
 
รายงานการประชุม 

หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา  
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล  

สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ  
ครั้งที่ 6/2565 วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.  
ณ ห้องประชุมอ าเภอพรหมบุรี ชั้น 2 ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น ZOOM 

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

ผู้มาประชุม 
 

1. นายสุรสิทธิ ์ จันอุทา  นายอ าเภอพรหมบุรี  
2. พ.ต.ท.เกรียงศักดิ์ ทองดอนพุ่ม ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรพรหมบุรี (แทน) 
๓. นายนรินทร์  สุขทอง  ปศุสัตว์อ าเภอพรหมบุรี 
4. นายประพันธ์  ศรีเดช  ประมงอ าเภอพรหมบุรี 
5. นางวราภรณ์   ผึ้งปาน  เกษตรอ าเภอพรหมบุรี  
6. นายประวิทย์  คุ้มครอง  สาธารณสุขอ าเภอพรหมบุรี  
7. นางวิพาวรรณ์  รอดช้าง  ผอ. กศน.อ าเภอพรหมบุรี  
8. นางสาวสุภางค์ พรหมพยัคฆ์ สรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี  
9. นางสาวพรกนก สุขอุดม  พัฒนาการอ าเภอพรหมบุรี  
10. น.ส.ละเมียด โพธิ์งาม  เจ้าพนักงานที่ดินอ าเภอพรหมบุรี       
๑1. ร.อ.ไพบูลย์   เชตุพันธุ์  สัสดีอ าเภอพรหมบุรี 
12. นายสายรุ้ง  เนื้ออ่อน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแป้งวิทยา  
13. นายศุภวัตน ์ คงดี  ปลัดอ าเภออาวุโส 
14. นางสาวจินตนา ทาภักดี  ปลัดอ าเภอ 
15. นายณัฐวุฒิ   เรืองสม   ปลัดอ าเภอ  
16. นางสาวทัศนีย์ บุญเตปิณ ปลัดอ าเภอ    
17. นางสาวปนัดดา มหัตธนวัฒนา ปลัดอ าเภอ  
18. นางสาวกวิสรา  ศรีชัย  ปลัดอ าเภอ 
19. นายกีรติ  นิภากรสัมพันธ์ ปลัดอ าเภอ 
20. นางสาวผกาวดี        อาจชัยชาญ เสมียนตราอ าเภอพรหมบุรี 
21. นางสาวพรทิพย์ มั่งค่ัง  นายกเทศมนตรีต าบลพรหมบุรี (แทน) 
22.นางสาวสรินยา  กลิ่นสุคนธ์ นายกเทศมนตรีต าบลบางน้ าเชี่ยว (แทน) 
23. นายคนอง   มะกล่ าขาว นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม (แทน) 
24. นางอารีรัตน์  ด่านสุขณรงค์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโรงช้าง (แทน) 
25. นายสิริชัย  จันทร์พงษ์ ประธานชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน/ก านันต าบลพระงาม 
26. นายอนุรักษ์  เอ้ือเฟ้ือพันธุ์ ก านันต าบลพรหมบุรี  
27. นายบุญธรรม สินเขียวพงศ์ ก านันต าบลบางน้ าเชี่ยว  
28. นายอนุวัตร  ธนกิจการค้า  ก านันต าบลบ้านหม้อ   
29. นายอัศวิน  จ าสนอง  ก านันต าบลบ้านแป้ง 
30. นายมาโนจน ์ ภู่ระหงษ์ ก านันต าบลโรงช้าง 
31. นายอนันต์  ทองประทีป       ก านันต าบลหัวป่า   
32. นายไพรัตน์  พงษ์ประภา   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ต าบลบางน้ าเชี่ยว 
33. นางพัชรินทร์ งามสม  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ต าบลบางน้ าเชี่ยว 
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34. นางสาวทัศนีย์ ปิ่นลัคนา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ต าบลบางน้ าเชี่ยว 
35. นายอรรถพล ชูรัตน์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ต าบลบางน้ าเชี่ยว 
36. นางสาวอมรรัตน์ นันทศรี  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ต าบลบางน้ าเชี่ยว    

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

ผู้ไม่มาประชุม 
   

1. นางสุชีรา เล็กวิชัย  ท้องถิ่นอ าเภอพรหมบุรี        (ติดราชการ) 
2. นางวันเพ็ญ อภินันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแป้ง     (ติดราชการ) 
3. นายทวีป ผูกโพธิ์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ   (ติดราชการ) 
4. นางสุวด ี เขียวสะอาด สมาชิก อบจ. เขต 1 อ าเภอพรหมบุรี   (ติดราชการ) 
5. นายธรรมนูญ อภินันทร์ สมาชิก อบจ. เขต 2 อ าเภอพรหมบุรี    (ติดราชการ) 
6. ร.ต.ต.ทองแดง เทียนศรี สมาชิก อบจ. เขต 3 อ าเภอพรหมบุรี   (ติดราชการ) 
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        เมื่อที่ประชุมพร้อม นายสุรสิทธิ์ จันอุทา นายอ าเภอพรหมบุรีประธานการประชุม กล่าวเปิด 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่าย
ปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ครั้งที่ 6/256๕ ประจ าเดือนมิถุนายน 256๕  
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

เรื่องก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 
1. มอบประกาศเกียรติคุณบัตรฯ ให้ผู้ปกครองท้องที่ ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง จ านวน 1 ท่าน คือ 
    นายสุวิทย์ ห่อเร   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต าบลโรงช้าง 

 

 2. พิธีประดับเครื่องหมายอินทรธนูและมอบหนังสือส าคัญแสดงหลักฐานการเป็นผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ 
 จ านวน 5 ท่าน (ห้วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2565) 

         1. นายยุทธพงษ์ เปลี่ยนพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต าบลโรงช้าง 
     2. นางสุนันทรารัตน์ งามข า  แพทย์ประจ าต าบลโรงช้าง  
     3. นางสาวจิราพร ปานเพ็ชร์  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ 3 ต าบลโรงช้าง 
     4. นางสาวเกศรินท์ แสงสวย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ 3 ต าบลโรงช้าง 
     5. นายสุทิวัส ใต้สว่าง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ หมู่ 3 ต าบลโรงช้าง 
 

มติที่ประชุม        รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 แนะน าผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหารในระดับจังหวัด ผู้มาด ารงต าแหน่งใหม่ จ านวน 2 ท่าน คือ 
      1.1.1 นายอ าพร ศักดิ์เศรษฐ ประมงจังหวัดสิงห์บุรี 
      1.1.2 สิบเอกนครไทย ยวนแห่ว ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี      
1.2 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิม     
พระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ภาคเช้า : พิธีท าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ วัดสิงห์  
หมู่ที ่ 2 ต าบลพระงาม , และภาคสาย : กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา  ปล่อยปลา 3 แสน 44 ตัว    
ปลูกต้นไม้ 100 ต้น  ณ บึงหนองหูช้าง หมู่ที ่7 ต าบลบ้านหม้อ และภาคค่ า : พิธีถวายราชสักการะ 
และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬา อบจ. 
สิงห์บุรี อ าเภอเมืองสิงห์บุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วน
และทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
1.3 ภารกิจศูนย์พักคอยกลาง (CI) ระดับอ าเภอ ณ วัดสิงห ์หมู่ที่ 2 ต าบลพระงาม (วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 
25 พฤษภาคม 2565 รวมระยะเวลา 90 วัน) ได้เสร็จสิ้นลงแล้วด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของราชการทุกประการ มีผู้ป่วยกลุ่มอาการสีเขียวหายป่วยกลับบ้านได้รวม 229 คน 
ได้ท าการส่งมอบคืนพ้ืนที่กันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 ขออนุโมทนาบุญ
และขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนและทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
1.4 ขอขอบพระคุณสถานีต ารวจภูธรพรหมบุรี ที่ได้กรุณาริเริ่มให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง ให้ความ
ร่วมมือโครงการด าเนินงานชุมชนยั่งยืน เพ่ือแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ชุมชนเป้าหมาย ณ บ้านวัดตาเถร หมู่ที ่2 ต าบลบ้านหม้อ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป จากนั้นจะได้ส่งมอบให้ชุมชนธ ารง
ความเป็นชุมชนยั่งยืนตามล าดับต่อไป ในราวเดือนสิงหาคม 2565 ขอความกรุณาทุกภาคส่วนได้ให้
ความร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างเต็มที่ 
 

/1.6 เรื่องข้อ... 
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1.5 เรื่องข้อราชการจากการประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 
2565 ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี 
      1.5.1 ฤดูฝนเริ่มอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นมา ส าหรับเดือน
สิงหาคม - กันยายน จะมฝีนตกชุก แต่จะมีฝนทิ้งช่วงในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม 
จะมีพายุเข้า 2 ลูก  
      คาดว่าปีนี้น้ าจะไม่น้อยกว่าปี 2564 ขอให้หน่วยงานตลอดจนทุกภาคส่วนเตรียมการในส่วนที่
เกี่ยวข้องให้พร้อมไว้แต่เนิ่นๆ 
 1.5.2 ขอให้ระมัดระวังลมพัดแรง หมัน่ตรวจสอบความแข็งแรงมั่นคงของป้าย, ธงชาติ, ต้นไม้/กิ่งไม้
แห้งยืนต้นตาย, หอน้ า/ถังน้ าสภาพเก่าช ารุด, สิ่งปลูกสร้างช ารุด, ประตูใหญ่ของอาคาร 
      1.5.3 รฐับาลก าหนดจัดงานโอทอป มิดเยียร์ 2022 (OTOP midyear 2022) วันที่ 4 - 12 
มิถุนายน 2565 ณ อาคารชาเลนเจอร ์ฮอลล์ 1 - 3 ศูนยแ์สดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค   
เมืองทองธานี ซ่ึง OTOP ของสิงห์บุรี ได้รับโอกาสเข้าร่วมงานฯ รวมทั้งสิ้น 12 บูธ 
     1.5.4 การกวดขันวินัยจราจร (การสวมหมวกนิรภัย, การคาดเข็มขัดนิรภัยขอให้ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีแก่พ่ีน้องประชาชน 
       1.5.5 การจดังานส่งเสรมิการท่องเที่ยว เมืองโบราณ บา้นคูเมือง อ าเภออินทร์บุรี ชว่งเข้าพรรษา  
วันที่ 12 - 14 กรกฎาคม 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านคูเมือง และสวนรุกขชาติ (เคยจัดเมื่อ 
ปี 2562 จากนั้นเว้นไป 3 ปี เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19) 
       1.5.6 การจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเตาเผาแม่น้ าน้อย เตาเผาพระปรางค์ อ าเภอบางระจัน  
เริ่มวันที่ 29 สิงหาคม 2565 เป็นวันหลัก บริเวณพิพิธภัณฑ์เตาเผาแม่น้ าน้อยวัดพระปรางค์ 
       1.5.7 การดูแลทุกข์สุขของประชาชน : การดูแลคนในพื้นท่ีของตน 
       1.5.8 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ช่วยกันดูแล ช่วยกันสอดส่อง รายย่อย รายเล็ก   
รายน้อย คนเสพยาแล้วอาละวาดทุบตีพ่อแม่ ฯลฯ 
     

มติที่ประชุม        รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที ่๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 5/2565 เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 สามารถ 
                               เปิดดูได้ ทางเว็บไซต์ www. phromburi.com หรือ ทางคิวอาร์โค้ดด้านซ้ายมือ 

 
 
 

มติที่ประชุม        รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2565 
 

ระเบียบวาระท่ี 3       เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 3.1 การรับสมัครจิตอาสา 904 วปร. 
       - ศอ.จอส.พระราชทาน จังหวัดสิงห์บุรี ได้ส่งมอบสิ่งของพระราชทาน ได้แก่ บัตรประจ าตัวจิตอาสา 
 ผ้าพันคอ และหมวก ส าหรับจิตอาสาที่รับสมัครใหม่มาให้ ศอ.จอส.พระราชทาน อ าเภอพรหมบุรี

จ านวน 55 ชุด ซึ่ง ศอ.จอส.พระราชทาน อ าเภอพรหมบุรี ได้จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานดังกล่าว
ให้กับจิตอาสาผู้ได้รับพระราชทานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 

 

 3.2 การขับเคลื่อนโครงการคนสิงห์บุรี ใส่ใจสิ่งแวดล้อม กิจกรรม คลองสวย น้ าใส ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อมและกิจกรรมถนนต้นแบบ บริเวณ หมู่ที ่3 – 4 ต าบลบางน้ าเชี่ยว 

       - ขอขอบพระคุณจิตอาสา 904 วปร.,ชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านอ าเภอพรหมบุรี, เทศบาลต าบล 
 บางน้ าเชี่ยว และโครงการชลประทานคลองส่งน้ ามหาราช ส าหรับความร่วมไม้ร่วมมือและการ

สนับสนุนภารกิจจิตอาสาพัฒนาฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 ไว้ ณ โอกาสนี้ 
  

 /3.3 การขับเคลื่อน... 
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 3.3 การขับเคลื่อนศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

       (1) ในระบบข้อมูล TPMAP ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565 
 

จ านวนผู้ตกเกณฑ์ 5 มิติ 

ด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ ด้านการศึกษา ด้านรายได้ 
ด้านการเข้าถึง
บริการภาครฐั หมายเหต ุ

บุคคล ครัวเรือน บุคคล ครัวเรือน บุคคล ครัวเรือน บุคคล ครัวเรือน บุคคล ครัวเรือน 
0 0 0 0 1 1 3 1 1 1  

 ที่ประชุม ศจพ. ระดับอ าเภอได้พิจารณา และได้ส่งต่อเรื่องราวไปยังหน่วยเหนือให้ครบทั้งหมดแล้ว 
 

        (2) ในระบบ THAI QM ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 
 

การลงข้อมูลในระบบ 
จ านวนครัวเรือน

ทั้งหมด 
จ านวนครัวเรือน

ที่มีอยู่แล้ว 
ส ารวจแล้ว 
(ครัวเรือน) 

คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ 

8,688 6,444 6,444 100.00 
 
 

  

 3.4 ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับผลประกวด/คัดเลือกในระดับจังหวัดในห้วงเดือนพฤษภาคม 2565 
ดังนี้ 

       3.4.1 บ้านหัวงิ้ว หมู่ที ่4 ต าบลหัวป่า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การคัดเลือกหมู่บ้าน
เข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจ าปี 2565 ระดับจังหวัด 

 (ได้คะแนน 98.4) 
       3.4.2 บ้านหัวป่า หมู่ที ่3 ต าบลหัวป่า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การพิจารณาคัดเลือก

หมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น จังหวัดสิงห์บุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
       3.4.3 คุณจุรีรัตน์ นวนค า กรรมการสภาวัฒนธรรมต าบลหัวป่า, สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาท

สตรีต าบลหัวป่า และผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มจักสานชวาแก้ว 69 ได้รับรางวัลขวัญใจกรรมการฯ 
ในการประกวดประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัดสิงห์บุรี  เพ่ือประดับในนิทรรศการ   
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 

 

มติที่ประชุม        รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔      เรื่องแจ้งเพื่อทราบและ/หรือปฏิบัติ 
 ๔.1 เรื่องโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม  แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่

เย็น) ประจ าปี 2565                     

                                   - ด้วยจังหวัดสิงห์บุรี ได้ให้อ าเภอพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม 
  แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจ าปี 2565 ระดับอ าเภอส่งจังหวัด เพื่อด าเนินการคัดเลือก 
  หมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม  แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจ าปี 2565 ระดับ จังหวัด 
  ซ่ึงอ าเภอพรหมบุรี ได้คัดเลือกบ้านหัวงิ้ว หมู่ที่ 4 ต าบลหัวป่า เป็นหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง  
  “แผ่นดินธรรม  แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจ าปี 2565  ระดับอ าเภอ และรายงานให้ 
  จังหวัดทราบ    
 

/-จังหวัด... 
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         - จังหวัดสิงห์บุรีได้แจ้งผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” 
 (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจ าปี 2565 ระดับจังหวัด โดยบ้านหัวงิ้ว หมู่ที่ 4 ต าบลหัวป่า ได้รับรางวัล         
 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับรางวัลเงินสด จ านวน ๗,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณจาก
 ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 4.2. เรื่องการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
 ทรงเป็นประมุขประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                    
          - ด้วยจังหวัดสิงห์บุรี ได้ให้อ าเภอพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ระดับ 
 อ าเภอประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่งจังหวัดเพ่ือพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบ 
 ประชาธิปไตยดีเด่น ระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งอ าเภอพรหมบุรี ได้คัดเลือก
 บ้านหัวป่า หมู่ที่ 3  ต าบลหัวป่า เป็นหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ระดับอ าเภอ ประจ าปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานให้จังหวัดทราบ                       
           - จังหวัดสิงห์บุรี ได้แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ระดบัจังหวัด โดยบ้านหัวป่า หมู่ที่ 3 ต าบลหัวป่า ได้รับรางวัล
 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับรางวัลเงินสด จ านวน 3,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณจาก
 อธิบดีกรมการปกครอง 

 

 ๔.3 เรื่องโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
 พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90พรรษา 
         - จังหวัดสิงห์บุรีร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสิงห์บุรี ได้ก าหนดจัดโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป 
 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส
 มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ในระหว่างวนัที่ 25 กรกฎาคม 2565 ถึง
 วันที่ 13 สิงหาคม 2565 ณ วดัพระนอนจักรสีห์วรวิหาร ต าบลจักรสีห์ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จงึขอให้ก านัน 
 ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทตามโครงการฯ 
 ดังกล่าว ซึ่งจังหวัดโดยส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี ได้ท าการรับสมัครไปแล้ว ระหว่างวันที่ 2 - 
 23 พฤษภาคม 2565 อนึ่ง ส าหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมท าบุญและบริจาคได้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 
 2565 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี หมายเลข
 โทรศัพท์ 0-3650-7307-8 

          

   4.4 เรื่องการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 
    - กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติแจ้งให้กองอ านวยการป้องกันและ

 บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ด าเนินการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน  
ปี 2565 โดยให้ทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัย ส ารวจข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 

 เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในระดับพ้ืนที่ ในการนี้ เพื่อให้การเตรียมความพร้อมรับ
 สถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ในพ้ืนที่จังหวัดสิงห์บุรี จึงขอให้กองอ านวยการการป้องกัน
 และบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม
 แนวทางในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

    1. การจัดท าแผนเผชิญเหตุอุทกภัย ให้ทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยในแต่ละ
 ระดับให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

    2. วางแผนการติดตั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัยในพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยไว้เป็นการล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ 
    3. ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงสถานที่ใช้กักเก็บน้ า/กั้นน้ า อาทิ อ่างเก็บน้ า พนังกั้นน้ า ให้ท า

 การส ารวจ ตรวจสอบและปรับปรุงให้เกิดความมั่นคงแข็งแรง 
 

/4. ให้จัดตั้ง... 
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    4. ให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นเพ่ือเป็นศูนย์ควบคุมสั่งการ และอ านวยการ
 หลักในการระดมสรรพก าลัง 

       5. ให้เชิญชวนประชาชนจติอาสา ร่วมเฝ้าระวังและร่วมกันก าจัดสิ่งกีดขวางทางน้ า 
       6. จัดชุดปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนแต่ละด้านให้ครอบคลุม 

    7. หากเกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ให้รายงานความเสียหายและการด าเนินการให้ความ
 ช่วยเหลือผู้ประสบภัย รายงานต่ออ าเภอทราบทุกวันจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ 

 

 4.5 เรื่องการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 
       - กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง แจ้งว่าเนื่องจากปัจจุบันปรากฏข่าว
 สถานการณ์น้ าท่วม โดยมีสาเหตุจาการก่อสร้าง อาทิ การซ่อมแซม/ก่อสร้างถนน ตลอดจน
 สิ่งก่อสร้าง อ่ืนๆ ของส่วนราชการ ท าให้ปิดกั้น หรือกีดขวางทางน้ า ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามข้อสั่ง
 การของ กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติข้างต้น ตลอดจนสอดคล้องตาม
 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2565 (มาตรการที่ 5 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขสิ่งกีดขวางทางน้ า) ตาม
 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 จึงขอเน้นย้ าให้ท่านด าเนินการตามแนวทาง
 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
        (1) เตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยในการช่วยเร่งระบายน้ า อาทิ เครื่องสูบน้ า  
 รถขุดตักไฮดรอลิค พร้อมเจ้าหน้าที่ประจ าในพ้ืนที่ 
        (2) ติดตามพ้ืนที่ที่มีการก่อสร้างของส่วนราชการ ที่อาจเป็นต้นเหตุของการกีดขวางทางน้ า
 ส่งผลปัญหาการเกิดน้ าท่วมขัง แจ้งให้ส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

 

 ๔.6 เรื่องจิตอาสาพระราชทาน 
   อ าเภอพรหมบุรีได้ก าหนดแผนด าเนินกิจกรรมจิตอาสาในเดือนมิถุนายน 2565 ดังนี้ 
 

ต าบล                  วันด าเนินกิจกรรม                        หมายเหตุ 
-ต าบลบ้านหม้อ วันที่    3,15,24   มิถุนายน 2565 
-ต าบลบางน้ าเชี่ยว วันที่  14,22,29  มิถุนายน 2565 
-ต าบลบ้านแป้ง วันที่    9,16,23  มิถุนายน 2565 
-ต าบลพระงาม วันที่    6,18,27  มิถุนายน 2565 
-ต าบลโรงช้าง วันที่  10,20,28  มิถุนายน 2565 
-ต าบลหัวป่า วันที่       12,21  มิถุนายน 2565 
-ต าบลพรหมบุรี วันที่    8,17,25  มิถุนายน 2565 

        

       - รายละเอียดสถานที่ด าเนินกิจกรรมตามคิวอาร์โค้ดส าหรับ วัน เวลา สถานที่ด าเนินกิจกรรม
 สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  
        

 4.7 เรื่องขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต 
       - เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี ก าหนดออกรับ 
 บริจาคโลหิต ณ หอประชุมอ าเภอพรหมบุรี ในวันศุกรท์ี่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. 
 (รถเคลื่อนที่ - รถใหญ่) จึงขอเชิญชวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนผู้มีจิตอันเป็นกุศล 
 ร่วมบริจาคโลหิตโดยพร้อมเพรียงกัน ส าหรับก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ขอความร่วมมือจัดหา 
 ผู้ร่วมบริจาคโลหิตอย่างน้อยหมู่บ้านละ 3 คน 
 

/4.10 เรื่องการ... 
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                          4.8 เรื่องการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา 
 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งถัดไป 

     - ก าหนดการประชุมในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอ าเภอ 
 พรหมบุรี ชั้น 2 ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น ZOOM  หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 

 

มติที่ประชุม        รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที ่5        เรื่องข้อราชการของส่วนราชการและภาคีเครือข่าย      . 

 5.1 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพรหมบุรี 
       5.1.1 เรื่องสถานการณ์โรคทางระบาดวิทยาประจ าเดือนพฤษภาคม 2565 
                  สถานการณ์การเกิดโรคทางระบาดวิทยาในจังหวัดสิงห์บุรี 5 อันดับ  
  1. โรคอุจารระร่วง   อัตราป่วย      27.95  ต่อแสนประชากร (55 คน)     
  2. โรคปอดบวม   อัตราป่วย        3.56  ต่อแสนประชากร (7 คน) 
  3. โรคไข้เลือดออก  อัตราป่วย        2.43  ต่อแสนประชากร (5 คน) 

          4. โรคอาหารเป็นพิษ  อัตราป่วย        1.02  ต่อแสนประชากร (2 คน) 
                              5. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อัตราป่วย        0.51  ต่อแสนประชากร (3 คน) 
       5.1.2 เรื่องสถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ 

                       สถานการณ์โรคไข้เลือดออก (ตั้งแต่วันที 1 มกราคม – 23 พฤษภาคม 2565) 
   ระดับประเทศ พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จ านวน 2,220 ราย อัตราป่วย 3.35 ต่อประชากรแสนคน  
   อัตราป่วยสูงสุด ภาคกลาง รองลงมาคือ ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบสูงสุด 5 
   อันดับ 1.แม่ฮ่องสอน 2.ระนอง 3.ตาก 4.ราชบุรี 5.นครปฐม พบมากในกลุ่มอายุ 14-25 ปี  
   (21.94%) อาชีพ นักเรียน (43.90%) เสียชวีิต 3 ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.14   

 ระดับเขตสุขภาพ เขตสุขภาพท่ี 4 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จ านวน 90 ราย อัตราป่วย 1.66  
  ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 1 ราย  กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 15-24 ปี รองลงมากลุ่มอายุ 10-
  14 ปี จังหวัดสิงห์บุรี ป่วยอันดับ 2 ของเขตสุขภาพที่ 4    

   ระดับจังหวัด  จังหวัดสิงห์บุรี พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จ านวน 10 ราย อัตราป่วย 4.86 ต่อ 
   ประชากรแสนคน อ าเภอเมืองสิงห์บุรี 9 ราย อัตราป่วย 1.79 ต่อประชากรแสนคน อ าเภอ 
   บางระจัน 1 ราย อัตราป่วย 3.00 ต่อประชากรแสนคน อายุ10-14 ปี ร้อยละ20.09 อายุ15- 
   24 ปี ร้อยละ34.33  อายุ45-4 ปี ร้อยละ34.33         

         ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ร่วมด าเนินการรณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลาย ทุกวันศุกร์ อย่าง 
  ต่อเนื่องเน้นมาตรการ 3 ก เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ า 
    สถานการณ์โรค COVID-19  จังหวัดสิงห์บุร ีระลอกเดือน มกราคม  2565   ถึง วนัที่ 3 เมษายน 2565  

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

        อ าเภออินทร์บุรี 1,907 ราย 4,364 ราย 15 ราย 

        อ าเภอเมืองสิงห์บุรี 1,332 ราย 4,780 ราย 11 ราย 
        อ าเภอพรหมบุรี 1,438 ราย 2,017 ราย 7 ราย 
        อ าเภอค่ายบางระจัน 1,436 ราย 1,949 ราย 6 ราย 
        อ าเภอบางระจัน 911 ราย 2,570 ราย 8 ราย 
        อ าเภอท่าช้าง 698 ราย 811 ราย 5 ราย 

รวม 7727 ราย 16,491 ราย 52 ราย 

 /5.1.3 เรื่องโรคที่...                
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 5.1.3 เรื่องโรคที่ต้องเฝ้าระวังในเดือน มิถุนายน 2565 
             1. โรคไข้หวัดใหญ่    
                 2. โรคปอดบวม 

        3. โรคมือเท้าปาก     
        4. โรคเลปโตสไปโรซิส (โรคฉี่หนู) 
        5. โรคไข้เลือดออก    
        6. โรคสุกใส 
 

มติที่ประชุม        รับทราบ 
 

 ๕.2 ส านักงานเกษตรอ าเภอพรหมบุรี 
                    ๕.2.1 เรื่องการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565 (ข้าวนาปี และพืชอ่ืน )ๆ ครั้งที่ 2 

              ส านักงานเกษตรอ าเภอพรหมบุรี ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการขึ้นทะเบียนและปรับปรุง 
 ทะเบียนเกษตรกร ปี 2565 ให้เป็นปัจจุบัน โดยในเดือนมิถุนายน 2565 นี้ จะเข้าสู่รอบการผลิต 
 ข้าวนาปี 2565/66 เกษตรกรที่ปลูกข้าวตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2565 และข้าวมีอายุ 15 วันขึ้นไป  
 ให้แจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร รวมถึงเกษตรกรที่ปลูกพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น  
 สวนป่าให้ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน โดยส านักงานเกษตรอ าเภอ จะ 
 จัดท าประกาศแจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พร้อม 
 ก าหนดการ ติดประกาศ ณ ที่ท าการก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน และศาลาหมู่บ้าน  

        ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถมายื่นเอกสารได้ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด หากเกษตรกร
 ไมส่ะดวกตามวันดังกล่าว สามารถยื่นเอกสารได้ที่ส านักงานเกษตรอ าเภอพรหมบุรี ในวันและเวลาราชการ  

 เงื่อนไขหลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
  -ข้าว พืชไร่ เกษตรกรสามารถแจ้งขึ้นทะเบียน หรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้หลังจาก  
  เพาะปลูกพืชไปแล้ว 15 วัน จนถึงก่อนวันเก็บเก่ียวไม่เกิน 60 วัน และต้องปรับปรุงในทุกรอบ 
  การผลิต (พ้ืนที่ปลูก 1 ไร่ขึ้นไป) 
  -ไม้ผล ไม้ยืนต้น สวนป่า สามารถขึ้นทะเบียนได้เมื่อปลูกแล้วไม่น้อยกว่า 1 เดือน และต้องมีการ 
  ปรับปรุงปีละ 1 ครั้ง (พ้ืนที่ปลูก 1 ไร่ขึ้นไป) โดยสวนป่า หรือป่าเศรษฐกิจแบบสวนเฉพาะ ต้องมี 
  จ านวนต้น ตั้งแต่ 100 ต้นขึ้นไป หากปลูกหลายชนิดรวมกันต้องแจ้งขึ้นทะเบียนในคราวเดียวกัน 
  -ผัก สมุนไพร ไม้ดอก ไม้ประดับ สามารถขึ้นทะเบียน หรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้หลังจาก 
  เพาะปลูกพืชไปแล้ว 15 วัน จนถึงก่อนวันเก็บเกี่ยว และต้องมีการปรับปรุงปีละ 1 ครั้ง (พ้ืนที่ปลูก 
  1 งานขึ้นไป) 
  -การขึ้นทะเบียน กระท่อม/กัญชง/กัญชา สามารถขึ้นทะเบียนได้ โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ 
  กระท่อม ต้องเป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ปลูกกลางแจ้ง เป็นสมุนไพร บนเนื้อที่ตั้งแต่ 1  
  งานขึ้นไป และต้องมีจ านวนต้นไม่น้อยกว่า 20 ต้น  

  กัญชง ต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตผลิต (ปลูก) จากส านักงาน  
  คณะกรรมการอาหารและยา และใบอนุญาตต้องไม่หมดอายุ ณ วันที่มาข้ึนทะเบียน โดยแบ่งเป็น   
  - ปลูกกลางแจ้ง เป็นสมุนไพร บนเนื้อที่ตั้งแต่ 30 ตารางเมตรขึ้นไป และต้องมีจ านวนต้นไม่น้อยกว่า 6 ต้น   
  - ปลูกกลางแจ้ง เป็นพืชไร่ (เส้นใย) บนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป หรือ 
   - ปลูกในโรงเรือนถาวร เป็นสมุนไพร ขนาดตั้งแต่ 30 ตารางเมตร ขึ้นไป 

  กัญชา ต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรรมที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน ซึ่งจดทะเบียน  
  วิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และได้รับอนุญาตผลิต (ปลูก) ซึ่งยา 
  เสพติดใหโ้ทษประเภท 5 (กัญชา) จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยแบ่งเป็น 

 

/-ปลูกกลางแจ้ง... 
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  - ปลูกกลางแจ้งเป็นสมุนไพร บนเนื้อที่ตั้งแต่ 30 ตารางเมตรขึ้นไป และต้องมีจ านวนต้นไม่น้อยกว่า 6 ต้น 
  หรือ โรงเรือนถาวร เป็นสมุนไพร ขนาดตั้งแต่ 30 ตารางเมตรข้ึนไป 

 เอกสารที่ใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
 - เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม ใช้หลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดิน (ส าเนาโฉนด พร้อมรับรอง 

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

 - เกษตรกรรายเดิมแต่เพ่ิมแปลงใหม่ หรือเกษตรกรรายใหม ่ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
 ส าเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดิน (ส าเนาโฉนดที่ดิน) หรือสัญญาเช่าที่ดิน  
 (กรณีเป็นที่เช่า) ที่มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และภาพถ่ายเกษตรกรร่วมกับผู้น าชุมชน หรือ  
 อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ณ แปลงที่จะข้ึนทะเบียนใหม ่
 ๕.2.2 เรื่องแจ้งเตือนการระบาดแมลงด าหนามข้าว 
          ลักษณะเป็นตัวด้วงสีด า มีหนามปกคลุมทั่วตัว พบการระบาดเป็นครั้งคราว หนอนกัด 
 กินภายในใบข้าว คล้ายหนอนชอนใบ ตัวเต็มวัยกัดกินผิวใบข้าวด้านบน ท าให้เกิดเป็นรอยขูดเป็น 
 ทางสีขาวยาวขนานกับเส้นกลางใบ 
 การปอ้งกันก าจัด 
 (1) ปลูกข้าวถี่ให้มีใบข้าวหนาแน่น สามารถทนต่อการท าลายของแมลงได้ 
 (2) ไม่ใช้ปุ๋ยไนโตรเจนมากเกินไป 
 (3) เก็บใบข้าวที่ถูกหนอนห่อใบท าลาย 
 

มติที่ประชุม รับทราบ      
 

 ๕.๔ ส านักงานสัสดีอ าเภอพรหมบุรี 
       5.4.1 เรื่องการรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร 
          - ทหารกองเกินที่เกิด พ.ศ.2545 และได้ลงบัญชีทหารกองเกินไว้แล้ว ขอให้ไปรับ 
 หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 30 ธันวาคม 2565 
 ที่หน่วยสัสดีอ าเภอพรหมบุรี โดยน าบัตรประจ าตัวประชาชนและใบส าคัญ (แบบ สด.9) มาด้วย 
          5.4.2 เรื่องการลงบัญชีทหารกองเกิน 
       - ชายไทยที่เกิด พ.ศ.2548 มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอพรหมบุรี ให้ไปลงบัญชีทหาร
 กองเกิน (แบบ สด.9) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 30 ธันวาคม 2565 ที่หน่วยสัสดีอ าเภอพรหมบุรี 
 เอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้ 
 (1) บัตรประจ าตัวประชาชน 
          (2) ส าเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) 
          (3) สูติบัตร (ถ้ามี)    
 

มติที่ประชุม        รับทราบ 
 

 ๕.๔ ส านักงานประมงอ าเภอพรหมบุรี 
       (1) ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ต าบลบ้านหม้อ, นายก อบต.บ้านหม้อ ที่ได้จัดเตรียม
 สถานที่ปล่อยพันธุ์ปลาเพ่ือเฉลิมพระเกียรติฯ และขอขอบพระคุณท้องที่ ท้องถิ่นทุกท่าน 
       (2) ฤดูปลาวางไข ่เริ่มวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2565 จะมีน้ าสีแดงจึงท าให้เรียกว่าฤดูน้ าแดง
 ขอให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ช่วยกันประชาสัมพันธ์ ห้ามจับปลาในฤดูวางไข่เด็ดขาด หากฝ่าฝืนแล้ว
 ถูกจับได้จะต้องเสีย ค่าปรับและถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 
       (3) การรับขึ้นทะเบียนใหม่ สามารถขอขึ้นทะเบียนได้ที่ส านักงานประมงอ าเภอ ทั้งผู้ขึ้น
 ทะเบียนรายเก่าและรายใหม่ มาข้ึนทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระที ่6  เรื่องข้อราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          6.1 เทศบาลต าบลบางน้ าเชี่ยว        
          -ไม่มี- 
 

มติที่ประชุม        รับทราบ 
 

 

 6.2 เทศบาลต าบลพรหมบุรี        
          -ไม่มี- 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  

 6.3 องค์การบริหารส่วนต าบลโรงช้าง        
           -ไม่มี- 
 

มติที่ประชุม        รับทราบ 
 

 6.4 องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม        
           -ไม่มี- 
 

มติที่ประชุม        รับทราบ 
         

 6.5 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ        
           -ไม่มี- 
 

มติที่ประชุม        รับทราบ 
 

          6.6 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแป้ง        
           -ไม่มี- 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที ่7         เรื่องข้อราชการของสถาบันการศึกษา 
                            7.1 โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก 
       -ไม่มี- 
 

มติที่ประชุม         รบัทราบ 
 

          7.2 โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา 
                 -ไม่มี- 
 

มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

          7.3 กลุ่มโรงเรียนปัญจมิตร 
                                             -ไม่มี- 
 

มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

          7.4 กลุ่มโรงเรียนพรหมพัฒนา   
                                           -ไม่มี- 
  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระที ่8         เรื่องข้อราชการของชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านอ าเภอพรหมบุรี 
 8.1 เรื่องจิตอาสาพัฒนาที่ว่าการอ าเภอ                                               

       นัดหมายในวันพฤหัสบดีที ่16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ต าบลบ้านแป้ง รับผิดชอบ
ท าความสะอาดบริเวณที่ว่าการอ าเภอ จึงขอให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน 
และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต าบลบ้านแป้ง มาพร้อมกันในวัน เวลา ดังกล่าว พร้อมทั้งให้จัดเตรียมอุปกรณ์
ในการท าความสะอาดมาด้วย(วัน/เวลาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) การแต่งกาย
ขอให้แต่งกายด้วยชุดจิตอาสา (สวมหมวกและผ้าพันคอ) 
 

8.2 เรื่องชี้แจงเรื่องค่าใช้จ่ายเงินชมรมก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ 
       ยอดเงินชมรม 15,500 บาท มีค่าใช้จ่ายที่ด าเนินการคือ ค่าพวงหรีดเนื่องในงานศพบิดาของ
นายณัฐวุฒิ เรืองสม (ปลัดอ าเภอ) จ านวน 1,700 บาท จึงขอแจ้งให้ทุกคนทราบ  
 

มติที่ประชุม        รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 9 เรื่องข้อราชการที่นายอ าเภอขอความร่วมมือ 
 ๙.๑ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (หลักคุณธรรม, หลักนิติธรรม, หลักความโปร่งใส
 หลักความมีส่วนร่วม, หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า)  
      - เน้นย้ าทุกส่วนราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพ่ีน้องประชาชน 
                            ๙.๒ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 
      (1) การจัดท าถังขยะเปียกลดโลกร้อน (ขอความร่วมมือ อปท. จัดท าถังขยะเปียก) 
      (2) การปลูกผักสวนครัวไว้เป็นธนาคารอาหารในครัวเรือน/ชุมชน 
      (3) การรณรงค์เชิญชวนสวมใส่ผ้าไทยสีฟ้าทุกวันศุกร์ตลอดทั้งปีและประดับเข็มในหลวง 2 เข็ม 
 และเข็มสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง 
                           ๙.๓ การรณรงค์ฉีดวัคซีน โควิด-19 เพ่ือเตรียมการเข้าสู่ระยะ Post Pandemic (โรคประจ าถ่ิน)  
 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2565) 
 

% Vaccine 
(ความครอบคลุม) 

เป้าหมาย 
จังหวัด
สิงห์บุรี 

อ าเภอ 
พรหมบุรี 

หมายเหตุ 

ประชากรทั่วไป เข็ม 3 
กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป (เข็ม1) 
กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป (เข็ม 3) 

› 60% 
› 80% 
› 60% 

59.23 
81.03 
61.13 

59.47 
81.39 
62.48 

- 0.53 
+ 1.39 
+ 2.28 

    

 9.4 การรณรงค์เชิญชวนผู้มีบุญ ร่วมบริจาคโลหิตให้กาชาด ณ หอประชุมอ าเภอพรหมบุรี (รถรับ 
 บริจาคคันใหญ่) ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 

9.5 การเตรียมการรับมืออุทกภัยให้พร้อมไว้แต่เนิ่นๆ 
      - เน้นในเรื่องของการป้องกันเป็นหลัก ส าหรับสถานที่อพยพถ้าหากเกิดน้ าท่วมให้เป็นไปตาม 
 ที่ ปภ. ก าหนด สถานที่อพยพผู้คนกรณีน้ าท่วมไม่อยากให้ไปพักอาศัยบนถนนเพราะมันเสี่ยงภัย 
 จึงอยากให้ไปปรึกษากันดูว่าจะใช้สถานที่ไหนในการพักอาศัยหากเกิดภัยน้ าท่วม 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ประธานฯ         - หากไม่มีผู้ใดจะเสนอเรื่องในที่ประชุมอีก ขอขอบคุณ และขอปิดการประชุม          

    (ลงชื่อ)         กวิสรา ศรีชัย ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

                                                      (นางสาวกวิสรา ศรีชัย)    
     

    (ลงชื่อ)         ศุภวัตน์  คงดี         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                                        (นายศุภวัตน์  คงดี) 


