
 
รายงานการประชุม 

หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา  
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล  

สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ  
ครั้งที่ 2/2565 วันศุกร์ที ่4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น.  
ณ ห้องประชุมอ าเภอพรหมบุรี ชั้น 2 ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น ZOOM 

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

ผู้มาประชุม 
 

1. นายสุรสิทธิ์ จันอุทา  นายอ าเภอพรหมบุรี  
2. พ.ต.อ.สุเมธ  โภชนา  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรพรหมบุรี  
3. นายนรินทร์  สุขทอง  ปศุสัตว์อ าเภอพรหมบุรี 
4. นางปิยวรรณ  ทองประสาท เกษตรอ าเภอพรหมบุรี (แทน) 
5. นายประวิทย์  คุ้มครอง  สาธารณสุขอ าเภอพรหมบุรี  
6. นางวิพาวรรณ์  รอดช้าง  ผอ. กศน.อ าเภอพรหมบุรี  
7. น.ส.ละเมียด  โพธิ์งาม  เจ้าพนักงานที่ดินอ าเภอพรหมบุรี    
8. นางสาวสุภางค์ พรหมพยัคฆ์ สรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี  
9. น.ส.พรกนก  สุขอุดม  พัฒนาการอ าเภอพรหมบุรี  
10. นายประพันธ์ ศรีเดช  ประมงอ าเภอพรหมบุรี 
11. ร.อ.ไพบูลย์   เชตุพันธุ์  สัสดีอ าเภอพรหมบุรี 
12. นางณัฐปภัสร ์ ชีวนาถพันธุ์ ปลัด อบต.บ้านแป้ง (แทน) 
13. นางนุชนารถ ยิ้มจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก 
14. นางณัฐิดา  สนธ ิ  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอัมพวัน 
15. นายมุนี  พวงดอกไม้ ประธานกลุ่มโรงเรียนพรหมพัฒนา 
16. นายภาณุมาศ พุ่มภิญโญ ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาสิงห์บุรี 
17. นายเจษฎา  ปาลวัฒน์ ปลัดอ าเภอ 
18. นายณัฐวุฒิ   เรืองสม   ปลัดอ าเภอ  
19 นางสาวทัศนีย์ บุญเตปิณ ปลัดอ าเภอ    
20. นางสาวจินตนา    ทาภักดี  ปลัดอ าเภอ 
21. นางสาวปนัดดา มหัตธนวัฒนา ปลัดอ าเภอ  
22. นางสาวกวิสรา  ศรีชัย  ปลัดอ าเภอ 
23. นางสาวปิ่นมณี หนูเจริญ เสมียนตราอ าเภอพรหมบุรี 
24. นายสิริชัย  จันทร์พงษ์ ประธานชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน/ก านันต าบลพระงาม   
25. นายอนุรักษ์  เอ้ือเฟ้ือพันธุ์ ก านันต าบลพรหมบุรี  
26. นายบุญธรรม สินเขียวพงศ์ ก านันต าบลบางน้ าเชี่ยว   
27. นายอนุวัตร  ธนกิจการค้า  ก านันต าบลบ้านหม้อ    
28. นายอัศวิน  จ าสนอง  ก านันต าบลบ้านแป้ง 
29. นายมาโนจน ์ ภู่ระหงษ์ ก านันต าบลโรงช้าง 
30. นายอนันต์  ทองประทีป      ก านันต าบลหัวป่า       
31. นายไพรัตน์  พงษ์ประภา   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ต าบลบางน้ าเชี่ยว 
32. นางพัชรินทร์ งามสม  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ต าบลบางน้ าเชี่ยว 
33. นางสาวทัศนีย์ ปิ่นลัคนา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ต าบลบางน้ าเชี่ยว 
34. นายอรรถพล ชูรัตน์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ต าบลบางน้ าเชี่ยว 
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35. นางสาวฤทัยรัตน์ พุดสวัสดิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ต าบลบ้านแป้ง 
36. นายกนก  แย้มสรวล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ต าบลบ้านแป้ง 
37. นายวุฒิชัย  รักษาถ้อย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ต าบลบ้านแป้ง 
38. นายสมรภูม ิ แช่มชื่น  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ต าบลบ้านแป้ง 
39. นางวันเพ็ญ  สวัสดิพงษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ต าบลบ้านแป้ง 
40. นางสาวกรรณิการ์ พาพันธุ์เรือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ต าบลพรหมบุรี 
41. นายวีระวัฒน ์ มีตาดพงษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ต าบลพรหมบุรี 
42. นางพลอยพัชชา     สิริพรวุฒิ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ต าบลพรหมบุรี 
43. นางลัดดาวัลย ์ เกิดพิทักษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ต าบลพรหมบุรี 
44. นางเตือนใจ  ม่วงกล่ า  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ต าบลพรหมบุรี 
45. นายสกนธ ์  กลิ่นล ายงค์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ต าบลพระงาม 
46. นางสาวจารุวรรณ ศรีเงินทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ต าบลพระงาม 
47. นางสาวศิริวรรณ นิลอนันต์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ต าบลพระงาม 
48. นายพีรพัฒน์ เทียนศรี  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ต าบลพระงาม 
49. นางสาวพิมพ์กุญช์  มีอนันต์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ต าบลพระงาม 
50. นางเพ็ญพิชญา อยู่โต  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ต าบลโรงช้าง 
51. นายสุวิทย ์  ห่อเร  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ต าบลโรงช้าง 
52. นายปัญญา  เดชประสิทธิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ต าบลโรงช้าง 
53. นางสาวน้ าเพ็ชร ฉายชูวงษ ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ต าบลโรงช้าง 
54. นางสาวสังเวียน มากมิ่ง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ต าบลโรงช้าง 
55. นายดิเรก  ศลสกล  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ต าบลหัวป่า 
56. นางสดศรี  ปรองดอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ต าบลหัวป่า 
57. นางบุญน้อง  ยิ้มอยู่  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ต าบลหัวป่า 
58. นายกมล  จุ้ยซื่อ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ต าบลบ้านหม้อ 
59. นางนิตยา  ช านาญหมอ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ต าบลบ้านหม้อ 
60. นายปิยวัฒน์  ทองพูล  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ต าบลบ้านหม้อ 
61. นายสมเกียรติ สุภาพพันธุ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ต าบลบ้านหม้อ 
62. นายสมชาย  นักจารย์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ต าบลบ้านหม้อ 
63. นายค ารณ  ศรีสุนทร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ต าบลบ้านหม้อ 
64. นางสาวรัชพิมพ์พร หมอโอสถ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ต าบลบ้านหม้อ 

ผู้ไม่มาประชุม   
   

1. นางสุชีรา  เล็กวิชัย  ท้องถิ่นอ าเภอพรหมบุรี      (ตดิราชการ) 
2. นายคมสันต์   เกิดพิทักษ์ นายกเทศมนตรีต าบลพรหมบุรี     (ติดราชการ) 
3. นางสมปอง   ค าแย้ม  นายกเทศมนตรีต าบลบางน้ าเชี่ยว     (ติดราชการ) 
4. นายทวีป  ผูกโพธิ์  นายกเทศบาลต าบลบ้านหม้อ     (ติดราชการ) 
5. นางวันเพ็ญ  อภินันทร์ นายกเทศบาลต าบลบ้านแป้ง           (ติดราชการ) 
6. นางโสภ ี  จันทวงศ์  นายกเทศบาลต าบลโรงช้าง     (ติดราชการ) 
7. นายสุรเกียรติ  ยิ้มพงศ์  นายกเทศบาลต าบลพระงาม     (ติดราชการ) 
8. นางสุวด ี  เขียวสะอาด สมาชิก อบจ. เขต 1 อ าเภอพรหมบุรี  (ติดราชการ) 
9. นายธรรมนูญ  อภินันทร์ สมาชิก อบจ. เขต 2 อ าเภอพรหมบุรี  (ติดราชการ) 
10. ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี  สมาชิก อบจ. เขต 3 อ าเภอพรหมบุรี  (ติดราชการ) 
11. นางสาวอมรรัตน์ นันทศรี  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ต าบลบางน้ าเชี่ยว   (ติดราชการ) 
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     เมื่อที่ประชุมพร้อม นายสุรสิทธิ์ จันอุทา นายอ าเภอพรหมบุรี ประธานการประชุม กล่าวเปิด 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่าย
ปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ครั้งที่ 2/256๕ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 256๕  
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

เรื่องก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  
          -ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระที ่1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 ในห้วงเดือนที่ผ่านมามีผู้บังคับบัญชาระดับจังหวัด ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ยังจังหวัดสิงห์บุรี  
1 ท่าน คือ นายปัทพงศ์ สารบรรณ ์เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี  
1.2 แนะน าหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 2 ท่าน คือ 
      1.2.1 นายภานุมาศ พุ่มภิญโญ ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาสิงห์บุรี 
       1.2.2 น.ส.ศรีทรงพร อินทวารี ต าแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นช านาญงาน  
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โอนมารับ
ราชการยังกรมการปกครอง ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองช านาญงาน ที่ท าการปกครองอ าเภอพรหมบุรี 
ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายทะเบียนและบัตร  
1.3 ขอแสดงความยินดีกับ คุณชอบจิต แสงวอน อสม. หมู่ที่ 1 ต าบลพระงาม ที่ได้รับการคัดเลือก
เป็น อสม.ดีเด่น ระดับภาค สาขาสุขภาพจิตชุมชน โดยมีก าหนดเป็นตัวแทนของ อสม. ภาคกลาง 
เข้าประกวด อสม.ดีเด่นระดับชาติ ในวนัจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ ศกนี้ (แข่งกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : 
จังหวัดยโสธร, ภาคเหนือ : จังหวัดพิษณุโลก และภาคใต้ : จังหวัดสุราษฎร์ธานี) 
 1.4 ขอขอบคุณชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านอ าเภอพรหมบุรี, กิ่งกาชาดอ าเภอพรหมบุรี,ส านักงานพัฒนาชุมชน
อ าเภอ ส านักงานเกษตรอ าเภอ, ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ, เทศบาลต าบลพรหมบุรี, อบต.บ้านแป้ง และ
ทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันลงพ้ืนที่ เมื่อวันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เพื่อเยี่ยมเยียนให้ก าลังใจพร้อม
มอบถุงยังชีพ,สิ่งของจ าเป็นในการด ารงชีวิต, เชื้อเห็ดนางฟ้า และต้นพันธุ์พืชผักสวนครัว ให้ผู้ดอ้ยโอกาส
จ านวน 2 ครัวเรือน ที่พบเพิ่มจากการทบทวนข้อมูล TPMAP โดยคณะท างานฯ (ทั้งจังหวัดเดิมมี 
1,904 ครัวเรือน ตรวจสอบซ้ าแล้วคงเหลือ 462 ครัวเรือน โดยในส่วนของอ าเภอพรหมบุรี         
มีจ านวน 2 ครัวเรือน จากการพบเพ่ิมเตมิตามข้างต้น) 
 1.5 ขอขอบพระคุณชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านอ าเภอพรหมบุรีและภาคเีครือข่ายทุกภาคส่วน ที่ได้
กรุณาเข้ามีส่วนร่วมในภารกิจรับการตรวจผลงานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ยอดเยี่ยม ประจ าปี 2565 
ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที ่4 ต าบลหัวป่า เมื่อวันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 
ด้วยความพร้อมเพรียง 
1.6 ขอขอบพระคุณก านันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ, ส่วนราชการทุกหน่วยงาน, อบต.พระงาม, กิ่งกาชาด
อ าเภอพรหมบุรี, ตลอดจนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่ได้กรุณาให้ความร่วมมือในการเตรียมการ
รองรับและขับเคลื่อนโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดชีปะขาว หมู่ที ่1 ต าบลพระงาม เมื่อวันศุกร์ที่ 
21 มกราคม 2565 อย่างดียิ่ง โดยครั้งต่อไปจะหมุนเวียนไปด าเนินโครงการในท้องที่ต าบลบางน้ าเชี่ยว 
1.7 ขอขอบพระคุณทีมพรหมบุรี ทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมช่วยเหลือเตรียมการและร่วมให้การ
ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) และคณะ ในโอกาสมาเปิดสถานีสูบน้ า  
ด้วยไฟฟ้า ต าบลหัวป่า เมื่อวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 อย่างดียิ่ง 

/1.8 องค์การ... 
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1.8 องค์การบริหารส่วนต าบลในพื้นที่อ าเภอพรหมบุรี ได้มีการประชุมสภาครั้งแรก รวมทั้งนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลได้แถลงนโยบายต่อสภาฯ และเข้าปฏิบัติหน้าที่ครบทุกแห่งแล้ว 
1.9 งานพระราชทานเพลิงสรีระสังขารพระภาวนาพรหมคุณ (หลวงพ่อเมตตา) อดีตเจ้าวาสวัดกุฎีทอง
ในวันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.00 น. (ควรพร้อมกนัตั้งแต่เวลาประมาณ 14.30 น.)  
ณ เมรุลอย มณฑลพิธีวัดกุฎีทอง ต าบลบางน้ าเชี่ยว รายละเอียดก าหนดการตามคิวอาร์โค้ดที่ให้ไว้นี้ 
1.10 เรื่องข้อราชการจากการประชุมกรมการจังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 
2565 ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี 
      1.10.1 เกี่ยวกับพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2522 ในเรื่องการแสดงธง ขอให้ทุกภาคส่วนดูแล
และบ ารุงรักษาธงชาติไทยที่ประดับตามสถานที่ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์อยู่เสมอ, วา่ติดในที่เหมาะสม
หรือไม,่ เก่าช ารุดหรือไม่, รวมถึงธงและพระบรมฉายาลักษณ์, ซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ของสถาบันด้วย
โดยเฉพาะตามริมถนนสายหลัก สายรอง และสถานที่สาธารณะ, วัด, โรงเรียน, ที่ท าการต่างๆ       
      1.10.2 สรุปข้อสั่งการจากการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจ   
ที่ส าคัญของกระทรวงมหาดไทย 
     (1) การด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance) (หลักนิติธรรม   
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า) 
     (2) การรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
     (3) การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณีถนนช ารุดเสียหายขอให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าท าการซ่อมแซมชั่วคราวในเบื้องต้นก่อนโดยเร็ว เพ่ือเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนผู้สัญจรใช้ทาง 
     (4) การบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดการขยะติดเชื้อ       
การรณรงค์ลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง ฯลฯ 
     (5) การเตรียมการบริหารจัดการสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
     (6) การฟ้ืนฟูและเยียวยาผู้ประสบทุกข์กับภัยหลังจากสถานการณ์คลี่คลาย 
     (7) การบริหารสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19 
ขอให้ด าเนินการตามมาตรการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหาร
จัดการสถานการณ์ 
         - ร้านอาหารที่ให้ลูกค้านั่งดื่มสุราได้ไม่เกิน 23.00 น. คือ ร้านอาหารที่ได้รับ
เครื่องหมาย SHA+ หรือของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (ระดับมาตรฐาน, ระดับยอดเยี่ยม)     
และมีมาตรการคัดกรองและการปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข 
         - ขอให้กวดขันสุขลักษณะของตลาด และร้านอาหารต่างๆ 
      (8) การป้องกันและแก้ไขปัญหาทางอุบัติเหตุทางถนน 
      (9) การด าเนินงานของศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน ปี 2565 รัฐบาลจะขับเคลื่อนการด าเนินการ
ปัญหาความยากจนความเหลื่อมล้ าแบบพุ่งเป้า (TPMAP) เป็นวาระส าคัญ 
      1.10.3 โควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 2565 
     (1) อาการโควิดโอไมครอน ไอ 62%, มีน้ ามูก 37%, เจ็บคอ 38%, ไข้ 29%, ปวดศีรษะ 8% 
     (2) ในท้องที่จังหวัดสิงห์บุรีตรวจพบการติดเชื้อชนิดนี้ 60% ของผู้ที่พบเชื้อโควิด 
     (3) พฤติกรรมเสี่ยง : พูดคุยกันโดยไม่สวมหน้ากาก, สวมหน้ากากไม่ถูกต้อง, 
รับประทานอาหารร่วมกัน/สังสรรค์ 
     (4) ในท้องที่อ าเภอพรหมบุรีมี ผู้ได้รับวัคซีนไปแล้ว 81% 
 

/(5) กิจกรรมที.่.. 
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     (5) กิจกรรมที่มีการรวมคนไม่เกิน 200 คน ด าเนินการได้เลย โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ
เพ่ือให้ค าแนะน าในการปฏิบัติ รวมถึงการสุ่มตรวจ ATK , มากกว่า 200 คน – 1,000 คน        
ขออนุญาตต่อนายอ าเภอท้องที่, เกิน 1,000 คน ขออนุญาตคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัด    
โดยยื่นเรื่องผ่านอ าเภอฯ       
      1.10.4 จังหวัดสิงห์บุรีได้ประกาศให้ “การสวมหมวกนิรภัย 100%” เป็นวาระของจังหวัด   
ในด้านการรณรงค์และสร้างจิตส านึกและในการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่  
1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน โดยขอให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการสวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย
รถจักรยานยนต์/การคาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับข่ีและโดยสารรถยนต์ รวมถึงการรักษาวินัยจราจร 
       1.10.5 กรมปศุสัตว์ได้ประกาศการเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) อย่างเป็นทางการ 
ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 เป็นต้นมา 
       1.10.6 จิตอาสาเราท าความดีด้วยหัวใจ ขอให้แต่งกายให้ถูกต้องเรียบร้อย หากสวมหมวก     
การท าความเคารพให้ใช้การวันทยาหัตถ์ และช่วงเวลาการท ากิจกรรมพัฒนาถ้าเป็นเสาร์-อาทิตย ์  
ได้ด้วยก็จะเป็นการดีมาก 
       1.10.7 การจัดงาน “สดุดีวีรชนค่ายบางระจัน” ประจ าปี 2565 วันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ์ 
2565 ณ วัดโพธิ์เก้าต้น และอุทยานวีรชนค่ายบางระจัน ต าบลบางระจัน อ าเภอค่ายบางระจัน  
เพ่ือร าลึกถึงวีรกรรมของเหล่าวีรชนชาวบ้านบางระจัน ที่ได้แสดงวีรกรรมอันกล้าหาญ เสียสละชีวิต 
แสดงถึงความ รักชาติ สามัคคี รวมพลังต่อสู้กองทัพพม่าข้าศึกจนได้รับชัยชนะถึง 7 ครั้ง นานถึง    
5 เดือน จึงได้พ่ายแพ้ข้าศึก เมื่อวันแรม 2 ค่ า เดือน 8 ปีจอ พ.ศ. 2309 รายละเอียดก าหนดการ  
ตามคิวอาร์โค้ดที่ให้ไว้นี้ 
     

มติที่ประชุม        รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที ่๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันอังคารที ่11 มกราคม 2565 สามารถ 
                               เปิดดูได้ ทางเว็บไซต์ www. phromburi.com หรือ ทางคิวอาร์โค้ดด้านซ้ายมือ 

 
 
 

มติที่ประชุม        รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2565 
 

ระเบียบวาระที ่3       เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 3.1 เรื่องการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง
 ราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 สรุปข้อมูลที่คณะอนุกรรมการส ารวจฯ
 ในระดับพ้ืนที่ได้รายงานให้ที่ประชมุ ก.ช.ภ.อ. ได้รับทราบในเบื้องต้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 ได้ดังนี ้
       (1) ด้านพืชผลทางการเกษตร ประมง และปศุสัตว์ 

           

           /ผ่านความเห็น...   

ล าดับที่ ต าบล 
ความเสียหาย 

วงเงินช่วยเหลือ 
(บาท) 

ข้าว 
(ไร่) 

พืชไร่/พืชผัก 
(ไร่) 

ไม้ผลไม้ยืนต้นและอ่ืนๆ 
(ไร่) 

เกษตรกร 
(ราย) 

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

รวม 4 ต าบล 413.25 3.00 13.00 40 612,319 
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 ผ่านความเห็นชอบที่ประชุม กชภจ. ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 18 มกราคม 2565 แล้ว ส านักงาน
 เกษตร จังหวัดส่งเอกสารไปกระทรวงเกษตรแล้ว  
  (2) ด้านการด ารงชีพ/ที่อยู่อาศัย 
 

ล าดับที่ ต าบล หมู่ที่ จ านวน (ครัวเรือน) วงเงิน (บาท) 
1 
 
 
 

2 

พระงาม 
 
 
 

โรงช้าง 

3 
4 
5 
6 
1 
2 
3 

10 
3 

124 
3 

78 
110 
187 

20,487 
5,554 

460,497 
13,426 

396,890 
605,300 

1,188,790 
รวม 2 ต าบล 7 หมู่ 515 2,690,944 

 

      - ของต าบลพระงาม ใช้เงินทดรองราชการในอ านาจนายอ าเภอวงเงิน 499,965 บาทได้รับการ
 โอนเงินจากจังหวัดแล้วอยู่ระหว่างกระบวนการทางการเงินและบัญชีของราชการ คาดว่า อบต.พระงาม     
 จะท าการจ่ายเงินได้ตามขั้นตอนในโอกาสอันใกล้นี้ 
      -ของต าบลโรงช้าง ใช้เงินทดรองราชการในอ านาจผู้ว่าราชการจังหวัด วงเงิน 2,191,060 บาท
 ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุม ก.ช.ภ.จ.สิงห์บุรีแล้ว เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เมื่อได้รับการ   
 โอนเงินจากจังหวัด อ าเภอจักได้ส่งมอบไปยัง อบต.โรงช้าง เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายให้ผู้ประสบภัย
 ตามข้ันตอนต่อไป 
      - ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ผู้ประสบภัย  ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง    
 ได้ทราบโดยทั่วกัน 
 

มติที่ประชุม        รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที ่4       เรื่องแจ้งเพื่อทราบและ/หรือปฏิบัติ 
 4.1 เรื่องขยายก าหนดเวลาการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาด   
 ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) 
        ตามที่อ าเภอพรหมบุรีได้แจ้งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายก าหนดเวลาการขอมีบัตร หรือ
 เปลี่ยนบัตร แก่ผู้ถือบัตรประจ าตัวประชาชน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
 โควิด-19 ตามประกาศฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 นั้น ขณะนี้ได้รับแจ้งการขยายระยะเวลา
 ก าหนดเวลาการจัดท าบัตรกรณี  ขอมีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรประจ าตัวประชาชน จากภายในก าหนด 
 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ขอมีบัตร โดยขยายระยะเวลาเป็นภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565  (ยกเว้น
 ค่าธรรมเนียม) จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกนั 
 

 4.2 เรื่องการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์  
  พ.ศ. 2497 (เนื้อสุกร, เนื้อไก่สด, ไข่, อาหารทะเล, เนื้อวัว, น้ ามันพืช) 

       ด้วย ปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์ราคาเนื้อสุกรและโภคภัณฑ์อ่ืนๆ เช่น ไข่ไก่ อาหารทะเล เนื้อวัว 
 น้ ามันพืช ปรับตัวสูงขึ้นอย่างผิดปกติ ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว ซึ่งตาม 
 ค าสั่งคณะกรรมการส ารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ ที่ 1/2563 ลงวันที่ 10 เม.ย. 2563 แต่งตั้ง
 นายอ าเภอ ปลัดอ าเภอ, เจ้าหน้าที่ต ารวจ, เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยจะด าเนินการตรวจเพื่อ
 ป้องกันการกักตุนโภคภัณฑ์ในพ้ืนที่ อ าเภอจึงขอความร่วมมือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครอง  
 ส่วนท้องถิ่นช่วยสอดส่องดูแลราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในพ้ืนที่ 
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 4.3 เรื่องการแต่งตั้งชุดเฉพาะกิจกวดขันการมั่วสุมลักลอบเล่นการพนันในช่วงสถานการณ์ 
 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
 - อ าเภอพรหมบุรี ได้มีค าสั่งที 51/2565 ลงวันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 แต่งตั้งชุดเฉพาะกิจ
 กวดขันการม่ัวสุมลักลอบเล่นการพนันในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
 2019 (โควิด-19) รายละเอียดปรากฏตามคิวอาร์โค้ดด้านซ้ายมือ 
 

 4.4 เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี 
       ด้วยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรีแจ้งให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
 ติดตามเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) 
 ในพ้ืนที่จังหวัดสิงห์บุรี โดยให้ด าเนินการดังนี้ 

      (1) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าประกาศกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 จงัหวัดสิงห์บุรี เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)                                                                                                               
               (2) ให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ด าเนินการประชาสัมพันธ์

 ให้ประชาชนร่วมมือด าเนินการ เฝ้าระวังติดตาม สถานการณ์ การเผาวัสดุ ตอซังข้าว ไร่อ้อยและเผา
 เศษวัสดุในพื้นที่โล่ง 
 

          4.5 เรื่องการติดตั้งเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) แบบ Low Cost Sensor 
                ด้วยจังหวัดสิงห์บุรี ได้มอบเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) แบบ Low Cost Sensor     
          ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจังหวัดจ านวน 10 เครื่อง โดยอ าเภอพรหมบุรีได้รับเครื่องตรวจวัดฯ    
          จ านวน 1 เครื่อง ติดตั้งที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ  ส าหรับวัดคุณภาพอากาศฝุ่นละออง

   ขนาดเล็ก (PM 2.5) อุณหภูมิความชื้น เพ่ือเป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศ 
   ทั้งนี้ จังหวัดโดยส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรีจะเป็นหน่วยงานประสาน
   ข้อมูลฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) คุณภาพอากาศกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านหม้อต่อไป   

         4.6 เรื่องการประกาศจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ประจ าปี พ.ศ.2564 
     ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้ง บ้านฉางปูน หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านแป้ง อ าเภอพรหมบุรี                                   
จังหวัดสิงห์บุรี เป็นหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เพ่ือเสริมสร้าง    

           ความเข้มแข็งให้แก่หมู่บ้านในด้านความมั่นคงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพและการบริหารงานของ    
หมู่บ้านในการป้องกันตนเอง จึงประชาสัมพันธ์ให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ทราบต่อไป 

 

  4.7 สรุปข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ
 ครั้งที่ 1/2565 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี) 

        (1) ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยเฉพาะ
          พฤติกรรมเสี่ยงหลัก ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก าหนด ดื่มแล้วขับ ขับขี่รถไม่สวมหมวกนิรภัย  และ 
          การไม่คาดเข็มขัด รวมทั้ง ควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี 

        (2) ใช้กลไกศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนทุกระดับ ขับเคลื่อนการด าเนินงานในพ้ืนที่ 
          เพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย ลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 12 คน/แสนประชากร  
          ภายในปี 2570 สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสิงห์บุรีในปี พ.ศ.2564 มีอัตราการเกิด 
          อุบัติเหตุทางถนนเฉลี่ย 43 ครั้ง บาดเจ็บ 41 ราย เสียชีวิต 5 ราย/เดือน 

 

  4.8  เรื่องประกาศจังหวัดสิงห์บุรี ให้สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นวาระของจังหวัดสิงห์บุรี 
                ด้วยจังหวัดสิงห์บุรี ได้ออกประกาศจังหวัดสิงห์บุรี ให้สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์        
 เป็นวาระจังหวัด และการขับขี่รถยนต์ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย เพ่ือเป็นการลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน   
 ของประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในพ้ืนที่จังหวัดสิงห์บุรี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป 
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         อ าเภอพรหมบุรี จึงขอความร่วมมือส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา  
        ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ก าชับให้ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตาม   
        กฎหมาย หากไม่ปฏิบัติตามให้เจ้าหน้าที่ต ารวจบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและให้ผู้บังคับบัญชา 
     พิจารณาด าเนินการลงโทษทางวินัยต่อไป รวมทั้งรณรงค์ให้ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปสวมหมวกนิรภัย    
        และคาดเข็มขัดนิรภัย เมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ รถยนต์ 
 

           4.9 เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  
           ตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการใน  

          สถานการณ์ฉุกเฉิน (ฉบับท่ี 42) 
        นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อก าหนดฯ ฉบับที่ 42 ลงวันที่ 21 มกราคม 2565 ประกอบกับค าสั่ง     

 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 3/2565  
 ลงวันที่ 21 มกราคม 2565 เรื่อง พ้ืนที่สถานการณ์ฯ สรุปสังเขป ดังนี้ 
          (1) ปรับปรุงเขตพ้ืนที่จังหวัดตามพ้ืนที่สถานการณ์แบ่งเป็นพ้ืนที่ควบคุม (สีส้ม) 44 จังหวัด          
    พ้ืนที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) 25 จังหวัด จังหวัดสิงห์บุรีเฝ้าระวังสูง 
        (2) พื้นที่น าร่องด้านการท่องเที่ยว 26 จังหวัด สามารถบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 ในร้านจ าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ตั้งในพ้ืนที่น าร่องด้านการท่องเที่ยวจะเปิดให้บริการได้เฉพาะร้าน 
 ทีผ่่านการตรวจประเมินมาตรฐาน SHA PLUS ของกระทรวงท่องเที่ยว หรือมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุข

 ก าหนดและให้บริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ไม่เกิน 23.00 น. 
        (3) ในส่วนจังหวัดสิงห์บุรีเป็นพ้ืนที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่ผ่านมาตรฐาน 
 ตามข้อ 2 สามารถบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ 
        (4) ในส่วนสถานบริการ สถานคล้ายกับสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ยังมีความจ าเป็น            
    ให้ปิดบริการไว้ก่อน 

  

 4.10 เรื่องค าแนะน าการปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย 
 แห่งชาติ พ.ศ.2552 และประกาศที่เกี่ยวข้อง 
         หลักเกณฑ์การตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคลและแบบเอกสารที่ใช้ตามระเบียบส านัก

 นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มีผลบังคับใช้ 
 ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เพ่ือรองรับการปฏิบัติตามประกาศฯ และการบังคับใช้ พรบ.คุ้มครอง
 ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ส านักข่าวกรองแห่งชาติฯ ในฐานะองค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน
 ได้จัดท าค าแนะน าการปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ และประกาศที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้ง 

 แบบเอกสารที่ใช้ (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยมีค าอธิบายและข้อชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติ 
 พร้อมทั้งตัวอย่างประกอบวิธีการปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้ใช้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษา  
 ความปลอดภัยแห่งชาติฯ เกิดความเข้าใจและน าไปใช้อย่างเหมาะสมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
        จึงขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานด าเนินการและถือปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  
 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมรวมถึงน าหลักเกณฑ์และ 
 วิธีการตามค าแนะน าการปฏิบตัิตามระเบียบฯ ไปก าหนดวิธปีฏิบัติหรือมาตรการการรักษาความปลอดภยั 
 ภายในหน่วยงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ โดยให้ค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 
       ทัง้นี้ สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์องค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน 

 www.secnia.go.th และสอบถามข้อมูลโดยตรงที่ส านักข่าวกรองแห่งชาติ หมายเลขโทรศัพท์  
 0 2281 4233 
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 4.11 เรื่องการด าเนินการสร้างความเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง”  
 (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจ าปี 2565  
                        ด้วยจังหวัดแจ้งวา่ กรมการปกครองได้ก าหนด 10 โครงการส าคัญของกรมการปกครอง ประจ าปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2565 (10 Flagships to DOPA All Smart 2022) ซึ่งประกอบด้วยหลักส าคัญ 4 
 ประการ คือ (๑) การส่งเสริมสถาบันหลักของชาติเพ่ือความยั่งยืน (๒) การยกระดับงานบริการ
 ประชาชน เพ่ือความยั่งยืน (๓) การสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ระดับหมู่บ้าน ต าบล และอ าเภอ 
 เพ่ือความ ยั่งยืน และ (๔) การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนบนฐานการท างานแบบดิจิทัล โดยการสร้าง
 ความเข้มแข็งของหมู่บ้านตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ซ่ึงกรมการปกครองแจ้งว่าเพ่ือให้
 การสร้างความเข้มแข็งให้แก่หมูบ่้านตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมูบ่้านอยูเ่ย็น) 
 เป็นหนึ่งในโครงการส าคัญ ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา  เพ่ือขับเคลื่อนองค์กร
 การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขภายใต้แนวคิด “หน้าที่ของฝ่ายปกครอง  คือท าให้ประชาชน    
 ทุกข์น้อยลง  สุขมากขึ้น” และเพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนนิงาน  ในการสรา้งความเข้มแข็งหมู่บ้าน
 ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม   แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจ าปี พ.ศ. 2565 เกิดผลส าเรจ็อย่างเป็น
 รูปธรรมอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้ก านัน  ผูใ้หญ่บ้าน  ในฐานะประธานคณะกรรมการหมู่บ้านด าเนนิการ ดังนี ้  
 1. จัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านประจ าเดือนทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง โดยเชิญชวนทุกภาคส่วน    
 ในพ้ืนทีต่ามแนวทาง “บวร” หรือ “บรม” เข้าร่วมประชุม โดยวิธีการจัดประชุมขอให้หมู่บ้าน
 พิจารณาตามความเหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ เช่น การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
     2. ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน ตามแนวทางปฏิบัติรองรับการด า เนินการตามระเบียบ
 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ในระดับอ าเภอและต าบล 
 พ.ศ. 2562 ให้แล้วเสร็จภายในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2565 
                 3. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมฟ้ืนฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือส่งเสริมเศรษฐกิจของประชาชนอย่างยั่งยืน         
 หลังสถานการณ์ COVID - 19 
              4. ด าเนินการตามตัวชี้วัดในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้านในการสร้าง
 ความเข้มแข็งหมู่บ้าน ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจ าปี 2565  
                 5. จัดท าแผนปฏิบัติงานและด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานทั้ง 5 ด้าน แล้วรายงานผลการด าเนินการ
 พร้อมภาพถ่าย ตามแบบที่ก าหนด ให้อ าเภอทราบทุกเดือน ภายในวันที่ 10 ของเดือน เริ่มครั้งแรกวันที ่
 10 กุมภาพันธ์ 2565 
                      ทั้งนี้ ในการด าเนินกิจกรรม ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
 2019 (COVID-19) ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 

 4.12 เรื่องการจัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ระดับอ าเภอ ประจ าปี 2565  
                        ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดให้วันที่ 9 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันคณะกรรมการหมู่บ้าน 
 (กม.) เพ่ือแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ และเป็นที่ประจักษ์แก่ทุกภาคส่วนว่า คณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นบุคคลที่มี
 ความมุ่งมั่นทุ่มเท เสียสละท างานด้วยจิตสาธารณะโดยให้มีการจัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน 
 ประจ าปี 2565 เช่น การจัดแสดงนิทรรศการผลงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน การอ่านสารอธิบดี
 กรมการปกครอง สารปลัดกระทรวงมหาดไทย สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และสารนายกรัฐมนตรี เนื่องใน
 วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจ าปี 2565 อ าเภอจึงขอให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน 
 รวบรวมผลงานของคณะกรรมการหมู่บ้านที่ เป็นผลงานดีเด่น จ านวน 7 ด้าน ได้แก่ ด้าน
 อ านวยการ, ด้านการปกครอง และรักษาความสงบเรียบร้อย , ด้านแผนพัฒนาหมู่บ้าน, ด้าน
 ส่งเสริมเศรษฐกิจ, ด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข, ด้านการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม และ
 ด้านอ่ืนๆ แล้วน ามาจัดนิทรรศการ ในภาพรวมของต าบล อย่างน้อยต าบลละ 1 บอร์ด (บอร์ดขนาดกว้าง 
 120 x 240 ซม.) เพ่ือประชาสัมพันธ์ผลงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ให้ส่วนราชการ
 หน่วยงานเอกชนและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  

/4.13 เรื่อง... 



10 
 

 4.13 เรื่องจิตอาสาพระราชทาน 
        ประเด็นแนวทางปฏิบัติจากที่ประชุมของศูนย์อ านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน  
         (1) การก าหนดความชัดเจนของการด าเนินการระหว่างงานจิตอาสาภาคประชาชนและโครงการ/
 กิจกรรมจิตอาสาของภาครัฐ เพ่ือป้องกันการท างานที่ซ้ าซ้อน และส่งเสริมให้ประชาชนภาคีเครือข่ายภาค
 ประชาชนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการเริ่มกิจกรรมขับเคลื่อนงานของจิตอาสาภาค
 ประชาชนโดยมีภาครัฐให้การสนับสนุนการด าเนินการดังกล่าวให้ยั่งยืนต่อไป  

           (2) การด าเนินการตามแนวทางการอ านวยประโยชน์ให้ความสะดวกในการช่วยเหลือบรรเทา
 ความเดือดร้อน ความทุกข์ยากให้กับประชาชน พร้อมทั้งเน้นย้ าความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ การ
 แต่งกายในการปฏิบัติหน้าที่ การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ขอให้พิจารณาตามความเหมาะสม      
 โดยไม่จ าเป็นต้องแต่งเครื่องแบบชุดจิตอาสาทุกครั้งในการปฏิบัติหน้าที่/กิจกรรม    
 

 4.14 เรื่องแผนการด าเนินกิจกรรมจิตอาสา ประจ าเดือนกุมภาพันธ์  2565 
          ด้วยจังหวัดสิงห์บุรีแจ้งว่า ให้อ าเภอทุกอ าเภอปรับแผนการด าเนินกิจกรรมเพ่ิมมากข้ึน ดังนั้น 
 เพ่ือให้เป็นไปตามข้อสั่งการของจังหวัดสิงห์บุรี จึงได้ก าหนดแผนด าเนินกิจกรรมจิตอาสาในเดือน
 กุมภาพันธ์ 2565  โดยทุกต าบลก าหนดแผนการด าเนินกิจกรรมอย่างน้อย 2 – 3 ครั้ง ซึ่งในการ
 ด าเนินกิจกรรมอาจจะด าเนินกิจกรรมในภาพรวมต าบลโดยให้ทุกหมู่บ้านร่วมด าเนินกิจกรรมตามแผนฯ  
 หรือด าเนินกิจกรรมเฉพาะจิตอาสาและประชาชนในหมู่บ้านตามแผนฯ ที่อ าเภอก าหนดในเดือน 
 กุมภาพันธ์ 2565 จ านวน 19 ครั้ง  รายละเอียดตามคิวอาร์โค้ด 
 

 4.15 เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคอหิวาต์แอฟริการในสุกร (ASF) 
         ด้วยนายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้กระทรวงมหาดไทย ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงาน  
  ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) รวมทั้งแก้ไขปัญหา 
 ความเดือดร้อนของประชาชนจากรณีที่เนื้อสุกรช าแหละมีราคาสูง โดยให้อ าเภอก าชับ ก านัน  
 ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายประชาชนในพ้ืนที่เฝ้าระวังติดตาม 
 สถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากพบสุกรป่วยหรือตายผิดปกติให้แจ้งอาสาปศุสัตว์ประจ าหมู่บ้านหรือ 
 เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทราบทันที 
 

   4.16 เรื่องการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศกึษา  
  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งถัดไป                                         
                  ก าหนดการประชุมในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ หอ้งประชุมอ าเภอ
 พรหมบุรี ชั้น 2 ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น ZOOM  หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 

                                            

มติที่ประชุม        รับทราบ/รับปฏิบัติ 
 

ระเบียบวาระที ่5        เรื่องข้อราชการของส่วนราชการและภาคีเครือข่าย 
          5.1 ธนาคารออมสิน สาขาสิงห์บุรี 

      โครงการสินเชื่อจะมีหลายสินเชื่อ 
      (1) สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมอาชีพทุกประเภท เช่น ช่างไฟฟ้า 
ช่างปูน, ช่างแอร์, ช่างซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ, ช่างเสริมสวย, ช่างตัดผม เป็นต้น เป็นผู้ขับขี่รถสาธารณะฯ และ
เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก หรือสถานที่ให้บริการที่แน่นอน โดยมีใบทะเบียนพาณิชย์ทะเบียนการค้าหรือ
เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอ่ืนๆ ถ้าหากสนใจติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินสิงห์บุรี 
        (2) สินเชื่อจ าน ารถเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซด์หรือรถยนต์ ใช้เวลาเพียงแค่ 1-2 ชั่วโมง สามารถ   
กู้เงินได้เลย ดอกเบี้ยถูก และเอกสารที่ใช้จะมีส าเนาบัตรประชาชน, ส าเนาทะเบียนบ้าน, เล่มทะเบียนรถ 
และส าเนาบัญชีเงินฝาก ถ้าหากใครสนใจ ทางธนาคารออมสินสาขาสิงห์บุรียินดีไปให้บริการถึงบ้าน 

/(3) สินเชื่อ... 
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        (3) สินเชื่อ SME ในภาคของการท่องเที่ยวให้กับลูกค้า ในกรณีมีที่พักโฮมสเตย์, ร้านอาหาร 
สปานวดแผนไทย หรือธุรกิจเกี่ยวกับร้านค้าส่ง, ร้านค้าปลีก, ร้านขายของโชห่วย ที่มีทะเบียนการค้า
ทะเบียนพาณิชย์ จะต้องใช้บุคคลค้ าประกันสามารถกู้ได้ ดอกเบี้ยถูก 3.99% หากสมาชิกท่านใดสนใจ
สามารถใช้บริการได้ที่ธนาคารออมสินสาขาสิงห์บุรี 
 

มติที่ประชุม รับทราบ/รับปฏิบัติ 
 

           5.2 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพรหมบุรี 
        5.2.1 เรื่องสถานการณ์การเกิดโรคทางระบาดวิทยาในจังหวัดสิงห์บุรี 5 อันดับ  
      (1) โรคอุจารระร่วง  อัตราป่วย      52.85  ต่อแสนประชากร (104คน) 
    (2) โรคปอดบวม   อัตราป่วย        9.15  ต่อแสนประชากร (  18 คน) 
      (3) โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อัตราป่วย        2.54  ต่อแสนประชากร (    5 คน) 
   (4) โรคตาแดง   อัตราป่วย        2.03  ต่อแสนประชากร (    4 คน) 
                      (5) ไข้ไม่ทราบสาเหตุ   อัตราป่วย        0.51  ต่อแสนประชากร (    1 คน) 
         5.2.1 เรื่องสถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ 
            สถานการณ์การเกิดโรคอาหารเป็นพิษในนักเรียน 
   พบว่านักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี ต าบลหัวไผ่ อ าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ป่วยด้วยโรค 
   อาหารเป็นพิษ จ านวน 32 ราย(ชาย 19 ,หญิง13) ขอความสถานศึกษาทุกแห่งเฝ้าระวังเรื่องการ
   ประกอบอาหารเลี้ยงนักเรียนโดยเน้นเรื่องความสะอาด ตั้งแต่วัตถุดิบ จนถึงการประกอบอาหาร  
   สถานการณ์โรคไข้เลือดออก (เดือนมกราคม 2565) 
   จังหวัดสิงห์บุรี ยังไม่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ร่วมด าเนินการรณรงค์
   ก าจัดลูกน้ ายุงลาย ทุกวันศุกร์ อย่างต่อเนื่อง  เน้นมาตรการ 3 ก เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ า 
           สถานการณ์โรค COVID-19  จังหวัดสิงห์บุรี ระลอกเดือน มกราคม 2565 ถึง วันที่ 3  
   กุมภาพันธ์ 2565  
   พบผู้ป่วย COVID-19 ยืนยัน  ยอดสะสม  371 ราย         เสียชีวิต 1 ราย  ดังนี้ 
   (1) อ าเภอเมืองสิงห์บุรี (พบใน   8 ต าบล)   150 ราย   เสียชีวิต 0 ราย 
   (2) อ าเภออินทร์บุรี (พบใน 10 ต าบล )  112 ราย   เสียชีวิต 1 ราย 
   (3) อ าเภอค่ายบางระจัน (พบใน   6 ต าบล )    45 ราย   เสียชีวิต 0 ราย 
   (4) อ าเภอบางระจัน (พบใน   8 ต าบล )    31 ราย   เสียชีวิต 0 ราย 
   (5) อ าเภอพรหมบุรี (พบใน   7 ต าบล )    22 ราย   เสียชีวิต 0 ราย 
   (6) อ าเภอท่าช้าง (พบใน   4 ต าบล )    11 ราย   เสียชีวิต 0 ราย 
        ต่างจังหวัด                      0 ราย  เสียชวีิต  1 ราย 
   ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดสิงห์บุรี   
   (1) จากการสุ่มตรวจพบสายพันธุ์ Omicron ร้อยละ 60 
   (2) รูปแบบการติดเชื้อเกิดจาการแพร่เชื้อให้บุคคลในบ้าน 
   (3) ผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 พบมากในกลุ่ม วัยท างาน วัยเรียน 
   (4) แนวโน้มการติดเชื้อเพ่ิมขึ้นในรูปแบบเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) การรวมคน ญาติ จากการ 
   สังสรรค์ การเลี้ยงต่างๆ 
   มาตรการขอความร่วมมือประชาชน และทุกภาคีเครือข่ายส่วนร่วมด าเนินการ 
   (1) มาตรการด้านบุคคล DMHTTA  
   (2) ลดปัจจัยเสี่ยง 4 เสี่ยง  1)บุคคลเสี่ยง  2)เวลาเสี่ยง  3)กิจกรรมเสี่ยง 4)พ้ืนที่เสี่ยง  
   (3) การสุ่มตรวจด้วย ATK เมื่อพบว่าตนเองมีความเสี่ยง 
   (4) เร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 กระตุ้น ให้มากเกินกว่าร้อยละ 80 

/4.2.3 เรื่องโรคที่... 
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         4.2.3 เรื่องโรคที่ต้องเฝ้าระวังในเดือน กุมภาพันธ์  2565 
       (1) กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ (ปอดบวม หอบหืด ไข้หวัด) 
   (2) กลุ่มโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ า ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง, อาหารเป็นพิษ 
   (3) โรคไข้เลือดออก 
 

มติที่ประชุม    รับทราบ/รับปฏิบัติ 
 

       5.3 ส านักงานเกษตรอ าเภอพรหมบุรี 
                                  5.3.1 เรื่องรายงานความก้าวหน้าการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร 
 (อุทกภัย) ตามท่ีอ าเภอพรหมบุรี ได้เกิดอุทกภัยตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2564 ก่อให้เกิดความ 
 เสียหายต่อทรัพย์สิน บ้านเรือนประชาชน พ้ืนที่การเกษตร ซึ่งจังหวัดสิงห์บุรีได้ประกาศเขตการให้ 
 ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการช่วยเหลือ 
 ผู้ประสบภัยพิบัติ นั้น  ส านักงานเกษตรอ าเภอพรหมบุรี ขอรายงานความก้าวหน้าในการช่วยเหลือ 
 เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร โดยได้ด าเนินการส ารวจพ้ืนที่ประสบภัย และน าเข้าที่ประชุม 
 ก.ช.ภ.อ.พรหมบุรี และที่ประชุม ก.ช.ภ.จ.สิงห์บุรี เพ่ือรับรองการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร 
          ผู้ประสบภัยพิบัติแล้ว รวมทั้งสิ้น 4 ต าบล ดังนี้            
 -ต าบลพระงาม  จ านวน 14 ราย  วงเงินช่วยเหลือ 235,025 บาท 
 -ต าบลหัวป่า  จ านวน  6 ราย  วงเงินช่วยเหลือ 43,941 บาท 
 -ต าบลบ้านหม้อ  จ านวน 16 ราย  วงเงินช่วยเหลือ 264,315 บาท 
          -ต าบลโรงช้าง  จ านวน 4 ราย  วงเงินช่วยเหลือ 69,038 บาท 
   รวม 40 ราย      วงเงินช่วยเหลือ 612,319 บาท  
 ทั้งนี้ที่ประชุม ก.ช.ภ.จ.สิงห์บุรี ได้มีมติให้ใช้งบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการ 
 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร โดยส านักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี ได้รวบรวมเอกสาร 
 การช่วยเหลือส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบหลักฐานและอนุมัติ
 วงเงินเพ่ือให้การช่วยเหลือต่อไป 
       5.3.2 เรื่องการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565 (ทุกพืช) 

                 ส านักงานเกษตรอ าเภอพรหมบุรี ขอประชาสัมพันธ์การข้ึนทะเบียนและปรับปรุง 
 ทะเบียนเกษตรกรประจ าปี 2565 ดังนี้ 

  - ข้าว พืชไร่ เกษตรกรสามารถแจ้งขึ้นทะเบียน หรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้หลังจากเพาะปลูก
  พืชไปแล้ว 15 วัน จนถึงก่อนวันเก็บเก่ียวไม่เกิน 60 วัน และต้องปรับปรุงในทุกรอบการผลิต (พ้ืนที่
  ปลูก 1 ไร่ขึ้นไป) 
  - ไม้ผล ไม้ยืนต้น สวนป่า สามารถขึ้นทะเบียนได้เมื่อปลูกแล้วไม่น้อยกว่า 1 เดือน และต้องมีการ 
  ปรับปรุงปีละ 1 ครั้ง (พ้ืนที่ปลูก 1 ไร่ขึ้นไป) 
  - ผัก สมุนไพร ไม้ดอก ไม้ประดับ สามารถขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ หลังจาก 
  เพาะปลูกพืชไปแล้ว 15 วัน จนถึงก่อนวันเก็บเก่ียว และต้องมีการปรับปรุงปีละ 1 ครั้ง (พ้ืนที่ปลูก  
  1 งานขึ้นไป) 
 ซึ่งการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรมีความส าคัญอย่างมากในการด าเนินการ 

 ตามมาตรการต่างๆ รวมทั้งความช่วยเหลือในกรณีที่ มีการประกาศพ้ืนที่ประสบภัย และสิทธิ
 ประโยชน์ตามโครงการที่หน่วยงานภาครัฐได้จัดท าข้ึน 
  เอกสารที่ใช้ประกอบการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  

 - เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม ใช้หลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดิน (ส าเนาโฉนด พร้อมรับรอง 
 ส าเนา) หรือสัญญาเช่าที่ดิน (กรณีเป็นที่เช่า) ที่มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และภาพถ่ายเกษตรกร 
 ร่วมกับผู้น าชุมชน หรืออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ณ แปลงที่จะปรับปรุงทะเบียน 

/-เกษตรกร... 
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 - เกษตรกรรายเดิมแต่เพ่ิมแปลงใหม่ หรือเกษตรกรรายใหม่ ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
 ส าเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดิน (ส าเนาโฉนด) หรือสัญญาเช่าที่ดิน (กรณี 
 เป็นที่เช่า) ที่มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และภาพถ่ายเกษตรกรร่วมกับผู้น าชุมชน หรืออาสาสมัคร 
 เกษตรหมู่บ้าน ณ แปลงที่จะข้ึนทะเบียนใหม่                                                         

       5.3.3 เรื่องประชาสัมพันธ์ “หยุดเผา ในพื้นที่การเกษตร” 
     ส านักงานเกษตรอ าเภอพรหมบุรี ขอประชาสัมพันธ์และรณรงค์ หยุดการเผาในพ้ืนที่ 
 เกษตร “เกษตรกรยุคใหม่ ร่วมใจหยุดผา ลดปัญหาหมอกควัน” โดยการเผา เป็นการท าลายดิน 

  ท าให้ดินเสื่อมโทรม ท าลายแมลงที่ควบคุมศัตรูพืช ท าให้เกิดปัญหาการระบาดของศัตรูพืช  
 ท าลายอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารในดิน ส่งผลให้ผลผลิตพืชตกต่ า ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น เกิดฝุ่นควัน 
 และก๊าซพิษ เป็นอันตรายต่อชีวิต  ท าให้โลกร้อน เกิดปัญหาฝนแล้งฝนทิ้งช่วงและน้ าท่วมขังโดย 
 การเผาฟางข้าวจะท าให้สูญเสียธาตุอาหารหลักที่พืชต้องการ ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
 โพแทสเซียม โดยฟางข้าว 1 ไร่ ถ้ามีการไถกลบ หมักลงไปในดิน จะได้ ไนโตรเจน 6.9 กก./ไร่  
 คิดเป็นมูลค่า 79 บาท/ไร่ ฟอสฟอรัส 0.8 กก./ไร่ คิดเป็นมูลค่า 79 บาท/ไร่ โพแทสเซียม 15.6  กก./ไร่  
 คิดเป็นมูลค่า 172 บาท/ไร่ คิดเป็นมูลค่ารวม 261 บาท/ ไร่ (เทียบจากราคาปุ๋ยปี 2557) 

             ส านักงานเกษตรอ าเภอพรหมบุรี จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรใช้วิธีไถกลบเศษวัสดุ 
   การเกษตรหรือน าเศษวัสดุการเกษตรมาผลิตปุ๋ยหมัก ทดแทนการเผา ซึ่งจะเป็นการปรับปรุงบ ารุงดิน 
   เพ่ิมธาตุอาหารในดิน ท าให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์  ได้ผลผลผลิตสูง ลดต้นทุนการผลิตท าให้ 
   เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน และลดปัญหาหมอกวัน ลดมลพิษทางอากาศ ลดโลกร้อน 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
  

   5.4 ส านักงานสัสดีอ าเภอพรหมบุรี 
         5.4.1 เรื่องการลงบัญชีทหารกองเกิน 
           - ชายไทยที่เกิด พ.ศ.2548 และมีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอพรหมบุรี ให้ไปลงบัญชีทหาร 
   กองเกิน (แบบ สด.9) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 30 ธันวาคม 2565 ที่ หน่วยสัสดอี าเภอ 
   พรหมบุรี 
   เอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้ 
   (1) บัตรประจ าตัวประชาชน 
   (2) ส าเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) 
   (3) สูติบัตร (ถ้ามี)      
        5.4.2 เรื่องการรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร 
              - ทหารกองเกินที่เกิด พ.ศ.2545 และได้ลงบัญชีทหารกองเกินไว้แล้ว ขอให้ไปรับ  
   หมายเรียกเขา้รับราชการทหาร (แบบ สด.35) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 30 ธันวาคม  
   2565 ที่หน่วยสัสดีอ าเภอพรหมบุรี 
   เอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้ 
   (1) บัตรประจ าตัวประชาชน 
   (2) ใบส าคัญ (แบบ สด.9) 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

   5.5 ส านักงานสรรพกรพื้นที่สาขาพรหมบุรี 
          เรื่องประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2564 
          (1) ด้วยถึงก าหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2564  
   ส าหรับผู้มีรายได้จากเงินเดือน ค่าตอบแทนจากต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  

   /สมาชิก... 
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   สมาชิกอบต. สมาชิกเทศบาล ผู้น าส่วนท้องถิ่น หรือจากการประกอบกิจการขายสินค้า ขายอาหาร 
   เป็นต้น ก าหนดยื่นแบบตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง 31 มีนาคม 2565 ส าหรับแบบกระดาษ หากยื่น
   แบบผ่านอินเทอร์เน็ต สามารถยื่นแบบและช าระภาษีได้ถึงวันที่ 8 เมษายน 2565 ภายในเวลา 22.50 น. 
          (2) กรณีผู้ที่ขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรมสรรพากรได้เตรียมช่องทางในการคืนเงินภาษี ดังนี้     
   1. การคืนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 
   2. การคืนเงินผ่านสาขาธนาคารกรุงไทย และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์  
   การเกษตร (ธกส.) กรณีไม่ได้ลงทะเบียนพร้อมเพย์ กรมสรรพากรจะออกหนังสือแจ้งคืนเงินเป็น 
   หลักฐานเพื่อน าไปติดต่อรับเงินคืนที่สาขาธนาคาร หรือมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนไปด าเนินการแทนที่ 
   สาขาธนาคารได้ โดยจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่บนแบบแสดงรายการ 
    3. การคืนเงินส าหรับผู้ขอคืนที่ไม่สามารถลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประชาชน   
   13 หลัก เช่น ชาวต่างชาติ กรมสรรพากรจะออกหนังสือแจ้งคืนเงินพร้อมเช็คจัดส่งให้ทาง 
   ไปรษณีย์ตามท่ีอยู่บนแบบแสดงรายการ เพ่ือน าไปเข้าบัญชีเงินฝากที่สาขาธนาคารเท่านั้น 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที ่6            เรือ่งข้อราชการของสถาบันการศึกษา 
            6.1 โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก 
          6.1.1 ขอแจ้งเรื่องการรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที ่4 รับสมัคร 
    วันที่ 9 - 13 มีนาคม 2565 ในวัน เวลาราชการ และทางโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกได้เป็น 
  โรงเรียนมัธยมดีเด่น ขึ้นชื่อเป็นโรงเรียนดีสี่มุมเมือง ส าหรับสวัสดิการต่างๆ โรงเรียนมีรถรับ-ส่ง 
  นักเรียนทุกคน ,มีทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเข้าใหม่ทุกคน และขอประชาสัมพันธ์ฝากไปถึง 
  โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา ทางโรงเรียนของเรามีทุนการศึกษาให้ จึงอยากให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  
  ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้บุตรหลานทุกท่านมาเรียนโรงเรียนดีใกล้บ้าน 
        6.1.2 วันนี้มีบุคลากรใหม่เข้ามาประจ าที่ศูนย์ดิจิตอลชุมชนพรหมบุรี จ านวน 1 ท่าน คือ  
  นางสาวชนิศา วงศ์สว่าง เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ดิจิตอลชุมชนพรหมบุรี ซึ่งศูนย์ดิจิทัลฯ ของโรงเรียน 
  พรหมบุรีรัชดาภิเษกเป็นของชาวอ าเภอพรหมบุรีทุกคน ซึ่งทุกคนสามารถมาใช้บริการได้  ในวัน 
  เวลาราชการ และถ้าหากมีภารกิจที่จะต้องมีการประชุมเร่งด่วนในช่วงเสาร์-อาทิตย์ เราก็จะเปิด 
  ท าการให้ โดยติดต่อมาได้ที่โรงเรียนฯ  
 

มติที่ประชุม           รับทราบ 
 

  6.2 โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา 
          โรงเรียนบ้านแป้งวิทยาได้เปิดรับสมัครเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีท่ี 4 รับสมัคร
  วันที่ 9 - 13 มีนาคม 2565 ในวัน เวลาราชการ จึงขอความร่วมมือก านัน ผู้ใหญ่บ้านให้ช่วยกัน 
  ประชาสัมพันธ์ และขอขอบพระคุณจิตอาสาทุกท่านที่มาท าความสะอาดให้โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา 
 

 มติที่ประชุม       รับทราบ 
 

  6.3 กลุ่มโรงเรียนปัญจมิตร 
        โรงเรียนวัดอัมพวัน เริ่มเปิดออนไซด์ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ในระดับชั้นมัธยมศึกษา 
  ปีท่ี่ 1 และมัธยมศึกษาปี่ที่ 4 รวมทั้งโรงเรียนวัดเตยด้วย และจะท าการเปิดการเรียนการสอน 
  เพ่ิมเติมในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ ส าหรับในระดับชั้น ป.1 – ป.3 ซึ่งหยุดเรียนมาเป็นระยะเวลานาน 
  พอสมควรแล้ว และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ที่ได้ท าการตรวจคัดกรองโควิดให้กับเด็ก 
  นักเรียนทุกคน  

 

มติที่ประชุม          รับทราบ 
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ระเบียบวาระที ่7   เรื่องข้อราชการของชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านอ าเภอพรหมบุรี 
  7.1 เรื่องจิตอาสาพัฒนาที่ว่าการอ าเภอ                                               

         นัดหมายในวันอังคารที ่15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ต าบลบ้านหม้อ รับผิดชอบ
 ท าความสะอาดบริเวณที่ว่าการอ าเภอ จึงขอให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตร
 ก านัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต าบลบ้านหม้อ มาพร้อมกันในวัน เวลา ดังกล่าว พร้อมทั้งให้จัดเตรียม
 อุปกรณ์ในการท าความสะอาดมาด้วย (วัน/เวลาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) การแต่ง
 กายขอให้แต่งกายด้วยชุดจิตอาสา (สวมหมวกและผ้าพันคอ) 

 

ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องข้อราชการที่นายอ าเภอขอความร่วมมือ 
  8.1 เรื่องการรับสมัครจิตอาสาเราท าความดีด้วยหัวใจในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 

        - ขอความร่วมมือเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่มีอายุตั้งแต่เจ็ดปีขึ้นไปสมัครเป็นจิตอาสาฯ ให้ได้
 อย่างน้อยหมู่บ้านละ 34 ท่าน รายละเอียดตามที่ได้ประสานการปฏิบัติไปก่อนหน้านี้แล้ว 
 8.2 การหมั่นตรวจตราดูแลความสมบูรณ์ และความเรียบร้อยของธง, พระบรมฉายาลักษณ์,        
 ซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับสถาบัน ที่ประดับ/ติดตั้งอยู่ในท้องที่ 
      - ขอความร่วมมือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยตรวจตราในพื้นที่ และขอความร่วมมือองค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิน่ช่วยกันตรวจตราธงชาติ เปลี่ยนและรักษาธงชาติให้ใหม่งดงามอยู่เสมอ ขอความ
 ร่วมมือหัวหน้าส่วนทุกภาคส่วนในพื้นท่ีช่วยกันดูแลธงและสัญลักษณ์ต่างๆ โดยเฉพาะธงชาติ 
 8.3  การเข้มงวดกวดขันการมั่วสุมลักลอบเล่นการพนันในช่วงการแพร่ระบาดของ โควิด-19 
       - ขอความร่วมมือช่วยกันสอดส่องดูแลอย่าให้มีการเล่นการพนันในพ้ืนที่ เพราะมันจะแพร่   
 เชื้อโควิดได้ และจะท าให้เกิดความไม่สงบสุขข้ึนมาอีก  
 8.4 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในท้องที่ต าบลหมู่บ้าน 
       - ขอความร่วมมือผ่านช่องทางจิตอาสา ภารกิจอันใดที่ท ากันอยู่ เช่น การตัดหญ้าแล้วขยะ   
ที่เกิดจากการตัดหญ้าที่โผล่ขึ้นมาตามริมถนน เก็บกวาดให้เรียบร้อย และขยะบนต้นไม้ หมายถึง 
ป้ายปิดประกาศ กู้เงิน หรือป้ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการ ให้เอาออกให้ด้วย เว้นแต่ป้ายที่ผู้คน
ท ามาหากิน เช่น ร้านอาหาร, ร้านตัดผม, ร้านซักผ้า หรือขายที่ดินก็ให้เว้นไว้ก่อน ยังไม่ต้องน าออก
ในเวลานี้ 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ประธานฯ           - หากไม่มีผู้ใดจะเสนอเรื่องในที่ประชุมอีก ขอขอบคุณ และขอปิดการประชุม 
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