
 
รายงานการประชุม 

หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา  
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล  

สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ  
ครั้งที่ 4/2565 วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.  
ณ ห้องประชุมอ าเภอพรหมบุรี ชั้น 2 ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น ZOOM 

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

ผู้มาประชุม 
 

1. นายสุรสิทธิ์ จันอุทา  นายอ าเภอพรหมบุรี  
2. พ.ต.อ.สุเมธ  โภชนา  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรพรหมบุรี  
๓. นายนรินทร์  สุขทอง  ปศุสัตว์อ าเภอพรหมบุรี 
๔. นางวราภรณ์  ผึ้งปาน  เกษตรอ าเภอพรหมบุรี  
๕. นายประวิทย์  คุ้มครอง  สาธารณสุขอ าเภอพรหมบุรี  
๖. นางวิพาวรรณ์  รอดช้าง  ผอ. กศน.อ าเภอพรหมบุรี  
๗. นางสาวสุภางค์ พรหมพยัคฆ์ สรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี  
๘. น.ส.พรกนก  สุขอุดม  พัฒนาการอ าเภอพรหมบุรี  
๙. นายประพันธ์  ศรีเดช  ประมงอ าเภอพรหมบุรี 
๑0. ร.อ.ไพบูลย์   เชตุพันธุ์  สัสดีอ าเภอพรหมบุรี 
11. นางสุชีรา  เล็กวิชัย  ท้องถิ่นอ าเภอพรหมบุรี 
12. นางนุชนารถ ยิ้มจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก 
13. นางภาราดา  เอมอินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแป้งวิทยา (แทน) 
14. นายเจษฎา  ปาลวัฒน์ ปลัดอ าเภอ        
15. นายณัฐวุฒิ   เรืองสม   ปลัดอ าเภอ  
16. นางสาวทัศนีย์ บุญเตปิณ ปลัดอ าเภอ    
17. นางสาวปนัดดา มหัตธนวัฒนา ปลัดอ าเภอ  
18. นางสาวกวิสรา  ศรีชัย  ปลัดอ าเภอ 
19. นางสาวผกาวดี        อาจชัยชาญ เสมียนตราอ าเภอพรหมบุรี 
20. นางพรทิพย์  มั่งค่ัง  นายกเทศมนตรีต าบลพรหมบุรี (แทน) 
21. พ.ต.สายชล  ม่วงศรี  นายกเทศบาลต าบลบ้านหม้อ (แทน) 
22. นายเสถียร   ยิ้มพงศ์  นายกเทศบาลต าบลพระงาม (แทน) 
23. นายสิริชัย  จันทร์พงษ์ ประธานชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน/ก านันต าบลพระงาม   
24. นายอนุรักษ์  เอ้ือเฟ้ือพันธุ์ ก านันต าบลพรหมบุรี  
25. นายบุญธรรม สินเขียวพงศ์ ก านันต าบลบางน้ าเชี่ยว   
26. นายอัศวิน  จ าสนอง  ก านันต าบลบ้านแป้ง 
27. นายมาโนจน ์ ภู่ระหงษ์ ก านันต าบลโรงช้าง 
28. นายอนันต์  ทองประทีป      ก านันต าบลหัวป่า   
29. นายไพรัตน์  พงษ์ประภา   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ต าบลบางน้ าเชี่ยว 
30. นางพัชรินทร์ งามสม  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ต าบลบางน้ าเชี่ยว 
31. นางสาวทัศนีย์ ปิ่นลัคนา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ต าบลบางน้ าเชี่ยว 
32. นายอรรถพล ชูรัตน์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ต าบลบางน้ าเชี่ยว 
33. นางสาวอมรรัตน์ นันทศรี  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ต าบลบางน้ าเชี่ยว    

 

/3๔. นางสาว… 



                                           ๒ 
                                                                        

34. นางสาวฤทัยรัตน์ พุดสวัสดิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ต าบลบ้านแป้ง 
35. นายกนก  แย้มสรวล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ต าบลบ้านแป้ง 
36. นายวุฒิชัย  รักษาถ้อย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ต าบลบ้านแป้ง 
37. นายสมรภูม ิ แช่มชื่น  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ต าบลบ้านแป้ง 
38. นางวันเพ็ญ  สวัสดิพงษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ต าบลบ้านแป้ง 
39. นางสาวกรรณิการ์ พาพันธุ์เรือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ต าบลพรหมบุรี 
40. นายวีระวัฒน ์ มีตาดพงษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ต าบลพรหมบุรี 
41. นางพลอยพัชชา     สิริพรวุฒิ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ต าบลพรหมบุรี 
42. นางลัดดาวัลย ์ เกิดพิทักษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ต าบลพรหมบุรี 
43. นางเตือนใจ  ม่วงกล่ า  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ต าบลพรหมบุรี 
44. นายสกนธ ์  กลิ่นล ายงค์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ต าบลพระงาม 
45. นางสาวจารุวรรณ ศรีเงินทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ต าบลพระงาม 
46. นางสาวศิริวรรณ นิลอนันต์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ต าบลพระงาม 
47. นายพีรพัฒน์ เทียนศรี  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ต าบลพระงาม 
48. นางสาวพิมพ์กุญช์  มีอนันต์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ต าบลพระงาม 
49. นางเพ็ญพิชญา อยู่โต  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ต าบลโรงช้าง 
50. นายสุวิทย ์  ห่อเร  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ต าบลโรงช้าง 
51. นายปัญญา  เดชประสิทธิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ต าบลโรงช้าง 
52. นางสาวน้ าเพ็ชร ฉายชูวงษ ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ต าบลโรงช้าง 
53. นางสาวสังเวียน มากมิ่ง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ต าบลโรงช้าง 
54. นายดิเรก  ศลสกล  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ต าบลหัวป่า 
55. นางสดศรี  ปรองดอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ต าบลหัวป่า 
56. นางบุญน้อง  ยิ้มอยู่  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ต าบลหัวป่า 
57. นายกมล  จุ้ยซื่อ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ต าบลบ้านหม้อ 
58. นางนิตยา  ช านาญหมอ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ต าบลบ้านหม้อ 
59. นายปิยวัฒน์  ทองพูล  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ต าบลบ้านหม้อ 
60. นายสมเกียรต ิ สุภาพพันธุ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ต าบลบ้านหม้อ 
61. นายสมชาย  นักจารย์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ต าบลบ้านหม้อ 
62. นายค ารณ  ศรีสุนทร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ต าบลบ้านหม้อ 
63. นางสาวรัชพิมพ์พร หมอโอสถ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ต าบลบ้านหม้อ 

ผู้ไม่มาประชุม  
   

1. นางสาวกวิสรา  ศรีชัย  ปลัดอ าเภอ        (ติดราชการ) 
2. นางสาวจินตนา    ทาภักดี  ปลัดอ าเภอ        (ติดราชการ) 
3. น.ส.ละเมียด  โพธิ์งาม  เจ้าพนักงานที่ดินอ าเภอพรหมบุรี      (ติดราชการ) 
4. นางสมปอง   ค าแย้ม  นายกเทศมนตรีต าบลบางน้ าเชี่ยว     (ติดราชการ) 
5. นางวันเพ็ญ  อภินันทร์ นายกเทศบาลต าบลบ้านแป้ง           (ติดราชการ) 
6. นางโสภ ี  จันทวงศ์  นายกเทศบาลต าบลโรงช้าง     (ติดราชการ) 
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) 
10. นายอนุวัตร  ธนกิจการค้า  ก านันต าบลบ้านหม้อ       (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 4/256๕ ประจ าเดือนเมษายน 256๕  
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

เรื่องก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 
1. มอบประกาศเกียรติคุณบัตรฯ ให้ผู้ปกครองท้องท่ีที่ครบวาระการด ารงต าแหน่งจ านวน 2 ท่าน 
(1) นายกมล จุ้ยซื่อ   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต าบลบ้านหม้อ 
(2) นางอร่ าศรี ดียิ่ง  แพทย์ประจ าต าบลโรงช้าง 

 

 2. พิธีประดับเครื่องหมายอินทรธนูและมอบหนังสือส าคัญแสดงหลักฐานการเป็น 
 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 10 ท่าน (ห้วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2564) 

 

     1. นางอัญชันต์ แย้มบู่   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต าบลบ้านหม้อ 
 2. นางฐิตาพา ข าวงษ์   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ 6 ต าบลโรงช้าง 
 3. นางภาพิมล คงล าพันธ์   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ 6 ต าบลโรงช้าง 
 4. นายบุญธรรม พูลเจริญ   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ หมู่ 3 ต าบลโรงช้าง 
 5. นายจเด็จ เรืองศรี   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ หมู่ 6 ต าบลพรหมบุรี 
 6. นายสุชิน คนชม   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ 1 ต าบลบ้านหม้อ 
 7. นางพรทิพย์ วรสกุล   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ 1 ต าบลบ้านหม้อ 
 8. นายสายชน ศรีโตนด   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ 8 ต าบลบ้านหม้อ 
 9. นายกิจติ เอ่ียมพันธ์   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ หมู่ 1 ต าบลบ้านหม้อ 
 10. นางชญานันท์ สวัสดิพงษ์  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ 2 ต าบลพรหมบุรี 
 

 3. มอบใบประกาศเกียรติคุณฯ หมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง  
 (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจ าปี 2564  
       ชนะเลิศระดับอ าเภอ   ได้แก่  - บ้านชลอน หมู่ 2 ต าบลหัวป่า 
       รองชนะเลิศระดับอ าเภอ  ได้แก่  - บ้านบางชัน หมู่ 6 ต าบลบ้านแป้ง 
       ชนะเลิศระดับต าบล   ได้แก่  - บ้านหนองยาว หมู่ 7 ต าบลบ้านหม้อ 
                  - บ้านเตาอิฐ หมู่ 3 ต าบลพรหมบุรี 
                 - บ้านบางชัน หมู่ 6 ต าบลบ้านแป้ง 
                   - บ้านพวน หมู่ 3 ต าบลบางน้ าเชี่ยว 
                   - บ้านมอญ หมู่ 2 ต าบลพระงาม 
                  - บ้านไผ่ด า หมู ่5 ต าบลโรงช้าง 
 

  4. การรับชมวีดิทัศน์ เรื่อง “ผู้ก ากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว” 
                                   (ความยาว 7 นาที) 
 
 
 

มติที่ประชุม        รับทราบ 
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ระเบียบวาระที ่1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 แนะน าข้าราชการย้ายมาอยู่ใหม่ จ านวน 1 ท่าน คือ นางสาวผกาวดี อาจชัยชาญ ย้ายมาจาก      
กองคลัง กรมการปกครอง มาด ารงต าแหน่งเสมียนตราอ าเภอพรหมบุรี ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 
1.2 ขอขอบพระคุณชมรมอาสาสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านอ าเภอพรหมบุรี และส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอพรหมบุรี ที่ได้กรุณาให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการรณรงค์เชิญชวนรับสมัครจิตอาสา
พระราชทานเพ่ิมเติม ส าหรับช่วงการเปิดระบบฯ วันที่ 1 - 10 มีนาคม 2565 มีจ านวนผู้สมัครมาก
ถึง 253 ท่านรวมทั้งชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านอ าเภอพรหมบุรีที่รับสมัครสมทบได้อีก 179 ท่าน มีผลงาน
รวมทั้งสิ้น 432 ท่าน 
1.3 ขอขอบพระคุณก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และทุกภาคส่วน ที่ได้กรุณาให้ความร่วมมือและช่วยเหลือ
ภารกิจการรับบริจาคโลหิตให้กาชาด เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมอ าเภอพรหมบุรี
อย่างดียิ่ง มีผู้ใจบุญมาแสดงความจ านงบริจาคโลหิต 47 ท่าน ให้โลหิตได้ 36 ท่าน ได้ปริมาณโลหิต
รวมทั้งสิ้น 36 ยูนิต  
1.4 ขอขอบพระคุณองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลโรงช้างและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้กรุณาริเริ่มจัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของ อปท. ในพ้ืนที่อ าเภอพรหมบุรีร่วมกัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโรงช้าง เมื่อวันพฤหัสบดี      
ที่ 23 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา  
1.5 ขอขอบพระคุณก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และทีม อสม. ที่ได้กรุณาผนึกก าลังรณรงค์เชิญชวนการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที ่1 และเข็มที ่3 ตามรายชื่อเป้าหมายแบบพุ่งเป้า ในช่วงปลายเดือน
มีนาคมที่ผ่านมาอย่างเข้มแข็งพร้อมเพรียง 
1.6 ขอขอบพระคุณก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และทุกภาคส่วนได้กรุณาอ านวยความสะดวกและ
ช่วยเหลือการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจ าการ ประจ าปี 2565 ณ หอประชุม
อ าเภอพรหมบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 ทีผ่่านมาอย่างดียิ่ง 
1.7 การขับเคลื่อน “โครงการคนสิงห์บุรี ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ในพ้ืนที่อ าเภอพรหมบุรี 
      (1) กิจกรรม คลองสวย น้ าใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ด าเนินการตามพระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว : คลองต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือกเพ่ือร่วมกันพัฒนาและจัด
ระเบียบฯ คือ คลองมหาราช หมู่ที ่4 ต าบลบางน้ าเชี่ยว ความยาวรวมประมาณ 1 กิโลเมตร 
      (2) กิจกรรมถนนต้นแบบ เพ่ือร่วมกันพัฒนาให้ถนนมีความสวยงาม สะอาด ส่งผลให้มีความปลอดภัย
ในการเดินทาง รวมถึงเป็นแหล่งอาหาร : ถนนต้นแบบ คือ ทางหลวงชนบทหมายเลข 4014 ช่วงตั้งแต่
สะพานวัดกุฎีทองถึงสะพานสีฟ้า หมู่ที ่3 – 4 ต าบลบางน้ าเชี่ยว ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร 
      ขอความร่วมมือเทศบาลต าบลบางน้ าเชี่ยวและทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย 
1.8 วาระงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2565 
      (1) มีที่มาจากนโยบายของรัฐบาล 
      (2) ภารกิจ คือ การขจัดความยากจนและความเหลื่อมล้ าพร้อมกับการพัฒนาคนในทุกช่วงวัย 
แบบการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยใช้ข้อมูลจากระบบการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People 
Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นฐานในการขับเคลื่อน (มี 17 ตัวชี้วัด)  
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      (3) กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองได้พัฒนาระบบ Thai QM  (THAI QUARANTINE 
MONITOR) เพ่ือส ารวจข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่ที่เป็นรายครัวเรือน
ประกอบด้วยข้อค าถาม 37 ข้อ เข้ามาหนุนเสริม 
      (4) กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่อ าเภอพรหมบุรี ประกอบด้วย 
           - ในระบบ TPMAP จ านวน 57 ครัวเรือน (91 คน)  
           - กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ ที่ได้จากการลงพ้ืนที่ จ านวนรอบแรก 2 ครัวเรือน รอบปัจจุบัน 
57 ครัวเรือน (แยกเป็นด้านสุขภาพ 5 ครัวเรือน, ด้านความเป็นอยู่ 4 ครัวเรือน, ด้านการศึกษา 44 
ครัวเรือน, ด้านรายได ้1 ครัวเรือน และด้านการเข้าถึงบริการรัฐ 0 ครัวเรือน) 
           - กลุ่มครัวเรือน/เปราะบางตามนิยาม รอบแรก จ านวน 5 ครวัเรือน รอบปัจจุบัน 0 ครัวเรือน 
      (5) โดยวธิีการจ าแนกสถานะเป็น : พัฒนาได้/สงเคราะห์/ไม่ยอมรับการช่วยเหลือ  
เพ่ือให้ : อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน 
      (6) กลไกการขับเคลื่อน : ศพจ. (ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน 
ก าหนดวาระงานแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2565 
1.9 โควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2565 
      (1) เดือนเมษายน มีแนวโน้มการติดเชื้อเพ่ิมขึ้นจากการเดินทางเข้าจังหวดัสิงห์บุรี ชว่งเทศกาล
สงกรานต ์
      (2) รูปแบบการติดเชื้อ เป็นการติดเชื้อภายในครอบครัว ร้อยละ 75 และการติดเชื้อยก
ครอบครัวร้อยละ 15 
      (3) สาเหตุของการติดเชื้อ ร้อยละ 72 รับเชื้อจากการรับประทานอาหารร่วมกัน ร้อยละ 22    
จากการพูดคุยไม่สวมหน้ากากอนามัย ร้อยละ 8 จากการรวมคน 
      (4) สถานที่เสี่ยง/กิจกรรมเสี่ยง ได้แก่ ตลาด, ห้างสรรพสินค้า, สถานที่ท างาน, วัด, งานบวช, งานศพ ฯลฯ 
      (5) อาชีพที่ติดเชื้อเรียงจากมากไปหาน้อย : รับจ้าง (39%) ,อยู่บ้าน (ผู้สูงอายุ/เด็ก 0-5 ปี) 
(22%) ,ค้าขาย (21%) นักเรียน (14%), พระภิกษุ/สามเณร (3%), ข้าราชการ (2%) และ
เกษตรกร (1%) 
      (6) ความครอบคลุมการฉีดวัคซีนเข็ม 1 ของประชาชนชาวอ าเภอพรหมบุร ีอยู่ที่ร้อยละ 83.39 
      (7) ศูนย์พักคอยกลางระดับอ าเภอ ณ วัดสิงห์ หมู่ที ่2 ต าบลพระงาม ขยายเตียงรองรับผู้ป่วย
อาการสีเขียว จากเดิม 30 เตียง เป็น 100 เตียง มีจ านวนผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว 128 คน, ขยาย
เวลาอีก 1 ช่วง เป็นวันที่ 26 มีนาคม- 25 พฤษภาคม 2565 เพื่อรองรับการคาดการที่อาจจะมี   
ผู้ติดเชื้อเพ่ิมมากขึ้นหลังจากช่วงสงกรานต์ 
      (8) งานประเพณีที่อาจมีความเสี่ยงจากจ านวนคน, พ้ืนที,่ ระยะเวลา, รูปแบบของกิจกรรมฯลฯ 
ขอให้เจ้าภาพจัดให้มีการตรวจ ATK ผู้ร่วมงานฯ ตามแนวทางของประกาศคณะกรรมการควบคุม
โรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี เพ่ือช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองผู้คนส่วนใหญ่ในงาน/กิจกรรม 
      (9) ชว่งสงกรานต์     ท าได้     :  ท าบุญตักบาตรที่วัด สรงน้ าพระพุทธรูปและพระสงฆ์,  
                                                  รดน้ าด าหัวขอพรผู้สูงอายุ ฯลฯ 
                                ควรงด ×    :  เล่นสาดน้ า ประแป้ง, ปาร์ตี้โฟม, งดดื่มแอลกอฮอล์  
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1.10  ภารกิจการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2565 
         (1) ชื่อการรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับข่ีปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”  
         (2) ช่วงควบคุมเข้มข้น : วันที่ 11 - 17 เมษายน 2565 (ช่วงเจ็ดวันระวังอันตราย) 
         (3) การตัง้จุดตรวจ/จุดบริการฯ ประกอบด้วย 

- จุดตรวจหลัก   จ านวน  2  จุด 
- จุดตรวจรอง   จ านวน  4  จุด 
- จุดตรวจด่านชุมชน จ านวน  6  จุด 

         (4) เป้าหมายพื้นที่อ าเภอพรหมบุรี: จ านวนอุบัติเหตุไม่เกิน 3 ครั้ง, จ านวนผู้บาดเจ็บไม่เกิน     
3 ราย, จ านวนผู้เสียชีวิต จ านวน 0 ราย 
         (5) ขอความรว่มมือสังเกตและระมัดระวังอย่าให้มีผู้เมาสุราเข้ามานั่งปะปนอยู่ในบรเิวณจุดตรวจฯ 
1.11 ข้อมูลสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ อ าเภอพรหมบุรี ณ วันที่ 4 เมษายน 2565 
 

จ านวนผู้สมัครสมาชิก 
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน  
2558 จนถึงสิ้นปี 2564 

 
(คน) 

เป้าหมายปี 2564 
(15 คนต่อ
หมู่บ้าน) 

 
(คน) 

รับสมัครเพิ่มเติม 
มกราคม-มีนาคม 

2565 
 

(คน) 

คงเหลือ 
เป้าหมายที่ต้องร่วมมือ

กัน 
สมัครเพิ่มเติม 

(คน) 
 

988 
 

630 
 

10 
 

620 
(เฉลี่ยหมู่บ้านละ 15 คน) 

 
 

1.12 ข้อราชการจากการประชุมคณะกรรมการจังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 
2565 ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี 
         1.12.1 ขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ิมการให้ความส าคัญและเอาใจใส่
เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างเข้มแข็งพร้อมเพรียง 

          1.12.2 ขอให้ร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งในการรณรงค์เชิญชวนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1 
และเข็มที่ 3 แบบพุ่งเป้า เตรียมพร้อมรับการกลับมาเยี่ยมเยียนของบุตรหลาน ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

          1.12.3 กรมอุตุนิยมวิทยา มีประกาศลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 ว่าประเทศไทยได้สิ้นสุด
ฤดูหนาวและเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูร้อน ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2565 เป็นต้นมา 

          1.12.4 ขอให้หมัน่ตรวจตรา และดูแลบ ารุงรักษา ป้าย ซุ้ม ภาพบุคคลส าคัญ ธงชาติ และ     
ธงเฉลิมพระเกียรติ ที่ติดตั้งประดับตกแต่งตามสถานที่ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพแข็งแรงเรียบร้อย และ    
สง่างามหากเกิดความช ารุดเสียหายให้เร่งด าเนินการปรับปรุงแก้ไขทันที 
     

มติที่ประชุม        รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที ่๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 3/2565 เมื่อวันศุกร์ที ่4 มีนาคม  2565  สามารถ 
                               เปิดดูได้ ทางเว็บไซต์ www. phromburi.com หรือ ทางคิวอาร์โค้ดด้านซ้ายมือ 

 
 
 

มติที่ประชุม        รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2565 
/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระที ่3       เรื่องแจ้งเพื่อทราบและ/หรือปฏิบัติ 
3.1 เรื่องการให้บริการประชาชนด้านทะเบียนและบัตรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2565 
       กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดให้ส านักทะเบียนอ าเภอและส านักทะเบียนท้องถิ่น  ทุกแห่ง       
เปิดให้บริการด้านงานทะเบียนและบัตรในช่วงเทศกาลสงกรานต์  พ.ศ. 2565 ซึ่งจะมีวันหยุด
ต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้น 5 วัน ตั้งแต่วันพุธที่ 13 เมษายน 2565 ถึง วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2565 
เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ขอรับบริการที่มีความจ าเป็นต้องใช้เอกสารหรือขอ
ความช่วยเหลือ  ในด้านต่าง ๆ ส าหรับจังหวัดสิงห์บุรีก าหนดให้ส านักทะเบียนอ าเภอเมืองสิงห์บุรี 
เป็นหน่วยงานที่เปิดให้บริการด้านทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน และให้ส านักทะเบียนอ าเภอ 
และส านักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งจัดให้มีนายทะเบียนผู้รับแจ้งการเกิด หรือรับแจ้งการตายประจ า
ส านักทะเบียนฯ พร้อมจัดเตรียมแบบพิมพ์ในการรับแจ้งการเกิดหรือรับแจ้งการตาย เพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ของ นายทะเบียนผู้รับแจ้งทุกแห่ง จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ทุกต าบลหมู่บ้านจัดเตรียมความพร้อมในด้านเอกสารแบบพิมพ์ ไว้ส าหรับรับแจ้งการเกิด รับแจ้งการ
ตาย ในพ้ืนที่ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2565 นี้ โดยสามารถขอรับแบบพิมพ์ได้ที่ส านัก
ทะเบียนอ าเภอพรหมบุรี/ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลบางน้ าเชี่ยว/ส านักทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาลต าบลพรหมบุรี โทรศัพท ์0-3659-9603  
 

 3.2 เรื่องการแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของประชาชนโดยขับเคลื่อนโครงการ “บอกดิน ๓” 
                     โครงการ “บอกดิน ๓” ในปี 2565 คือการรับแจ้งข้อมูลต าแหน่งที่ทุกประเภทที่ดินยังไม่มี
 โฉนดที่ดินเพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการออกโฉนดที่ดินให้กับประชาชน โดยมุ่งเน้นการให้บริการ
 ในรูปแบบการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยการน าข้อมูลที่ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว ไปใช้ส าหรับ
 การจัดท าแผนงานด้านการบริหารจัดการที่ดินของรัฐบาล เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิใน
 ที่ดินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามขั้นตอนที่ก าหนด โดยกรมการปกครองและ
 กรมท่ีดินได้ร่วมลง นามในบันทึกข้อตกลงในการแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของประชาชนโดยขับเคลื่อน
 โครงการ “บอกดิน 3” ของกรมที่ดิน โดยก าหนดให้โครงการ “บอกดิน 3” เป็นวาระระดับ
 อ าเภอ ในการแก้ไขปัญหาที่ดิน และให้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนในวงกว้าง เช่น
 หอกระจายข่าวของหมู่บ้าน การประชาคมหมู่บ้านการประชุมประจ าเดือนของอ าเภอ การประชุม         
 คณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นต้น  
                        จังหวัดสิงห์บุรี มีหนังสอืขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการโครงการ “บอกดิน 3”
 (ระยะที่ ๓) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว 
 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารบัตรบอกดินและขั้นตอนวิธีการแจ้ง “บอกดิน 3” ได้จากเว็บไซต์ของ
 ส านักงานมาตรฐานการออกหนังสือส าคัญกรมที่ดิน (ww.dol.go.th/landdoc/pages/default.aspx) 
  

 3.3 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564           
                    -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564  ได้
 บัญญัติไม่ให้มีการทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินงานระหว่างคณะกรรมการหมู่บ้านและ
 คณะกรรมการชุมชน และวางหลักการกรณีพ้ืนที่ใดในเขตเทศบาลที่ยังมีผู้ใหญ่บ้านและยังมีกลไก
 คณะกรรมการหมู่บ้านอยู่ ให้พ้ืนที่ในเขตเทศบาลนั้น ใช้ผู้ใหญ่บ้านและกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน 
 ที ่มีอยู่เป็นกลไกหลักในการด าเนินงานแทนคณะกรรมการชุมชน แต่พ้ืนที่ใดในเขตเทศบาลที่ไม่มี
 ผู้ใหญ่บ้าน และไม่มีกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน ให้สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบฯ ได้ 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการชุมชนที่มีอยู่เดิม สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะครบวาระหรือ  พ้นจาก
 ต าแหน่ง หรือในกรณีที่ไม่มีการก าหนดวาระให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอีกไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันที่
 ระเบียบใช้ บังคับ       
 

/-ส าหรับใน... 
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           -ส าหรับในพื้นที่ของเทศบาลต าบลบางน้ าเชี่ยวได้ใช้กลไกของคณะกรรมการชุมชน (กม.) เป็น
 กลไกหลักในการด าเนินงานแทนคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 เป็นต้นมา 

 

 

 3.4 เรื่องการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 
       อ าเภอพรหมบุรีจะด าเนินการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน จุดบริการองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นและด่านตรวจชุมชนของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 
เมษายน 2565 (รวม 7 วัน) โดยสนธิก าลังฝ่ายปกครอง ต ารวจ สมาชิก อปพร. เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขและจิตอาสา มีวัตถุประสงค์เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่สัญจรไป -มา    
เพ่ิมความเข้มข้น ในการบังคับใช้กฎหมาย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 จุดตรวจมี ดังนี้ 

 1. จุดตรวจหลัก 
 จุดตรวจที่ 1   
    - จุดตรวจถนนสายเอเชีย ฝั่งขาข้ึน ทางเข้าวัดอัมพวัน (บริเวณศาลาพักรถหมวดการทางพรหมบุรี) 

 ต าบลพรหมบุรี ระหว่างวันที่ 11 - 14 เมษายน 2565 
    - จุดตรวจถนนสายเอเชีย ฝั่งขาล่อง บริเวณปั้มน้ ามันทวีพรบริการ (ปตท. หน้าอ าเภอ) ต าบล     

 บางน้ าเชี่ยว ระหว่างวันที่ 15 - 17 เมษายน 2565 
 จุดตรวจที่ 2 จุดตรวจถนนสิงห์บุรี-อ่างทองสายเก่า สามแยกกระทุ่มโพรง ต าบลพระงาม (อบต.พระงาม 
 ร่วมด้วย) 
 2. จุดบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   - ทต.พรหมบุรี ถนนคันคลองชลประทานมหาราช หน้าเทศบาลต าบลพรหมบุรี 
  - อบต.บ้านแป้ง ถนนคันคลองชลประทานมหาราช หน้า อบต.บ้านแป้ง (ร่วมกับก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ 
 ต าบลบ้านแป้ง 
   - ทต.บางน้ าเชี่ยว ถนนสายเอเชียหน้าเทศบาลต าบลบางน้ าเชี่ยว 
   - อบต.โรงช้าง ถนนสิงห์บุรี-อ่างทอง(สายเก่า)บริเวณสามแยกพรหมบุรี หน้า อบต.โรงช้าง 
 3. ด่านชุมชน 
   - ต.พรหมบุรี ถนนคันคลองชลประทานมหาราช ลานปูนหน้าวัดอัมพวัน หมู่ที่ 5 
   - ต.บางน้ าเชี่ยว ถนนคันคลองชลประทานมหาราช บริเวณลานปูนหน้าวัดโพธิ์เอน หมู่ที่ 6 
   - ต.บ้านหม้อ ถนนคันคลองชลประทานมหาราช ทางเข้าวัดตาเถร หมู่ที่ 2 (ร่วมกับ อบต.บ้านหม้อ) 
   - ต.พระงาม ถนนสายกระทุ่มโพรง-วัดพิกุล(ประตูน้ าล าชวด) หมู่ที่ 3   
   - ต.โรงช้าง ถนนในหมู่บ้านสามแยก บริเวณศูนย์เรียนรู้ ม.2    
   - ต.หัวป่า ถนนในหมู่บ้าน บริเวณหมู่บ้านจัดสรรหัวป่าซิตี้โฮม หมู่ที่ 2 

 จึงให้เจ้าหน้าที่ต ารวจ สาธารณสุข ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. และจิตอาสา ไปอยู่เวรตามค าสั่ง        
 ที ่ได้รับการแต่งตั้งและขอความร่วมมือกับผู้น าในพ้ืนที่ เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่น
 ประชาสัมพันธ์โดยใช้รูปแบบ “เคาะประตูบ้าน” เพ่ือสร้างความตื่นตัวให้แก่ประชาชนในการปฏิบัติ
 ตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เมาไม่ขับ และขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง เพ่ือลดปัจจัย
 เสี่ยงในการเกดิอุบัติเหตุ 

 

      3.5 เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
 ตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
 ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับท่ี 42) เพิ่มเติม 

      จังหวัดสิงห์บุรีได้ออกมาตรการเพ่ิมเติม เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  (ฉบับที่ 42) เพ่ิมเติม “กรณีผู้จัดกิจกรรมได้รับ
อนุญาตให้จัดกิจกรรม จากทางราชการแล้วให้ผู้จัดกิจกรรมมีการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด-19)  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย Antigen Test Kit (ATK) ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน โดยบุคลากรจาก 

/สาธารณสุข... 
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สาธารณสุขเป็นผู้ตรวจหรือเป็นผู้ควบคุมการตรวจ โดยให้ผู้จัดกิจกรรมเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหา
ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ในการด าเนินการตรวจดังกล่าวหรือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมน าผล
การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งมีผลการตรวจไม่พบเชื้อไม่เกิน 72 ชั่วโมง มาแสดง
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม” 

 

 3.6 เรื่องการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี 
       ด้วยกระทรวงมหาดไทย (พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) ได้ให้
 ความส าคัญในการปราบปรามจับกุมผู้กระท าผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ โดยมีนโยบายให้หน่วยงาน         
 ที ่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันปราบปรามจับกุมผู้กระท าผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์อย่างเข้มข้นต่อเนื่อง  
 เพ่ือขจัดขบวนการการค้ามนุษย์ให้หมดไป จึงขอความร่วมมือ ดังนี้ 
       (1) ให้เจ้าหน้าที่ต ารวจ ฝ่ายปกครอง ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน บูรณาการการปฏิบัติร่วมกัน ติดตาม 
 ตรวจสอบ หาข่าวและเพ่ิมความเข้มงวดในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในพ้ืนที่อย่าง
 จริงจังต่อเนื่อง หากพบการกระท าความผิดให้ด าเนินการตามกฎหมายทันที 
       (2) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์ 
 อย่างเด็ดขาด หากพบว่ามีผู้ฝ่าฝืนละเลยหรือมีพฤติกรรมเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องให้รายงานอ าเภอ 
 พรหมบุรีทราบโดยทันที 
 

3.7 เรื่องใหก้ารคาดเข็มขัดนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นวาระของจังหวัดสิงห์บุรี 
       จังหวัดสิงห์บุรีได้ออกประกาศจังหวัดสิงห์บุรี ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2565 เรื่องให้คาดเข็มขัด
 นิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นวาระของจังหวัดสิงห์บุรีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 โดยให้หัวหน้า
 ส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าชับข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ก านัน 
 ผู้ ใหญ่บ้านฯ ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี ในการปฏิบัติตามกฎหมายนโยบายความปลอดภัย          
 ทางถนนเรื่องการขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยและการขับขี่รถยนต์ ต้องคาดเข็มขัด
 นิรภัย หากไม่ปฏิบัติตามถือว่าฝ่าฝืนกฎหมายและให้พิจารณาด าเนินการลงโทษทางวินัยต่อไป  
 

         3.8 เรื่องมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) อันเกิดจากการเผาไร่อ้อย 
       จังหวัดสิงห์บุรีได้มีประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
 (PM 2.5) อันเกิดจากการเผาไร่อ้อย เพ่ือเป็นการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กที่อาจเกิดขึ้นจากการ     
 เผาไร่อ้อยในที่โล่ง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดสิงห์บุรี โดยจ าเป็นอย่างยิ่ง         
 ที่จะต้องขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วน ทั้ งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน           
 เข้ามาร่วมกันในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) อันเกิดจาก
 การเผาไร่อ้อย ดังนี้ 
       (1) ก าหนดให้พ้ืนที่ที่มีการปลูกอ้อยและตัดส่งให้กับโรงงานน้ าตาลเป็นพ้ืนที่ควบคุมห้ามมิให้มี
 การจุดไฟเผาไร่อ้อยอย่างเด็ดขาด 
         (2) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้อ านาจตามกฎหมายออกประกาศให้พ้ืนที่ตามข้อ 1    
 เป็นพ้ืนที่ควบคุม ห้ามมิให้มีการเผาไร่อ้อยและให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด หากพบว่า
 มีการจุดไฟเผาไร่อ้อย ให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยหรือเจ้าของพ้ืนที่แจ้งความด าเนินคดีกับผู้ลักลอบ
 เผาไร่อ้อยตามกฎหมาย และรายงานให้ก านันหรือผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่รับทราบภายใน 24 ชั่วโมง 
 พร้อมหลักฐานแจ้งความด าเนินคดี 
        (3) ให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน ตรวจสอบดูแลมิให้มีการลักลอบจุด
 ไฟเผาไร่อ้อยในพ้ืนที่ หากพบการกระท าความผิดให้ควบคุมตัวส่งเจ้าหน้าที่ต ารวจด าเนินคดี
 โดยทันทีและรายงานให้นายอ าเภอทราบ 

/(4) ให้ส่วน... 
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        (4) ให้สว่นราชการที่เกีย่วข้องในพ้ืนที่ตรวจสอบพ้ืนที่ที่มีการปลูกอ้อย หากพบว่ามีการเผาไร่อ้อย
 ให้แจ้งความด าเนินคดีตามกฎหมายทันที 
        (5) ติดตามการด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดจากการเผาไร่อ้อย โดยประสานกับผู้ก ากับการ
 สถานีต ารวจในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
 อาญามาตรา 220วรรคแรก ผู้ใดกระท าให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุใดๆ แม้เป็นของตนเองจนน่าจะเป็น
 อันตรายแก่บุคคลอ่ืนหรือทรัพย์สินของผู้อ่ืน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสน
 สี่หมื่นบาท 
 

 3.9 เรื่องปิดกั้นจุดกลับรถในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2565 
        แขวงทางหลวงสิงห์บุรี แจ้งขอท าการปิดกั้นบริเวณจุดกลับรถในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2565 

 ในทางหลวงหมายเลข 32 จ านวน 2 จุด และทางหลวงหมายเลข 311 จ านวน 1 จุด รวมทั้งหมด     
 3 จุด ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2565 และจะท าการเปิดจุดกลับรถในวันที่ 18 เมษายน 2565 
 เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนตามรายละเอียดดั้งนี้ 

        1. ทางหลวงหมายเลข 32 
           1.1 ที่ กม.67+128 (จุดกลับรถวัดไชโย)  
           1.2 ที่ กม.104+450 (จุดกลับรถวัดก าแพง) 
        2. ทางหลวงหมายเลข 311 
           2.1 ที่ กม.30+520 (จุดกลับรถร้านอาหารไทรย์ทอง) 
            ขอความร่วมมือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชน

 ในพ้ืนที่ทราบต่อไป 
 

               3.10 เรื่องมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
  โคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

        จังหวัดสิงห์บุร ีได้ออกค าสั่งจังหวัดสิงห์บุรี ที่ 749/2565 เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ในช่วงเทศกาล

สงกรานต์ สรุปโดยสังเขป ดังนี้ 
         (1) การจัดกิจกรรม (งาน) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีการจัดงานสงกรานต์ที่มีการ
จัดเตรียมสถานที่และควบคุมก ากับได้ อาทิ การจัดพิธีสรงน้ าพระพุทธรูปและพระสงฆ์  รวมทั้ง
กิจกรรมอ่ืนๆทางศาสนา ท าบุญตักบาตร การละเล่น การแสดงทางวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
สามารถด าเนินการได้ โดยให้แจ้งหรือขออนุญาตพร้อมยื่นแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อนายอ าเภอในพ้ืนที่ก่อนการจัดงาน(ทุกกรณี) ภายในวันที่ 
5 เมษายน 2565 ทั้งนี้ ให้ผู้จัดกิจกรรมด าเนินการตามมาตรการป้องกันที่ทางราชการก าหนด 
(Covid Free Setting) และมีการก ากับอย่างเคร่งครัด 
        (2) ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจ านวนมากและอาจเกิดภาวะไร้ระเบียบ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ หรือกิจกรรมที่มีการสัมผัสใกล้ชิด อาทิ การรวมกลุ่มสาดน้ า คอนเสิร์ต ประแป้ง ปาร์ตี้
โฟม เป็นต้น 

          (3) ห้ามจ าหน่ายและดื่มแอลกอฮอล์ที่มีแอลกอฮอล์ในบริเวณพ้ืนที่จัดงานหรือจัดกิจกรรม 
        (4) กิจกรรมรวมกลุ่มในครอบครัว เช่น รดน้ าด าหัวผู้ใหญ่ในครอบครัว การรับประทาน
อาหารร่วมกัน สามารถกระท าได้ โดยขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดด้วย เพ่ือ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

 
 

/3.11 เรื่องประชา... 
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          3.11 เรื่องประชาสัมพันธ์การรับแจ้งความคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 

         -ต ารวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรีแจ้งว่า ปัจจุบันนี้คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีแนวโน้มในการ    
 เกิดสูงขึ้น เนื่องจากคนร้ายใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการหลอกลวงผู้เสียหาย ทั้งหลอกลวง
ออนไลน์ ด้านการเงิน,หลอกจ าหน่ายสินค้าออนไลน์,เผยแพร่ข่าวปลอมและ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์,การล่วง
 ละเมิดทางเพศและค้ามนุษย์ การพนันออนไลน์และอาชญากรรมข้ามชาติ โดยสถิติการรับแจ้งความ
 คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 มีการ 
 รับแจ้งทั้งหมด 52 คดี ทางส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีความห่วงใยประชาชนซึ่งอาจจะตกเป็นเหยื่อ
 ของคนร้ายและเพ่ือให้รู้ทันเล่ห์เหลี่ยมของคนร้าย จึงได้เปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งความได้ที่  
 http://www.thaipoliceonline.com 

       -ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แจ้งประชาสัมพันธ์ให้
 ประชาชนในพ้ืนที่รับทราบปัญหาดังกล่าวข้างต้น รวมถึงช่องทางการรับแจ้งความคดีอาชญากรรม
 ทางเทคโนโลยีตามท่ีส านักงานต ารวจแห่งชาติก าหนด       

 3.12 เรื่องจิตอาสาพระราชทาน 
 อ าเภอพรหมบุรีได้ก าหนดแผนด าเนินกิจกรรมจิตอาสาในเดือนมีนาคม 2565  จ านวน 20 ครั้ง ดังนี้ 

ต าบล                  วันด าเนินกิจกรรม                                 หมายเหตุ 
-ต าบลบ้านหม้อ วันที่ 2,16,28 เมษายน 2565 
-ต าบลบางน้ าเชี่ยว วันที่  4,12,28  เมษายน 2565 
-ต าบลบ้านแป้ง วันที่ 6,22,27 เมษายน 2565 
-ต าบลพระงาม วันที่  8,18,29 เมษายน 2565 
-ต าบลโรงช้าง วันที่ 9,19,25 เมษายน 2565 
-ต าบลหัวป่า วันที่  10,26 เมษายน  2565 
-ต าบลพรหมบุรี วันที่  11,21,25 เมษายน 2565 

        รายละเอียดสถานที่ด าเนินกิจกรรมตามคิวอาร์โค้ด ส าหรับวัน เวลา สถานที่ด าเนินกิจกรรมสามารถ 
                  ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

 

 3.13 เรื่องการรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน 
                   อ าเภอพรหมบุรีขอความร่วมมือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อสม. ทุกหมู่บ้านด าเนินการ
 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน ทุกวันที่ 1-10 ของเดือน เพ่ือให้ได้ร้อยละ 
 20 ของจ านวนประชากรในพื้นที่แต่ละต าบล แต่ละหมู่บ้าน ตามเป้าหมาย 
 

 3.14 เรื่องการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตให้กาชาด 
                       ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับกิ่งกาชาดอ าเภอพรหมบุรี ภาคบริการโลหิต
 แห่งชาติ ที่ 2 จังหวัดลพบุรี ก าหนดมารับบริจาคโลหิตในพ้ืนที่อ าเภอพรหมบุรีครั้งต่อไป ในวันที่ 
 17 มิถุนายน 2565  ซึ่งจะได้แจ้งยืนยันอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง 
 

 3.15 เรื่องการเข้มงวดตรวจตราดูแลบ ารุงรักษาความแข็งแรงของป้าย ซุ้มและภาพบุคคลส าคัญ 
           กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้ส่วนราชการ และหน่วยงาน เพ่ิมความเข้มงวดตรวจตรา ดูแลรักษา
 ป้าย ซุ้มและภาพบุคคลส าคัญตามสถานที่ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยแข็งแรงไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับ
 ประชาชนที่ใช้พ้ืนที่และเส้นทาง ประกอบกับขณะนี้อยู่ในช่วงเข้าสู่ฤดูร้อน มีพายุฝนฟ้าคะนองและลม
 กระโชกแรง ซึ่งอาจท าให้เกิดความเสียหายต่อป้าย ซุ้ม ภาพบุคคลส าคัญ ธงชาติและธงเฉลิมพระเกียรติที่ประดับ 
 ตกแต่งตามสถานที่ต่าง ๆ   จังหวัดจึงให้ก าชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหมั่นตรวจตรา ดูแล บ ารุงรักษาป้าย ซุ้ม
 ภาพบุคคลส าคัญ ธงชาติและธงเฉลิมพระเกียรติ ที่ติดตั้งประดับตกแต่งตามสถานที่ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพ
 แข็งแรง เรียบร้อยและสง่างาม หากเกิดความช ารุดเสียหายให้เร่งด าเนินการปรับปรุง แก้ไขทันที  

/3.16 เรื่องการ... 

แผนกิจกรรมจิตอาสา 
   เดอืน เม.ย.65 
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 3.16 เรื่องการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา 
 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งถัดไป                                         
                  ก าหนดการประชุมในวันอังคารที ่3 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ หอ้งประชุม
 อ าเภอพรหมบุรี ชั้น 2 ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น ZOOM  หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ     
 ในภายหลัง 

 

มติที่ประชุม        รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที ่4        เรื่องข้อราชการของส่วนราชการและภาคีเครือข่าย      . 

 4.1 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพรหมบุรี 
       4.1.1 เรื่องสถานการณ์โรคทางระบาดวิทยาประจ าเดือน มีนาคม 2565 
 สถานการณ์การเกิดโรคทางระบาดวิทยาในจังหวัดสิงห์บุรี 5 อันดับ  
 1.โรคอุจารระร่วง    อัตราป่วย      41.16  ต่อแสนประชากร (81 คน) 
 2.โรคปอดบวม    อัตราป่วย        4.07  ต่อแสนประชากร (8 คน) 
 3.โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  อัตราป่วย        4.07  ต่อแสนประชากร (8 คน) 

         4.โรคตาแดง    อัตราป่วย        2.45  ต่อแสนประชากร (5 คน) 
                          5.ไข้ไม่ทราบสาเหตุ   อัตราป่วย        1.02  ต่อแสนประชากร (2 คน) 
 

                4.1.2 เรื่องสถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ 
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก (ตั้งแต่วันที 1 มกราคม – 21 มีนาคม 2565) 

 ระดับประเทศ พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จ านวน 727 ราย อัตราป่วย 1.10 ต่อประชากรแสนคน  
 อัตราป่วยสูงสุด ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามล าดับ พบสูงสุด 5 
 อันดับ 1.แม่ฮ่องสอน 2.นครปฐม 3.ชุมพร 4.พัทลุง 5.ประจวบคีรีขันธ์ ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 
 เสียชีวิต 3 ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.27 (จ.ระยอง 1 ราย จ.ชัยนาท 1 ราย จ.สระบุรี 1 ราย)   

 ระดับเขตสุขภาพ  เขตสุขภาพที่ 4 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จ านวน 18 ราย  อัตราป่วย 0.33   
 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 1 ราย กลุ่มอายุที่พบมาที่สุด 15-24 ปีรองลงมากลุ่มอายุ 10-14 ปี)  
 พบป่วยอันดับ 1 ของเขตสุขภาพพท่ี 4 คือ จังหวัดสิงห์บุรี   

 ระดับจังหวัดจังหวัดสิงห์บุรี  พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จ านวน 2 ราย อ าเภอเมืองสิงห์บุรี 1 ราย 
 (ต.บางมัญ) อ าเภอบางระจัน (ต.พักทัน)  

        ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ร่วมด าเนินการรณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลาย ทุกวันศุกร์ อย่างต่อเนื่อง   
         เน้นมาตรการ 3 ก เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ า 
            สถานการณ์โรค COVID-19  จังหวัดสิงห์บุร ีระลอกเดือน มกราคม  2565   ถึง วันที่ 3 เมษายน 2565  

                         ผู้ป่วย COVID-19 RT-PCR  สะสม ATK+  สะสม  เสียชีวิตสะสม 

                         อ าเภอเมืองสิงห์บุรี 836 ราย           1,723 ราย 1 ราย 
                         อ าเภออินทร์บุรี 1,096 ราย            1,232 ราย 7 ราย 
                         อ าเภอพรหมบุรี 829 ราย               507 ราย 0 ราย 
                        อ าเภอค่ายบางระจัน 800 ราย               446 ราย 0 ราย 
                        อ าเภอท่าช้าง  562 ราย                  50 ราย 4 ราย 
                        อ าเภอบางระจัน 470 ราย               723 ราย 3 ราย 

                        รวม 4,593 ราย             4,681 ราย 15 ราย 

 
/มาตรการ... 
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 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 
 

      4.1.3 เรื่องโรคที่ต้องเฝ้าระวังในเดือน เมษายน 2565 
                          1. กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ (ปอดบวม หอบหืด ไข้หวัด) 

                     2. กลุ่มโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ า ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง, อาหารเป็นพิษ 
                     3. โรคไข้เลือดออก 
                     4. การจมน้ าของเด็กในช่วงฤดูร้อน 

 

มติที่ประชุม        รับทราบ         

 4.2 ส านักงานเกษตรอ าเภอพรหมบุรี 
       4.2.1 เรื่องการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย (อุทกภัย) ปี 2564 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย (อุทกภัย) ปี 2565 ของ 
 จังหวัดสิงห์บุรี โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธกส. ของเกษตรกร เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของอ าเภอพรหมบุรี 
 จ านวน 39 ราย จ านวนเงินชว่ยเหลือ 612,319 บาท นั้น ส านักงานเกษตรอ าเภอพรหมบุรี       
 ได้ติดตามตรวจสอบการจ่ายเงินช่วยเหลือ พบว่าเงินช่วยเหลือได้โอนเข้าบัญชี ธกส. ของเกษตรกร  
 ผู้ประสบภัยทั้ง 39 รายแล้ว เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565  
       4.2.2 เรื่องการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565 (ข้าวนาปี และพืชอ่ืนๆ) 

                ส านักงานเกษตรอ าเภอพรหมบุรี ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการขึ้นทะเบียนและปรับปรุง 
 ทะเบียนเกษตรกร ปี 2565 ให้เป็นปัจจุบัน โดยในเดือนเมษายน 2565 นี้ จะเข้าสู่รอบการผลิต
 ข้าวนาปี 2565/66  เกษตรกรที่ปลูกข้าวตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2565 และข้าวมีอายุ 15 วันขึ้น
 ไปให้แจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ได้ที่ส านักงานเกษตรอ าเภอพรหมบุรี ในวัน
 และเวลาราชการ ทั้งนี้ส านักงานเกษตรอ าเภอพรหมบุรี จะออกบริการรับขึ้นทะเบียนในพ้ืนที่ ตั้งแต่
 เดือนพฤษภาคม 2565 เป็นต้นไปเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยการขึ้นทะเบียน
 และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร การมีหลักเกณฑ์/เงื่อนไข 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 สามารถขึ้นทะเบียน หรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้หลังจากเพาะปลูกพืช
  ไปแล้ว 15 วัน จนถึงก่อนวันเก็บเก่ียว และต้องมีการปรับปรุงปีละ 1 ครั้ง (พ้ืนทีป่ลูก 1 งานขึ้นไป) 
 เอกสารที่ใช้ประกอบการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
 - เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม ใช้หลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดิน (ส าเนาโฉนด พร้อมรับรอง 

 ส าเนา) หรือสัญญาเช่าที่ดิน (กรณีเป็นที่เช่า) ที่มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และภาพถ่ายเกษตรกร 
 ร่วมกับผู้น าชุมชน หรืออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ณ แปลงที่จะปรับปรุงทะเบียน 

 - เกษตรกรรายเดิมแต่เพ่ิมแปลงใหม่ หรือเกษตรกรรายใหม่ ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
ส าเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดิน (ส าเนาโฉนดที่ดิน) หรือสัญญาเช่าที่ดิน 
(กรณีเป็นที่เช่า) ที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วนและภาพถ่ายเกษตรกรร่วมกับผู้น าชุมชน หรืออาสาสมัคร
เกษตรหมู่บ้าน ณ แปลงที่จะข้ึนทะเบียนใหม่ 

/4.2.3 เรื่องประชา... 
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         4.2.3 เรื่องประชาสัมพันธ์ “หยุดเผา ในพื้นที่การเกษตร” 
                  ส านักงานเกษตรอ าเภอพรหมบุรี ขอประชาสัมพันธ์และรณรงค์ หยุดการเผาในพ้ืนที่
เกษตร “เกษตรกรยุคใหม่ ร่วมใจหยุดผา ลดปัญหาหมอกควัน” โดยการเผา เป็นการท าลายดิน ท าให้
ดินเสื่อมโทรม ท าลายแมลงที่ควบคุมศัตรูพืชท าให้เกิดปัญหาการระบาดของศัตรูพืชท าล าย
อินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารในดิน ส่งผลให้ผลผลิตพืชตกต่ า ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น เกิดฝุ่นควัน และ
ก๊าซพิษเป็นอันตรายต่อชีวิต ท าให้โลกร้อน เกิดปัญหาฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วงและน้ าท่วมขัง ซึ่งศูนย์แก้ไข
มลพิษทางอากาศ (ศกพ.) แจ้งว่า จากการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นและเกินค่ามาตรฐาน ตั้งแต่วันที่  1 มีนาคม 2565 เนื่องจากสภาพ
อุตุนิยมวิทยาที่ไม่เอ้ือต่อการกระจายตัวของฝุ่นละออง ปะกอบกับแผนที่จุดความร้อนทั้งประเทศ 
โดยส านักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รายงานว่าหลายจังหวัด    
พบจ านวนจุดความร้อนต่อเนื่อง ซึ่งอานส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มสูงขึ้นและส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน  

                 ส านักงานเกษตรอ าเภอพรหมบุรี จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรงดเว้นการเผาในที่โล่ง
 ทั้งพ้ืนที่ป่าชุมชนเมือง พ้ืนที่เกษตรและริมทางเพ่ือลดปัญหาดังกล่าว และอาจมีความผิเทางกฎหมาย 
 หากเกิดความเสียหายจากการเผาและพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากการกระท าของบุคคลใด โดยใช้วิธีไถกลบ 
 เศษวัสดุการเกษตรหรือน าเศษวัสดุการเกษตรมาผลิตปุ๋ยหมัก ทดแทนการเผา ซึ่งจะเป็นการปรับปรุง
 บ ารุงดินเพิ่มธาตุอาหารในดิน ท าให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์  ได้ผลผลผลิตสูง ลดต้นทุนการผลิต 

        4.2.4 เรื่องประชาสัมพันธ์ “ร่วมกันอนุรักษ์และรักษาแม่น้ าน้อย” 
           ส านักงานเกษตรอ าเภอพรหมบุรี ขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรร่วมกันอนุรักษ์และ

รักษาแม่น้ าน้อยโดย แม่น้ าน้อย เป็นแม่น้ าสาขาแยกจากแม่น้ าเจ้าพระยาที่ชุมชนปากแพรก อ าเภอ
เมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาท เป็นแม่น้ าสายเล็ก ๆ ที่ไหลผ่านอ าเภอบางระจัน  อ าเภอท่าช้าง และไหล
ผ่านอ าเภอพรหมบุรี บริเวณหมู่ ที่ 4 และ หมู่ที่ 6 ต าบลพระงาม จังหวัดสิงห์บุรี จากนั้นไหลผ่าน
จังหวัดอ่างทอง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แล้วไปรวมกับแม่น้ าเจ้าพระยาอีกครั้งที่อ าเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สองฝั่งแม่น้ าน้อย จะประกอบด้วยชุมชน และพ้ืนที่การเกษตรซึ่งมี                
การปล่อยน้ าเสียจากบ้านเรือน และสารเคมีจากพ้ืนที่เกษตรส่งผลให้แม่น้ าน้อยเน่ าเสีย จึงขอ              
ความร่วมมือลดการใช้สารเคมี เพ่ือป้องกันสารพิษลงสู่แม่น้ าน้อย งดการทิ้งขยะและเศษวัสดุ                    
ทางการเกษตรลงแม่น้ าน้อย เพ่ือลดผลกระทบที่จะแม่น้ าน้อยเน่าเสีย 

         4.2.5 เรื่องประชาสัมพันธ์ “การให้บริการคลินิกพืช” 
       ส านักงานเกษตรอ าเภอพรหมบุรี  ขอประชาสัมพันธ์การให้บริการคลินิกพืชเพ่ือ
 วินิจฉัยโรคและแมลงศัตรูพืช โดยเกษตรกรที่พบปัญหาศัตรูพืช สามารถเข้ารับบริการได้หลายช่องทาง ดังนี้ 

                  1. ถ่ายภาพลักษณะอาหารของพืชที่เป็นโรค ลักษณะการท าลาย หรือตัวแมลงที่พบ 
ส่งให้เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอพรหมบุรี เพ่ือวินิจฉัยโรคและวิธีการป้องกันก าจัด  

                  2. เก็ บตั วอย่ างพืชฯ โรคแมลง ใส่ ถุ งพลาสติ ก มั ดปากถุ งให้ แน่ น มาส่ งที่                           
ส านักงานเกษตรอ าเภอเพ่ือวินิจฉัยโรคและวิธีการป้องกันก าจัด 
                3. ประสานเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอพรหมบุรี ให้ลงได้ตรวจสอบในพ้ืนที่
เกษตรที่พบการระบาดโดยตรง ทั้งนี้ส านักงานเกษตรอ าเภอพรหมบุรี มีเชื้อราที่ใช้ในการป้องกัน
ก าจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา และแมลงศัตรูพืช (เชื้อราไตรโคเดอร์มา, เชื้อราบิวเวอเรีย, เชื้อราเมตาไรเซียม) 
ซึ่งเกษตรกร    สามารถขอได้รับการสนับสนุนได้ตลอดเวลา และหากเกษตรกรต้องการใช้เป็นจ านวน
มากหรือต้องการผลิต/ขยาย ไว้ใช้เอง ส านักงานเกษตรอ าเภอพรหมบุรี สามารถสอนเทคนิค/วิธีการ
ผลิตขยายเชื้อและวิธีการใช้ ให้กับเกษตรกรได้ 

 

มติที่ประชุม        รับทราบ 
 

/4.3 ส านักงาน... 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
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 4.3 ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอพรหมบุรี 
       4.3.1 เรื่องผลการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 2565 

                -ตามท่ีจังหวัดสิงห์บุรี จัดการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2565 เพ่ือสนองพระราชปณิธานของ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
อย่างยั่งยืนให้ประชาชนเกิดความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงความส าคัญของกระบวนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน และเป็นการเชิดชูเกียรติ 
สร้างขวัญก าลังใจในการด าเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน  
                  กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโภคาภิวัฒน์ หมู่ที ่5 ต าบลบางน้ าเชี่ยว อ าเภอพรหมบุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี ได้รับใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลระดับรางวัลชมเชย ในการประกวดกองทุน
แม่ดีเด่น ของแผ่นดินระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

มติที่ประชุม        รับทราบ 
 

 4.4 ส านักงานสรรพากรพื้นที่พรหมบุรี 
4.4.1 เรื่องการประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี 2564 

                 -ส าหรับก าหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2564 
ส าหรับผู้มีรายได้จากเงินเดือน ค่าตอบแทนจากต าแหน่งก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก 
อบต. สมาชิกเทศบาล ผู้น าส่วนท้องถิ่น หรือจากการประกอบกิจการขายสินค้า ขายอาหาร เป็นต้น 
กรณียื่นแบบด้วยกระดาษได้หมดเขตเมื่อวันที่  31 มีนาคม 2565 เหลือแต่การยื่นแบบผ่าน
อินเตอร์เน็ตสามารถยื่นแบบและช าระภาษีได้ถึงวันที่ 8 เมษายน 2565 ภายในเวลา 22.50 น. 
หากมายื่น หลังจากวันที่ 8 เมษายน 2565 ต้องเสียค่าปรับอาญา 200 บาท 

 

มติที่ประชุม        รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที ่5  เรื่องข้อราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          5.1 เทศบาลต าบลบางน้ าเชี่ยว        
    -ไม่มี- 
 

มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

          5.2 เทศบาลต าบลพรหมบุรี        
    -ไม่มี- 
 

มติที่ประชุม        รับทราบ 
 

         5.3 องค์การบริหารส่วนต าบลโรงช้าง        
    -ไม่มี- 
 

มติที่ประชุม        รับทราบ 
 

 5.4 องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม        
    -ไม่มี- 
 

มติที่ประชุม        รับทราบ          

 5.5 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ        
    -ไม่มี- 
 

มติที่ประชุม        รับทราบ 
 

/๕.๖ องค์การ... 
 
 



๑๖ 
 
 

          5.6 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแป้ง        
    -ไม่มี- 
 

มติที่ประชุม        รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที ่6         เรื่องข้อราชการของสถาบันการศึกษา 
                           6.1 โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก 

     ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 22 - 24 เมษายน 2565 เปิดศูนย์ปฏิบัติการ การเรียนรู้เรื่อง
โคกหนองนา จะขอรบกวนสาธารณสุขอ าเภอพรหมบุรี ,โรงพยาบาลพรหมบุรี และอ าเภอพรหมบุรี
เข้าตรวจ ATK ให้กับคณะผู้บริหารและคุณครูจ านวน 70 ท่าน โดยคณะที่มาจะค้างคืน จ านวน ๓ 
คืน ๔ วัน จึงอยากให้มีการตรวจ ATK เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 และอยาก
ขอความอนุเคราะห์จากก านันอนุวัฒน์ และ อบต.บ้านหม้อ ช่วยกันประชาสัมพันธ์ว่ามีคณะมาดูงาน
ที่โรงเรียน เผื่อชาวบ้านที่พบเห็นจะได้ไม่ต้องตกใจว่ามีคนเยอะและคิดว่าจะกลายเป็นคลัสเตอร์โควิด   

มติที่ประชุม        รบัทราบ 
 

         6.2 โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา 
         ขอประชาสัมพันธ์การรบัสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4  ในขณะนี้ยังเปิดรับสมัครอยู่ 
 

มติที่ประชุม       รับทราบ 
 

         6.3 กลุ่มโรงเรียนปัญจมิตร 
    -ไม่มี- 
 

มติที่ประชุม        รับทราบ 
 

         6.4 กลุ่มโรงเรียนพรหมพัฒนา   
                                      -ไม่มี-   

มติที่ประชุม       รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที ่7        เรื่องข้อราชการของชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านอ าเภอพรหมบุรี 
 7.1 เรื่องจิตอาสาพัฒนาที่ว่าการอ าเภอ                                               

      นัดหมายในวันจันทร์ที ่11 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ต าบลหัวป่า รับผิดชอบท าความ
สะอาดบริเวณที่ว่าการอ าเภอ จึงขอให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน และ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต าบลหัวป่า มาพร้อมกันในวัน เวลา ดังกล่าว พร้อมทั้งให้จัดเตรียมอุปกรณ์  ในการ
ท าความสะอาดมาด้วย (วัน/เวลาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) การแต่งกายขอให้    
แต่งกายด้วยชุดจิตอาสา (สวมหมวกและผ้าพันคอ) 
 

7.2 เรื่องชี้แจงเรื่องค่าใช้จ่ายเงินชมรมก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ 
       เดือนมีนาคมเก็บเงินจากสมาชิกชมรมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 155 คนๆ ละ 20 บาท 
ยอดเงิน 15,500 บาท และมีค่าใช้จ่าย คือ 1) ส่งเงินให้กับชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย 
3,100 บาท โดยให้ทางเสมียนตราอ าเภอเป็นผู้โอนเงินให้เรียบร้อยแล้ว 2) เงินคืนสัจจะให้กับ
สมาชิกชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านที่หมดวาระไปจ านวน 2 ท่าน เป็นเงิน 9,885 บาท 3) ค่าซ่อมแอร์ 
ในเดือนมีนาคม 500 บาท รวมค่าใช้จ่ายเดือนมีนาคม เป็นเงิน 13,485 บาท 

                                               

มติที่ประชุม        รับทราบ 
 

/ระเบียบ... 
 



๑๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่องข้อราชการที่นายอ าเภอขอความร่วมมือ 
 8.1 การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

     หลักธรรมาภิบาลต้องท างานด้วยความโปร่งใส อยากจะขอความร่วมมือให้ส่วนราชการ ,       
รัฐวิสาหกิจ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ยึดถือปฏิบัติกันอย่างเต็มที ่  
8.2 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์แบบบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน 
      ให้ประชาชนขับขี่ยานพาหนะด้วยความปลอดภัย ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ในจุดตรวจสายหลัก
สายรอง การเข้าเวรให้ถูกช่วงเวลา และในช่วงเวลาเย็นๆ ผู้ใหญ่บ้านจะรู้อยู่แล้วว่าบ้านไหน ลูกบ้าน
คนไหนดื่มเหล้า ให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์หรือเข้าไปบอกว่าดื่มเหล้าได ้แต่อย่าออกไปไหน อย่าไปขับ
ขี่ยานพาหนะเพราะอาจจะท าให้เกิดอุบัติ เหตุ และให้ระมัดระวังการสัมผัสกันอย่างใกล้ชิด 
โดยเฉพาะผู้สูงอายุต้องระมัดระวังเป็นอย่างสูง  
8.3 การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 เข็มที่ 1 และเข็มที่ 3 และการมีวินัยในตนเองและ
ครอบครัว เกี่ยวกับการป้องกันการแพรร่ะบาดของ โควิด-19 อย่างเข้มข้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
ขอให้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องในการฉีดวัคซีน 
8.4  การดูแลรักษาความปลอดภัยและความสงบ เรียบร้อยของสถานพักคอยกลาง (CI) ระดับ
อ าเภอ ณ วัดสิงห์ หมู่ที ่2 ต าบลพระงาม ช่วงจากนี้ไปจนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 
ขอความร่วมมือผู้ปกครองท้องที่, อสม. , ช่วยกันท างานอย่างเต็มท่ี และในช่วงที่ผ่านมา อ าเภอ 
พรหมบุรี ก าลังด าเนินการเบิกค่าตอบแทนให้ 
8.5 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในท้องที่ต าบลหมู่บ้าน 
ขอความร่วมมือช่วยกันดูแลถนนหนทาง ริมคลอง หน้าบ้านใครบ้านมัน โดยเฉพาะป้ายเถื่อนที่อยู่ 
ตามต้นไม้ เสาไฟ ยังปรากฏให้เห็นอยู่เยอะ ขอความร่วมมือให้ช่วยปลดออก และฝากถึงองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ช่วยกันกวดขันอีกชั้นหนึ่ง  

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ประธานฯ         - หากไม่มีผู้ใดจะเสนอเรื่องในที่ประชุมอีก ขอขอบคุณ และขอปิดการประชุม 
           

 
 
                                         (ลงชื่อ)           นันนภัสศรณ์ นรพัลลภ ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

                                                      (นางสาวนันนภัสศรณ์ นรพัลลภ) 
     
     

    (ลงชื่อ)            เจษฎา ปาลวัฒน์        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                                            (นายเจษฎา ปาลวัฒน์) 


