
 
รายงานการประชุม 

หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา  
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล  

สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ  
ครั้งที่ 3/2565 วันศุกร์ที ่4 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.  

ณ ห้องประชุมอ าเภอพรหมบุรี ชั้น 2 ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น ZOOM 
................................................................... 

 

ผู้มาประชุม 
 

1. นายสุรสิทธิ์ จันอุทา  นายอ าเภอพรหมบุรี  
2. นายนรินทร์  สุขทอง  ปศุสัตว์อ าเภอพรหมบุรี 
3. นางวราภรณ์  ผึ้งปาน  เกษตรอ าเภอพรหมบุรี  
4. นายประวิทย์  คุ๎มครอง  สาธารณสุขอ าเภอพรหมบุรี  
5. นางวิพาวรรณ์  รอดช๎าง  ผอ. กศน.อ าเภอพรหมบุรี  
6. นางสาวสุภางค์ พรหมพยัคฆ์ สรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี  
7. น.ส.พรกนก  สุขอุดม  พัฒนาการอ าเภอพรหมบุรี  
8. นายประพันธ์  ศรีเดช  ประมงอ าเภอพรหมบุรี 
9. ร.อ.ไพบูลย์   เชตุพันธุ์  สัสดีอ าเภอพรหมบุรี 
10. นางสุชีรา  เล็กวิชัย  ท๎องถิ่นอ าเภอพรหมบุรี 
11. นางรัชนี   วชิรภูชัย  พมจ.สิงห์บุรี 
12. น.ส.กศิธิชา   ดวงพัตรา ผอ.ศูนย์คุ๎มครองคนไร๎ที่พ่ึง 
13. นางอัญชลี   ศรีด า   นักพัฒนาสังคมช านาญการ 
14. นายอภิชาต  มณีสิน   นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 
15. นางนุชนารถ ยิ้มจันทร์ ผู๎อ านวยการโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก 
16. นายสมชาย  เนื้ออํอน  ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านแป้งวิทยา 
17. นายณัฐวุฒิ   เรืองสม   ปลัดอ าเภอ  
18. นางสาวทัศนีย์ บุญเตปิณ ปลัดอ าเภอ    
19. นางสาวจินตนา    ทาภักดี  ปลัดอ าเภอ 
20. นางสาวปนัดดา มหัตธนวัฒนา ปลัดอ าเภอ  
21. นางสาวกวิสรา  ศรีชัย  ปลัดอ าเภอ 
22. นางสาวปิ่นมณี หนูเจริญ เสมียนตราอ าเภอพรหมบุรี 
23. นางพรทิพย์  มั่งค่ัง  นายกเทศมนตรีต าบลพรหมบุรี (แทน) 
24. พ.ต.สายชล  มํวงศรี  นายกเทศบาลต าบลบ๎านหม๎อ (แทน) 
25. นายเสถียร   ยิ้มพงศ์  นายกเทศบาลต าบลพระงาม (แทน) 
26. นายสิริชัย  จันทร์พงษ์ ประธานชมรมก านันผู๎ใหญํบ๎าน/ก านันต าบลพระงาม   
27. นายอนุรักษ์  เอ้ือเฟ้ือพันธุ์ ก านันต าบลพรหมบุรี  
28. นายบุญธรรม สินเขียวพงศ์ ก านันต าบลบางน้ าเชี่ยว   
29. นายอนุวัตร  ธนกิจการค๎า  ก านันต าบลบ๎านหม๎อ    
30. นายอัศวิน  จ าสนอง  ก านันต าบลบ๎านแป้ง 
31. นายมาโนจน ์ ภูํระหงษ์ ก านันต าบลโรงช๎าง 
32. นายอนันต์  ทองประทีป      ก านันต าบลหัวป่า     
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33. นายไพรัตน์  พงษ์ประภา   ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 1 ต าบลบางน้ าเชี่ยว 
34. นางพัชรินทร์ งามสม  ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 2 ต าบลบางน้ าเชี่ยว 
35. นางสาวทัศนีย์ ปิ่นลัคนา ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 3 ต าบลบางน้ าเชี่ยว 
36. นายอรรถพล ชูรัตน์  ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 4 ต าบลบางน้ าเชี่ยว 
37. นางสาวอมรรัตน์ นันทศรี  ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 5 ต าบลบางน้ าเชี่ยว    
38. นางสาวฤทัยรัตน์ พุดสวัสดิ์ ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 1 ต าบลบ๎านแป้ง 
39. นายกนก  แย๎มสรวล ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 2 ต าบลบ๎านแป้ง 
40. นายวุฒิชัย  รักษาถ๎อย ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 4 ต าบลบ๎านแป้ง 
41. นายสมรภูม ิ แชํมชื่น  ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 5 ต าบลบ๎านแป้ง 
42. นางวันเพ็ญ  สวัสดิพงษ์ ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 6 ต าบลบ๎านแป้ง 
43. นางสาวกรรณิการ์ พาพันธุ์เรือง ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 1 ต าบลพรหมบุรี 
44. นายวีระวัฒน ์ มีตาดพงษ์ ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 2 ต าบลพรหมบุรี 
45. นางพลอยพัชชา     สิริพรวุฒิ ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 3 ต าบลพรหมบุรี 
46. นางลัดดาวัลย ์ เกิดพิทักษ์ ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 4 ต าบลพรหมบุรี 
47. นางเตือนใจ  มํวงกล่ า  ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 6 ต าบลพรหมบุรี 
48. นายสกนธ ์  กลิ่นล ายงค์ ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 1 ต าบลพระงาม 
49. นางสาวจารุวรรณ ศรีเงินทรัพย์ ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 2 ต าบลพระงาม 
50. นางสาวศิริวรรณ นิลอนันต์ ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 3 ต าบลพระงาม 
51. นายพีรพัฒน์ เทียนศรี  ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 5 ต าบลพระงาม 
52. นางสาวพิมพ์กุญช์  มีอนันต์  ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 6 ต าบลพระงาม 
53. นางเพ็ญพิชญา อยูํโต  ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 1 ต าบลโรงช๎าง 
54. นายสุวิทย ์  หํอเร  ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 3 ต าบลโรงช๎าง 
55. นายปัญญา  เดชประสิทธิ์ ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 4 ต าบลโรงช๎าง 
56. นางสาวน้ าเพ็ชร ฉายชูวงษ ์ ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 5 ต าบลโรงช๎าง 
57. นางสาวสังเวียน มากมิ่ง  ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 6 ต าบลโรงช๎าง 
58. นายดิเรก  ศลสกล  ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 1 ต าบลหัวป่า 
59. นางสดศรี  ปรองดอง ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 2 ต าบลหัวป่า 
60. นางบุญน๎อง  ยิ้มอยูํ  ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 3 ต าบลหัวป่า 
61. นายกมล  จุ๎ยซื่อ  ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 1 ต าบลบ๎านหม๎อ 
62. นางนิตยา  ช านาญหมอ ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 2 ต าบลบ๎านหม๎อ 
63. นายปิยวัฒน์  ทองพูล  ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 3 ต าบลบ๎านหม๎อ 
64. นายสมเกียรติ สุภาพพันธุ์ ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 4 ต าบลบ๎านหม๎อ 
65. นายสมชาย  นักจารย์  ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 6 ต าบลบ๎านหม๎อ 
66. นายค ารณ  ศรีสุนทร ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 7 ต าบลบ๎านหม๎อ 
67. นางสาวรัชพิมพ์พร หมอโอสถ ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 8 ต าบลบ๎านหม๎อ 

ผู้ไม่มาประชุม  
   

1. นายเจษฎา  ปาลวัฒน์ ปลัดอ าเภอ       (ติดราชการ) 
2. พ.ต.อ.สุเมธ  โภชนา  ผู๎ก ากับการสถานีต ารวจภูธรพรหมบุรี (ติดราชการ) 
3. น.ส.ละเมียด  โพธิ์งาม  เจ๎าพนักงานที่ดินอ าเภอพรหมบุรี      (ติดราชการ) 
4. นางสมปอง   ค าแย๎ม  นายกเทศมนตรีต าบลบางน้ าเชี่ยว     (ติดราชการ) 
5. นางวันเพ็ญ  อภินันทร์ นายกเทศบาลต าบลบ๎านแป้ง           (ติดราชการ) 
6. นางโสภ ี  จันทวงศ์  นายกเทศบาลต าบลโรงช๎าง     (ติดราชการ) 
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7. นางสุวด ี  เขียวสะอาด สมาชิก อบจ. เขต 1 อ าเภอพรหมบุรี  (ติดราชการ) 
8. นายธรรมนูญ  อภินันทร์ สมาชิก อบจ. เขต 2 อ าเภอพรหมบุรี  (ติดราชการ) 
9. ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี  สมาชิก อบจ. เขต 3 อ าเภอพรหมบุรี  (ติดราชการ) 
                                             

        เมื่อที่ประชุมพร๎อม นายสุรสิทธิ์ จันอุทา นายอ าเภอพรหมบุรี ประธานการประชุม กลําวเปิด 
การประชุมหัวหน๎าสํวนราชการ หัวหน๎าหนํวยงานรัฐวิสาหกิจ ผู๎บริหารสถานศึกษา ผู๎บริหารองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น ก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎านฝ่าย
ปกครอง และผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎านฝ่ายรักษาความสงบ ครั้งที่ 3/256๕ ประจ าเดือนมีนาคม 256๕  
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

เรื่องก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 
 1. การอํานสารของนายกรัฐมนตรี และผู๎บังคับบัญชา เนื่องใน “วันคณะกรรมการหมูํบ๎าน (กม.)”  
 วันที่ 9 มีนาคม 2565”  

สาร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา   สาร พลเอกอนุพงษ์ เผําจินดา    สาร นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ     สาร นายธนาคม จงจิระ 
          นายกรัฐมนตรี           รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย    ปลัดกระทรวงมหาดไทย       อธิบดีกรมการปกครอง 
 

มติที่ประชุม        รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที ่1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 แนะน าผู๎บริหารสถานศึกษาย๎ายมาด ารงต าแหนํงใหมํ 1 ทําน คือ 
      นายสายรุ๎ง เนื้ออํอน ต าแหนํง รองผู๎อ านวยการ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ย๎ายมาด ารง
ต าแหนํง ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านแป้งวิทยา ตั้งแตํวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 
1.2 ขอขอบพระคุณโรงพยาบาลพรหมบุรี ,ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ, ทีม อสม., ก านันผู๎ใหญํบ๎าน 
ฯลฯ , องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ตลอดจนทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง ที่ได๎รํวมกันรณรงค์และท าการฉีด
วัคซีนป้องกัน โควิด-19 เข็มที่ 3 และเข็มที่ 1 บางสํวน ในห๎วงเดือนที่ผํานมาอยํางดียิ่ง 
 1.3 ขอขอบพระคุณทํานก านันผู๎ใหญํบ๎าน, ทีม อสม., สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกองร๎อยอาสา
รักษาดินแดน อ าเภอพรหมบุรีที่ 2 และศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 1 สาขาจังหวัดสิงห์บุรี ที่ได๎ให๎ความ
รํวมมือ อยํางดียิ่งในการออกให๎บริการท าบัตรประจ าตัวประชาชนในเชิงรุกให๎กับผู๎ป่วยติดเตียง,  ผู๎พิการ
ทุพพลภาพ ในท๎องที ่รวม 6 ทําน เมื่อวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ ที่ผํานมา  
1.4 ขอขอบพระคุณทุกภาคสํวนที่ได๎กรุณาให๎ความรํวมมืออยํางดียิ่งในการรํวมกันจัดตั้งศูนย์พักคอย 
(Community Isolation) ระดับอ าเภอ (CI) ส าหรับรองรับผู๎ป่วยโควิด-19 กลุํมอาการเล็กน๎อย
หรือไมํมีอาการ (กลุํมสีเขียว) ณ วัดสิงห์ หมูํที ่2 ต าบลพระงาม ตั้งแตํวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 
เป็นต๎นมา 
1.5 ขอขอบพระคุณทํานก านันผู๎ใหญํบ๎าน และ อปท. ที่กรุณาให๎ความรํวมมือส ารวจความต๎องการ
ซื้อหมวกนิรภัยราคาถูก (ใบละ 99 บาท) เพื่อให๎การขับเคลื่อนการสวมหมวกนิรภัย 100% ของ
จังหวัดสิงห์บุรี เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ ตามหนังสือจังหวัดสิงห์บุรี ดํวนที่สุดที่ สห (ศปถจ.) 
0021/ว558 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่ง ศปถ. อ.พรหมบุรี ได๎รวบรวมน าสํงจังหวัดให๎เป็นที่
เรียบร๎อยแล๎ว ดังนี้ 

 

/หมูํบ๎าน... 
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หมู่บ้าน/หน่วยงาน ชื่อผู้น า 
จ านวน (ใบ) 

(1 คน : 1 ใบ) 
หมายเหตุ 

หมูํที่ 4 ต าบลบ๎านแป้ง ผญ.วุฒิชัย รักษาถ๎อย 2  
หมูํที่ 2 ต าบลหัวป่า ผญ.สดศรี ปรองดอง 3  
หมูํที่ 4 ต าบลหัวป่า ก านันอนันต์ ทองประทีป 22  
อบต.บ๎านหม๎อ นายกฯ ทวีป ผูกโพธิ์ 13  

รวม     4    แห่ง 40  
 

1.6 ขอขอบพระคุณก านันผู๎ใหญํบ๎าน ฯลฯ ทุกต าบลทุกหมูํบ๎านที่ได๎กรุณารํวมกันจัดบอร์ด
นิทรรศการผลงานของคณะกรรมการหมูํบ๎าน (กม.) เนื่องในวันคณะกรรมการหมูํบ๎าน (กม.) วันที่ 9 
มีนาคม 2565 ตั้งแสดงไว๎ ณ ที่ท าการก านันทุกต าบล ส าหรับวันที่ 7 -11 มีนาคม 2565 แล๎ว
เสร็จตั้งแตํวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต๎นมา 
1.7 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต)  แถลงวํา วันที่ 1 มีนาคม เป็นต๎นไป  
จะเริ่มประกาศให๎ โควิด-19 จากโรคระบาดใหญํ หรือ Pandemic เป็นโรคประจ าถิ่น หรือ Endemic 
เนื่องจากโรคลดความรุนแรงลง และประชาชนมีภูมิต๎านทานเพียงพอ ซึ่งจะมีผลให๎การสาธารณสุข
จัดระบบแบบผู๎ป่วยนอก หากมีผลตรวจ ATK พบวําเป็นบวกจะให๎การรักษา 3 สูตรด๎วยกัน ได๎แก ํ
ให๎ยารักษาไวรัสโดยตรง คือ ฟาวิพิราเวียร์ หรือสูตรที่สองให๎ยาฟ้าทะลายโจร และสูตรที่สามให๎ยา
รักษาตามอาการ เชํน วิตามินซี ยาลดไข ๎ลดน้ ามูก แก๎ไอ ที่เรียก “เจอ แจก จบ” ระบบนี้เป็นการ
เชื่อมโยงเข๎าไปสูํโรคที่สามารถดูแลด๎วยตัวเองได๎ และมารับบริการผู๎ป่วยนอกได๎ ในขณะที่โรงพยาบาล  
ศิริราช และในบางจังหวัดมีการน ารํองไปแล๎ว ผู๎ติดเชื้อไมํต๎องนอนโรงพยาบาล ลดการเดินทาง     
ไมํพบคนหมูํมาก ซึ่งอาจไมํต๎องกักตัวตลอดเวลาก็ได๎ 
1.8 ข๎อราชการจากการประชุมกรมการจังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565      
ณ ห๎องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี 
      1.8.1 ในชํวงฤดูแล๎งนี้ขอให๎ทุกภาคสํวนเฝ้าระวัง 
     (1) อัคคีภัย, การลักลอบเผาป่า, ถังดับเพลิงประจ าอาคารดูให๎ดีให๎พร๎อมใช๎งาน 
เจ๎าหน๎าที่ควรต๎องรู๎วําตั้งวางอยูํที่ใด 
     (2) พายุฤดูร๎อน ป้ายโฆษณา, ป้ายสูง ป้ายใหญํระวังพังโคํน รวมถึงรั้ว, แท็งก์น้ าเกํา
ช ารุด ในโรงเรียนใกล๎สนามเด็กเลํน, ต๎นไม๎/กิ่งไม๎ผุ 
     (3) ภัยแล๎ง ทบทวนและซ๎อมแผนเผชิญเหตุไว๎ให๎พร๎อมดูแลประชาชน 
      1.8.2 ความปลอดภัยทางถนน 
     (1) การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% 
     (2) หน๎าโรงเรียนที่อยูํติดถนนควรต๎องมีทางม๎าลายให๎นักเรียนข๎ามถนน (ถือเป็นการ
สร๎างวินัยการจราจรให๎เด็กนักเรียนด๎วย), ท าป้ายเตือนเขตโรงเรียน, ห๎วงเวลาใดที่มีเด็กนักเรียนข๎าม
ถนนมากๆ ขอคุณครูกรุณาชํวยยกธงแดงชํวยการหยุดรถให๎ด๎วยจะเป็นการดีมาก 
        1.8.3 โควิด-19 
     (1) ขอให๎ประสานกันให๎ดีทั้ง CI., HI. และการป้องกัน 
     (2) อัตราการติดตํอในปัจจุบันคือ 1:5 โดยร๎อยละ 72 ติดตํอจากการรับประทาน
อาหารรํวมกัน และการพูดคุยกันโดยไมํสวมหน๎ากาก 
 

/1.8.4 การป้องกัน... 
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        1.8.4 การป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด          
      (1) ในห๎วงที่ผํานมามีคนสิงห์บุรีหลายคนที่ไปถูกจับกุมข๎อหาล าเลียง/ค๎ายาเสพติด       
ในตํางพ้ืนที่ แสดงถึงวําสิงห์บุรีอาจเป็นสถานที่พักยาเสพติด 
     (2) จังหวัดจะมีโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด และจะมีการเชิดชูเกียรติก านัน
ผู๎ใหญํบ๎าน ฯลฯ  ที่มีผลงานดีเดํนในโอกาสตํอจากนี้ไป 
        1.8.5 ให๎อ าเภอพิจารณาคัดเลือกถนนสวยงามประจ าอ าเภอ (ที่ไมํใชํถนนเฉลิมพระเกียรติ       
ที่เคยด าเนินการไปแล๎ว) แล๎วรายงานให๎จังหวัดทราบโดยเร็ว 
                  ส าหรับล าน้ าสวยงามนั้น จังหวัดได๎พิจารณาคัดเลือก ล าน้ าแมํลา-การ๎อง อ.บางระจัน 
เพ่ือเป็นล าน้ าสวยงามเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 28 กรกฎาคม 2565 
        1.8.6 จังหวัดก าหนดจัดพิธีมอบโลํประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย      
ให๎หมูํบ๎านที่มีผลงานคณะกรรมการหมูํบ๎านดีเดํนของแตํละอ าเภอ ที่ได๎รับรางวัลหมูํบ๎านเข๎มแข็ง 
ตามแนวทาง “หมูํบ๎านแผํนดินธรรม  แผํนดินทอง” (หมูํบ๎านอยูํเย็น) ประจ าปี พ.ศ.2565 ในวัน
อังคารที ่8 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห๎องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลาง
จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งบ๎านชลอน หมูํที่ 2 ต าบลหัวป่า ได๎รับเชิญเข๎ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  
ของจังหวัด ในโอกาสนี้ด๎วย 
        1.8.7 ธง, ป้าย, ซุ๎มเฉลิมพระเกียรติ ขอให๎ทุกภาคสํวนชํวยกันดูแลให๎อยูํในความเรียบร๎อย 
        1.8.8 ขอให๎ทุกภาคสํวนท างานในเชิงรุก ป้องกันการร๎องเรียนเกี่ยวกับถนนช ารุด, ปัญหา
ผักตบชวา, ฝุ่นละออง ฯลฯ 
        1.8.9 ขอให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และทุกภาคสํวน มีการรณรงค์คัดแยกขยะ และลด
ปริมาณขยะตั้งแตํต๎นทางตามความเหมาะสมของแตํละพ้ืนที่ 
        1.8.10 การรับสมัครสมาชิก กอช. (กองทุนการออมแหํงชาติ) เป้าหมายของจังหวัดสิงห์บุรี
ประจ าปี 2565 คือ 5,460 คน ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 รับสมัครได๎แล๎ว 187 ราย คิดเป็น
ร๎อยละ 3.42 
        1.8.11 ผลการรับสมัครจิตอาสาพระราชทานวันที่ 1 - 10 กุมภาพันธ์ 2565 ข๎อมูล ณ 
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 
                  (1) อ าเภอเมืองสิงห์บุรี ร๎อยละ 26.00 
                  (2) อ าเภอบางระจัน ร๎อยละ 20.60 
                  (3) ที่เหลืออีก 4 อ าเภอ ยังไมํได๎เป้า ร๎อยละ 20 ขอให๎เรํงรัดด าเนินการ 
                  (4) ภาพรวมของทั้งจังหวัด คือ ร๎อยละ 17.51 
        1.8.12 จงัหวัดสิงห์บุรีขอเชิญชวนสวมใสํผ๎าไทย สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ท๎องถิ่นไทย ด ารงไว๎ใน
แผํนดิน ทุกวันอังคาร, วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ ตามสโลแกน “ผ๎าไทยใสํได๎ทุกวัน” 
         
     

มติที่ประชุม        รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที ่๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 2/2565 เมือ่วันศุกร์ที ่4 กุมภาพันธ์ 2565 สามารถ 
                               เปิดดูได้ ทางเว็บไซต์ www. phromburi.com หรือ ทางคิวอาร์โค้ดด้านซ้ายมือ 

 
 

 

 
มติที่ประชุม        รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2565 
 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระที ่3       เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 3.1 เรื่องการชํวยเหลือเยียวยาผู๎ประสบอุทกภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรอง
 ราชการเพ่ือชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ข๎อมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม 2565 
       3.1.1 ด๎านพืชผลทางการเกษตร ประมง และปศุสัตว์ รวม 4 ต าบล เกษตรกร 20 ราย       
 วงเงินชํวยเหลือ 612,319 บาท อยูํในขั้นตอนระดับกระทรวง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) แล๎ว 
       3.1.2 ด๎านการด ารงชีพ/ที่อยูํอาศัย 
                                           3.1.2.1 ต าบลพระงาม จ านวน 4 หมูํบ๎าน วงเงินรวม 499,964 บาท  
 ได๎โอนเงินให๎ อบต.พระงาม โดย อบต.พระงาม ได๎ท าการเบิกจํายให๎กับผู๎ประสบภัยเป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว 
                3.1.2.2 ต าบลโรงช๎าง จ านวน 3 หมูํบ๎าน  วงเงินรวม  2,190,980 บาท 
 ได๎โอนเงินให๎ อบต.โรงช๎าง โดย อบต.โรงช๎าง ได๎ท าการเบิกจํายให๎กับผู๎ประสบภัยแล๎ว 
  อ าเภอพรหมบุรีขอขอบพระคุณทํานก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน ฯลฯ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น    
 องค์กรการกุศล ตลอดจนทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง และพ่ีน๎องประชาชนผู๎ประสบภัย ในความรํวมไม๎
 รํวมมือกันอยํางดียิ่งตลอดชํวงที่ผํานมาไว๎ ณ โอกาสนี้ 
 3.2 เรื่องผลการรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. วันที่ 1 - 10 กุมภาพันธ์ 2565  
 ข๎อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565  
       3.2.1 เป้าหมายการรณรงค์รับสมัครเพ่ิมเติมเพ่ือให๎ได๎ร๎อยละ 20 ของจ านวนประชากรทั้ง
 อ าเภอ คือ 1,428 คน รับสมัครแล๎ว 949 คน คิดเป็นร๎อยละ 66.46 ขอขอบพระคุณชมรมก านัน
 ผู๎ใหญํบ๎าน อ าเภอพรหมบุรี เป็นอยํางสูงไว๎ ณ โอกาสนี้ 
       3.2.2 ผลการรับสมัครระดับต าบล 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/3.2.3 ผลการรบั... 
 
 

ต าบล 

 

เป้าหมาย (คน) 

 

รับสมัครแล้ว (คน) คิดเป็นร้อยละ 

บ๎านหม๎อ 272 230 84.56 

บ๎านแป้ง 204 119 58.33 

พรหมบุรี 204 186 91.18 

โรงช๎าง 204 34 16.67 

บางน้ าเชี่ยว 204 108 52.94 

พระงาม 204 155 75.98 

หัวป่า 136 117 86.03 

รวม 1,428 949 66.46 
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                           3.2.3 ผลการรับสมัครระดับหมูํบ๎าน 

 
 

มติที่ประชุม        รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที ่4       เรื่องแจ้งเพื่อทราบและ/หรือปฏิบัติ 
 4.1 เรื่องแจ้งข้อมูลทางการปกครอง 

     กรมการปกครองได๎จัดสํงประกาศกรมการปกครองแจ๎งข๎อมูลทางการปกครองทั่วประเทศ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2564 เพ่ือให๎สํวนราชการตําง เๆป็นข๎อมูลในการปฏิบัติงานดังนี้ 
ข๎อมูลการปกครองสํวนภูมิภาค 
1. จ านวนจังหวัด             76  จังหวัด 
2. จ านวนอ าเภอ           878  อ าเภอ 
3. จ านวนต าบล         7,255  ต าบล 
4. จ านวนหมูํบ๎าน     75,086  หมูํบ๎าน 
ข๎อมูลองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
1. จ านวนองค์การบริหารสํวนจังหวัด 76 แหํง 
2. จ านวนเทศบาล 2472 แหํง 
     - เทศบาลนคร         30    แหํง 
     - เทศบาลเมือง      195    แหํง 
     - เทศบาลต าบล   2,247    แหํง 

/3. องค์การ... 

ต าบล 

 หมู่ที ่
บางน้ าเชี่ยว พรหมบุร ี พระงาม บ้านแป้ง โรงช้าง บ้านหม้อ หัวป่า 

1 รับสมัครแล๎ว 17    คน รับสมัครแล๎ว   46  คน รับสมัครแล๎ว 26  คน รับสมัครแล๎ว  5  คน รับสมัครแล๎ว  0   คน รับสมัครแล๎ว  27   คน รับสมัครแล๎ว   34  คน 

  ยังขาดอยูํอีก 17    คน ครบแล๎ว (135.29 %) ยังขาดอยูํอีก  8 คน ยังขาดอยูํอีก 29  คน ยังขาดอยูํอีก 34   คน ยังขาดอยูํอีก 7   คน ครบแล๎ว 

2 รับสมัครแล๎ว  0  คน รับสมัครแล๎ว  31  คน รับสมัครแล๎ว 33  คน รับสมัครแล๎ว  14 คน รับสมัครแล๎ว  0   คน รับสมัครแล๎ว  34 คน รับสมัครแล๎ว   34  คน 

 
ยังขาดอยูํอีก  34   คน ยังขาดอยูํอีก  3  คน ยังขาดอยูํอีก  1  คน ยังขาดอยูํอีก  20 คน ยังขาดอยูํอีก  34  คน ครบแล๎ว ครบแล๎ว 

3 รับสมัครแล๎ว   8  คน รับสมัครแล๎ว  17   คน รับสมัครแล๎ว  2 คน รับสมัครแล๎ว 30   คน รับสมัครแล๎ว  0  คน รับสมัครแล๎ว   30  คน รับสมัครแล๎ว   30  คน 

  ยังขาดอยูํอีก   26  คน ยังขาดอยูํอีก   17  คน ยังขาดอยูํอีก 32  คน ยังขาดอยูํอีก  4  คน ยังขาดอยูํอีก 34   คน ยังขาดอยูํอีก   4  คน ยังขาดอยูํอีก   4  คน 

4 รับสมัครแล๎ว   26  คน รับสมัครแล๎ว   27  คน รับสมัครแล๎ว  33 คน รับสมัครแล๎ว  7  คน รับสมัครแล๎ว   1   คน รับสมัครแล๎ว  22   คน รับสมัครแล๎ว 19    คน 

  ยังขาดอยูํอีก   8  คน ยังขาดอยูํอีก  7  คน ยังขาดอยูํอีก 1 คน ยังขาดอยูํอีก  27  คน ยังขาดอยูํอีก  33  คน ยังขาดอยูํอีก   12  คน ยังขาดอยูํอีก   15  คน 

5 รับสมัครแล๎ว   27  คน รับสมัครแล๎ว  31  คน รับสมัครแล๎ว  27 คน รับสมัครแล๎ว  30 คน รับสมัครแล๎ว  33  คน รับสมัครแล๎ว   35  คน   

  ยังขาดอยูํอีก  7   คน ยังขาดอยูํอีก  3  คน ยังขาดอยูํอีก  7 คน ยังขาดอยูํอีก  4   คน ยังขาดอยูํอีก  1 คน ครบแล๎ว (102.94%)   

6 รับสมัครแล๎ว  30  คน รับสมัครแล๎ว   34  คน รับสมัครแล๎ว 34 คน รับสมัครแล๎ว  33  คน รับสมัครแล๎ว  0   คน รับสมัครแล๎ว  11   คน   

  ยังขาดอยูํอีก  4   คน ครบแล๎ว ครบแล๎ว ยังขาดอยูํอีก  1  คน ยังขาดอยูํอีก  34  คน ยังขาดอยูํอีก  23   คน   

7           รับสมัครแล๎ว   33  คน   

            ยังขาดอยูํอีก  1  คน   

8           รับสมัครแล๎ว   38  คน   

            ครบแล๎ว (111.76%)   
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3. องค์การบริหารสํวนต าบล 5,300 แหํง 
4. การปกครองท๎องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา) 2 แหํง 
ข๎อมูลด๎านประชากร 
จ านวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร 66,131,439 คน 
     - ชาย  32,339,118 คน 
     - หญิง  33,832,321 คน 
โดยอ าเภอจะได๎ปิดประกาศให๎ทราบโดยทั่วกัน 
 

 4.2 เรื่องการจัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน 
       ด๎วยศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ก าหนดให๎สํวนราชการ  
 องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนอยํางตํอเนื่องทุกเดือน โดยขอความ
 รํวมมือสํวนราชการ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ด าเนินการ ดังนี้ 
        (1) ให๎เจ๎าหน๎าที่ต ารวจบังคับใช๎กฎหมายอยํางเข๎มงวด โดยจัดเจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบอ านวยความสะดวก
 ด๎านการจราจรบริเวณทางข๎าม เฝ้าระวังชํวงเวลาเรํงดํวน ด าเนินคดีกับผู๎ฝ่าฝืนไมํปฏิบัติตามกฎหมาย 
         (2) ให๎แขวงทางหลวงสิงห์บุรี แขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรีและองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 ปรับปรุงทางข๎าม อาทิ ตีเส๎นชะลอความเร็ว จัดท าป้ายเตือน ป้ายสัญลักษณ์ 
        (3) ให๎สถานศึกษาจัดกิจกรรมรณรงค์ในสถานศึกษาให๎นักเรียน ครูมีความปลอดภัยโดยเฉพาะ 
 ทางข๎ามบริเวณโรงเรียน 
        (4) ให๎อ าเภอในฐานะศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน อ าเภอบูรณาการรํวมกับ
 หนํวยงานที่เก่ียวข๎อง ภาคีเครือขําย รณรงค์สร๎างจิตส านึกให๎ผู๎ขับข่ีลดความเร็ว หยุดให๎คนข๎ามทาง
 ม๎าลายสวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัด ขับรถตามกฎจราจร 
 

      4.3 เรื่องการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2565 
       ด๎วยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหํงชาติได๎ติดตามสภาพอากาศรํวมกับ                         
 กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์วําตั้งแตํเดือนมีนาคมจะมีอากาศร๎อนอบอ๎าวและแห๎งความชื้นในอากาศ          
 มีน๎อยและมีอากาศร๎อนจัดเป็นบางวัน จังหวัดสิงห์บุรีแจ๎งให๎สํวนราชการที่เก่ียวข๎อง องค์กรปกครอง        
 สํวนท๎องถิ่น ด าเนินการ ดังนี้                                                                                                         
       (1) วางแผนการบริหารจัดการน้ าทั้งเพ่ือการอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศการเกษตร           
 และอุตสาหกรรม ตลอดจนแนวทางกักเก็บน้ าไว๎ใช๎ประโยชน์ตามแหลํงน้ าขนาดตํางๆ 
      (2) ส ารวจพ้ืนที่หมูํบ๎าน/ชุมชน ที่เคยเกิดปัญหากรณีการขาดแคลนน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคเป็น
 ประจ าพร๎อมทั้งประสานการปฏิบัติรํวมกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการก าหนดแผนปฏิบัติการปอ้งกันและ
 แก๎ไขปัญหา 
       (3) สร๎างการรับรู๎ให๎ประชาชนภาคสํวนตํางๆมีความเข๎าใจถึงสถานการณ์น้ าในพ้ืนที่ตลอดจน
 มาตรการบริหารจัดการน้ าของภาครัฐ รวมถึงการมีสํวนรํวมในการใช๎น้ าอยํางประหยัดโดยเชิญชวน
 ประชาชนจิตอาสาในพ้ืนที่มีสํวนรํวมในการสร๎างซํอมสร๎าง บ ารุงรักษาแหลํงกักเก็บน้ าขนาดเล็ก
 เพ่ือให๎ชุมชนได๎ใช๎ประโยชน์อยํางมีประสิทธิภาพ 
 

 4.4 เรื่องการจัดกิจกรรมขายกล่องสุ่มสินค้าและตู้ขายกล่องสุ่มอัตโนมัติ 
             ด๎วยอ าเภอพรหมบุรีได๎รับแจ๎งจากจังหวัดสิงห์บุรีวํา ปัจจุบันปรากฏขําวทางสื่อโทรทัศน์และ     
 สื่อออนไลน์ กรณีมีการโฆษณาขายกลํองสุํมรายหนึ่งมูลคํา 100,000 บาท ทางสื่ออินเทอร์เน็ตและ
 มีการลงขําวหลายชํองทางเก่ียวกับการโฆษณาขายกลํองสุํมวํา มีการแถมพกให๎รางวัลภายในกลํองสุํม
 มากกวําราคาที่ซือ้ไว๎รวมถึงปรากฏตามแหลํงชุมชนตํางๆ มีตู๎ขายกลํองสุํมสินค๎าที่มีการหยอดเหรียญ
 หรือธนบัตรเพื่อซื้อกลํองสุํม ในลักษณะเดียวกัน จึงมีประเด็นข๎อเท็จจริงเกี่ยวกับการขาย 
 

/กลํองสุํม... 
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กลํองสุํมดังกลําววําเข๎าขํายเป็นความผิดตามกฎหมายวําด๎วยการพนันหรือไมํ และกระทรวงมหาดไทย  
ได๎พิจารณาแล๎วมีความเห็นตามประเด็นในเรื่องดังกลําว สรุปได๎วํา การขายกลํองสุํมเข๎าขํายเป็นการ
เสี่ยงโชค โดยวิธีการใด ๆ ในการประกอบกิจการค๎าหรืออาชีพตามมาตรา 8 แหํงพระราชบัญญัติ  
การพนัน พ.ศ. 2478 ซึ่งจะต๎องได๎รับอนุญาตจากเจ๎าพนักงานผู๎ออกใบอนุญาตกํอนถึงจะกระท าได๎  
หากฝ่าฝืน เป็นความผิดตามมาตรา 14 แหํงพระราชบัญญัติเดียวกัน ต๎องระวางโทษจ าคุกไมํเกิน 1 ปี 
หรือปรับ ตั้งแตํ 50 บาทขึ้นไป จนถึง 2,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ เพ่ือให๎การปฏิบัติเป็นไปตาม
กฎหมายวําด๎วยการพนัน จึงขอความรํวมมือสถานีต ารวจภูธรพรหมบุรี ด าเนินการสอดสํอง กวดขัน 
จับกุม การกระท าความผิดจัดให๎มีการเลํนพนัน  เครื่องเลํน ซึ่งใช๎เครื่องจักรกลตามกฎหมายวําด๎วย
การพนัน  หากพบการกระท าความผิดให๎รายงานผลการด าเนินการให๎อ าเภอทราบด๎วย เพ่ือจักได๎
รายงานให๎จังหวัดทราบตํอไป ส าหรับก านันทุกต าบล ขอให๎ประชาสัมพันธ์เรื่องดังกลําวให๎ประชาชน
ในพ้ืนที่ทราบตํอไปด๎วย     

 4.5 เรื่องจิตอาสาพระราชทาน 
        อ าเภอพรหมบุรีได๎ก าหนดแผนด าเนินกิจกรรมจิตอาสาในเดือนมีนาคม 2565  จ านวน 20 ครั้ง   
 ดังนี้ 

              - ต าบลบางน้ าเชี่ยว  วันที่      3, 15, 23 มีนาคม 2565 
             - ต าบลบ๎านหม๎อ   วันที่  7, 4, 15, 25 มีนาคม 2565 

 - ต าบลพระงาม  วันที่      8, 16, 28 มีนาคม 2565 
 - ต าบลโรงช๎าง  วันที่      9, 18, 29 มีนาคม 2565 
  - ต าบลหัวป่า  วันที่            9, 21 มีนาคม 2565 
 - ต าบลบ๎านแป้ง   วันที่    11, 21, 31 มีนาคม 2565 
 - ต าบลพรหมบุรี วันที่    11, 22, 30 มีนาคม 2565 
 รายละเอียดสถานที่ด าเนินกิจกรรมตามคิวอาร์โค๎ด ส าหรับวัน เวลา สถานที่ด าเนินกิจกรรมสามารถ 

 ปรับเปลี่ยนได๎ตามความเหมาะสม  
 

 4.6 เรื่องการขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ 
                                         กระทรวงวัฒนธรรมได๎ด าเนินการจัดพิมพ์แผํนพับการขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ              
 เพ่ือเผยแพรํประชาสัมพันธ์การขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพตามหลักเกณฑ์ของส านักพระราชวัง 
เพ่ือให๎ผู๎ มีสิทธิ์ได๎รับพระราชทานอยํางเทําเทียมและทั่วถึง โดยกระทรวงวัฒนธรรมได๎รับมอบหมายภารกิจ     
 จากส านักพระราชวัง เกี่ยวกับงานประสานขอพระราชทานเพลิง ณ ศาลากลางจังหวัด โดยมีหน๎าที่รับ
 และตรวจสอบเอกสารการขอพระราชทานเกี่ยวพิธีการศพ  ตามหลักเกณฑ์ของส านักพระราชวัง   
 จากทายาทหรือผู๎ขอ โดยมอบหมายให๎กลุํมพิธีการศพที่ได๎รับพระราชทาน ส านักงานวัฒนธรรม
 จังหวัดทุกจังหวัด เป็นผู๎ท าหน๎าที่ในการประสานงานผํานกลุํมปฏิบัติพิธีการสํวนหน๎า กองพิธีการศพ   
 ที่ได๎รับพระราชทาน กระทรวงวัฒนธรรมไปยังกองพระราชพิธีส านักพระราชวัง เริ่มตั้งแตํวันที่ 1 
 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต๎นมา ทั้งนี้ ทายาทหรือผู๎ขอสามารถติดตํอขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ    
 ตามหลักเกณฑ์ของส านักพระราชวังได๎ทุกวัน ตั้งแตํเวลา 08.30 – 16.30 น. ไมํเว๎นวันหยุดราชการ หรือ
 วันหยุดนักขัตฤกษ์ ได๎ที่ฝ่ายการพระราชทานเพลิงกองพระ ราชพิธี ส านักพระราชวัง  ในพระบรมมหาราชวัง  
 และงานประสานขอพระราชทานเพลิงศพ ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด (ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด) 
 

/4.7 เรื่องแจ๎ง... 
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 4.7 เรื่องการเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
      กรมควบคุมมลพิษได๎แจ๎งข๎อมูลเรื่องการเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม๎สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย เนื่องจาก
 ขณะนี้เป็นชํวงที่เริ่มเข๎าสูํฤดูร๎อน อากาศแห๎งแล๎งและเอ้ือตํอการเกิดเหตุเพลิงไหม๎ในสถานที่ก าจัดขยะมูล
 ฝอย โดยเฉพาะสถานที่ก าจัดขยะที่ด าเนินการอยํางไมํถูกต๎อง มีการลักลอบเผาก าจัดขยะ การเผาเพ่ือ      
 คัดแยกขยะมูลฝอยบางประเภท หรือการเผาพ้ืนที่เกษตรกรรมในบริเวณใกล๎เคียงซึ่งอาจลุกลามเข๎าไปยัง
 สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย  
         อ าเภอพรหมบุรี จึงขอขอความรํวมมือองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน ฯลฯ      
  เฝ้าระวังหมั่นสังเกตสิ่งผิดปกติในบริเวณพ้ืนที่และบริเวณโดยรอบพ้ืนที่  หากเกิดประกายไฟหรือ     
 เปลวควันใดๆ ภายในพ้ืนที่ หรือพบเหตุการณ์เพลิงไหม๎ในบริเวณพ้ืนที่ให๎รายงานเหตุการณ์ไปยัง
 องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นหรือท่ีท าการปกครองอ าเภอพรหมบุรีโดยเร็ว  

 4.8 เรื่องมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของจังหวัดสิงห์บุรี 
         จังหวัดสิงห์บุรีได๎ก าหนดมาตรการสํงเสริมคุณธรรมและความโปรํงใสภายในหนํวยงานของ
จังหวัด  สิงห์บุรี เพ่ือให๎ทุกสํวนราชการยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติงาน โดยมีหนํวยงานที่อยูํในการควบคุม      
 ของผู๎วําราชการจังหวัดสิงห์บุรี จ านวน 33 หนํวยงาน และเป็นหนํวยงานที่เข๎ารับการประเมิน ITA         
 ในภาพรวมในนาม “จังหวัดสิงห์บุรี” และจากผลการประเมินของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีบาง
 ประเด็น การประเมินที่ต๎องมีการแก๎ไข ปรับปรุง และพัฒนาเพ่ือให๎เกิดการรับรู๎ของผู๎มีสํวนได๎เสียภายใน
 และผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียภายนอกให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นใน 4 ตัวชี้วัด คือ การใช๎งบประมาณ การใช๎
 ทรัพย์สินของราชการประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงการท างาน 

  4.9 เรื่องการประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2565 
        ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี โดยส านักงานคณะกรรมการข๎อมูลขําวสารของราชการ ได๎จัด
ประกวด ศูนย์ข๎อมูลขําวสารของราชการโดดเดํนตามข๎อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ที่ให๎ทุกหนํวยงานของรัฐทุกแหํง    
 มีศูนย์ข๎อมูลขําวสาร และให๎น าผลงานมาคัดเลือกเพ่ือมอบประกาศเกียรติคุณศูนย์ข๎อมูลขําวสารฯ โดดเดํน
 ตํอไป   
         จังหวัดสิงห์บุรีจึงขอให๎สํวนราชการ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พิจารณาสมัครเข๎ารํวมประกวด
 ศูนย์ข๎อมูลขําวสารราชการโดดเดํน ปี 2565  โดยให๎จัดท าข๎อมูลและหลักฐานในแตํละหัวข๎อประเมิน
 ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด สํงให๎ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีภายในวันที่ 29 เมษายน 2565  

   

 4.10 เรื่องขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต 
         เหลํากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีรํวมกับภาคบริการโลหิตแหํงชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี ก าหนดออกรบั 
 บริจาคโลหิต ณ หอประชุมอ าเภอพรหมบุรี ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. 
 (รถเคลื่อนที่-รถใหญํ) จึงขอเชิญชวนหัวหน๎าสํวนราชการพร๎อมบุคลากรในหนํวยงาน รํวมบริจาคโลหิต 
 ส าหรับก านัน  ผู๎ใหญํบ๎าน ขอความรํวมมือจัดหาผู๎รํวมบริจาคโลหิตอยํางน๎อยหมูํบ๎านละ 3 คน 
 

   4.11 เรื่องการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา  
   ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งถัดไป                                         
                    ก าหนดการประชุมในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ หอ๎งประชุม 
   อ าเภอพรหมบุรี ชั้น 2 ผํานระบบแอปพลิเคชั่น ZOOM  หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ๎งให๎ทราบ  
   ในภายหลัง 
 

มติที่ประชุม        รับทราบ/รับปฏิบัติ 
 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระที ่5        เรื่องข้อราชการของส่วนราชการและภาคีเครือข่าย 
 5.1 ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์สิงห์บุรี 
       5.1.1 เรื่องการจัดตั้งศูนย์ชํวยเหลือสังคมต าบล พมจ.สิงห์บุรี ไดจ๎ัดตั้งศูนย์ชํวยเหลือสังคม   
 ในระดับต าบล ส าหรับพ้ืนที่ด าเนินการจะอยูํที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นทุกแหํงในอ าเภอพรหมบุรี 
 และในเรื่องของการบริการ อยากให๎ทุกคนรํวมกันดูแลประชาชนผู๎ที่ประสบปัญหาความเดือดร๎อน 
 หากพบเจอสามารถแจ๎งข๎อมูลผาํนทาง LINE OFFICIAL หรือเรยีกวํา LINE (OA) โดยก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน 
 ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน สามารถสแกน LINE (OA) เพ่ือเข๎าเป็นสมาชิกได๎ โดยจะแบํงเป็นไลน์ของแตํละต าบล
 หากเราสํงข๎อมูลมาใน LINE (OA) คนอ่ืนไมํสามารถมองเห็นข๎อมูลที่ทํานแจ๎งเข๎ามาได๎ เพราะบางที
 ปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชน อาจเป็นเรื่องของความรุนแรงและอาจจะเป็นเรื่องผู๎หญิงที่ได๎รับ
 ผลกระทบจากยาเสพติด หรือสามีท าร๎ายรํางกาย บางคนคิดวําถ๎าแจ๎งข๎อมูลเข๎ามาแล๎วคนอ่ืนจะ
 รับรู๎ แตํ LINE (OA) คนอ่ืนไมํสามารถมองเห็นได๎ จะมีแคํแอดมินทีเ่ห็น และรับหน๎าที่รับเรื่องของ
 ทํานทันทีท่ีทํานแจ๎งขําวเข๎ามา เจ๎าหน๎าที่จะรับทราบและจะประสานกลับไปยังทํานโดยทันที 
 ส าหรับ LINE (OA) จะแยกเป็นรายต าบล จึงอยากขอเชิญชวนก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน 
 หรือผู๎ที่ชํวยเหลือประชาชนเข๎าเป็นสมาชิกในกลุํม LINE (OA) เพ่ือจะได๎แจ๎งขําวตํางๆ ในพ้ืนที่เป็น
 ลักษณะศูนย์ชํวยเหลือสังคมได๎ 
        5.1.2 เรื่องคําจัดการศพผู๎สูงอายุตามประเพณี มีปัญหาเกิดข้ึนมากเพราะคนทีร่ับรองไปไมํได ๎
 มีฐานะทีย่ากจน จึงอยากขอความรํวมมือให๎ตรวจสอบ คนที่จะขอรับคําท าศพ จ านวน 3,000 บาท 
 ได๎จะต๎องเป็นคนที่มีบัตรสวัสดิการแหํงรัฐหรือเป็นคนที่มีฐานะยากจน ไมํใชํจะได๎ทุกคน อาจจะมีการ
 สื่อสารที่ผิดพลาดไป จึงอยากจะฝากทํานก านัน, ผู๎ใหญํบ๎าน, และผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องชํวยกันพิจารณา
 ให๎รอบคอบวําครอบครัวที่ทํานรับรองมา เป็นคนยากจนจริงๆ หรือไมํจะต๎องตรวจสอบให๎ดี  
 

มติที่ประชุม        รับทราบ 
 

    5.2 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพรหมบุรี 
                      5.2.1 เรื่องสถานการณ์โรคทางระบาดวิทยาประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565 
 สถานการณ์การเกิดโรคทางระบาดวิทยาในจังหวัดสิงห์บุรี 5 อันดับ  
 1. โรคอุจาระรํวง   อัตราป่วย      52.85  ตํอแสนประชากร (104 คน) 
 2. โรคปอดบวม   อัตราป่วย        9.15  ตํอแสนประชากร   (18 คน) 
 3. โรคติดตํอทางเพศสัมพันธ์ อัตราป่วย        2.54  ตํอแสนประชากร     (5 คน) 

 4. โรคตาแดง   อัตราป่วย        2.03  ตํอแสนประชากร     (4 คน) 
                     5. ไข๎ไมํทราบสาเหตุ   อัตราป่วย        0.51  ตํอแสนประชากร     (1 คน) 
   

        5.2.2 เรื่องสถานการณ์โรคที่ต๎องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ 
 สถานการณ์การเกิดโรคอาหารเป็นพิษในนักเรียน 

 พบวํานักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี ต าบลหัวไผํ อ าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ป่วยด๎วยโรค 
 อาหารเป็นพิษ จ านวน 32 ราย(ชาย 19 ,หญิง13) ขอความสถานศึกษาทุกแหํงเฝ้าระวังเรื่องการ
 ประกอบอาหารเลี้ยงนักเรียน 
 โดยเน๎นเรื่องความสะอาด ตั้งแตํวัตถุดิบ จนถึงการประกอบอาหาร  

 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก (เดือนมกราคม 2565) 
 จังหวัดสิงห์บุรี ยังไมํพบผู๎ป่วยโรคไข๎เลือดออก ขอความรํวมมือทุกภาคสํวน รํวมด าเนินการรณรงค์
 ก าจัดลูกน้ ายุงลาย ทุกวันศุกร์ อยํางตํอเนื่อง  เน๎นมาตรการ 3 ก เก็บบ๎าน เก็บขยะ เก็บน้ า 

    สถานการณ์โรค COVID-19  จังหวัดสิงห์บุร ีระลอกเดือน มกราคม  2565   ถึง วนัที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565  
 พบผู๎ป่วย COVID-19 ยืนยันยอดสะสม 371 ราย เสียชีวิต  1 ราย ดังนี้ 

/1. อ าเภอเมือง... 
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 1. อ าเภอเมืองสิงห์บุร ี (พบใน   8 ต าบล)   150 ราย  เสียชีวิต   0 ราย 
 2. อ าเภออินทร์บุร ี  (พบใน 10 ต าบล )  112 ราย   เสยีชีวิต   1 ราย 
 3. อ าเภอคํายบางระจัน (พบใน   6 ต าบล )     45 ราย  เสยีชีวิต   0 ราย 
 4. อ าเภอบางระจัน  (พบใน   8 ต าบล )     31 ราย   เสยีชีวิต  0 ราย 
 5. อ าเภอพรหมบุร ี  (พบใน   7 ต าบล )     22 ราย   เสยีชีวิต  0 ราย 
 6. อ าเภอทําช๎าง  (พบใน   4 ต าบล )     11 ราย   เสียชีวิต  0 ราย 
  ตํางจังหวัด                                   0 ราย  เสียชีวิต   1 ราย 
 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดสิงห์บุรี   
 1. จากการสุํมตรวจพบสายพันธุ์ Omicron ร๎อยละ 60 
 2. รูปแบบการติดเชื้อเกิดจาการแพรํเชื้อให๎บุคคลในบ๎าน 
 3. ผู๎ปว่ยยืนยนั COVID-19 พบมากในกลุํม วยัท างาน วัยเรียน 
 4. แนวโน๎มการติดเชื้อเพ่ิมขึ้นในรูปแบบเป็นกลุํมก๎อน (Cluster) การรวมคน ญาต ิจากการสังสรรค์ การเลี้ยงตํางๆ  
 มาตรการขอความร่วมมือประชาชน และทุกภาคีเครือข่ายส่วนร่วมด าเนนิการ 
 1. มาตรการด๎านบุคคล DMHTTA  
 2. ลดปจัจัยเสี่ยง 4 เสี่ยง  1) บุคคลเสี่ยง  2) เวลาเสี่ยง  3) กิจกรรมเสี่ยง  4) พ้ืนที่เสี่ยง  
 3. การสุํมตรวจดว๎ย ATK เมื่อพบวาํตนเองมีความเสี่ยง 
 4. เรํงรัดการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 กระตุ๎น ให๎มากเกินกวําร๎อยละ 80 

         5.2.3 เรื่องโรคที่ต๎องเฝ้าระวังในเดือน กุมภาพันธ์  2565 
     1.กลุํมโรคระบบทางเดินหายใจ (ปอดบวม หอบหืด ไข๎หวัด) 

 2.กลุํมโรคติดตํอทางเดินอาหารและน้ า ได๎แกํ โรคอุจจาระรํวง, อาหารเป็นพิษ 
 3.โรคไข๎เลือดออก 

 

มติที่ประชุม        รับทราบ        

 5.3 ส านักงานเกษตรอ าเภอพรหมบุรี 
       5.3.1 เรื่องการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565 (ทุกพืช) 

                 ส านักงานเกษตรอ าเภอพรหมบุรี ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน
 เกษตรกรปี 2565 ให๎เป็นปัจจุบัน โดยในเดือนมีนาคม 2565 นี้ ส านักงานเกษตรอ าเภอพรหมบุรี 
 จะไมํได๎ออกไปบริการรับขึ้นทะเบียนในพ้ืนที่ เพ่ือป้องกันการแพรํระบาดของเชื้อโควิด -19 หาก
 เกษตรกรต๎องการแจ๎งขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร สามารถติดตํอเจ๎าหน๎าที่เกษตรต าบลผู๎น า
 ชุมชน อกม. เพ่ือสํงเอกสารการขึ้นทะเบียน หรือสํงเอกสารด๎วยตนเองได๎ที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ
 พรหมบุรีในวันและ เวลาราชการ จากนั้นเจ๎าหน๎าที่เกษตรต าบลจะออกไปตรวจสอบพ้ืนที่ และติด
 ประกาศประชาคมเพ่ือรับรองข๎อมูลตํอไป โดยการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
 การมีหลักเกณฑ์/เงื่อนไข ดังนี้ 

  - ข๎าว พืชไรํ เกษตรกรสามารถแจ๎งขึ้นทะเบียน หรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได๎หลังจากเพาะปลูกพืช
  ไปแล๎ว 15 วัน จนถึงกํอนวันเก็บเก่ียวไมํเกิน 60 วัน และต๎องปรับปรุงในทุกรอบการผลิต (พ้ืนที ่
  ปลูก 1 ไรํขึ้นไป) 
  - ไม๎ผล ไม๎ยืนต๎น สวนป่า สามารถขึ้นทะเบียนได๎เมื่อปลูกแล๎วไมํน๎อยกวํา 1 เดือน และต๎องมีการ 
  ปรับปรุงปีละ 1 ครั้ง (พ้ืนที่ปลูก 1 ไรํขึ้นไป) 
  - ผัก สมุนไพร ไม๎ดอก ไม๎ประดับ สามารถขึ้นทะเบียน หรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได๎หลังจาก 
  เพาะปลูกพืชไปแล๎ว 15 วัน จนถึงกํอนวันเก็บเกี่ยว และต๎องมีการปรับปรุงปีละ 1 ครั้ง (พ้ืนที่ปลูก     
  1 งานขึ้นไป) 
  

/เอกสารที่... 
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 เอกสารที่ใช้ประกอบการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
 - เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม ใช๎หลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดิน (ส าเนาโฉนด พร๎อมรับรอง 

 ส าเนา) หรือสัญญาเชําที่ดิน (กรณีเป็นที่เชํา) ที่มีความสมบูรณ์ ครบถ๎วน และภาพถํายเกษตรกร 
 รํวมกับผู๎น าชุมชน หรืออาสาสมัครเกษตรหมูํบ๎าน ณ แปลงที่จะปรับปรุงทะเบียน                                                          

 - เกษตรกรรายเดิมแตํเพ่ิมแปลงใหมํ หรือเกษตรกรรายใหมํ ใช๎ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
 ส าเนาทะเบียนบ๎าน หลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดิน (ส าเนาโฉนดที่ดิน) หรือสัญญาเชําที่ดิน 
 (กรณีเป็น ที่เชํา) ที่มีความสมบูรณ์ ครบถ๎วน และภาพถํายเกษตรกรรํวมกับผู๎น าชุมชน หรือ
 อาสาสมัครเกษตรหมูํบ๎าน ณ แปลงที่จะข้ึนทะเบียนใหมํ 

 

        5.3.2 เรื่องประชาสัมพันธ์ “แจ๎งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล แมลงด า
 หนามข๎าว” 
                ส านักงานเกษตรอ าเภอพรหมบุรี ขอประชาสัมพันธ์ให๎เกษตรกรผู๎ปลูกข๎าว เฝ้าระวังการ
 ระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล และแมลงด าหนามข๎าว โดยหมั่นส ารวจแปลงนาของตนเองอยําง
 สม่ าเสมอหากพบการระบาดให๎รีบแจ๎งส านักงานเกษตรอ าเภอ เพ่ือหาแนวทางควบคุมและป้องกัน
 ก าจัดกํอนที่จะมีการระบาดเป็นวงกว๎างตํอไป 

          โดยเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลทั้งตัวอํอนและตัวเต็มวัย จะดูดกินน้ าเลี้ยงจากกาบใบข๎าวบริเวณ 
 โคนต๎นที่อยูํเหนือระดับน้ าเล็กน๎อย ท าให๎ข๎าวไหม๎แห๎งตายคล๎ายถูกน้ าร๎อนลวก สร๎างความเสียหาย 
 ให๎ต๎นข๎าวได๎ทุกระยะ สามารถป้องกันก าจัดได๎โดย ฉีดพํนสารสกัดสมุนไพรที่มีกลิ่นฉุน เชํน สะเดา  
 ยาสูบเพือ่ไลํตัวเต็มวัยไมํให๎มาวางไขํ ใช๎เชื้อราบิวเวอเรียหรือเมตาไรเซียม ฉีดพํนทุก 5 - 7 วัน  
 ในชํวงเย็นถ๎าพบระบาดมาก ให๎ใช๎สารเคมี เชํน บูโพรเฟซิน ฟิโนบูคาร์บ ไทอะมิโทแซม ไดโนทีฟู 
 แรน ตามอัตราที่แนะน าในฉลาก ห๎ามใช๎สารอะบาเมกติน ไซเพอร์เมทริน หรือเพอร์เมทริน  
 เนื่องจากมีพิษสูงตํอมวนเขียวดูดไขํ ซึ่งดูดกินไขํเพลี้ยเป็นอาหาร 

           สํวนแมลงด าหนามข๎าว เป็นด๎วงปีกแข็งท่ีมีหนามบนล าตัวเป็นจ านวนมาก ทั้งตัว อํอนและ
 ตัวเต็มวัยกัดท าลายใบข๎าว พบการระบาดเป็นครั้งคราวในแปลงนาที่ปลูกข๎าวตํอเนื่องตลอดทั้งปี 
 สามารถป้องกันก าจัดได๎โดยการดูแลแปลงนาให๎สะอาด ก าจัดวัชพืชตระกูลหญ๎า เชํน หญ๎าข๎าวนก  
 หญ๎าตีนนก ซึ่งเป็นที่อยูํอาศัยของแมลงด าหนามข๎าว ปลูกข๎าวชํวงต๎นฤดูฝน ไมํใช๎ปุ๋ยไนโตรเจนมาก 
 เกินไป ถ๎าพบระบาดมาก ใช๎สารเคมีฉีดพํนทางใบ ดีกวําใช๎สูตรเม็ดหวําน สารเคมีที่ใช๎ได๎ผลจะเป็น
 สารที่ซึมผํานใบ และซึมเข๎าสูํตัวแมลงได๎ดี ได๎แกํ สารกลุํมออร์กาโนฟอสเฟต คาร์บาเมต เชํน โพรฟี
 โนฟอส มาลาไทออน คาร์โบซัลแฟน  
 

มติที่ประชุม        รับทราบ 
 

 5.4 ส านักงานสัสดีอ าเภอพรหมบุรี 
       5.4.1 เรื่องการตรวจเลือกทหารกองเกินเข๎ารับราชการทหารกองประจ าการ ประจ าปี2565 

 อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จะท าการตรวจเลือกทหารกองเกินเข๎ารับราชการทหารกอง 
 ประจ าการ ประจ าปี 2565 ในวันที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 07.00 น.เป็นต๎นไป ณ หอประชุม 
 อ าเภอพรหมบุรี อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี  
 ผู้ที่อยู่ในก าหนดเรียกต้องมาตรวจเลือกฯ ดังนี้.- 
 1. ทหารกองเกินเกิด พ.ศ.2544 (อายุ 21 ปีบริบูรณ์) 
 2. ทหารกองเกินเกิด พ.ศ.2536 - พ.ศ.2543 (อายุ 22-29 ปีบริบูรณ์) ที่ยังไมํเคยเข๎ารับการ 
 ตรวจเลือกฯ/หรือผลการตรวจเลือกยังไมํแล๎วเสร็จ 
 3. คนผํอนผัน 
 4. คนจ าพวกที่ 3 ของการตรวจเลือกฯ ปี 2564  
  

/นักเรียน... 
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 นักเรียน นักศึกษา ของสถาบันการศึกษาตําง ๆ ในประเทศไทย ที่ยื่นความประสงค์ขอผํอนผันตํอ 
 สถาบันการศึกษาไว๎แล๎ว นั้น มีหน๎าที่ต๎องไปแสดงตนตํอคณะกรรมการตรวจเลือกฯ ตามก าหนดไว๎ 
 ในหมายเรียกเข๎ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) โดยจะได๎รับสิทธิผํอนผันตํอเมื่อคณะกรรมการ 
 ตรวจเลือกฯ ได๎คัดคนที่ยกเว๎นด๎วยเหตุตําง ๆ ออกแล๎ว มีจ านวนทหารกองเกินที่จะรับราชการ 
 ทหารกองประจ าการได๎มากกวําจ านวนที่ฝ่ายทหารต๎องการ และสามารถท าการสละสิทธิผํอนผัน 
 เพ่ือเข๎ารับการตรวจเลือกฯ ในวันตรวจเลือกได๎ ตามประกาศ มท. ลง 15 ก.พ.65 

 หลกัฐานที่ต้องน ามาแสดง 
 1. บัตรประจ าตัวประชาชน 
 2. ใบส าคัญ (แบบ สด.9) 
 3. หมายเรียกเข๎ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) 
 4. วุฒิการศึกษา ตั้งแตํ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป 
 *** การขอสิทธิ์ลดวันรับราชการทหารน๎อยกวํา 2 ปี ต๎องยื่นวุฒิการศึกษา ภายในวันตรวจเลือกฯ  
 เทํานั้น (ฉบับจริงพร๎อมถํายส าเนา) ผลการศึกษาต๎องระบุวันส าเร็จการศึกษากํอนวันตรวจเลือกฯ  
 โดยได๎รับสิทธิดังนี้.- 
 1. ส าเร็จการศึกษาวุฒิ ปวส.หรือปริญญาตรี  -ร๎องขอฯ(สมัคร) รับราชการ   6 เดือน 
         -จับสลากแดง รับราชการ   1 ป ี
 2. ส าเร็จการศึกษาวุฒิ ปวช.,ม.6 หรือเทียบเทํา -ร๎องขอฯ(สมัคร) รับราชการ   1 ป ี
         -จับสลากแดง รับราชการ   2 ป ี
 3. ส าเร็จการศึกษา นศท.ปี 1    -ร๎องขอฯ(สมัคร) รับราชการ   1 ป ี
         -จับสลากแดง รับราชการ   1 ป ี6 เดือน 
 4. ส าเร็จการศึกษา นศท.ปี 2   -ร๎องขอฯ(สมัคร) รับราชการ   6 เดือน 
         -จับสลากแดง รับราชการ   1 ป ี
 

 

มติที่ประชุม        รับทราบ 
 

 5.4 ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอพรหมบุรี 
        จังหวัดสิงห์บุรีได๎มีแนวทางขับเคลื่อน Big Data กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อการบริหารจัดการ
 ธรรมาภิบาลข๎อมูล สํงเสริมให๎มีการเปิดเผยข๎อมูลสูํสาธารณะ พัฒนาชํองทางให๎ประชาชนเข๎าถึง
 บริหารของภาครัฐ ณ จุดเดียว อ าเภอพรหมบุรีจึงขอประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “CDD 
 พกพา” และ Click ชุมชน ให๎แกํหัวหน๎าสํวนราชการ ก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน ผู๎น า กลุํม/องค์กร          
 และประชาชนทั่วไป เพ่ือสามารถเข๎าถึงการบริการของกรมการพัฒนาชุมชน โดยสามารถแบํงเป็น 4 
 ด๎าน ดังนี้ 
 1. ข๎อมูลคุณภาพชีวิต ประกอบด๎วย การศึกษา สุขภาพ โครงสร๎างสังคม อาชีพและรายได๎ 

 ๒. ข๎อมูลด๎านเศรษฐกิจ ประกอบด๎วย ผลิตภัณฑ์ OTOP ผู๎ประกอบการ OTOP รายได๎ชุมชน 
  3. ข๎อมูลด๎านทุนชุมชน ประกอบด๎วย กลุํมออมทรัพย์เพ่ือการผลิต กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  

 กองทุนชุมชน ข๎อมูลหนี้ครัวเรือน 
  4. ข๎อมูลความเข๎มแข็งชุมชน/หมูํบ๎าน ประกอบด๎วย หมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียง พ้ืนที่ ต๎นแบบการ

 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหมํ ประยุกต์สูํ "โคก หนอง นา โมเดล"  ผู๎น า/ปราชญ์ชุมชน 
 สามารถดาวน์โหลด  หรือแสกน QR code 
 Play Store (ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์) 
 

/https:// 
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 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cdd.cilck 
 
 
 
 
 
 ระบบ IOS : http://report1.cdd.go.th/click/ 

 
 
 
 
 
มติที่ประชุม         รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที ่6  เรื่องข้อราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   6.1 เทศบาลต าบลบางน้ าเชี่ยว        
    -ไมํมี- 
 

มติที่ประชุม        รับทราบ 
 

   6.2 เทศบาลต าบลพรหมบุรี        
    -ไมํมี- 
 

มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

   6.3 องค์การบริหารสํวนต าบลโรงช๎าง        
    -ไมํมี- 
 

มติที่ประชุม        รับทราบ 
 

   6.4 องค์การบริหารสํวนต าบลพระงาม        
    -ไมํมี- 
 

มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

   6.6 องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านหม๎อ        
    -ไมํมี- 
 

มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

   6.7 องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านแป้ง        
    -ไมํมี- 
 

มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

 
 

/ระเบียบ... 
 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cdd.cilck
http://report1.cdd.go.th/click/


16 
 

ระเบียบวาระที ่7  เรื่องข้อราชการของสถาบันการศึกษา 
7.1 โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก 

          ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับสมัครนักเรียนในวันที่ 9 - 13 มีนาคม 2565 ซึ่งรับด๎วย 
   ระบบออนไลน์ โดยผู๎ปกครองและผู๎ที่สนใจสามารถเข๎าไปดูได๎ที่ระบบ Facebook ของโรงเรียน 
   และทางโรงเรียนได๎จัดกิจกรรมส าหรับนักเรียนที่เข๎าเรียนใหมํ ซ่ึงมีทุนการศึกษาแรกเข๎ามอบให๎ 
   ทุนละ 1,000 บาท และมีสิทธิพิเศษ คือ มีรถรับสํงนักเรียนให๎ 
 

มติที่ประชุม         รบัทราบ 
 

   7.2 โรงเรียนบ๎านแป้งวิทยา 
         ขอประชาสัมพันธ์การรบัสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ทางโรงเรียนมีทุนการศึกษาแรกเข๎า
   ให๎ทุนละ 2,000 บาท และส าหรับนักเรียนที่เกํงกีฬาด๎านกีฬาวอลเลย์บอล สามารถมาสมัครเข๎า 
   เรียนได๎ ทางโรงเรียนจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 

มติที่ประชุม        รับทราบ 
 

   7.3 กลุํมโรงเรียนปัญจมิตร 
    -ไมํมี- 
 

มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

   7.4 กลุํมโรงเรียนพรหมพัฒนา   
                                      -ไมํมี-   

มติที่ประชุม        รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที ่8  เรื่องข้อราชการของชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านอ าเภอพรหมบุรี 
8.1 เรื่องจิตอาสาพัฒนาที่ว่าการอ าเภอ                                               
        นัดหมายในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ต าบลพระงาม รับผิดชอบ      
ท าความสะอาดบริเวณที่วําการอ าเภอ จึงขอให๎ก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตร
ก านัน และผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎านต าบลพระงาม มาพร๎อมกันในวัน เวลา ดังกลําว พร๎อมทั้งให๎จัดเตรียม
อุปกรณ์  ในการท าความสะอาดมาด๎วย (วัน/เวลาสามารถเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม) การ
แตํงกายขอให๎แตํงกายด๎วยชุดจิตอาสา (สวมหมวกและผ๎าพันคอ) 
 

มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 9 เรื่องข้อราชการที่นายอ าเภอขอความร่วมมือ 
9.1 เรื่องการส ารวจ/รณรงค์/เชิญชวนผู๎สูงอายุฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ส าหรับผู๎ที่ยังไมํเคยรับ
วัคซีน และการฉีดเข็มกระตุ๎นส าหรับผู๎สูงอายุที่เคยรับวัคซีนแล๎ว ส าหรับผู๎ที่ยังไมํเคยได๎รับวัคซีน
ขอให๎รับฟังเหตุผลเขาด๎วยวําไมํประสงค์จะรับวัคซีนเพราะเหตุใดเพราะเจ็บป่วยหรือเปลําอยากให๎
บันทึกให๎ชัดเจนถึงความจ าเป็น แตํอยากจะให๎ชํวยดูแลให๎ได๎รับวัคซีนกันให๎มากท่ีสุดรวมถึงเข็ม
กระตุ๎นด๎วย ส าหรับจังหวัดสิงห์บุรีได๎รับวัคซีน 80% แล๎ว 
9.2 เรื่องการให๎ความรํวมมือบริหารจัดการศูนย์พักคอยระดับอ าเภอ (CI) ณ วัดสิงห์ หมูํที่ 2 
ต าบลพระงาม เพ่ือชํวยเหลือดูแลพี่น๎องประชาชนชาวพรหมบุรี 
      ทางอ าเภอได๎มีการแบํงมอบภารกิจกันไปแล๎ว ไมํวําจะเป็นฝ่ายผู๎ปกครองท๎องที่, ก านัน

 ผู๎ใหญํบ๎าน, แพทย,์ สารวัตรก านัน, พ่ีน๎อง อสม., พนักงานสาธารณสุขอ าเภอ, โรงพยาบาลพรหมบุรี
 องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นทุกแหํง, ภาคีเครือขํายทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง ที่จะได๎มีสํวนรํวม      
 ในการท าบุญ ด๎วยการชํวยกันดูแลศูนย์พักคอยวัดสิงห์ ขอให๎ทุกภาคสํวนได๎ทบทวนชํวยกันดูแล
 อยํางเต็มที่ 

/9.3 การรักษา... 
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9.3  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยในท๎องที่ต าบลหมูํบ๎าน 
         ขอให๎ชํวยกันดูแลให๎ดี เน๎นย้ าขยะบนต๎นไม๎ขยะที่อยูํระดับสายตาป้ายตํางๆ ที่ไมํได๎ขอ
 อนุญาต เป็นป้ายเถื่อนหน๎าส านักงานหน๎าโรงเรียนหน๎าที่ท าการรวมทั้งริมถนนหากพบเห็นขอความ
 กรุณาชํวยปลดออกให๎เรียบร๎อยจะได๎มีความเป็นระเบียบเรียบร๎อยสวยงาม ยกเว๎นป้ายที่พ่ีน๎อง
 ประชาชนท ามาหากิน เชํน ป้ายร๎านตัดผม, ขายที่ดิน, รับจ๎างซักผ๎า หรือป้ายที่เป็นวิถีชีวิต ของพ่ีน๎อง
 ประชาชน ที่เค๎าติดแคํป้ายสองป้ายเพื่อการด ารงชีวิต ก็ขอความกรุณาชํวยยกเว๎นให๎กํอน รวมถึงป้าย
 พระเยซูท่ีอยูํตามต๎นไม๎สูง ที่เลยระดับสายตาไปแล๎วก็ให๎ยกเว๎น 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ประธานฯ           - หากไมํมีผู๎ใดจะเสนอเรื่องในที่ประชุมอีก ขอขอบคุณ และขอปิดการประชุม 
           

 
 
                                         (ลงชื่อ)           กวสิรา  ศรีชัย    ผู๎จดบันทึกรายงานการประชุม 

                                                        (นางสาวกวสิรา ศรีชัย) 
     
    (ลงชื่อ)         เจษฎา ปาลวฒัน์       ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 

                                                        (นายเจษฎา ปาลวัฒน์) 


