
 
รายงานการประชุม 

หัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ผูบริหารสถานศึกษา  
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น กํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล  

สารวัตรกํานัน ผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง และผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ  
ครั้งท่ี 1/2565 วันอังคารท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.  
ณ หองประชุมอําเภอพรหมบุรี ช้ัน 2 ผานระบบแอปพลิเคช่ัน ZOOM 

................................................................... 
 

ผูมาประชุม 
 

1. นายสุรสิทธิ ์ จันอุทา  นายอําเภอพรหมบุรี  
2. พ.ต.อ.สุเมธ  โภชนา  ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรพรหมบุรี  
3. นายนรนิทร  สุขทอง  ปศุสัตวอําเภอพรหมบุรี 
4. นางปยวรรณ  ทองประสาท เกษตรอําเภอพรหมบุรี (แทน) 
5. นายประวิทย  คุมครอง  สาธารณสุขอําเภอพรหมบุรี  
6. นางวิพาวรรณ  รอดชาง  ผอ. กศน.อําเภอพรหมบุรี  
7. น.ส.ละเมียด  โพธิ์งาม  ท่ีดินอําเภอพรหมบุรี    
8. นางสาวสุภางค พรหมพยัคฆ สรรพากรพ้ืนท่ีสาขาพรหมบุรี  
9. น.ส.พรกนก  สุขอุดม  พัฒนาการอําเภอพรหมบุรี (แทน) 
10. นายประพันธ ศรีเดช  ประมงอําเภอพรหมบรุี 
11. ร.อ.ไพบูลย   เชตุพันธุ  สัสดีอําเภอพรหมบุรี 
12. นางสุชีรา  เล็กวิชัย  ทองถ่ินอําเภอพรหมบุรี 
13. นายวรีภัทร   ประทุมชาติ หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลพรหมบุรี 
14. นายเจนวิทย  สมอคร   นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
15. นางภาราดา  เอมอินทร ผูอํานวยการโรงเรียนบานแปงวิทยา (แทน)  
16. นางนุชนารถ ยิ้มจันทร ผูอํานวยการโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก 
17. นายมุน ี  พวงดอกไม ประธานกลุมโรงเรียนพรหมพัฒนา 
18. นางทัชชา  ทองสุข  สํานักงานประกันสังคม 
19. น.ส.วรัญชรัตน ศุภวัชรากร สํานักงานประกันสังคม 
20. นายเจษฎา  ปาลวัฒน ปลัดอําเภอ 
21. นายณัฐวุฒิ   เรืองสม   ปลัดอําเภอ  
22 นางสาวทัศนีย บุญเตปณ ปลัดอําเภอ    
23. นางสาวจินตนา    ทาภักดี  ปลัดอําเภอ 
24. นางสาวปนัดดา มหัตธนวัฒนา ปลัดอําเภอ  
25. นางสาวกวิสรา  ศรีชัย  ปลัดอําเภอ 
26. นางสาวปนมณี หนูเจริญ เสมียนตราอําเภอพรหมบุรี 
27. นายสิริชัย  จันทรพงษ ประธานชมรมกํานันผูใหญบาน/กํานันตําบลพระงาม   
28. นายอนุรกัษ  เอ้ือเฟอพันธุ กํานันตําบลพรหมบุรี  
29. นายบุญธรรม สินเขียวพงศ กํานันตําบลบางน้ําเชี่ยว   
30. นายอนุวัตร  ธนกิจการคา  กํานันตําบลบานหมอ    
31. นายอัศวิน  จําสนอง  กํานันตําบลบานแปง 
32. นายมาโนจน ภูระหงษ กํานันตําบลโรงชาง                    
32. นายไพรตัน  พงษประภา   ผูใหญบานหมูท่ี 1 ตําบลบางน้ําเชี่ยว 
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33. นางพัชรินทร งามสม  ผูใหญบานหมูท่ี 2 ตําบลบางน้ําเชี่ยว 
34. นางสาวทัศนีย ปนลัคนา ผูใหญบานหมูท่ี 3 ตําบลบางน้ําเชี่ยว 
35. นายอรรถพล ชูรัตน  ผูใหญบานหมูท่ี 4 ตําบลบางน้ําเชี่ยว 
36. นางสาวอมรรัตน นันทศรี  ผูใหญบานหมูท่ี 5 ตําบลบางน้ําเชี่ยว 
37. นางสาวฤทัยรัตน พุดสวัสดิ์ ผูใหญบานหมูท่ี 1 ตําบลบานแปง 
38. นายกนก  แยมสรวล ผูใหญบานหมูท่ี 2 ตําบลบานแปง 
39. นายวุฒิชัย  รักษาถอย ผูใหญบานหมูท่ี 4 ตําบลบานแปง 
40. นายสมรภูมิ  แชมชื่น  ผูใหญบานหมูท่ี 5 ตําบลบานแปง 
41. นางวันเพ็ญ  สวัสดิพงษ ผูใหญบานหมูท่ี 6 ตําบลบานแปง 
42. นางสาวกรรณิการ พาพันธุเรือง ผูใหญบานหมูท่ี 1 ตําบลพรหมบุรี 
43. นายวีระวัฒน  มีตาดพงษ ผูใหญบานหมูท่ี 2 ตําบลพรหมบุรี 
44. นางพลอยพัชชา     สิริพรวุฒิ ผูใหญบานหมูท่ี 3 ตําบลพรหมบุรี 
45. นางลัดดาวัลย เกิดพิทักษ ผูใหญบานหมูท่ี 4 ตําบลพรหมบุรี 
46. นางเตือนใจ  มวงกล่ํา  ผูใหญบานหมูท่ี 6 ตําบลพรหมบุรี 
47. นายสกนธ  กลิ่นลํายงค ผูใหญบานหมูท่ี 1 ตําบลพระงาม 
48. นางสาวจารุวรรณ ศรีเงินทรัพย ผูใหญบานหมูท่ี 2 ตําบลพระงาม 
49. นางสาวศิริวรรณ นิลอนันต ผูใหญบานหมูท่ี 3 ตําบลพระงาม 
50. นายพีรพัฒน เทียนศรี  ผูใหญบานหมูท่ี 5 ตําบลพระงาม 
51. นางสาวพิมพกุญช  มีอนันต  ผูใหญบานหมูท่ี 6 ตําบลพระงาม 
52. นางเพ็ญพิชญา อยูโต  ผูใหญบานหมูท่ี 1 ตําบลโรงชาง 
53. นายสุวิทย  หอเร  ผูใหญบานหมูท่ี 3 ตําบลโรงชาง 
54. นายปญญา  เดชประสิทธิ์ ผูใหญบานหมูท่ี 4 ตําบลโรงชาง 
55. นางสาวน้ําเพ็ชร ฉายชูวงษ ผูใหญบานหมูท่ี 5 ตําบลโรงชาง 
56. นางสาวสังเวียน มากม่ิง  ผูใหญบานหมูท่ี 6 ตําบลโรงชาง 
57. นายดิเรก  ศลสกล  ผูใหญบานหมูท่ี 1 ตําบลหัวปา 
58. นางสดศรี  ปรองดอง ผูใหญบานหมูท่ี 2 ตําบลหัวปา 
59. นางบุญนอง  ยิ้มอยู  ผูใหญบานหมูท่ี 3 ตําบลหัวปา 
60. นายกมล  จุยซ่ือ  ผูใหญบานหมูท่ี 1 ตําบลบานหมอ 
61. นางนิตยา  ชํานาญหมอ ผูใหญบานหมูท่ี 2 ตําบลบานหมอ 
62. นายปยวัฒน  ทองพูล  ผูใหญบานหมูท่ี 3 ตําบลบานหมอ 
63. นายสมเกียรติ สุภาพพันธุ ผูใหญบานหมูท่ี 4 ตําบลบานหมอ 
64. นายสมชาย  นักจารย  ผูใหญบานหมูท่ี 6 ตําบลบานหมอ 
65. นายคํารณ  ศรีสุนทร ผูใหญบานหมูท่ี 7 ตําบลบานหมอ 
66. นางสาวรัชพิมพพร หมอโอสถ ผูใหญบานหมูท่ี 8 ตําบลบานหมอ 

ผูไมมาประชุม   
   

1. นพ.ชวลิต  ปานแกว ผูอํานวยการโรงพยาบาลพรหมบุรี      (ติดราชการ) 
2. นางสุวด ี  เขียวสะอาด สมาชิก อบจ. เขต 1 อําเภอพรหมบุรี  (ติดราชการ) 
3. นายธรรมนูญ  อภินันทร สมาชิก อบจ. เขต 2        (ติดราชการ) 
4. ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี  สมาชิก อบจ. เขต 3        (ติดราชการ) 
5. นางสุวด ี  เขียวสะอาด สมาชิก อบจ. เขต 1 อําเภอพรหมบุรี  (ติดราชการ) 
6. นายคมสันต   เกิดพิทักษ นายกเทศมนตรีตําบลพรหมบุรี      (ติดราชการ) 
7. นางสมปอง   คําแยม  นายกเทศมนตรีตําบลบางน้ําเชี่ยว      (ติดราชการ) 
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     เม่ือท่ีประชุมพรอม นายสุรสิทธิ์ จันอุทา นายอําเภอพรหมบุรี ประธานการประชุม กลาวเปด
การประชุมหัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผูชวยผูใหญบาน
ฝายปกครอง และผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ ครั้งท่ี 10/2564 ประจําเดือน ธันวาคม
2564  และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
 

เรื่องกอนเขาสูระเบียบวาระการประชุม  

          -ไมมี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
1.1 ในหวงท่ีผานมามีผูบังคับบัญชาระดับจังหวัด ยายมาปฏิบัติหนาท่ีใหมยังจังหวัดสิงหบุรี 1 ทาน 

คือ นายประธาน ทวีผล ผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระแกว ยายมาดํารงตําแหนง

ผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง 

1.2 แนะนําขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจยายมาดํารงตําแหนงใหม 1 ทาน คือ นายชาญวิทย เลขานุกิจ 

ผูอํานวยการ สํานักงาน ธกส.สิงหบุรี 

 1.3 ขอขอบพระคุณผูสนับสนุนและผูเขารวมกิจกรรม “วันกองทุนแมของแผนดิน ประจาํป 2564”

และทําบุญทอดผาปาสมทบกองทุนแมของแผนดินจังหวัดสิงหบุรี เม่ือวันพุธท่ี 15 ธันวาคม 2564    

ณ หอประชุมโรงเรียนวัดสังฆราชาวาส อยางดียิ่ง โดยอําเภอพรหมบุรีรวบรวมเงินไปสมทบได      

จํานวน 10,080 บาท  รวมท้ังจังหวัด 83,364 บาท  

 1.4 ขอขอบพระคุณกํานัน ผูใหญบาน ฯลฯ, สวนราชการ, ภาคีเครือขายทุกภาคสวน ท่ีไดกรุณาให

ความรวมมืออยางดียิ่งในการสนับสนุนภารกิจการบริจาคโลหิตใหกาชาด ณ หอประชุมอําเภอพรหมบุร ี

เม่ือวันศุกรท่ี 17 ธันวาคม 2564 มีผูใจบุญมาบริจาคโลหิต จํานวน 61 ทาน ไดรับโลหติบริจาค 

จํานวน 53 ยูนิต 

1.5 ขอขอบพระคุณภาคีเครือขายทุกภาคสวนท่ีไดกรุณาใหการสนับสนุนบริจาคเงินใหเหลากาชาด

จังหวัดสิงหบุรี ในวันรวมน้ําใจใหกาชาด เม่ือวันศุกรท่ี 17 ธันวาคม 2564 ท่ีผานมา ไดเงินรวมท้ังสิ้น 

19,500 บาท ซ่ึงอําเภอไดนําสงมอบใหเหลากาชาดจังหวัดเปนท่ีเรียบรอยแลวในวันเดียวกันนั้น 

1.6 ขอขอบพระคุณกํานัน ผูใหญบาน ฯลฯ, หัวหนาสวนราชการ และภาคีเครือขายทุกภาคสวน    

ท่ีไดสนับสนุนและมีสวนรวมในการจัดงานเทศกาลกินปลา ของดีสิงหบุรี ครั้งท่ี 27 วันท่ี 24 ธันวาคม 

2564 - 2 มกราคม 2565 อยางดียิ่ง ในการนี้หุนปลาของเทศบาลตําบลพรหมบุรี ไดรับรางวัล

ชนะเลิศประเภทหุนปลาโคมไฟรวมท้ังไดรับรางวัลปอปปูลาโหวตดวย 

       อนึ่ง สําหรับผลการออกสลากกาชาดจังหวัดสิงหบุรี เม่ือวันเสารท่ี 1 มกราคม 2565 สามารถ

ตรวจไดจากคิวอารโคดท่ีใหไวนี้ 

1.7 ขอขอบพระคุณกํานัน ผูใหญบาน ฯลฯ, องคกรปกครองสวนทองถ่ิน, หัวหนาสวนราชการและ

รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนภาคีเครือขายทุกภาคสวน ท่ีไดกรุณาสนับสนุน ใหความรวมมืออยางดียิ่ง      

ในการขับเคลื่อนภารกิจ “การปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 2564” เม่ือวันท่ี 

29 ธันวาคม 2564 - มกราคม 2565 ซ่ึงในพ้ืนท่ีอําเภอพรหมบุรี มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 3 ครั้ง 

บาดเจ็บ2 ราย เสียชีวิต 1 ราย สวนใหญเกิดกับรถจักรยานยนต (คิดเปนรอยละ 50) บนถนนสาย

รอง สาเหตุสวนใหญเกิดจากตัดหนากระชั้นชิด (รอยละ 66), ขับรถเร็ว (รอยละ 34) 

 

/1.4 เรื่องขอ... 
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1.8 เรื่องขอราชการจากการประชุมกรมการจังหวัดสิงหบุรี เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 23 ธันวาคม 2564    
ณ หองประชุมนายทองแสงใหญ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงหบุรี 
      1.8.1 ขอขอบพระคุณทุกภาคสวน ท่ีกรุณาบริจาคเงินสนับสนุนภารกิจของกาชาด ในวันรวม
น้ําใจใหกาชาด ณ สํานักงานเหลากาชาดจังหวัดสิงหบุรี เม่ือวันศุกรท่ี 17 ธันวาคม 2564 โดยมี
ยอดเงินบริจาครวมท้ังสิ้น 608,820 บาท 
      1.8.2 งบประมาณตามชองทางตางๆ เริ่มทยอยเขามา และบางชองทางอาจใหโอกาสมากกวา 1 
รอบ ขอใหหนวยงาน/อปท. เตรียมสํารองจัดทําโครงการสะสมไวเปนการลวงหนา ใหพรอมหยิบยก
มาใชงานไดอยางทันโอกาสและเวลา (สําหรับโครงการเก่ียวกับถนนควรเสนอเปนตลอดสายทางท่ี
ครอบคลุม    ในวงเงินท่ีเกินศักยภาพของ อปท. ฯลฯ) 
      1.8.3 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ในมิติดานการปราบปราม มีคดีเก่ียวกับผูเสพ
เพ่ิมข้ึนเปน 10 เทา มีอัตราท่ีสูงกวาคดีเก่ียวกับผูคาพอสมควร ขอใหฝายตํารวจพิจารณาเพ่ิมการ
กวดขันดําเนินการในสวนของผูคาอยางเต็มท่ี 
      1.8.4 ขอความรวมมือรณรงคแจงเบาะแสเก่ียวกับยาเสพติด, เจาหนาท่ีของรัฐไมยุงเก่ียวกับยาเสพติด 
      1.8.5 การเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา อบต. จํานวน 33 แหง เม่ือวันอาทิตยท่ี 28 พฤศจิกายน 2564 
              (1) ขอขอบคุณทุกภาคสวนท่ีไดใหความรวมมือสนับสนุนการเตรียมการและการจัดการ
เลือกตั้งอยางดียิ่ง 
              (2) บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งไดพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งแลวดังนี้  
                   (2.1) นายก อบต. 31 แหง (ยังไมประกาศฯ นายก อบต.หนองกระทุม และนายก อบต.ประศุก)  
                   (2.2) ส.อบต. 311 คน (ยังไมประกาศฯ ส.อบต.บานหมอ เขตเลือกตั้งท่ี 8 โดยมี
การนับคะแนนใหมไปแลวเม่ือวันท่ี 6 มกราคม 2565) 
                   (2.3) ผูสมัครรับเลือกตั้งทุกทานขอใหยื่นบัญชีรายการคาใชจายฯ ตอผูอํานวยการ      
การเลือกตั้งประจําจังหวัดสิงหบุรี ภายในวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2565 
       1.8.6 การประกันราคาขาวของกระทรวงพาณิชย 
     (1) มีสวนตางชดเชย 15% ตันละ 10,000 บาท (ไมเกิน 30 ตัน/ครัวเรือน) เชน 
ขายได 7,000 บาท ก็ชดเชยรายได 3,000 บาท “แปลงละ 1 ครั้ง” ณ วันท่ี 13 ธันวาคม 2564 
เกษตรกรผูทํานาในทองท่ีจังหวัดสิงหบุรี ไดรับการชดเชย 12,566 ครัวเรือน วงเงินรวม 263 ลานบาท 
     (2) คาบริหารไรละ 1,000 บาท ไมเกิน 20 ไร ประมาณครัวเรือนละไมเกิน 20,000 
บาท ซ่ึงเกษตรกรผูทํานาในทองท่ีจังหวัดสิงหบุรีไดรับเงินในสวนนี้ไปแลวประมาณกวา 200 ลาน
บาท (ขอมูล ณ วันท่ี 13 ธันวาคม 2564) 
       1.8.7 ปใหมนี้ ขอความรวมมือหนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ เรงรัดดูแลและบริการ
ประชาชนดวยคุณภาพการบริการใหดีกวาเดิมตลอดไป 
 

มติท่ีประชุม        รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 10/2564 เม่ือวันศุกรท่ี 3 ธันวาคม 2564 สามารถ 
                เปดดูได ทางเว็บไซต www. phromburi.com หรือ ทางคิวอารโคดดานซายมือ 
 
 

 
มติท่ีประชุม        รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 10/2564 
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ระเบียบวาระท่ี 3       เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว 
 3.1 เรื่องการชวยเหลือเยียวยาผูประสบอุทกภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรอง
 ราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 สรุปขอมูลท่ีคณะอนุกรรมการ
 สํารวจฯ ในระดับพ้ืนท่ีไดรายงานใหท่ีประชุม ก.ช.ภ.อ. ไดรับทราบในเบื้องตนเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี    
 6 มกราคม 2565 ไดดังนี้ 
  (1) ดานพืชผลทางการเกษตร ประมง และปศุสัตว 

   

  (2) ดานการดํารงชีพ/ท่ีอยูอาศัย 
 

ลําดับท่ี ตําบล หมูท่ี จํานวน (ครัวเรือน) วงเงิน (บาท) 
1 
 
 
 

2 

พระงาม 
 
 
 

โรงชาง 

3 
4 
5 
6 
1 
2 
3 

11 
3 

127 
4 

81 
119 
200 

22,687 
5,554 

524,278 
13,426 

543,110 
77,7200 

1,660,900 
รวม 2 ตําบล 7 หมู 545 3,547,155 

 

 3.2 จากเรื่องท่ี 1.8.5 การเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา อบต. เม่ือวันอาทิตยท่ี 28 พฤศจิกายน  2564 
           นายอําเภอพรหมบุ รีได เรียกประชุมสภา อบต. ครั้งแรก เพ่ือเลือกประธานสภาและ            
 รองประธานสภาเปนท่ีเรียบรอยไปแลว 3 แหง เม่ือวันอังคารท่ี 28 ธันวาคม 2564 ประกอบดวย 
 อบต.บานแปง, อบต.โรงชาง และ อบต.พระงาม  
        ขอใหผูปกครองทองท่ีกับผูปกครองทองถ่ินทุกทานไดกรุณาผนึกกําลังกันทําหนาท่ีเพ่ือความ
 ผาสุขของพ่ีนองประชาชนในความปกครองอยางเต็มกําลังความสามารถตอไป 
 

มติท่ีประชุม        รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4       เรื่องแจงเพ่ือทราบและ/หรือปฏิบัต ิ
 4.1 เรื่องการรับจดทะเบียนตั้งช่ือสกุลตามโครงการ “จองช่ือสกุลออนไลน 1,010 นามสกุลไทยมหามงคล” 
        จังหวัดสิงหบุรีแจงวา กรมการปกครองโดยสํานักบริหารการทะเบียนไดดําเนินโครงการใหบริการดาน
 ทะเบียนในงานกาชาดเปนประจาํทุกป เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนในการขอตั้งชื่อสกุล หรือ
 เปลี่ยนชื่อสกุลใหมเพ่ือความเปนสิริมงคล โดยในงานกาชาดป 2564 กําหนดจัดข้ึนระหวางวันท่ี 17 - 27 
 ธันวาคม 2564 เพ่ือเปนการใหบริการในชวงสถานการณท่ีมีการแพรระบาดและลดความเสี่ยงของโรคติดเชื้อ
 ไวรสัโคโรนา 2019 ในปนี้สําหรับบรกิารประชาชนในงานกาชาด กรมการปกครองจึงจัดใหมีบริการจองชื่อสกุล

 ออนไลน จํานวน 1,010 ชื่อสกุลผานเว็บไซตกรมการปกครอง ตอเนื่องไปจนถึงวันท่ี 13 ธันวาคม 2565  
/โดยเม่ือ... 

ลําดับท่ี ตําบล 
ความเสียหาย 

วงเงินชวยเหลือ 
(บาท) 

ขาว 
(ไร) 

พืชไร/พืชผัก 
(ไร) 

ไมผลไมยืนตนและอ่ืนๆ 
(ไร) 

เกษตรกร 
(ราย) 

1 พระงาม 140.75 3.00 10.00 14 235,025 
2 บานหมอ 197.25 - - 16 264,315 
3 หัวปา 26.75 - 2.00 6 43,941 
4 โรงชาง 48.50 - 1.00 4 69,038 

รวม 4 ตําบล 413.25 3.00 13.00 40 612,319 
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 โดยเม่ือประชาชนจองชื่อสกุลผานระบบออนไลนแลว จะตองดําเนินการขอจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลดวยตนเอง
 ตอนายทะเบียนทองท่ีท่ีตนมีชื่ออยูในทะเบียนบานภายใน 90 วัน จึงขอใหประชาสัมพันธให
 ประชาชนในพ้ืนท่ีทราบโดยท่ัวกัน 
 

 4.2 เรื่องการยกเวนคาธรรมเนียมการทะเบียนและบัตรในชวงสถานการณการแพรระบาด  
 ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

         ตามท่ีกรมการปกครองไดออกประกาศสํานักทะเบียนกลางและประกาศกรมการปกครอง    
 ซ่ึงออกตามความในกฎกระทรวงยกเวนคาธรรมเนียมและลดคาธรรมเนียมเก่ียวกับการทะเบียนและลด
 คาธรรมเนียม ตั้งแตวันท่ี 9 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 นั้น ขณะนี้ไดรับแจงประกาศจาก
 สํานักทะเบียนกลางกรมการปกครองโดยไดขยายระยะเวลาการยกเวนคาทําเนียมไปจนถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 
 2565 จึงแจงประชาสัมพันธใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

 4.3 เรื่องการจัดทําหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและการจัดทําบัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทย
 ใหแกคนตางดาว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) 
          สํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ไดมอบหมายศูนยบริหารการทะเบียน ภาค 1  สาขาจังหวัด
 สิงหบุรีเปดใหบริการจัดทําบัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยใหแกคนตางดาว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว 
 และเมียนมา)ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยกําหนดใหบริการตั้งแต 

 วันท่ี 1 - 24 กุมภาพันธ 2565 หรือจนกวาจะแลวเสร็จ จึงขอความรวมมือในการประชาสัมพันธแจง
 เจาของสถานประกอบการ นายจางและลูกจาง ในพ้ืนท่ีทราบโดยท่ัวกัน 
 

 4.4 เรื่องการขับเคล่ือนการปฏิบัติเพ่ือปองกันและแกไขปญหาคนตางดาวหลบหนีเขาเมือง      
  ของพนักงานฝายปกครอง   
      ดวยจังหวัดสิงหบุรีไดแจงแนวทางการปฏิบัติติในการปองกัน สกัดก้ัน ปราบปรามและจับกุม     
 ผูหลบหนีเขาเมืองของพนักงานฝายปกครอง โดยใหกํานัน ผูใหญบาน ดําเนินการ ดังนี้ 

     (1) ใหความสําคัญกับปฏิบัติติการดานการขาว เพ่ือติดตามขอมูลทางเขา-ออกพ้ืนท่ี รวมท้ัง
 บูรณาการกําลังฝายปกครองและตํารวจ เพ่ือควบคุมการลักลอบเขาประเทศและการเคลื่อนยาย
 แรงงานตางดาวผิดกฎหมายอยางเขมงวด เพ่ือสกัดก้ันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะอยางยิ่งการเฝาระวังสายพันธุใหม “โอไมครอน” (Omicron) 

      (2) ใหกํานัน ผูใหญบาน รวมกับคณะกรรมการหมูบาน(กม.) ชุดรักษาความปลอดภัย(ชรบ.) 
 สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) รวมถึงผูนําชุมชนและอาสาสมัครในพ้ืนท่ี รวมกันตรวจสอบ
 บุคคลท่ีเดินทางเขามาในหมูบาน/ชุมชน ในการปองกันและปราบปรามเพ่ือไมใหมีการลักลอบเขาเมือง
 โดยผิดกฎหมาย 

 

 4.5 ขอส่ังการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันการแพรระบาดของโควิด-19 ของรัฐบาลและ 
 จังหวัดสิงหบุรี (ขอมูล ณ วันท่ี 9 มกราคม 2565) 

      - ปรับระดับพ้ืนท่ีสถานการณยอยในพ้ืนท่ีท่ัวราชอาณาจักร เริ่ม 9 มกราคม 2565  
       (1) พ้ืนท่ีควบคุม 69 จังหวัด(สิงหบุรี) 
       (2) พ้ืนท่ีนํารองทองเท่ียว 8 จังหวัด 

        - สวนราชการ เนนพิจารณาดําเนินการ WFH(Work From Home) ท้ังนี้ ตองไมกระทบตอ
 บริการประชาชนและการดําเนินงานขององคกร 
        - การจัดกิจกรรม ถาเกิน 100 คน ตองขออนุญาตนายอําเภอ หากเกิน 500 คน ตองผาน
 ความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดกอน 
     - หามบริโภคสุราในรานอาหาร 
       - รานเสริมสวย รานตัดผม เปดไดตามปกติ แตไมเกิน 24.00 น. 
 

/4.6 เรื่องปญหา... 
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 4.6 เรื่องปญหาคนไทยถูกหลอกไปทํางานในราชอาณาจักรกัมพูชาโดยผิดกฎหมาย 
                กระทรวงมหาดไทย แจงกรณีคนไทยถูกหลอกไปทํางานในราชอาณาจักรกัมพูชาโดย 
                ผิดกฎหมายตั้งแตตนป 2564 

            ลักษณะการถูกหลอก การลงรับสมัครงานทางเฟสบุคท่ีระบุลักษณะงานและคาตอบแทน       
  ดีมากบริษัทเปนผูรับผิดชอบคาใชจายการเดินทางเขาไปทํางานในกัมพูชา สัญญาจางงานสวนใหญ 
  เปนสัญญาจาง 6 เดือน โดยลักษณะงานจะเปดเว็บไซตการพนันฉอโกงเงินจากลูกคาชาวไทยใหได 
  ตามเปาหมายท่ีบริษัทกําหนดเม่ือไดเงินจากลูกคาชาวไทยตามเปาหมาย บริษัทจะปดเว็บไซตดังกลาว 
  และเปดเว็บไซตใหมเพ่ือดําเนินการฉอโกงตอไป 

      อําเภอพรหมบุรี จึงใหกํานัน ผูใหญบาน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประชาสัมพันธใหกับ   
  ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดสิงหบุรีทราบ เพ่ือปองกันปญหาคนไทยถูกหลอกไปทํางานในราชอาณาจักร  
  กัมพูชาโดยผิดกฎหมาย 

 

                 4.7 เรื่องแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแลงและมาตรการบริหารจัดการน้ําในชวงฤดูแลง ป 2564/65 
                                 กระทรวงเกษตรและสหกรณแจงมติคณะทํางานวางแผนการปลูกพืชฤดูแลงเม่ือวันท่ี 19 ตุลาคม 2564     
                  วาเขตลุมน้ําเจาพระยา เนื่องจากสภาพตนทุนมีจํากัด ในเขตชลประทานลุมน้ําเจาพระยาสามารถ 
                   สนับสนุนน้ําจาก 4 เข่ือนหลัก ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2564 ถึงเดือนเมษายน 2565 เพ่ือการ   

              อุปโภค-บริโภครักษาระบบนิเวศและพืชตอเนื่อง สําหรับการเพาะปลูกขาวนาปรัง วางแผน เฉพาะ
 พ้ืนท่ีลุมต่ําเจาพระยาตอนลางท่ีรองรับน้ําหลากในฤดูฝนป 2564 (ประมาณ 1.20 ลานไร) 
  และพ้ืนท่ีท่ีเพาะปลูกเปนประจํา ซ่ึงใชน้ําจากแหลงน้ําของตนเอง แหลงน้ําขางเคียง (ประมาณ 
 1.61 ลานไร) รวมประมาณ 2.81 ลานไร เพ่ือใหการบริหารจัดการน้ําเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
 จึงขอความรวมมือจากทุกภาคสวน ใหปฏิบัติตามแผนอยางเครงครัด 

       อําเภอพรหมบุรี  จึงขอความรวมมือกํานัน ผู ใหญบาน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน                  
           แจงประชาสัมพันธใหเกษตรกรวางแผนปรับเปลี่ยนหรือปรับรูปแบบการผลิตใหสอดคลองกับ 
           สถานการณน้ําตนทุนเพ่ือลดความเสี่ยงหรือความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนในชวงฤดูแลงป 2564/65  

 

  4.8 เรื่องการมอบหมายใหผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการตรวจราชการ 
                    จังหวัดสงิหบุรีแจงการมอบหมายใหผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการตรวจ 
  ราชการโดยนางรุงรัตนา บุญ-หลง รับผิดชอบเขตตรวจราชการท่ี 1 กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 
  จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงหบุร ีและจังหวัด 
  อางทอง 
 

  4.9 เรื่องขอบเขตการตรวจราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี  
        สํานักนายกรัฐมนตรีมีคําสั่ง ท่ี 319/2564 ลงวันท่ี 19 พฤศจกิายน 2564 มอบหมายให 
 ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีและผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีรวมกับผูตรวจราชการ
 กระทรวงหรือผูตรวจราชการกรม ดําเนินการตรวจราชการ ดังนี้  

                   (1) การตรวจราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยการตรวจราชการ พ.ศ.2548 ขอ 8 
  ใหผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีและผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีรวมกับผูตรวจราชการ
  กระทรวงหรือผูตรวจราชการกรมท่ีไดรับมอบหมาย ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
  ของผูตรวจราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไดแก การขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสําคัญ 
  ของรัฐบาล (Issue) การติดตามตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติไปสูการ 
  ปฏิบัติการติดตามความคืบหนาการแกไขปญหาสําคัญในเชิงพ้ืนท่ี การแกไขปญหาความเดือดรอน
  หรือขอรองเรียนของประชาชน หรือการผลักดันการดําเนินโครงการ/มาตรการสาํคัญในเชิงพ้ืนท่ีของ 
  สวนราชการ       
 

/(2) การตรวจ... 
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       (2) การตรวจราชการตามมาตรา 34 แหงพระราชกฤษีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและ 
  กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 
         (3) การตรวจติดตามงานอ่ืนๆ   
         (4) การตรวจติดตามของผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีในการแกไขปญหาความ 
  เดือดรอนของประชาชนอันเนื่องมาจากการเกิดภัยพิบัติ หรือกรณีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับ  
  มอบหมายขอใหสวนราชการแจงเจาหนาท่ีผูเก่ียวของทราบและอํานวยความสะดวกให  
  สนับสนุนและรวมมือในการตรวจราชการของผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีและผูตรวจ 
  ราชการสํานักนายกรัฐมนตรีรวมกับผูตรวจราชการกระทรวง 
 

  4.10 เรื่องการแตงตั้งจิตอาสา 904 ประจําอําเภอ จังหวัดสิงหบุรี 
            ศูนยจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสิงหบุรี แตงตั้งจิตอาสา 904 ประจําอําเภอ จังหวัดสิงหบุรี  
  เพ่ือแบงพ้ืนท่ีความรับผิดชอบในการขับเคลื่อนการดําเนินกิจกรรมจิตอาสาในพ้ืนท่ีจังหวัดสิงหบุรี 
  ใหเปนไปตามแนวทางท่ีกําหนด ดังนี้ 
       - หวัหนาจิตอาสา 904 จังหวัดสิงหบุรี : นายวัชระ อันโยธา หลักสูตรประจํา รหัส 4A-336 
       - จิตอาสา 904 อําเภอพรหมบุรี ประกอบดวย 
          (1) นายเจษฎา  ปาลวฒัน  หลักสูตรพ้ืนฐาน         รหัส 3ก-086    หัวหนา 
           (2) นายนิรุตต เข็มเงิน       หลักสูตรหลักประจํา    รหัส 2A-272 
 

   4.11 เรื่องการสอบคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรครูฝกปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจําป 
2564                       ดวยกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกําหนดจัดการฝกอบรมหลักสูตรครูฝกปองกันและ 
  บรรเทาสาธารณภัย ประจําป 2565 ใหแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาครัฐ  
  ภาคเอกชนและกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหวางวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2565 ถึงวันท่ี  
  8 เมษายน 2565 ณ สถาบันพัฒนาบคุลากรดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (วิทยาลัยปองกัน 
  และบรรเทาสาธารณภัย) จังหวัดปทุมธานี  

         อําเภอพรหมบุรี จึงขอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเผยแพรและประชาสัมพันธ 
  ใหแกบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีหลักสูตรกําหนด สมัครเขารับการสอบคัดเลือกระหวางวันท่ี 13 - 
  14 มกราคม 2565 โดยสามารถดูรายละเอียดทางเว็บไซตของสถาบันพัฒนาบุคลากรดานการ 
  ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย http://idmcd.v24.org/ 
 

  4.12 เรื่องการพิจารณาคัดเลือกกํานัน ผูใหญบาน ฯลฯ เขารับรางวัล ประจําป 2565 
                        ดวยจังหวัดสิงหบุรีไดกําหนดออกตรวจผลงานกํานัน ผูใหญบาน ฯลฯ ยอดเยี่ยม ประจําป 2565           
  ของนายอนันต ทองประทีป กํานันตําบลหัวปา, นายคํารณ ศรีสุนทร ผูใหญบาน หมูท่ี 7 ตําบลบานหมอ 
  และนางวลัยลักษณ นุสสระ แพทยประจําตําบลบางน้ําเชี่ยว ในวันอังคารท่ี 18 มกราคม 2565 
  เวลา 09.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงคประจําหมูบาน หมูท่ี 4 ตําบลหัวปา  
           อําเภอพรหมบุรี  จึงขอเชิญหัวหนาสวนราชการ และปลัดอําเภอ รวมตอนรับคณะกรรมการ 
  ตรวจผลงานกํานัน  ผูใหญบาน ฯลฯ ยอดเยี่ยมประจําป 2565 และรวมใหกําลังใจ ผูเขารับการ 
  ประเมิน ผลงานฯ ในวันอังคารท่ี 18 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค 
  ประจําหมูบาน หมูท่ี 4 ตําบลหัวปา                   
          การแตงกาย : แตงเครื่องแบบฯ  
 

  4.13 เรื่องการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ.2564 
          ดวยกระทรวงศึกษาธิการแจงวา คณะอนุกรรมการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดนประจําป             
                    พ.ศ.2564 ไดมีมติเห็นชอบใหทุกสวนราชการดาํเนินการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป   
                     พ.ศ.2564 และใหจังหวัดสิงหบุรีพิจารณาคัดเลือกขาราชการพลเรือนและลูกจางประจําสังกัด      
   ตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดนในคูมือการคัดเลือกฯเพ่ือยกยอง 

/เชิดชู... 

http://idmcd.v24.org/
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  เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเปนขาราชการพลเรือนดีเดน พ.ศ.2564 โดยใหพิจารณาคัดเลือก
  ขาราชการและลูกจางประจําท่ีมีคุณสมบัติฯ แลวจัดสงรายชื่อผูท่ีไดรับการคัดเลือกพรอมท้ังแบบ 
  ประวัติขาราชการพลเรือนดีเดน และเอกสารท่ีเก่ียวของ สงใหจังหวัดสิงหบุรี ภายในวันศุกรท่ี 28 
  มกราคม 2565 

 

 4.14 เรื่องการดําเนินจัดกิจกรรมจิตอาสาในเดือนมกราคม 2565 

                              ขอความรวมมือใหทุกตําบลดําเนินกิจกรรมจิตอาสาในพ้ืนท่ีประจําเดือนมกราคม 2565 ดังนี้ 
วัน / เดือน/ป เวลา พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 5  มกราคม 2565 09.00 น. ทําความสะอาด ปรับภูมิทัศนถนนสายกลางหมูบาน หมู 4 ตําบลบางน้ําเชี่ยว 
12 มกราคม 2565 09.00 น. ทําความสะอาด ปรับภูมิทัศนถนนสายกลางหมูบาน หมู 1 ตําบลบานหมอ 
17 มกราคม 2565 09.00 น. ทําความสะอาด ปรับภูมิทัศน โรงเรียนบานแปงวิทยา หมู 4 ตําบลบานแปง 
18 มกราคม 2565 09.00 น. ทําความสะอาด ปรับภูมิทัศน วัดพรหมเทพาวาส (ชลอน) หมู 2 ตําบลหัวปา 
19 มกราคม 2565 09.00 น. ทําความสะอาด ปรับภูมิทัศน วัดชีปะขาว หมู 1 ตําบลพระงาม 
26 มกราคม 2565 09.00 น. ทําความสะอาด ปรับภูมิทัศนถนนสายกลางหมูบาน หมู 6 ตําบลโรงชาง 
28 มกราคม 2565 09.00 น. ทําความสะอาด ปรับภูมิทัศนถนนสายกลางหมูบาน หมู 3 ตําบลพรหมบุรี 

         หากมีการเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และสถานท่ีดําเนินกิจกรรมขอใหแจงอําเภอทราบดวย   
และเม่ือดําเนินการแลวใหรายงานภาพถายการจัดกิจกรรมในกลุม Lineกํานัน ผูใหญบาน ฯลฯ     
เพ่ืออําเภอจะไดรวบรวมขอมูลรายงานศูนยอํานวยการใหญจิตอาสาพระราชทาน  
(ศอญ.จอส.พระราชทาน) ตอไป 

 

     4.15 เรื่องการประชุมหัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ผูบริหารสถานศกึษา  
     ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น กํานัน ผูใหญบาน ฯลฯ ครั้งถัดไป                                         

          กําหนดการประชุมในวันศุกรท่ี 4 กุมภาพันธ 2564 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอําเภอ  
   พรหมบุรี หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจงใหทราบในภายหลัง 
                                            

มติท่ีประชุม          รับทราบ/รับปฏิบัติ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5          เรื่องขอราชการของสวนราชการและภาคีเครือขาย 
            5.1 สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสิงหบุรี 

          5.1.1 เรื่องขอความอนุเคราะหใชสถานท่ีในการประชาสัมพันธพรอมรับ-จายเงิน และสมัคร 
  ผูประกันตนมาตรา 40 
              สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสิงหบุรี จัดโครงการออกหนวยเคลื่อนท่ีบริการเบ็ดเสร็จ    
   (SDU) ประจําป 2565 เพ่ือใหบริการประชาชนผูประกันตนตามมาตรา 40 ในพ้ืนท่ีอําเภอพรหมบุรี 
  โดยใหบริการ รับชําระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมมาตรา 40 แนะนําชี้แจงขอกฎหมายและรับ
   สมัครผูประกันตนท่ีสนใจในสิทธิประโยชนท่ีพึงไดรับ โดยเริ่มใหบริการในทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห 
  แรกของทุกๆ เดือนตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2565 ตั้งแตเวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. ณ บริเวณ
  ท่ีวาการอําเภอพรหมบุรี 

 

            5.2 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพรหมบุรี 
        5.2.1 เรื่องสถานการณโรคทางระบาดวิทยาประจําเดือนธันวาคม 2564 ( 5 อันดับ) 
      1. โรคอุจารระรวง  อัตราปวย      53.35  ตอแสนประชากร (105 คน) 
      2. โรคปอดบวม   อัตราปวย        4.07  ตอแสนประชากร     (8 คน) 
      3. ไขไมทราบสาเหตุ  อัตราปวย        3.05  ตอแสนประชากร     (6 คน) 
   4. โรคติดตอทางเพศสัมพันธ อัตราปวย        1.52  ตอแสนประชากร     (3 คน) 
                       5. โรคไขหวัดใหญ   อัตราปวย        0.51  ตอแสนประชากร     (1 คน) 
   

/5.2.1 เรื่อง... 
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   5.2.1 เรื่องสถานการณโรคท่ีตองเฝาระวังเปนพิเศษ 
              - สถานการณโรคไขเลือดออก (เดือนมกราคม - ธันวาคม 2564) 
   จังหวัดสิงหบุรี พบผูปวยโรคไขเลือดออก สะสม 10 ราย อัตราปวย  4.86  ตอแสนประชากร 
   อําเภอเมืองสิงหบุรี 1 ราย อําเภออินทรบุรี 5 ราย อําเภอคายบางระจัน 1 ราย อําเภอพรหมบุรี 
   1 ราย ขอความรวมมือทุกภาคสวน รวมดําเนินการรณรงคกําจัดลูกน้ํายุงลาย ทุกวันศุกร 

- สถานการณโรค COVID-19 

  ผูปวย COVID-19 จังหวัดสิงหบุรี ระลอกเดือน เมษายน 2564 ถึง วันท่ี 2 ธันวาคม 2564  

   พบผูปวย COVID-19 ยืนยัน ยอดสะสม 3,641 ราย เสียชีวิต 67 ราย ดังนี้ 

   1. อําเภอเมืองสิงหบุรี (พบใน   8 ตําบล)   969 ราย  เสียชีวิต 12  ราย 
   2. อําเภออินทรบุรี  (พบใน 10ตําบล )  756 ราย   เสียชีวิต 17  ราย 
   3. อําเภอพรหมบุรี  (พบใน   7 ตําบล )  635 ราย  เสียชีวิต    5  ราย 
   4. อําเภอคายบางระจัน (พบใน   6 ตําบล )  531 ราย   เสียชีวิต  12 ราย 
   5. อําเภอบางระจัน  (พบใน   8 ตําบล )  508 ราย   เสียชีวิต    8 ราย 
   6. อําเภอทาชาง  (พบใน   7 ตําบล )  370 ราย   เสียชีวิต  11 ราย 
       ตางจังหวัด                                 22 ราย  เสียชีวิต    3 ราย 
  รูปแบบการติดเช้ือ COVID-19 จังหวัดสิงหบุรี  ระหวางวันท่ี 3- 9 มกราคม  2565 

  พบวามีการติดเชื้อ COVID-19  จากกลุมเสี่ยงสูง รอยละ 52  การเดินทางพ้ืนท่ีเสี่ยง รอยละ 39   การตรวจเชิงรุก 

   รอยละ 10 จากในโรงงาน รอยละ 1  สรุปปจจัยเสี่ยง จาก การเดินมาทางมาจากพ้ืนท่ีเสี่ยง และการเลี้ยงสังสรรค  
   พบสายพันธุโอไมครอน ใน 4 อําเภออําเภอเมืองสิงหบุรี อําเภออินทรบุรี อําเภอบางระจัน และอําเภอคาย 
   บางระจนั  โดยท่ีอําเภอพรหมบุรี และอําเภอทาชาง ยังไมพบ 

  มาตรการขอความรวมมือทุกภาคสวนรวมดําเนินการ 
   1. การติดตามการกักตัวผูสัมผัสเสีย่งสูงทุกรายทุกวัน   อยางเครงครดั เพ่ือลดการแพรกระจายเชื้อในครอบครัว 
   และชุมชน   พรอมท้ังประเมินสถานท่ีกักตัวท่ีบาน  
   2. การเฝาระวังตดิตามกลุมพนักงานโรงงานท่ีทํางานนอกจังหวัดสิงหบุรี  แนะนําการ   Self quarantine ใน 
   ครอบครัว และสุมตรวจดวย ATK รอยละ 10 /สัปดาห 
   3. กระตุนและสงเสริมใหประชาชนฉีดวัคซีน COVID-19 มากกวารอยละ 70  ภายในเดือน ธันวาคม 2564 

   5.2.3 เรื่องโรคท่ีตองเฝาระวังในเดือน กุมภาพันธ 2565 
              (1) กลุมโรคระบบทางเดินหายใจ (ปอดบวม หอบหืด ไขหวัด) 
          (2) กลุมโรคติดตอทางเดินอาหารและน้ํา ไดแก โรคอุจจาระรวง, อาหารเปนพิษ 
          (3) โรคไขเลือดออก 

 

มติท่ีประชุม          รับทราบ/รับปฏิบัติ 
 

          5.3 สํานักงานเกษตรอําเภอพรหมบุรี 
          5.3.1 เรื่องการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ป 2565 (ทุกพืช) 

                          สํานักงานเกษตรอําเภอพรหมบุรี ขอประชาสัมพันธการข้ึนทะเบียนและปรับปรุง 
   ทะเบียน เกษตรกร ประจําป 2565 ดังนี ้

       -ขาว พืชไร เกษตรกรสามารถแจงข้ึนทะเบียน หรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได
 หลังจาก เพาะปลูกพืชไปแลว 15 วัน จนถึงกอนวันเก็บเก่ียวไมเกิน 60 วัน และตองปรับปรุงใน     
 ทุกรอบการผลิต (พ้ืนท่ีปลูก 1 ไรข้ึนไป) 

       -ไมผล ไมยืนตน สวนปา สามารถข้ึนทะเบียนไดเม่ือปลูกแลวไมนอยกวา 1 เดือน 
และ ตองมีการปรับปรุงปละ 1 ครั้ง (พ้ืนท่ีปลูก 1 ไรข้ึนไป) 
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         -ผัก สมุนไพร ไมดอก ไมประดับ สามารถข้ึนทะเบียน หรือปรับปรุงทะเบยีนเกษตรกร
   ไดหลังจากเพาะปลูกพืชไปแลว 15 วัน จนถึงกอนวันเก็บเก่ียว และตองมีการปรับปรุงปละ 1 ครั้ง 
   (พ้ืนท่ีปลูก 1 งานข้ึนไป) 

       ซ่ึงการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรมีความสําคัญอยางมาก ในการ 
   ดําเนินการตามมาตรการตางๆ รวมท้ังความชวยเหลือในกรณีท่ีมีการประกาศพ้ืนท่ีประสบภัยและ
   สิทธิประโยชนตามโครงการท่ีหนวยงานภาครัฐไดจัดทําข้ึน ท้ังนี้ สํานักงานเกษตรอําเภอกําหนด 
   ออกใหบริการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรในพ้ืนท่ี ดังนี้ 

 

วันท่ี เวลา สถานท่ี 
19 มกราคม 2565 9.00 - 12.00 น. องคการบริหารสวนตําบลพระงาม 
20 มกราคม 2565 9.00 - 15.00 น. ศาลาเอนกประสงควัดสิงห หมู 2 ตําบลพระงาม 
21 มกราคม 2565 9.00 - 15.00 น. ศาลาเอนกประสงค หมู 4 ตําบลหัวปา 
24 มกราคม 2565 9.00 - 12.00 น. ศาลาเอนกประสงค หมู 4 (วัดโคปูน) ตําบลบานหมอ 

13.00 - 15.00 น. ท่ีทําการกํานันตําบลบานหมอ 
25 มกราคม 2565 9.00 - 12.00 น. ท่ีทําการผูใหญบาน หมู 1 ตําบลบางน้ําเชี่ยว 

13.00 - 15.00 น. ศาลาเอนกประสงควัดโภคาภิวัฒน หมู 5 ตําบลบางน้ําเชี่ยว 
9.00 - 15.00 น. ศาลาท่ีอานหนังสือ หมู 2 ตําบลโรงชาง 

26 มกราคม 2565 9.00 - 12.00 น. ศาลาเอนกประสงค หมู 8 ตําบลบานหมอ 
13.00 - 15.00 น. ศาลาเอนกประสงค หมู 6 ตําบลบางน้ําเชี่ยว 
9.00 - 15.00 น. ศาลาเอนกประสงค หมู 6 ตําบลโรงชาง 

27 มกราคม 2565 9.00 - 12.00 น. องคการบริหารสวนตําบลบานแปง 
28 มกราคม 2565 9.00 - 12.00 น. ศาลาเอนกประสงควัดกําแพง หมู 4 ตําบลบานแปง 

 

  เอกสารท่ีใชประกอบการข้ึนทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
  - เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม ใชหลักฐานแสดงสิทธิการถือครองท่ีดิน (สําเนาโฉนด พรอมรับรอง 

   สําเนา) หรือสัญญาเชาท่ีดิน (กรณีเปนท่ีเชา) ท่ีมีความสมบูรณ ครบถวน และภาพถายเกษตรกร 
   รวมกับผูนําชุมชน หรืออาสาสมัครเกษตรหมูบาน ณ แปลงท่ีจะปรบัปรุงทะเบียน 

  - เกษตรกรรายเดิมแตเพ่ิมแปลงใหม หรือเกษตรกรรายใหม ใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  
   สําเนาทะเบียนบาน หลักฐานแสดงสิทธิการถือครองท่ีดิน (สําเนาโฉนด) หรือสัญญาเชาท่ีดิน (กรณี
   เปนท่ีเชา) ท่ีมีความสมบูรณ ครบถวน และภาพถายเกษตรกรรวมกับผูนําชุมชน หรืออาสาสมัคร 
   เกษตรหมูบาน ณ แปลงท่ีจะข้ึนทะเบียนใหม 
   5.3.2 เรื่องการตอทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ป 2565 

           ตามพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 ตั้งแตวันท่ี 15 สิงหาคม 2548  
  เปนตนมา และตามพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 ในหมวด 1 มาตรา 8 ได 
  ระบุวา “ภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน ใหวิสาหกิจชุมชนท่ีไดจดทะเบียนตอกรมสงเสริม 
  การเกษตรประสงคจะดําเนินกิจการตอไปแจงใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบตามวิธีการท่ี 
  คณะกรรมการกําหนดวิสาหกิจชุมชนใดไมแจงความประสงคตามวรรคหนึ่งเปนเวลาสองปติดตอกัน ให
  กรมสงเสริมการเกษตรมีหนังสือเตือนใหวิสาหกิจชุมชนนั้น แจงความประสงคภายในระยะเวลาท่ี 
  กําหนดแตตองไมนอยกวาสิบหาวัน ถาไมมีการแจงตามคําเตือนดังกลาวใหกรมสงเสริมการเกษตร 
  ถอนชื่อออกจากทะเบียน” บัดนี ้ไดถึงเวลาดําเนินการตอทะเบียนประจําป 25๖5 สํานักงานเกษตร
  อําเภอพรหมบุรี   

              
 



 
 
          จึงขอความรวมมือทานกํานัน ผูใหญบาน ประชาสัมพันธการตอทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ให 

  วิสาหกิจชุมชนในตําบลของทานทราบ และดําเนินการตอทะเบียน ภายในวันท่ี ๓0 มกราคม 25๖5           
                     ณ สํานักงานเกษตรอําเภอพรหมบุรี พรอมนําเอกสารมายื่นดังนี้ 

   1. สาํเนาหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือขายวิสาหกิจชุมชน (ท.ว.ช. 2)  
 2. เอกสารสําคัญแสดงการดําเนินกิจการ (ท.ว.ช. 3) ฉบับจริง 

   3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูยื่น (ผูมีอํานาจทําการแทนวิสาหกิจชุมชนหรือเครือขายวิสาหกิจชุมชน) 
   4. แบบคําขอดําเนินการกิจการตอวิสาหกิจชุมชน 
  

5.4 สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอพรหมบุรี 
      การมอบทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภฯ จะมอบในวันท่ี 21 มกราคม 2565  
ณ วัดชีปะขาว หมูท่ี 1 ตําบลพระงาม อําเภอพรหมบุรี สําหรับทุนท่ีจะไดรับ แยกเปน 2 สวน 
สวนแรก เด็กแรกเกิดถึงอายุ 6 ป เดิมตองมอบ 10 ทุน แตมีทุนเพ่ิมคือ ทุนสวนตัวของผูวา
ราชการจังหวัดสิงหบุรี มอบ 10 ทุน รองผูวาราชการจังหวัดสิงหบุรี 5 ทุน อบจ. 10 ทุน พมจ.
สิงหบุรี 20 ทุน รวมท้ังหมด 55 ทุน  

 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

  5.4 สํานักงานประมงอําเภอพรหมบุรี 
         (1) ชวงนี้แหลงน้ําตางๆ ในพ้ืนท่ีเริ่มจะแหงขอดลงแลว ซ่ึงสถานการณเชนนี้จะเหมาะแกการ
ทําการประมงโดยกระแสไฟฟา ขณะนี้ไดมีหนวยตรวจทางชัยนาทและอยุธยา จะสุมออกตรวจใน
พ้ืนท่ีสิงหบุรี ซ่ึงไดตรวจพบผูกระทําผิดเปนจํานวนมาก ซ่ึงถาหากมีผูฝาฝนทําการประมงดวย
กระแสไฟฟาก็จะมีโทษในการเปรียบเทียบปรับ 200,000 บาท ถึง 1,000,000 บาท จึงขอใหผูนํา
หมูบาน ทานกํานัน ผูใหญบาน ไดประชาสัมพันธแจงลูกบานใหงดเวนการทําการประมงดวยกระแสไฟฟา 
           (2) สําหรับผูเลีย้งปลาในกระชังท่ีไดยื่นคําขอไว ซ่ึงขณะนี้ทานนายอําเภอพรหมบุรีไดเซ็นอนุญาต
เรียบรอยแลว ขณะนี้ทางประมงอําเภอกําลังอยูระหวางการจดแจงผูข้ึนทะเบียนเลี้ยงปลาในกระชัง สําหรับ
เกษตรกรจะมีสิทธิประโยชนในการนําหลักฐานไปขอกูเงินกับสถาบันทางการเงินตางๆ ท่ีกําลังเปดใหกูอยู
สามารถขอเงินทุนมาทํากิจการในการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังไดตอไป 
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 5.5 โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก 
      สําหรับการเปดการเรียน การสอน ตองขอขอบคุณสาธารณสุขอําเภอพรหมบุรี และโรงพยาบาล
พรหมบุรี, อสม.ท่ีไดชวยดูแลสุมตรวจ ATK ใหกับนักเรียน สัปดาหเวนสัปดาหซ่ึงไดรับความรวมมือ
เปนอยางดีและยังไดฝกใหคุณครูทุกคนไดเปนตัวแทนในการตรวจ ATK ใหกับนักเรียน สําหรับ
นักเรียนท่ีสุมตรวจ ATK ปรากฏวาไมพบเชื้อ จึงอยากขอขอบคุณไว ณ ท่ีนี้ดวย 

 

5.3 สํานักงานสัสดีอําเภอพรหมบุรี 
      ขอความรวมมือทานผูนําชุมชนชวยกันประชาสัมพันธใหกับผูท่ีสนใจ กองทัพบกรับสมัครทหาร
กองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการโดยวิธีรองขอกรณีพิเศษ โดยระบบออนไลนประจําป 
2565 โดยคุณสมบัติของผูท่ีจะสมัคร จะตองมีอายุตั้งแต 18 -20 ปบริบูรณ ผูท่ีเกิดพ.ศ.2545, 
2546, 2547, และทหารกองเกินท่ีมีอายุตั้งแต 22 - 29 ปบริบูรณ ตั้งแตพ.ศ. 2536 ถึง 2543 
ซ่ึงผูท่ีเคยถูกเรียกเขาเปนทหารกองประจําการคือผูท่ีถูกตรวจเลือกมาแลวแตไมถูกคัดเลือกใหเขา
กองประจําการ เปนผูท่ีมีรางกายสมบูรณดี ไมพิการทุพพลภาพ มีขนาดรอบตัว 76 เซนติเมตรข้ึนไป
เวลาหายใจออก และมีความสูง 160 เซนติเมตรข้ึนไป ไมจํากัดวุฒกิารศึกษาและไมจํากัดภูมิลําเนา
เดิม จึงอยากขอใหผูนําทองท่ีชวยกันประชาสัมพันธดวย 
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/5.6 ประธาน... 
 

   5.6 ประธานกลุมพรหมพัฒนา 
   แจงเรื่องการจัดการเรียนการสอนในขณะนี้มีหลายโรงเรียนท่ีไดเปดทําการเรียนการสอนแลวใน
รูปแบบออนไซดซ่ึงไดรับการตรวจประเมินจากสาธารณสุขอําเภอผมบุรีและทานปลัดอําเภอพรหมบุรีท่ีไดตรวจประเมินความ
พรอมของโรงเรียนและโรงเรียนท่ีเปดก็ไดปฏิบัติตามคําแนะนํามาตรการเขมขนของสาธารณสุขเปนท่ีตั้งตอนนี้ท่ีเปดออนไซด
มีโรงเรียนอนุบาลชลบุรีโรงเรียนวัดเกาชางโรงเรียนวัดโพธิ์คะพ่ีวัโรงเรียนชุมชนวัดตราชูโรงเรียนวัดกลางคนรินโรงเรียนวัดผม
เทพาวาดท่ีเปดออนไซดและเปดแบบรูปแบบหลากหลายแตกตางกันไปตามบริบทของโรงเรียนและพ้ืนท่ีโรงเรียนวัดเกาชาง
จะเปดปอ 456โรงเรียนท่ีตั้งเปาจะเปดในวันท่ี 17 มกราคมมีโรงเรียนวัดโคปูนวัดหลวงท่ีเหลือก็จะทยอยเปดซ่ึงในการเปด
แตละครั้งเราก็จะมีการตรวจคนหาโดยระบบเอสทีเคซ่ึงไดรับความอนุเคราะหจากโรงพยาบาลพรหมบุรีสาธารณสุขอําเภอผม
บุรีไดสงเจาหนาท่ีมาสุมตรวจใหในครั้งแรกแรกท่ีตรวจมายังไมพบเชื้อ  
ขอความรวมมือใหผูใหญบานชวยประชาสัมพันธในเรื่องการเปดเรียนและในเรื่องของมาตรการตางๆเพราะเนื่องจากใกลชิด
กับผูปกครองขอขอบคุณสาธารณสุขอําเภอโรงพยาบาลผมบุรีออสมอลท่ีไดใหคําแนะนําเปนอยางดี 
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                         5.7 โรงเรียนบานแปงวิทยา 

ขอขอบคุณนายอําเภอท่ีจะนําจิตอาสาไปชวยพัฒนาโรงเรียนบานแปงในวันท่ี 17 มกราคม 2565 ทางโรงเรียนไมมีนักการ 

1000 โรงคุณครูทุกคนจะตองทําความสะอาดโรงเรียนการมาครั้งนี้ถือวาทานนําสิ่งดีดีมาใหกับโรงเรียนเนื่องจากโรงเรียนมี

อุปกรณในการทําความสะอาดนอยจึงอยากจะขอความอนุเคราะหใหนําอุปกรณในการทําความสะอาดมาดวย 

2. ขอความอันกรุณามามอบทุนใหเด็กนักเรียนโรงเรียนบานแปลงดวยเนื่องจากเด็กนักเรียนบานแปลงเปนเด็กนักเรียนท่ี

ยากไร 

3. หากทานท่ีอยากทําบุญวันเกิดหรือทําบุญเลี้ยงอาหารกลางวันสามารถมาทําบุญไดท่ีโรงเรียนบานแปง 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องขอราชการของชมรมกํานันผูใหญบานอําเภอพรหมบุร ี
6.1 เรื่องจิตอาสาพัฒนาท่ีวาการอําเภอ 
              นัดหมายในวันศุกรท่ี 14 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ตําบลบางน้ําเช่ียว 
รับผิดชอบ    ทําความสะอาดบริเวณท่ีวาการอําเภอ จึงขอใหกํานัน ผูใหญบาน แพทยประจํา
ตําบล สารวัตรกํานัน และผูชวยผูใหญบานตําบลบางน้ําเชี่ยว มาพรอมกันในวัน เวลา ดังกลาว 
พรอมท้ังใหจัดเตรียมอุปกรณในการทําความสะอาดมาดวย (วัน/เวลาสามารถเปลี่ยนแปลงไดตาม
ความเหมาะสม) การแตงกายขอใหแตงกายดวยชุดจิตอาสา (สวมหมวกและผาพันคอ) 
6.2 คาใชจายของเดือนธันวาคมยอดท่ีทางชมรมเก็บไดคืน 15,900 บาทสําหรับคาใชจายของ
ชมรมในการธันวาคม 2565 ยอดท่ีตองจายคืนใหกับสมาชิกจํานวนหกทานยอดเงินท้ังหมด 
28,680 บาทคาผานพุมดอกไมสด 1000 บาทคาใชจายคาใชคาใชจายท้ังหมดก็จะอยู 29,680 
บาทจึงแจงมาใหทราบโดยท่ัวกัน 
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ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องขอราชการท่ีนายอําเภอขอความรวมมือ 

7.1 โครงการจังหวัดเคลื่อนท่ี วันศุกรท่ี 21 มกราคม 2565 ณ วัดชีปะขาว หมูท่ี 1 ตําบลพระงาม    
ขอความกรุณาทุกภาคสวนไดรวมกันแสดงฝไมลายมืออยางเต็มท่ี 
7.2 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
      - ขอความรวมมือผนึกกําลังกันเปนตาขายชุมชน/ตาสับปะรด เฝาระวังและแจงเบาะแส

เก่ียวกับ ยาเสพติด 
7.3 การลดการเผาในท่ีโลงและการปองกันฝุน PM 2.5  
7.4 การปองกันการเกิดอัคคีภัยในชวงฤดูแลง 



7.5 การปองกันและลดการแพรระบาดของโควิด-19 สายพันธุโอมิครอนในระยะจากนี้ไป 
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ประธานฯ  - หากไมมีผูใดจะเสนอเรื่องในท่ีประชุมอีก ขอขอบคุณ และขอปดการประชุม 
           
  

(ลงชือ่)       กวิสรา  ศรีชัย ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
                                                        (นางสาวกวสิรา  ศรีชัย) 
 

    (ลงชื่อ)      เจษฎา ปาลวฒัน       ผูตรวจรายงานการประชุม 
                                                         (นายเจษฎา ปาลวัฒน) 
 


