสมัครเกษตรหมูํบ๎าน (อกม.)
- การใช๎โทรศัพท๑มือถือ (สมาร๑ทโฟน) เกษตรสามารถ
แจ๎งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผําน DOAE Farmbook Application
ได๎ด๎วยตนเอง
2. เกษตรกรรายเดิม แตํเพิ่มแปลงใหมํ หรือเกษตรรายใหมํ
2.1 ให๎ยื่นเอกสารที่สํานักงานเกษตรอําเภอทําเรือ
หากมีแปลงที่ทํากิจกรรมการเกษตรหลายพื้นที่ หลายอําเภอ
ให๎ยื่นที่สํานักงานเกษตรอําเภอที่ตั้งแปลงหลัก
2.2 เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน ฯ
- เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม ให๎ใช๎หลักฐาน
บัตรประจําตัวประชาชน , รูปถํายแปลงที่ปลูก โดยในรูปถําย
ต๎องประกอบด๎วย เจ๎าของแปลง , ผู๎รับรอง และเกษตรกรข๎างเคียง
อยํางน๎อย 1 ทําน
- เกษตรรายใหมํ หรือรายเดิม เพิ่มแปลงใหมํ
ให๎ใช๎บัตรประชาชน , หลักฐานการถือครองที่ดินตัวจริง
หรือสําเนาที่มีการรับรองจากผู๎ครอบครอง , รูปถํายแปลงที่ปลูก
โดยในรูปถํายต๎องประกอบด๎วย เจ๎าของแปลง , ผู๎รับรอง และ
เกษตรกรแปลงข๎างเคียงอยํางน๎อย 1 ทําน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)
- สถานีตํารวจภูธร (ปากทํา) แจ๎งเรื่องเด็กแว็นซ๑ ทางสํานักงาน
ตําบลมีนโยบายจะดําเนินการให๎เด็ดขาด จะดําเนินคดีกับกับ
ผู๎ปกครองด๎วย และมีการให๎รางวัลกับผู๎ที่แจ๎งเบาะแส
จึงขอให๎ชํวยกันดูแลบุตรหลานให๎ดี
/-สัสดี.....
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ที่ประชุม

- สัสดีอําเภอทําเรือ แจ๎งเรื่อง การขึ้นบัญชี จะต๎องทําในระบบ
ผู๎ที่เกิดปี 2545 มีจํานวน 263 คน แตํมีมาลงบัญชี
แคํ 35 คน จึงขอความรํวมมือแจ๎งประชาสัมพันธ๑ด๎วย
ผู๎ที่เกิดปี 2542 จะได๎รับหมายเรียก ปี 2563
- หัวหน๎าสถานีอุตุ ฯ แจ๎งเรื่องขณะนี้น้ําน๎อยมาก เมื่อวาน
อุณภูมิ36 องศา ซึ่งปกติ ชํวงเวลานี้จะอุณหภูมิไมํสูงขนาดนี้
ทิศทางของลมเปลี่ยนไปเป็นสัญญาณวํา ฤดูฝนกําลังจะหมดไป
ปริมาณน้ําในเขื่อนตําง ๆ มีเพียงแคํ บริโภค อุปโภค ซึ่งอาจ
ขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร
- ปศุสัตว๑ แจ๎งเรื่องสัตว๑ปลอดโรค คนปลอดภัย ในปี 2563
จะต๎องปลอดโรคพิษสุนัขบ๎า ซึ่งปศุสัตว๑จะทําแผนการดําเนินงาน
ทําหมั่นแคํ 3 ครั้ง และจังหวัดขอให๎ท๎องถิ่น ตั้งงบประมาณในการ
ทําหมันสุนัข งบประมาณ 42,000.- บาท จะทําหมัน ได๎
ประมาณ 30 ตัว (เอกชน)
- ปลัดอําเภอ แจ๎งวํานายอําเภอฝากเรื่องการประดับธง เนื่องด๎วย
ปีนี้เป็นปีมหามงคล ถ๎าหนํวยงานใดธง ฯ ชํารุด ขอให๎ปรับปรุงด๎วย
- ปลัดอาวุโส แจ๎งวํานายอําเภอรับเป็นเจ๎าภาพทอดกฐิน ณ วัดถลุง
เหล็ก ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ขอเชิญทุกหนํวยงานรํวมงาน
ทําบุญ และขอรับซองคืน ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2563
แนวทางจัดกิจกรรม วันที่ 13 และวันที่ 23 ตุลาคม ยังไมํมี
หนังสือสั่งการที่ชัดเจน หากมีความชัดเจนแล๎วจะรีบแจ๎งให๎ทราบ
- ปลัดฝุายทะเบียน ฯ การเรื่องการสมัครจิตอาสา ขณะนี้กําลัง
ตรวจสอบคุณสมบัติผู๎สมัคร หากเรียบร๎อยแล๎ว จะนัด วัน เวลาใน
การสํงมอบผ๎าพันคอ และยังรับสมัครจิตอาสา ระหวํางวันที่ 1 10 ของทุกเดือน
ในเรื่องการประชุมหัวหน๎าสํวนราชการมีเรื่องแจ๎งให๎ทราบเทํานี้ครับ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
ที่ประชุม

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
มีมติรับรองรายงานการประชุมประจาเดือน กันยายน 2562
เมื่อคราววันที่ 6 กันยายน 2562

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง พิจารณา
- ไม่มี -

/ระเบียบ.....

-6ระเบียบวาระที่ 4
สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก หมูํที่ 1
(นางอัจฉรา ยิ้มนิล)
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก
(นายจิรวัฒน๑ พิมพ๑สุวรรณ)
สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก หมูํท่ี 4
(นายอํานวย ศรีสวัสดิ์)
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก
(นายจิรวัฒน๑ พิมพ๑สุวรรณ)
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก
(นายสุรพล บุญมี)

สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก หมูํที่ 4
(นายอุดม สุขรัตน๑)

นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก
(นายจิรวัฒน๑ พิมพ๑สุวรรณ)

ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก
(นายสุรพล บุญมี)
ที่ประชุม
สมาชิกสภา อบต. ทําเจ๎าสนุก หมูํที่ 6
(นายสุชาติ เชียงทอง)
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก
(นายจิรวัฒน๑ พิมพ๑สุวรรณ)

เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)
ขอเสนอให๎องค๑การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุกดําเนินการจัดพิธี
บวงสรวงพระเจ๎าทรงธรรมคํะ
ครับจะให๎เจ๎าหน๎าที่ศึกษาระเบียบพร๎อมดําเนินการตํอไปครับ
ขอตามเรื่องการดําเนินการซํอมแซมไฟฟูาบริเวณทางเข๎าวัดสฎางค๑
เพราะวําเป็นความดูแลของ อบจ. ซึ่งได๎แจ๎งไปนานแล๎วแตํยังไมํได๎
รับการแก๎ไข
รับทราบครับ แจ๎งกองชํางดําเนินการตามเรื่องให๎ครับ
แจ๎งการดําเนินการจัดทําภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง ทางที่ดินและ
กรมธนารักษ๑จะตีราคาการเสียภาษี สํวนองค๑การบริหารสํวนตําบล
บ๎านรํอมแจ๎งวําบํอไกํเป็นพื้นที่ของตําบลบ๎านรํอมจะดําเนินการเข๎า
ตรวจสอบพื้นที่แตํเจ๎าของที่ดินไมํให๎เข๎าสํารวจเพราะวําหัวโฉนดที่ดิน
เป็นตําบลทําเจ๎าสนุก แล๎วที่หัวโฉนดเป็นตําบลทําเจ๎าสนุก
บํอไกํก็ต๎องเป็นแนวเขตของตําบลทําเจ๎าสนุก
ในบริเวณโรงชิม (บริษัท กสิสุรีย๑ จํากัด) เมื่อกํอนอยูํในเขตตําบลทําเจ๎าสนุก
แตํมีข๎อจํากัดความวําถ๎าไมํอยูํนอกเขตก็จะไมํสามารถใช๎น้ําประปาได๎
แล๎วเมื่อกํอนทาง อบต.ทําเจ๎าสนุก ระบบน้ําประปาก็ยังไมํมี
ความสามารถที่จะจํายประปาไปถึงบริเวณดังกลําวได๎ ก็มีเลยมีพื้นที่
บางสํวนไปอยูํในเขตของเทศบาลครับ
โรงชิม (บริษัท กสิสุรีย๑ จํากัด) ยังมีพื้นที่บางสํวนที่อยูํในเขตทําเจ๎าสนุก
เสียภาษีตํอปีประมาณ 200,00.- กวําบาท และพื้นที่สํวนใหญํ
อยูํในความรับผิดชอบของเทศบาล เสียภาษีตํอปีอยูํประมาณ
300,00.- กวําบาท เมื่อกํอนหมูํบ๎านถนอมศรีก็เป็นตําบลจําปา
แตํตอนนี้ทวงคืนมาพร๎อมเป็นของเทศบาลตําบลแล๎ว
มีบางกรณีคือหัวโฉนดอยูํในเขตตําบลทําเจ๎าสนุก แตํบ๎านเลขที่
อยูํในตําบลข๎างเคียงก็มีครับ
รับทราบ
ได๎รับแจ๎งจากครูวิรัตน๑ จําปานาค ขอให๎ดําเนินการตัดต๎นไม๎ดว๎ ย
- ดําเนินการแล๎วครับเพราะวํามีการลอกคลองรถแบ็คโฮก็ได๎ดําเนินการ
ตัดต๎นไม๎ไปด๎วย
- สอบถามสมาชิก หมูํที่ 7 ต๎นไม๎ทางเข๎าวัดอยูํในพื้นที่หลวงหรือไมํครับ
เพื่อมีการขยายทางเข๎าวัดมะขามโพลง
/สมาชิก.....

-7สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก หมูํที่ 7
(ร.ท.ชํานาญ ระษารักษ๑)
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก
(นายจิรวัฒน๑ พิมพ๑สุวรรณ)
สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก หมูํที่ 4
(นายอํานวย ศรีสวัสดิ์)
สมาชิกสภา อบต. ทําเจ๎าสนุก หมูํที่ 6
(นางนพวรรณ๑ พรมนิมิตร)
สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก หมูํที่ 4
(นายอุดม สุขรัตน๑)
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก
(นายสุรพล บุญมี)

อยูํในที่หลวงครับ
ทางเข๎าวัดสฎางค๑ก็เชํนกันแคบขยายไมํออก
สํวนใหญํเป็นบ๎านประชาชน แล๎วทํารั้วติดถนนจึงขยายทางเข๎าได๎
คือเมื่อกํอนปลูกไมํมีการวางผังกํอนที่จะปลูก เหมือนของปลูกบ๎าน
เสา 6 ต๎น 9 ต๎น พอปลูกไปก็รุกมาถึงถนนกันเลย
ผังเมืองมาดําเนินการเมื่อไมํกี่ปีนี้เอง

ที่ประชุม

ขอเชิญรํวมทําบุญถวายผ๎าพระกฐินพระราชทานของ
กรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น ประจําปี 2562
ณ วัดกลาง พระอารามหลวง ตําบลในเมือง อําเภอเมืองบุรีรัมย๑
จังหวัดบุรีรัมย๑ ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 252 เวลา 10.00 น.
รับทราบ

นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก
(นายจิรวัฒน๑ พิมพ๑สุวรรณ)

ครับในระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่น ๆ (ถ๎ามี) มีสมาชิกทํานใด
มีเรื่องแจ๎งให๎ทราบหรือไมํ ถ๎ามีไมํมีผลขอปิดประชุมครับ

ประธาน ฯ

กลําวปิดประชุมเวลา 11.30 น.

ปิดประชุม

เวลา 11.30 น.
วีรยา จิตผํอง
(นางสาววีรยา จิตผํอง)
ผู๎จดรายงานการประชุม
สุรพล บุญมี
(นายสุรพล บุญมี)
ผู๎ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมประจาเดือน พฤศจิกายน 2562
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก
เมื่อถึงเวลา 10.00 น.

ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก
(นายสุรพล บุญมี)

ประธานที่ประชุม (นายวันชัย หิรัญอนันต๑สุข รอง นายกองค๑การบริหารสํวน
ตําบลทําเจ๎าสนุก กลําวเปิดการประชุม เรียนประธานสภา
รองประธานสภา สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนทําเจ๎าสนุก
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- การประชุมหัวหน๎าสํวนราชการระดับอําเภอ
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2562 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
เวลา 09.30 น. ณ ห๎องประชุมอําเภอทําเรือ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง พิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่น ๆ (ถ๎ามี)
เรื่องการประชุมหัวหน๎าสํวนอําเภอทําเรือ ประจําเดือน
พฤศจิกายน 2562 ขอเชิญปลัดชี้แจงในรายละเอียดครับ
เรียนนายกองค๑การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก รองนายก
ประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิก ทุกทําน
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน๎าสํวนราชการประจําอําเภอ
ผู๎บริหารท๎องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ผูบ๎ ริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 11/2562
วันศุกร๑ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น.
ณ ห๎องประชุมอําเภอทําเรือ ชั้น 2 อาคารที่วําการอําเภอทําเรือ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. การแก๎ไขปัญหาภัยพิบัติ คือ ปีนี้มีปริมาณน้ําน๎อยขอให๎ใช๎น้ํา
กันอยํางประหยัด
2. การแก๎ไขปัญหายาเสพติด โดยการปูองกันไมํให๎ไปยุํงกับ
ยาเสพติด
3. การคัดแยกขยะตามโครงการ “ทําเรือสะอาด”
ปีนี้เน๎นเรื่องการจัดทําถังขยะอินทรีย๑ โดยผู๎นําชุมชนต๎องครบ 100%
และขยายไปภาคประชาชน “ณรงค๑การลดการใช๎โฟม พลาสติก
4. การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน ประชาสัมพันธ๑และ
รณรงค๑การขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยเน๎นสร๎างจิตสํานึก
5. กองทุนการออมแหํงชาติ
6. เรื่องร๎องเรียนเน๎นย้ําให๎ทําข๎อมูลและหนังสือแจ๎งขอให๎เรํงรัด
เพื่อเกิดการขยายผลและขอแก๎ไขให๎รวดเร็ว

/ระเบียบ.....

-2ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจฯ ครั้งที่ 10/2562
วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อติดตาม สืบเนื่อง
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา
4.1 การกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อย
พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ ในช่วงเทศกาลลอยกระทง
- ด๎วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได๎รับแจ๎งจากกระทรวงมหาดไทยวํา
ในห๎องเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 2562 เป็นชํวงใกล๎เทศกาล
วันลอยกระทง ซึ่งในห๎วงเวลาดังกลําวประชาชนนิยมเลํนดอกไม๎เพลิง
จุดปลํอย พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน กันอยําง
แพรํหลาย โดยที่ผํานมาพบวํามีเหตุระเบิดและเพลิงไหม๎ที่เกิดจาก
การเลํนดอกไม๎เพลิง การจุดและปลํอย พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ
โคมควันอยูํบํอยครั้งทําให๎เกิดความสูญเสียตํอชีวิตและทรัพย๑สินของ
ประชาชน
4.2 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 น.
ณ วัดสะตือ ตําบลทําหลวง (สํานักงานอําเภอ) หนํวยงานที่เข๎ารํวม :
ชมรมผู๎ประกอบการโรงงาน , ท๎องถิ่นอําเภอ , พัฒนาการอําเภอ ,
สัสดีอําเภอ , ปศุสัตว๑อําเภอ , สรรพากรอําเภอ, เทศบาลตําบลทําเรือ,
องค๑การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก และกํานัน ผู๎ใหญํบ๎าน
ผู๎ชํวยใหญํบ๎าน แพทย๑ และสารวัตรกํานันตําบลทําเจ๎าสนุก
- เน๎นเรื่องการละเลํนดอกไม๎เพลิง “อําเภอทําเรือ” ได๎ทําประกาศ
และกําหนดสถานที่และถ๎าผู๎ใดจะมีการเลํนจุดพลุให๎ขออนุญาตอําเภอกํอน
และอําเภอได๎กําหนดระยะเวลาเลํน คือ ตั้งแตํเวลา 18.00 น. –
24.00 น.
- เกษตรอําเภอทําเรือ แจ๎งการขึ้นทะเบียนปลูกข๎าวและขอให๎
สํงเอกสารภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 สํวนการขึ้นทะเบียน
ตําบลทําเจ๎าสนุกมีจํานวน 105 ราย 265 แปลง คิดเป็น
2,156 ไรํ
/ระเบียบ......

-3-

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)
- ชลประทาน แจ๎งสถานการณ๑น้ําปีนี้น้ําในเรื่องปุาสักเวลาน้ํามี
340 ล๎านลูกบาศก๑เมตร คิดเป็น 30 % ถือวําน๎อยมากและ
มีผลตํอการเกษตรเพราะการระบายน้ําขอเขื่อนปุาสักจะลดระดับ
ลงเรื่อย ๆ จะเน๎นเรื่องอุปโภค บริโภคสัตว๑เลี้ยงและรักษาระบบ
นิเวศน๑ในพื้นที่ ให๎คํอยติดตามรายละเอียดการระบายน้ํา
- อุตุนิยมวิทยา แจ๎งเรื่องการเข๎าสูํฤดูหนาว ลมมรสุมประจําฤดู
ได๎ผลัดเปลี่ยนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนืออยํางชัดเจนจึงเป็นการบอกได๎
วําได๎เข๎าสูํฤดูหนาวแล๎ว และเมื่อเข๎าสูํฤดูหนาวปัจจัยการทําให๎เกิด
อากาศหนาวเย็น คือ ความกดอากาศของจีนจะมีผลตํอสภาพอากาศ
หนาวบ๎านเรา และจะทําให๎เกิดพายุ อากาศหนาว , ลมแรง ,
หมอกชํวงเข๎าและเมืองอากาศแห๎งแล๎วงจะมีผลการเกิดอัคคีภัยได๎งําย
และปีนี้คาดวําจะแจ๎งยาวนานเริ่มตั้งแตํเดือนตุลาคม – พฤษภาคม
ฝนทิ้งชํวงต๎องรอดูชํางเดือนเมษายนอีกรอบ
- สาธารณสุข แจ๎งเรื่องการเฝูาระวัง 10 โรค
1. อุจาระรํวง
2. ไข๎ไมํทราบสาเหตุ
3. ไข๎หวัดใหญํ
4. ปอดอักเสบ
5. อาหารเป็นพิษ
6. มือเท๎าปาก
7. สุกใส
8. ไข๎เลือดออก
9. ตาแดง
10.กามโรคทุกชนิด
ปีนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีผู๎ปุวย จํานวน 542 ราย
สํวนอําเภอทําเรืออยูํในระดับที่สอง ตําบลทําเจ๎าสนุกผู๎ปุวย
ไข๎เลือดออก 20 ราย ขอให๎ทุกสํวนชํวยกันรณรงค๑ประชาสัมพันธ๑
ปูองกันโรคไข๎เลือดออก
การประชุมหัวหน๎าสํวนราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2562
ก็มีเรื่องแจ๎งให๎ทราบเทํานี้ครับ
รับทราบ

/ระเบียบ.....

-4ระเบียบวาระการประชุมผู๎บริหารองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ครั้งที่ 6/2562 วันพุธที่ 30 ตุลาคม 256 เวลา 13.30 น.
ณ ห๎องประชุมอโยธา ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
- ประชาสัมพันธ๑โครงการสานท๎องถิ่นไทยถวายพํอของแผํนดิน
เดิน-วิ่ง มินิฮาล๑ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันเสาร๑ที่ 14 ธันวาคม
2562 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณหน๎าศูนย๑ราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยมีระยะทางการเดิน – วิ่ง มี 3 ระยะ
กลุํมเปูาหมาย จํานวน 4,000 คน ประกอบด๎วย
1.เดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 2 กิโลเมตร กลุํมเปูาหมาย
จํานวน 200 คน
2.เดิน – วิ่ง (fun Run) ระยะทาง 5 กิโลเมตร
กลุํมเปูาหมาย จํานวน 2,300 คน
3.วิ่ง มินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร
กลุํมเปูาหมาย จํานวน 1,500 คน
คําลงทะเบียนรํวมกิจกรรม คนละ 400 บาท ทุกระยะ
ผู๎ลงทะเบียนจะได๎รับ เสื้อ หมายเลขประจําตัวนักวิ่งและเหรียญ
ที่ระลึก เงินคําสมัครโดยไมํหักคําใช๎จําย จัดตั้งกองทุนการศึกษา
บรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิรํวมจิตต๑น๎อมเกล๎า ฯ
เพื่อชํวยเหลือเด็กเยาวชนที่ประพฤติดีมีฐานะยากจน จากท๎องถิ่น
ทั่วประเทศให๎มีโอกาสรับการศึกษา หากทํานใดสนสามารถเข๎ารํวม
กิจกรรมดังกลําวได๎ครับ
- แจ๎งผลการดําเนินโครงการ “อปท.รํวมใจบํารุงรักษา แหลํงน้ํา
ศักดิ์สิทธิ์ ฯ ในการพระราชพิธีบรมรายชาภิเษก พุทธศักราช 2562
สืบเนื่องจากการประชุมผูบ๎ ริหารองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562
จังหวัดได๎แจ๎งมติที่ประชุมคณะทํางานบํารุงรักษาแหลํงน้ําศักดิ์สิทธิ์
ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ระดับจังหวัด ซึ่งได๎มอบหมายให๎องค๑การบริหารสํวนตําบลวัดตูม
เป็นผู๎ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบแหลํงน้ําศักดิ์สิทธิ์
เดือนละ 2 ครั้ง จึงขอนําเรียนผลการดําเนินงาน ดังนี้
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562
/-เรื่อง.....

-5- เรื่อง การมอบอํานาจ “เจ๎าทํา” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือ
ในนํานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456 ในการขุดลอกรํองน้ํา
สืบเนื่องจากการประชุมผู๎บริหารองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 .
จังหวัดได๎แจ๎งซักซ๎อมการมอบอํานาจ “เจ๎าทํา” ตามมาตรา 120
แหํงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนํานน้ําไทย พระพุทธศักราช
2456 ในการดูแล รักษาและขุดลอกรํองน้ําทางเรือเดิน ให๎แกํ
ผู๎วําราชการจังหวัดและองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ดังนี้
1.ให๎ผู๎วําราชการจังหวัดทุกจังหวัดเป็น “เจ๎าทํา”
มีอํานาจอนุญาตเกี่ยวกับการขุดลอกรํองน้ําทางเรือเดินที่มี
วัตถุประสงค๑เพื่อการเดินเรือ การระบายน้ําการปูองกันอุทกภัยและ
ความแห๎งแล๎ง โดยให๎ดําเนินการตามหลักเกณฑ๑ที่กรมเจ๎าทํากําหนด
2.ให๎ผู๎วําราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็น “เจ๎าทํา”
ในกาขุดลอกพื้นที่ลุํมแมํน้ําเจ๎าพระยาตามแนวทางการบูรณาการ
การทํางานในการปูองกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล๎งในพื้นที่
3.ให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็น “เจ๎าทํา” ในการ
อนุญาตให๎ขุดลอก ดูแลรักษา รํองน้ําทางเรือเดิน สําหรับรํองน้ํา
ภายในประเทศที่เป็นบึง ลําคลอง แมํน้ํา ขนาดเล็ก ที่มีพื้นที่อยูํใน
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และรํองน้ําชายฝั่งขนาดเล็ก
- เรื่อง ผลการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
“จังหวัดสะอาด” ประจําปี 2562
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได๎แจ๎งแนวทางการประกวด
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจําปี 2562
โดยแบํงการประกวดออกเป็น 3 ประเภท ได๎แกํ ระดับประเทศ
ระดับจังหวัด และระดับองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่ผํานเกณฑ๑
ความสะอาดเรียบร๎อยของบ๎านเมือง และจังหวัดฯ ได๎มคี ําสั่งจังหวัดฯ
แตํงตั้งคณะกรรมการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
“จังหวัดสะอาด” อําเภอสะอาด ระดับจังหวัด และองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ที่ผํานเกณฑ๑การประเมินความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อย
ของบ๎านเมือง เพื่อติดตามและประเมินผลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
“จังหวัดสะอาด” ประจําปี 2562
บัดนี้ การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
“จังหวัดสะอาด” ประจําปี 2562 ได๎เสร็จสิ้นแล๎ว จังหวัด ฯ
จึงประกาศผลการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
“จังหวัดสะอาด” ประจําปี 2562 ดังนี้
/1.การประกวด.....

-61.การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
“จังหวัดสะอาด” อําเภอสะอาดระดับจังหวัด ประจําปี 2562 ได๎แกํ
- ชนะเลิศอันดับที่ 1 ได๎แกํ อําเภอทําเรือ
- รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได๎แกํ อําเภอนครหลวง
- รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได๎แกํ อําเภอภาชี
2.การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”
ระดับองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นผํานเกณฑ๑การประเมินความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของบ๎านเมือง จํานวน 42 แหํง
- เรื่อง การเตรียมความพร๎อมจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจําย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร๑สํงเสริมการ
กระจายอํานาจให๎แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นแจ๎งวํา พระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 4 ได๎กําหนดให๎องค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็นหนํวยรับงบประมาณ โดยในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 สํานักงบประมาณได๎กําหนดให๎องค๑การบริหารสํวน
จังหวัด จํานวน 76 แหํง เป็นหนํวยรับงบประมาณที่สามารถยื่นคํา
ขอจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุน ตํอผู๎อํานวยการสํานักงบประมาณ
โดยตรงผํานระบบ e-Budgeting ทั้งนี้ ให๎รวบรวมคําขอจัดตั้ง
งบประมาณผํานจังหวัด และกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นเสนอ
ความเห็นให๎รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบกํอนเสนอ
สํานักงบประมาณ สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คาดวํา
สํานักงบประมาณจะกําหนดให๎เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง
สามารถ ยื่นคําขอจัดตั้งงบประมาณตํอผู๎อํานวยการสํานักงบประมาณ
เชํนเดียวกับองค๑การบริหารสํวนจังหวัด และคาดวําสํานักงบประมาณ
จะกําหนดให๎กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นยื่นคําขอจัดตั้ง
งบประมาณให๎กับเทศบาลตําบล และองค๑การบริหารสํวนตําบลทุก
แหํง ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นต๎นไป
เพื่อให๎การเตรียมความพร๎อมจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ
รายจํายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร๑
สํงเสริมการกระจายอํานาจให๎แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็นไป
ด๎วยความเรียบร๎อย จึงขอให๎ดําเนินการ ดังนี้
1. องค๑การสํวนตําบลทุกแหํง ทบทวนจัดทําข๎อมูลกลุํมเปูาหมายเพื่อ
รับเงินอุดหนุนไปดําเนินการตามอํานาจหน๎าที่ และภารกิจถํายโอน
รายการเงินอุดหนุนทั่วไป และรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เชํน
/แผนพัฒนา…..

-7แผนพัฒนาท๎องถิ่นรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/รูปแบบ
รายการ/การประมาณการราคาและความพร๎อมของสถานที่ ฯลฯ
เป็นต๎น ตามรายการและกลุํมเปูาหมายที่เคยได๎รับการจัดสรร
งบประมาณในปีที่ผํานมา เพื่อจะได๎รวบรวมข๎อมูลรายละเอียด
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จัดสํงให๎กรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น
ได๎ทันที เมื่อได๎รับแจ๎งปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจํายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
- แจ๎งผลการคัดเลือกองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คณะกรรมการการกระจายอํานาจให๎แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ได๎มีมติเห็นชอบให๎มีการจัดสรรเงินอุดหนุน เพื่อเป็นรางวับสําหรับ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ได๎มีมติเห็นชอบให๎มีการจัดสรรเงิน
อุดหนุน เพื่อเป็นรางวัลสําหรับองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นประจําปี
งบประมาณ พงศ. 2562 โดยการคัดเลือกองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และได๎ดําเนินการเสร็จสิ้นเรียบร๎อยแล๎ว มีองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นที่ได๎รับรางวัลจํานวนทั้งสิ้น 178 แหํง และมีองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได๎รับรางวัล
จํานวน 3 แหํง ดังนี้
1. องค๑การบริหารสํวนตําบลประเภทโดดเดํน
-องค๑การบริหารสํวนตําบลรางจระเข๎ อําเภอเสนา
ได๎รับรางวัลที่ 1 เงินรางวัล จํานวน 5,000,000.- บาท
2. องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ประเภอโดดเดํน/ประเภท
ทั่วไป ที่เข๎าสูํรอบการประเมินในรอบสุดท๎าย
- องค๑การบริหารสํวนตําบลทับน้ํา อําเภอบางปะ
หัน เงินรางวัล จํานวน 820,000.- บาท
3. องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ประเภทโดดเดํน/ประเภท
ทั่วไป ที่มีผลคะแนนผํานเกณฑ๑การประเมินในรอบการประเมินของ
สถาบันการศึกษา
- องค๑การบริหารสํวนตําบลวังแดง อําเภอทําเรือ
เงินรางวัล จํานวน 367,945.20 บาท
- แจ๎งแนวทางการดําเนินโครงการซุ๎มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

/1.จังหวัด.....

-81.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได๎รับแจ๎งจากกรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่นวํา ได๎รับมอบหมาย จากกระทรวงมหาดไทย
ให๎เป็นหนํวยงานหลักในการดําเนินการโครงการซ๎อมประตูเมืองเฉลิม
พระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดย
มอบหมายให๎องค๑การบริหารสํวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นหนํวย
ดําเนินการจัดสร๎างซุ๎มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ ฯ จากงบประมาณ
ขององค๑การบริหารสํวนจังหวัด ทั้งนี้ จังหวัด ฯ ได๎ทําหนังสือแจ๎งให๎
การบริหารสํวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทราบและเตรียมความพร๎อม
เพื่อดําเนินการแล๎ว
2.กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นแจ๎งวํา ได๎รับการประสาน
จากหลายจังหวัดวํา มีองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอื่นมีความประสงค๑
จะรํวมเฉลิมฉลองและชื่นชมพระบารมี โดยกาจัดสร๎างซุ๎มประตูเมือง
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เพื่ อ ให๎ ป ระชาชนในพื้ น ที่ ไ ด๎ รํ ว มสํา นึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ๎ า อยูํ หั ว และสมเด็ จ พระบรมราชิ นี
ดังนั้น จึงขอแจ๎งให๎ทราบวํา องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอื่นสามารถ
รํวมดําเนินการในการจัดสร๎างซุ๎มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได๎เชํนเดียวกับ
องค๑การบริหารสํวนจังหวัด โดยให๎จังหวัดพิจารณาจุดดําเนินการ
ให๎เหมาะสมและสมพระเกียรติ
- เรื่อง แจ๎งปิดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น (มฝ.1 และ มฝ. 2)
กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นแจ๎ง ปิดระบบบริหารจัดการ
ขยะมูล ฝอยขององค๑ กรปกครองสํ ว นท๎อ งถิ่ น (มฝ.1 และ มฝ.2)
เนื่องจากได๎พัฒนาระบบสารสนเททศด๎านการจัดการขยะขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี
วัตถุประสงค๑เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบข๎อมูลในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยในภาพรวมขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎สะดวกตํอ
การบันทึก สรุป และรวบรวมข๎อมูล รวมทั้งการติดตามประเมินผล
การดําเนินการด๎านการจัดการขยะมูลฝอยขององค๑กรปกครองท๎อง
สํวนท๎องถิ่น เพื่อให๎ผู๎บริหารองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสามารถ
เข๎าถึงและนําข๎อมูลไปกําหนดนโยบายและทิศทางในการจัดการขยะ
มูลฝอยได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยจะเปิดใช๎งานระบบสารสนเทศ
ดังกลําว ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต๎นไป
/ทั้งนี้.....
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ทั้งนี้ หากระบบยังใช๎การไมํได๎สํานักงานสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะดําเนินการการจัดทําแบบสํารวจเพื่อ
สํารวจปริมาณขยะไปพลางกํอน
- เรื่อง โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “1 จังหวัด 1
ถนนเฉลิมพระเกียรติ”
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได๎แจ๎งแนวทางการขับเคลื่อน
โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ 1 จังหวัด 1 ถนน
เฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชภิเษก
ให๎แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มีพื้นที่พื้นที่ทางหลวงแผํนดิน
หมายเลข 32 ได๎แกํ อําเภอบางปะอิน อําเภอพระนครศรีอยุธยา
อําเภอนครหลวง อําเภอบางประหัน อําเภออุทัย และอําเภอมหาราช
จํานวน 20 องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องที่มี
พื้นที่รับผิดชอบดังกลําว ซึ่งต๎องดําเนินการตามแผนขับเคลื่อนโครงการ
โดยมีระยะเวลาการดําเนินตั้งแตํวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 –
4 พฤษภาคม 2563 โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชิญประชุมขับเคลื่อน ฯ
ในวันจันทร๑ที่ 21 ตุลาคม 2562 ซึ่งกําหนดกิจกรรมในระยะเรํงดํวน
ที่ต๎องดําเนินการแล๎วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน โดยได๎กําหนดการ
จัดกิจกรรม Kick off ทําความสะอาด “ถนนเฉลิมพระเกียรติ”
ตลอดสายเอเชีย ในวันพุธที่6 พฤศจิกายน 2562 ในเขตรับผิดชอบ
องค๑การบริหารสํวนตําบลบํอโพง อําเภอนครหลวง ซึ่งจะดําเนินการ
พร๎อมกันทั้งตลอดสายเอเชีย
รายละเอียดการประชุมคณะผู๎บริหารองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 มาเพื่อโปรดทราบ
รับทราบ
- แจ๎งผลการประเมิน ITA ประจําปี 2561
องค๑การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก ได๎คะแนน 57.99
สํวนผลการประเมิน ITA ประจําปี 2562
องค๑การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก ได๎คะแนน 79.56
จึงแจ๎งให๎คณะผู๎บริหารและสมาชิกทุกทํานทราบ
- ขอเชิญคณะผู๎บริหารและสมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนตําบล
ทําเจ๎าสนุก เข๎ารํวมพิธีเจริญพระพุทธมนต๑เฉลิมพระเกียรติและ
ถวายพระพรชัยมงคลแดํพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล๎าเจ๎าอยูํหัว
และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันพฤหัสบดีที่
28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 น. เป็นต๎อนไป
ณ วัดสะตือ ตําบลทําหลวง อําเภอทําเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
/-การเลํน.....
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- แจ๎งการเลํนพลุดอกไม๎ไฟ ในเทศกาลลอยกระทง ให๎มีการเฝูาระวัง
อาจเกิดเหตุระเบิดหรือเพลิงไหม๎ได๎ ในสํวนสถานที่ปลํอยโคมลอย
ก็ขอให๎ดําเนินการจัดสถานที่ไว๎ด๎วย
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
ที่ประชุม

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
มีมติรับรองรายงานการประชุมประจาเดือน ตุลาคม 2562
เมื่อคราววันที่ 7 ตุลาคม 2562

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง พิจารณา
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4
รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก
(นายวันชัย หิรัญอนันต๑สุข)

ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก
(นายสุรพล บุญมี)

ที่ประชุม
สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก หมูํที่ 6
(นายสุรชาติ เชียงทอง)
สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก หมูํที่ 4
(นายอํานวย ศรีสวัสดิ์)
สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก หมูํที่ 6
(นางนพวรรณ๑ พรหมนิมิตร)
รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก
(นายวินัย แก๎วโรจน๑)

เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)
ขอเชิญคณะผู๎บริหาร และสมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนตําบล
ทําเจ๎าสนุก ทุกทําน รํวมกิจกรรมประเพณีลอยกระทงซึ่งกํานัน
ผู๎ใหญํบ๎าน ทุกหมูํ ได๎รํวมกันดําเนินการกิจกรรมดังกลําว ฯ ขึ้น
ซึ่งทางองค๑การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุกได๎ดําเนินการสนับสนุน
งบประมาณ
รายละเอียดคราว ๆ ดังนี้
1.มีการประกวดกระทงหมูํละ 1 กระทง
2.มีกิจกรรมมวยทะเล
3.มีดนตรี
รับทราบ
ฝั่งหมูํที่ 2 , 4 , 6 และหมูํที่ 8 ขอให๎ดําเนินการตัดหญ๎า
สองข๎างทางด๎วยครับ
ขอคลื่นชะลอความเร็วบริเวณทางแยกเข๎าวัดสฎางค๑ครับ
แจ๎งไฟฟูาบริเวณสนามเด็กเล็กไมํติดคํะ
รับทราบครับ และขอให๎เขียนคําร๎องแจ๎งด๎วยนะครับ

/รองนายก.....

- 11 รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก
(นายวันชัย หิรัญอนันต๑สุข)

ครับในระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่น ๆ (ถ๎ามี) มีสมาชิกทํานใด
มีเรื่องแจ๎งให๎ทราบหรือไมํ ถ๎ามีไมํมีผลขอปิดประชุมครับ

ประธาน ฯ

กลําวปิดประชุมเวลา 11.00 น.

ปิดประชุม

เวลา 11.00 น.
วีรยา จิตผํอง
(นางสาววีรยา จิตผํอง)
ผู๎จดรายงานการประชุม
สุรพล บุญมี
(นายสุรพล บุญมี)
ผู๎ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมประจาเดือน ธันวาคม 2562
วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก
เมื่อถึงเวลา 10.00 น.

ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก
(นายสุรพล บุญมี)

ประธานที่ประชุม (นายจิรวัฒน๑ พิมพ๑สุรรณ นายกองค๑การบริหารสํวน
ตําบลทําเจ๎าสนุก กลําวเปิดการประชุม เรียนประธานสภา
รองประธานสภา สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนทําเจ๎าสนุก
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- การประชุมหัวหน๎าสํวนราชการระดับอําเภอ
ประจําเดือนธันวาคม 2562 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562
เวลา 09.30 น. ณ ห๎องประชุมอําเภอทําเรือ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง พิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่น ๆ (ถ๎ามี)
เรื่องการประชุมหัวหน๎าสํวนอําเภอทําเรือ ประจําเดือน
ธันวาคม 2562 ขอเชิญปลัดชี้แจงในรายละเอียดครับ
เรียนนายกองค๑การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก รองนายก
ประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิก ทุกทําน
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน๎าสํวนราชการประจําอําเภอ
ครั้งที่ 12/2562 วันจันทร๑ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น.
ณ ห๎องประชุมอําเภอทําเรือ ชั้น 2
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ขอขอบคุณหัวหน๎าสํวนราชการ ทุกทําน ที่เข๎ารํวมกิจกรรม
จิตอาสา “เราทําความดีด๎วยหัวใจ” ณ วัดบัวงาม ตําบลจําปา
- การแก๎ไขปัญหาภัยพิบัติ (ภัยแล๎ง) แจ๎งเรื่องน้ําอุปโภค บริโภค
พร๎อมให๎ประชาสัมพันธ๑คนเมืองมีถัง คนบ๎านมีตุํม
- การขยะแยกขยะเปียก ในสํวนขององค๑การบริหารสํวนตําบล
ทําเจ๎าสนุก ได๎ดําเนินการประมาณ 80 - 90 %
- การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน
ขอให๎ทุกทํานที่ขับขี่ขอให๎ดําเนินการสวมหมวกนิรภัยด๎วย
- โครงการจิตอาสาพระราชทาน แจ๎งการปฏิบัติตน,การแสดง
ความเคารพ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ ฯ ครั้งที่ 11/2562 วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน
2562
/ระเบียบ.....

-2ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อติดตาม สืบเนื่อง
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา
4.1 การจัดกิจกรรรมเนื่องในวันพํอแหํงชาติ 5 ธันวาคม 2562
- พิธีทําบุญตักบาตร,พิธีถวายพานพุํมดอกไม๎และถวายบังคม และ
กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล
4.2 การซํอมแซมผิวการจราจร ถนนทางหลวงแผํนดินหมายเลข
3470
- แขวงทางหลวงอยุธยา ได๎ตรวจสอบและขอเรียนชี้แจง
รายละเอียดให๎ทราบ ดังนี้
1.บริเวณดังกลําวอยูํในทางหลวงหมายเลข 3470 ตอน
ภาชี-ทําเรือ ระหวําง กม.11+200 กม.15+300
2.ในเบื้องต๎น เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยให๎
กับประชาชนผู๎ใช๎รถ ใช๎ถนน ในพื้นที่บริเวณดังกลําว แขวงทางหลวงอยุธยา
ได๎เข๎าดําเนินการปรับระดับผิวจราจร และซํอมแซมผิวจราจรในพื้นที่
บริเวณดังกลําวอยํางสม่ําเสมอมาโดยตลอด
3.เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวก และความปลอดภัยให๎กับ
ประชาชนผู๎ใช๎รถใช๎ถนน ในปีงบประมาณ 2563 แขวงทางหลวงอยุธยา
ได๎ขอรับเงินจัดสรรงบประมาณ เพื่อบูรณะผิวทางในพื้นที่บริเวณดังกลําว
4.3 พิธีเจริญพระพุทธมนต๑เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
ในวันเสาร๑ที่ 28 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ วัดสะตือ
ตําบลทําหลวง หนํวยงานที่เป็นเจ๎าภาพเข๎ารํวม : ที่ทําการปกครองอําเภอ
ท๎อ งถิ่น อํา เภอ พัฒ นาการอําเภอ เทศบาลตําบลทําหลวง
องค๑การบริหารสํวนตําบลหนองขนาก และกํานัน ผู๎ใหญํบ๎าน
แพทย๑ ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน สารวัตรกํานัน ตําบลหนองขนาก
4.4 ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
ตามมาตรการจํากัดการใช๎สารเคมีทางเกษตร 3 ชนิด
- ด๎วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ได๎มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ๑
ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 เกี่ยวกับการใช๎สารเคมีทางการเกษตร ไกลโฟเลต
คลอร๑ไพริฟอส และพาราควอต ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลํม 136
ตอนพิเศษ 100 ง ลงวันที่ 23 เมษายน 2562 จํานวน 5 เรื่อง และ
มีผลบังคับใช๎เมื่อพ๎น 180 วันนับแตํนับประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต๎นไป คือ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2562 เป็นต๎นไป มีสาระสําคัญ
ประเด็นเกี่ยวข๎อง ดังนี้
/1.กําหนด.....
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ที่ประชุม

1. กําหนดให๎ใช๎ไกลโฟเลต และพาราควอต เพื่อจํากัดวัชพืช
เฉพาะในการปลู กข๎าวโพด มันสํา ปะหลั ง อ๎ อย ยางพารา
ปาล๑ มน้ํา มันและไม๎ผ ล เทํา นั้น สํ ว นสารคลอร๑ ไ พริฟ อส
ให๎ใช๎เฉพาะกําจัดแมลง ในการปลูกไม๎ดอก พืชไรํ และเพื่อกําจัด
หนอนเจาะลํา ต๎น ในไม๎ผ ล เทํานั้ น รวมทั้ งกํา หนดพื้น ที่ห๎ ามใช๎
สารเคมีทั้ ง 3 ชนิด โดยห๎ ามใช๎ ในพื้นที่ปลู ก พืช สมุน ไพร
พื้นที่ ดันน้ํา และพื้น ทีส าธารณะ
ในการประชุมหั ว หน๎ าสํ ว นมี เรื่องแจ๎ง ให๎ ท ราบครับ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
ที่ประชุม

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
มีมติรับรองรายงานการประชุมประจาเดือน พฤศจิกายน 2562
เมื่อคราววันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง พิจารณา
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4
รองนายก อบต.ทําเจ๎าสนุก
(นายวันชัย หิรัญอนันต๑สุข)

ที่ประชุม
นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก
(นายจิรวัฒน๑ พิมพ๑สุวรรณ)
ปลัด อบต.ทําเจ๎าสนุก
(นายสุรพล บุญมี)

สมาชิกสภา อบต.ทําเจ๎าสนุก หมูํที่ 6
(นายอุดม สุขรัตน๑)

เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)
ขอเชิญคณะผู๎บริหาร และสมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนตําบล
ทําเจ๎าสนุก ทุกทําน รํวมกิจกรรมทําบุญตักบาตรข๎าวสารอาหารแห๎ง
วันศุกร๑ที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณลาน
หน๎าที่ทําการองค๑การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุก ในสํวนกําหนดการและ
รายละเอียดตําง ๆ จะมีหนังสือแจ๎งให๎ทุกทํานตํอไป
รับทราบ
แจ๎งการเรียกพื้นที่คืนบริเวณ บริษัทพรวิไล จํากัด
คือในตอนนี้จะมีการดําเนินการจัดเก็บภาษี มี 2 กรณี
1.ใช๎แนวเขตในการปกครองประกาศแนวเขตของกระทรวงมหาดไทย
2.ใช๎แนวเขตระวางของกรมที่ดิน
ซึง่ แนวทางขององค๑การบริหารสํวนตําบลทําเจ๎าสนุกจะยึดแนวเขต
ของที่ดินเป็นแนวเขต ในสํวนของพื้นที่เราก็จะเพิ่มในสํวนของ
บริษัท กสิสุรีย๑ จํากัด นําจะเป็นการมีมติยกแนวเขตให๎กัน
เหมือนการยกที่ดินให๎พื้นที่อื่น ๆ ผมก็ได๎คัดค๎านที่จะยกที่ดินให๎
เพราะวําเมื่อกํอนเป็นการลงมติ
/นายก.....

-4นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก
(นายจิรวัฒน๑ พิมพ๑สุวรรณ)
ที่ประชุม

ซึ่งตอนนี้มีปัญหาแนวเขต เชํน บํอไกํ ทาง อบต.บ๎านรํอม ก็บอกวํา
อยูํในแนวเขตของเค๎า แตํ อบต.ทําเจ๎าสนุก ก็ไมํยอม เพราะวํา
หัวโฉนดนั้นเป็นเขตของ อบต.ทําเจ๎าสนุก
รับทราบ

นายก อบต.ทําเจ๎าสนุก
(นายจิรวัฒน๑ พิมพ๑สุวรรณ)

ครับในระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่น ๆ (ถ๎ามี) มีสมาชิกทํานใด
มีเรื่องแจ๎งให๎ทราบหรือไมํ ถ๎ามีไมํมีผลขอปิดประชุมครับ

ประธาน ฯ

กลําวปิดประชุมเวลา 11.30 น.

ปิดประชุม

เวลา 11.30 น.
วีรยา จิตผํอง
(นางสาววีรยา จิตผํอง)
ผู๎จดรายงานการประชุม
สุรพล บุญมี
(นายสุรพล บุญมี)
ผู๎ตรวจรายงานการประชุม

