
 

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. นางนุชนารถ ยิ้มจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก 
13. นายมุนี  พวงดอกไม้ ประธานกลุ่มโรงเรียนพรหมพัฒนา 
14. นางภารดา  เอมอินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแป้งวิทยา (แทน) 
15. นายพีระยศ  นันทแพศย์ ปลัดอ าเภออาวุโส 
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. นางสาวพรทิพย์ มั่งค่ัง  นายกเทศมนตรีต าบลพรหมบุรี (แทน) 
21.นางสาวสรินยา  กลิ่นสุคนธ์ นายกเทศมนตรีต าบลบางน้ าเชี่ยว (แทน) 
22. พ.ต.สายชล  ม่วงศรี  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ (แทน)   
23. นายคนอง   มะกล่ าขาว นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม (แทน) 
24. นางอารีรัตน์  ด่านสุขณรงค์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโรงช้าง (แทน) 
25. นายสิริชัย  จันทร์พงษ์ ประธานชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน/ก านนัต 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 

/34. นางสาว... 
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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  นักจารย์  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. นางสุวด ี เขียวสะอาด สมาชิก อบจ. เขต 1 อ าเภอพรหมบุรี   (ติดราชการ) 
4. นายธรรมนูญ อภินันทร์ สมาชิก อบจ. เขต 2 อ าเภอพรหมบุรี    (ติดราชการ) 
5. ร.ต.ต.ทองแดง เทียนศรี สมาชิก อบจ. เขต 3 อ าเภอพรหมบุรี   (ติดราชการ) 
 

 
/เมื่อที่... 
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        เมื่อที่ประชุมพร้อม นายสุรสิทธิ์ จันอุทา นายอ าเภอพรหมบุรีประธานการประชุม กล่าวเปิด 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้านฝ่าย
ปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ครั้งที่ 7/256๕ ประจ าเดือนกรกฎาคม 256๕  
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

เรื่องก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 
 - ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 แนะน าข้าราชการย้ายมาอยู่ใหม่ ๑ ท่าน คือ นายพีระยศ นันทแพศย์ ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่ม
งานทะเบียนและบัตร ที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองสิงห์บุรี ย้ายมาด ารงต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารงานปกครอง ที่ท าการปกครองอ าเภอพรหมบุรี ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2565 แทนนาย
ศุภวัฒน์ คงดี    ซึ่งย้ายไปด ารงต าแหน่งจ่าจังหวัดสิงห์บุรี 
1.2 เข็มที่ระลึกตราสัญลักษณพ์ระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 
2565 รัฐบาลเห็นชอบให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ด าเนินการจัดท าเข็มที่ระลึกตรา
สัญลักษณ์ฯ  เพ่ือจ าหน่ายเป็นการทั่วไป ราคาเขม็ละ 199 บาท สามารถสั่งจองผ่านระบบร้านค้า
ออนไลน์ของบริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด (Thailandpostmart.com) ได้ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 
2565 เป็นต้นไป หรือ  ซื้อด้วยตนเอง ณ กองคลัง ส านักงานส านักปลัดนายกรัฐมนตรีท าเนียบ
รัฐบาล ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป     
1.3 โครงการหนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งความด ีร่วมฉลอง 130 ปี แห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย 
      - ขอเชิญชวนก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ร่วมกับประชาชนใน
หมู่บ้าน จัดกิจกรรมบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข เฉลิมฉลอง 130 ปี แห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย 
ตามบริบทของพ้ืนที่อย่างน้อยหมู่บ้านละ ๑ กิจกรรม อาท ิกิจกรรมที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน ปัญหาที่อยู่อาศัย ปัญหาน้ าดื่มน้ าใช้  ปัญหาการศึกษา ปัญหาด้านรายได้และการประกอบ
อาชีพ , กิจกรรมด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หรือกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
1.๔ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 จังหวัดสิงห์บุรีได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU)  
 ในการรักษาความสะอาดถนน เกาะกลางถนน เขตริมคลองชลประทาน และเส้นทางการท่องเที่ยว   
เพ่ือการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสิงห์บุรี  ระหว่างจังหวัดสิงห์บุรีร่วมกับ
อ าเภอทุกอ าเภอ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี โครงการชลประทานสิงห์บุรี 
โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษามหาราช โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาชันสูตร โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาบรมธาตุ โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษายางมณี โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาช่องแค     
แขวงทางหลวงสิงห์บุรี แขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เพ่ือให้
เกิดการบูรณาการการท างานร่วมกันในการรักษาความสะอาดถนน เกาะกลางถนน เขตริมคลอง
ชลประทานและเส้นทางการท่องเที่ยว ด้วยการรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดไป เนื่องในวโรกาสมหามงคล               
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง        
ทรงมีพระชนมายุครบ 90 พรรษาในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 และในโอกาสปีนี้เป็นปีครบรอบ 130 ป ี
ของการสถาปนากระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. 2435 
๑.๕ ชุมชนชาวต าบลบ้านแป้ง ร่วมกับคณะสงฆ์ต าบลบ้านแป้ง, องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแป้ง
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี, ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี, ส านักงาน ททท. ภาคกลาง เขต 7 
จังหวัดลพบุรี ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ก าหนดร่วมกัน
จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ยายดอกไม ้(ตักบาตรดอกไม้) ประจ าป ี2565 ขึ้น ในวันที่ 13 ถึง 14 
กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณจัดงาน วัดจินดามณี และวัดกลางธนรินทร์ หมู ่๓ และหมู่ที่ ๔ ต าบลบ้านแป้ง 

1.6 สภา... 
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๑.๖ สภาวัฒนธรรมต าบลหัวป่าร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลโรงช้างและภาคีเครือข่าย ก าหนด
ร่วมกันจัดงาน 116 ปี ตามรอยเสด็จประภาสต้น ในวันที่ ๗ สิงหาคม 2565 ณ วัดพรหมเทพาวาส     
(วัดชลอน) หมู่ที่ 2 ต าบลหัวป่า 
๑.๗ ขอขอบพระคุณก านันผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการ และภาคีเครอืข่ายทุกภาคส่วน ทีไ่ด้กรุณาให้
ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการช่วยเหลือเตรียมการรองรับและสนับสนุนการเข้าประกวดกิจกรรม
พัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจ าปี 2565 ครบทั้ง ๕ กิจกรรม ณ สวนลุงตี๋ หมู่ที ่๕ ต าบล
บ้านหม้อ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565  ที่ผ่านมา 
๑.๘ การบริจาคโลหิตให้กาชาด เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมอ าเภอพรหมบุรี       
มีผู้ใจบุญมาแสดงความจ านงร่วมบริจาคโลหิต รวมทั้งสิ้น ๓8 คน ได้รับโลหิตบริจาคจ านวน 32 ยูนิต 
รวมทั้งสิ้น 14,400 ซีซี ขอขอบพระคุณทุกท่านทุกภาคส่วนไว้ ณ โอกาสนี้ อนึ่ง ส าหรับการออกรับ
บริจาคโลหิตเคลื่อนที่ฯ ในครั้งต่อไปจะมีในราวเดือนกันยายน 2565 
๑.๙ ขอแสดงความยินดีกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอพรหมบุรี ในโอกาสพิธีเปิดอาคาร
ส านักงานอย่างเป็นทางการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา 
๑.๑0 ขอขอบพระคุณศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน กศน.อ าเภอพรหมบุรี, ส่วนราชการและภาคีเครือข่าย                       
ทุกภาคส่วน ที่กรุณาให้การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรม กศน.อ าเภอพรหมบุรี เข้ารับการประเมิน
สถานศึกษาพอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา                      
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 อย่างดียิ่ง 
๑.๑๑ ขอขอบพระคุณชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านอ าเภอพรหมบุรี ที่ได้กรุณาให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง                  
ในการเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬา อบจ.
สิงห์บุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งในการนี้อ าเภอพรหมบุรีได้รับโอกาส     
ในการเข้ารับมอบเกรียติบัตรทีไ่ด้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการ TO BE 
NUMBER ONE จังหวัดสิงห์บุรี จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีด้วย 
1.๑๒ เรื่องข้อราชการจากการประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565  
ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี 
         1.๑๒.1 ขอให้หมัน่พบปะ, สอดส่อง, สร้างความสัมพันธ์ในท้องที่อย่างสม่ าเสมอ จะได้การ
ข่าว,ข้อมูลที่ถูกต้อง/รวดเร็ว สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชนได้อย่างทันท่วงที       
โดยทุกเรื่องในพ้ืนที่ (บ่อนการพนัน, ยาเสพติด, ความมั่นคง ฯลฯ) ก านันผู้ใหญ่บ้าน ต้องรู้ 
         1.12.2 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 
ขอให้แต่ละอ าเภอพิจารณาจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ถวายเป็นพระราชกุศลตามบริบทของท้องที่
ตามความเหมาะสม 
         1.12.3 การเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร สู่พี่น้องประชาชนผ่านหอกระจายข่าวและ          
ทุกช่องทางในพ้ืนที่ 
         1.12.4 วันก านันผู้ใหญ่บ้าน 10 สิงหาคม 2565 จังหวัดจะจัดมอบโล่เชิดชูเกียรติให้ก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ฝ่ายรักษาความสงบ ทุกท่าน ที่มีชื่ออยู่ในประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องผลการพิจารณาคัดเลือกก านัน
ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ดีเด่นประจ าปี 2565 รวมทั้งจัดท าและมอบตู้ราชสีห์ให้กับทุกหมู่บ้านโดยผ่าน
ผู้แทนของอ าเภอ ฯลฯ  
      1.12.5 ปี 2566 สภาเกษตรกรแห่งชาติจะจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
ซึ่งจังหวัดสิงห์บุรีจะมีจ านวนสมาชิกสภาเกษตรกร 16 ท่าน 
      1.12.6 โควิด-19 หน้ากากถอดได้ แต่ต้องปลอดภัย และอย่าการ์ดตก 
      1.12.7 การรักษาความสะอาดของส านักงาน/ที่ท าการ รวมทั้งบริเวณโดยรอบ และห้องน้ า
บริการประชาชนอย่าให้ส่งกลิ่นเหม็น/สกปรกจนมีผู้ร้องเรียน  

/1.12.8 วัชพืช... 
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      1.12.8 วัชพืช ผักตบชวาในล าน้ า และความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนนหนทาง 
ขอให้ร่วมมือกันอย่างเต็มท่ีและเสมอต้นเสมอปลาย 
      1.12.9 การเฝ้าระวัง/เยี่ยมเยียนให้ก าลังใจ/สนับสนุนแนะน าการประกอบสัมมาชีพผู้ต้องราชทัณฑ์     
ที่ได้รับการปล่อยตัวกลับเข้าสู่ชุมชนหมู่บ้าน           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 ระเบียบวาระท่ี 2       เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันอังคารที่ 5 กรกฏาคม 2565 สามารถ 
                                                            เปิดดูได ้ทางเว็บไซต์ www. phromburi.com หรือ ทางคิวอาร์โค้ดด้านซ้ายมือ 

 
 

 

 
มติที่ประชุม        รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2565 
 

ระเบียบวาระท่ี 3      เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 3.1 การรับสมัครจิตอาสาพระราชทานอ าเภอพรหมบุรี 
 (1) ข้อมูลการรับสมัคร ณ ส านักทะเบียนอ าเภอพรหมบุรี 

จ านวนผู้สมัครยกมา 
(ราย) 

จ านวนผู้สมัคร 
๑-๑0 มิถุนายน 

๒๕๖๕ 
รวมทั้งสิ้น คิดเป็นร้อยละ 

๓,๘๔๒ ๒๔๑ ๔,0๘๓ ๑๗.๗8 
  
  (2) ข้อมูลจ านวนจิตอาสาพระราชทานที่มีภูมิล าเนาอยู่ในท้องที่อ าเภอพรหมบุรี 

ชาย หญิง รวม คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ 
๒,0๕๕ ๑,๘๑๒ ๔,๘0๓ ๒0.๙๑  

 

 ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี 
  

 3.๒ การขับเคลื่อนศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 (1) ในระบบข้อมูล TPMAP ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 
จ านวนผู้ตกเกณฑ์ ๕ มิติ 

ด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู ่ ด้านการศึกษา ด้านรายได ้
ด้านการเข้าถึง
บริการภาครัฐ หมายเหต ุ

บุคคล ครัวเรือน บุคคล ครัวเรือน บุคคล ครัวเรือน บุคคล ครัวเรือน บุคคล ครัวเรือน 

0 0 0 0 ๑ ๑ ๓ ๑ ๑ ๑  
 - ที่ประชุม ศจพ. ระดับอ าเภอได้พิจารณาและได้ส่งต่อเรื่องราวไปยังหน่วยเหนือทั้งหมดแล้ว 
 - ก าหนดประชุม ศจพ.อ. ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 และน าเสนอรายงานต่อที่ประชุม ศจพ. 
 จังหวัด ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 
 (2) ในระบบ THAI QM ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 

การลงข้อมูลในระบบ 
จ านวนครัวเรือน

ทัง้หมด 
จ านวนครัวเรือน 

ที่มีอยู่จริง 
ส ารวจแล้ว 
(ครัวเรือน) 

คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ 

8,688 6,444 6,444 100.00  
                                      

/-ผลการ... 
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 -ผลการส ารวจข้อมูล จ าแนกตามหัวข้อสภาพปัญหา 

ที่ ต าบล 
ครัวเรือนที่ 
ส ารวจแลว้ 

บ้าน/ 
ที่อยู่
อาศัย 

น้ าดื่ม/ 
น้ าใช้ 

การศึกษา 
รายได้ 
และ
อาชีพ 

ความ
ปลอดภัย 

กลุ่ม
เปราะบาง 

ความเดือดร้อน
ที่ไม่สามารถ
แก้ไขได้ด้วย

ตนเอง 
1 พระงาม 1,001 981 0 0 8 0 0 5 
2 พรหมบุรี 794 786 0 0 1 0 0 0 
3 บางน้ าเช่ียว 961 954 1 1 13 1 1 8 
4 บ้านหม้อ 1,638 1,626 0 1 2 0 0 7 
5 บ้านแป้ง 625 622 0 1 8 0 0 2 
6 หัวป่า 504 499 1 0 0 0 0 0 
7 โรงช้าง 921 914 0 6 9 0 1 1 

รวม 6,444 6,382 2 9 41 1 2 23 
คิดเป็นร้อยละ  98.79 0.03 0.14 0.64 0.02 0.03 0.35 

                              ที่มา : ฐานข้อมูลระบบส ารวจข้อมูลครัวเรือนขจัดความยากจน กรมการปกครอง 

                             3.๓ การขับเคลื่อนโครงการคนสิงห์บุรี  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม กิจกรรม คลองสวย น้ าใส ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อมและกิจกรรมถนนต้นแบบ  

       - จังหวัดก าหนดมาประเมินผลการด าเนินการในพ้ืนที่ ในราวช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2565 
 

 3.4 ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มร้านค้าชุมชนต าบลหัวป่า  ที่ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทกลุ่ม
อาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี  ประจ าปี 2565 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔      เรื่องแจ้งเพื่อทราบและ/หรือปฏิบัติ 
  ๔.1 เรื่องแจ้งข้อสังเกตของคณะกรรมการการเลือกตั้ง                 
                                  - ด้วยจังหวัดสิงห์บุรีแจ้งว่า กรมการปกครองได้แจ้งข้อสังเกตของคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า ใน
การ เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564  มีกรณีผู้สมัครได้มาขอ
 พบปะชาวบ้านในวันที่มีการจัดประชุมประจ าเดือนของหมู่บ้าน และก านันผู้ใหญ่บ้านได้ให้โอกาส
 แนะน าตัวระหว่างรอการเปิดประชุม หรือก่อนการปิดประชุม ซึ่งกรณีดังกล่าวมีผู้ร้องเรียนคัดค้านว่า
 ก านันหรือ ผู้ใหญ่บ้าน มีพฤติการณ์ใช้ต าแหน่งหน้าที่กระท าการอันเป็นคุณแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง อัน
 อาจเข้าลักษณะเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2562 มาตรา 69 ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาเรื่องร้องคัดค้านดังกล่าวแล้วมี
 ข้อสังเกตว่า ควรแจ้งให้ก าชับก านันและผู้ใหญ่บ้าน  พึงหลีกเลี่ยงการอนุญาตหรือให้โอกาส ผู้สมัครมา
 กล่าวแนะน าตัวในการประชุมประจ าเดือนในการเลือกตั้งทุกประเภท 

                           4.2 เรื่องโครงการหนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งความดี ร่วมฉลอง 130 ปี แห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย 
                                  - ด้วยจังหวัดสิงห์บุรีแจ้งว่า กรมการปกครองได้ด าเนินการโครงการเนื่องในโอกาสสถาปนา 
                                 กระทรวงมหาดไทยครบ 130 ปี จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการ “130 ปี  กระทรวงมหาดไทย 
                             อยู่ที่ไหน เราใส่ใจดูแล” เพ่ือก าหนดสถานะบุคคลหรือให้สัญชาติ เพื่อสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐาน 
                             ที่พ่ึงได้จากรัฐ แก้ไขสถานะบุคคลและสัญชาติ รวมถึงจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชนเคลื่อนที่              
                             ให้กลุ่มเปาะบาง  ๒. โครงการ” รักษ์น้ า พื้นป่า ฉลอง 130 ปี แห่งการสถาปนกระทรวงมหาดไทย”  
                             โดยการสร้างฝายและปลูกป่าเพ่ือฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้อมน า 
 ศาสตร์พระราชาในการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ ซึ่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ มีบทบาทส าคัญในการ
 ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง ไปสู่การปฏิบัติ ในพ้ืนที่
 หมู่บ้านให้สัมฤทธิ์ผล และเป็นก าลังหลักในการ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ให้แก่พ่ีน้องประชาชน จึงได้            
                             จัดท า “โครงการหนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งความดี ร่วมฉลอง 130 ปี แห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย”  

                            /เพ่ือให้การ... 
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 เพ่ือให้การด าเนินการโครงการ ฯ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือ 
                            ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ด าเนินการ ดังนี้ 

                                              1. ด าเนินการจัดกิจกรรมในพ้ืนที่ทุกหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 กิจกรรม โดยมีก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  
                                      เป็นผู้น าในการด าเนินกิจกรรมร่วมกับประชาชนในหมู่บ้าน เน้นกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์และ 
                                      สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง     

 กับการแก้ไขปัญหาความยากจน ปัญหาที่อยู่อาศัย ปัญหาน้ าดื่ม ปัญหาการศึกษา ปัญหาด้านรายได้
 และการประกอบอาชีพ ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หรือปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

                                              2. รายงานผลการจัดกิจกรรมพร้อมภาพถ่าย (ก่อนด าเนินการ ขณะด าเนินการ หลังด าเนินการ)     
                                            ตามแบบที่ก าหนดให้อ าเภอทราบ ทุกวันที่ 10 ของเดือนทางไลน์กลุ่ม “หมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” 

 โดยรายงานครั้งแรก วันที่ 12 กรกฎาคม 2565  
                                       (โดยมีระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน - ธันวาคม 2565) ซึ่งอ าเภอจะต้องรวบรวม 

 รายงานจังหวัดทราบต่อไป  
                                          3. ประชาสัมพันธผ์ลการด าเนินกิจกรรมผ่านช่องทางต่างๆ  เช่น ไลน์กลุ่มต่างๆ หอกระจายข่าว  
 เป็นต้น 

         4.3. เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019      

 (โควิด-19) ตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการ  

 ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับท่ี 46)  
                       - ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี ได้

 มีค าสั่งจังหวัดสิงห์บุรี ที่ 1400/2565 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
 ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราช
 ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 46) ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
 2565 สรุปโดยสังเขป ดังนี้ 

  ข้อ 1 การผ่อนคลายข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เพ่ือให้ประชาชนสามารถ  
               ด าเนินชีวิตได้ใกล้เคียงกับสภาวะปกติยิ่งขึ้น จึงผ่อนคลายข้อก าหนดในเรื่องการสวมหน้ากากอนามัย 

 หรือหน้ากากผ้าให้เป็นการปฏิบัติโดยความสมัครใจ โดยมีข้อแนะน าให้ประชาชนทั่วไป สวมหน้ากาก
 อนามัย เมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนในสถานที่แออัดมีการรวมกลุ่มคนจ านวนมาก ไม่สามารถเว้น
 ระยะห่างได ้

  ข้อ 2 การเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เพ่ือการท างานข้ามเขตจังหวัดและเคลื่อนย้าย
 แรงงานต่างด้าว เพ่ือการท างานภายในจังหวัดสามารถด าเนินการได้ 

  ข้อ 3  ผ่อนคลายเปิดสถานที่กิจการหรือกิจกรรม ดังนี้ 
      (1) ร้านจ าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการจ าหน่ายและบริการบริโภคสุรา          
             หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ เฉพาะร้านที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความ 

 ปลอดภัยด้านสุขอนามัย(Amazing Thailand Safety and Health Administration) ในระดับ 
 SHA PLUS ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือผ่านการตรวจมาตรฐานความสะอาดปลอดภัย
 ป้องกันโรค COVID-19 รองรับสุขภาพดวีิถีใหม่ (Thai Stop Covid 2 Plus) ของกระทรวง
 สาธารณสุข หรือได้มีการด าเนินการตามมาตรการปลอดภัย ส าหรับองค์กร(COVID-Free Setting)  
 ที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดแล้วเท่านั้น และให้จ าหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่เกิน 
 24.00 น. 

 
/(2) สถานบริการ... 
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       (2) สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ  
            หรือสถานที่อ่ืนที่มีลักษณะคล้ายกัน สามารถเปิดให้บริการได้เฉพาะร้านที่ผ่านการตรวจประเมินตาม

 ตามข้อ 3(1) 
  ข้อ 4 มาตรการเฝ้าระวังเพ่ือการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรค 
      (1) กรณีการจัดกิจกรรมของบุคคลที่มีจ านวนมากกว่า 500 คน แต่ไม่เกิน 1,000 คน             

 ให้ผู้รับผิดชอบ แจ้งการจัดกิจกรรมให้นายอ าเภอทราบ เพ่ือเป็นการเฝ้าระวัง 
      (2) กรณีมากกว่า 1,000 คน แต่ไม่เกิน 2,000 คน ให้ผู้รับผิดชอบยื่นขออนุญาตจาก             

 ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี โดยมอบอ านาจให้นายอ าเภอท้องที่พิจารณาอนุญาต 
      (3) กรณีมากกว่า 2,000 คน ให้ผู้รับผิดชอบยื่นขออนุญาตต่อนายอ าเภอท้องที่ เพ่ือเสนอ 

 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรีพิจารณาอนุญาต 
            อ าเภอพรหมบุรี จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ให้

 ประชาชนในพื้นท่ีทราบ 

 ๔.๒ เรื่องจิตอาสาพระราชทาน 
   อ าเภอพรหมบุรีได้ก าหนดแผนด าเนินกิจกรรมจิตอาสาในเดือนกรกฎาคม 2565 ดังนี้ 
 

ต าบล                  วันด าเนินกิจกรรม                        หมายเหตุ 
-ต าบลบ้านหม้อ วันที่    4,15,25  กรกฎาคม 2565 
-ต าบลบางน้ าเชี่ยว วันที่  12,22,29  กรกฎาคม 2565 
-ต าบลบ้านแป้ง วันที่    8,18,23  กรกฎาคม 2565 
-ต าบลพระงาม วันที่    5,16,27  กรกฎาคม 2565 
-ต าบลโรงช้าง วันที่    9,19,26  กรกฎาคม 2565 
-ต าบลหัวป่า วันที่       11,20  กรกฎาคม 2565 
-ต าบลพรหมบุรี วันที่    7,17,28  กรกฎาคม 2565 

              - รายละเอียดสถานที่ด าเนินกิจกรรมตามคิวอาร์โค้ด ส าหรับ วัน เวลา สถานที ่ด าเนินกิจกรรม
 สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  
       

                          4.๓ เรื่องการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา 
 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งถัดไป 
   - ก าหนดการประชุมในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 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 าเดือนมิถุนายน 2565 
                  สถานการณ์การเกิดโรคทางระบาดวิทยาในจังหวัดสิงห์บุรี 5 อันดับ  
 1.โรคอุจารระร่วง  อัตราป่วย      61.99  ต่อแสนประชากร (122 คน) 
 2.โรคอาหารเป็นพิษ อัตราป่วย        8.13  ต่อแสนประชากร   (16 คน) 
             3.โรคไข้เลือดออก  อัตราป่วย        7.62  ต่อแสนประชากร   (15 คน) 

         4.โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อัตราป่วย        4.07  ต่อแสนประชากร     (8 คน) 
                      5.โรคปอดบวม  อัตราป่วย        2.54  ต่อแสนประชากร     (5 คน) 

  /5.1.2 เรื่อง... 
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       5.1.2 เรื่องสถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ 
                       สถานการณ์โรคไข้เลือดออก (ตั้งแต่วันที 1 มกราคม – 27 มิถุนายน 2565) 

 ระดับประเทศ พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จ านวน 6,646 ราย อัตราป่วย 10.04 ต่อประชากร
 แสนคน อัตราป่วยสูงสุด ภาคเหนือ รองลงมาคือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคะวันออกเฉียง
 เหนือ เสียชีวิต จ านวน 6 ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.01  พบสูงสุด  5 อันดับ 1.แม่ฮ่องสอน    
 2.ตาก 3.น่าน 4.ระนอง 5.นครปฐม  พบมากในกลุ่มอายุ 14-25 ปี (23.08%) อาชีพ นักเรียน 
 (43.43%)  

 ระดับเขตสุขภาพ เขตสุขภาพท่ี 4 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จ านวน 224 ราย อัตราป่วย 4.13 
 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 1 ราย   กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 15-24 ปี รองลงมากลุ่มอายุ 10-
 14 ปี จังหวัดสิงห์บุรี  ป่วยอันดับ 2 ของเขตสุขภาพพที่ 4    

 ระดับจังหวัด  จังหวัดสิงห์บุรี พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก  จ านวน 27 ราย อัตราป่วย 13.10 ต่อ 
 ประชากรแสนคน อ าเภอเมืองสิงห์บุรี 19 ราย อ าเภออินทร์บุรี 5 ราย อ าเภอบางระจัน 1 ราย  
 อัตราป่วย 35.5 ,9.3และ9.0 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ พบมากในกลุ่ม 15-24 ปี ร้อย 
 ละ59.26  อายุ10-14 ปี รอ้ยละ 18.52         

                 ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ร่วมด าเนินการรณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลาย ทุกวันศุกร์ อย่าง
 ต่อเนื่อง เน้นมาตรการ 3 ก เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ า 

 

    สถานการณ์โรค COVID-19  จังหวัดสิงห์บุร ีระลอกเดือน มกราคม  2565  ถึง วันที่ 3 กรกฎาคม 2565  

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

             อ าเภออินทร์บุรี 1,912 ราย      5,541 ราย       16 ราย 
             อ าเภอเมืองสิงห์บุรี 1,365 ราย      5,903 ราย      16 ราย 
             อ าเภอพรหมบุรี 1,446 ราย      2,576 ราย      7 ราย 
             อ าเภอค่ายบางระจัน 1,441 ราย      2,415 ราย      6 ราย 
             อ าเภอบางระจัน 934 ราย      3,152 ราย      9 ราย 
             อ าเภอท่าช้าง 701 ราย      866 ราย      5 ราย 

รวม 7,799 ราย      20,453 ราย      59 ราย 
 

 5.1.3 เรื่องโรคที่ต้องเฝ้าระวังในเดือน มิถุนายน 2565 
             1. โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019     
         2. โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ(ไข้หวัด,ปอดบวม) 
           3. โรคติดเชื้อทางเดินอาหาร(อุจจาระร่วง,อาหารเป็นพิษ)  
         4. โรคไข้เลือดออก 
          5. โรคมือ เท้า ปาก 
 

มติที่ประชุม        รับทราบ 
 

  ๕.2 ส านักงานเกษตรอ าเภอพรหมบุรี 
                  5.2.1 เรื่องการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565 (ข้าวนาปี และพืชอ่ืนๆ)  

                 ส านักงานเกษตรอ าเภอพรหมบุรี ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการขึ้นทะเบียนและปรับปรุง
 ทะเบียนเกษตรกร ปี 2565 ให้เป็นปัจจุบัน ส าหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ที่ปลูกข้าวตั้งแต่วันที่ 1 
 เมษายน 2565 และข้าวมีอายุ 15 วันขึ้นไป รวมถึงเกษตรกรที่ปลูกพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น สวนป่า 
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 โดยเกษตรกรที่ได้ยื่นแบบการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร กับส านักงานเกษตร
 อ าเภอพรหมบุรีเมื่อเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมาแล้ว ขณะนี้อยู่ในช่วงการตรวจสอบพ้ืนที่และบันทึก
 ข้อมูลเข้าระบบทะเบียนเกษตรกร ซึ่งคาดว่าจะก าหนดประชาคมช่วงปลายเดือน กรกฎาคม 2565 
 นี้  ขอให้รอประกาศแจ้งก าหนดการประชาคมและเข้าร่วมการประชาคมเพ่ือยืนยันข้อมูลของตนเอง 
 ส่วนเกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  ขอให้รีบด าเนินการได้ที่
 ส านักงานเกษตรอ าเภอพรหมบุรี ใน วัน และเวลาราชการ เนื่องจากขณะนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงฝนตกชุก ใน
 ราว ๆ เดือนสิงหาคม – กันยายน ซึ่ง หากเกิดอุทกภัย และมีการประกาศเขตให้การช่วยเหลือฯ 
 เกษตรกรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันก่อนเกิดภัย จะไม่เข้า
 หลักเกณฑ์ในการยื่นแบบแจ้งความประสงค์ขอรับ การช่วยเหลือด้านการเกษตร  

 เงื่อนไขหลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
  - ข้าว พืชไร่ เกษตรกรสามารถแจ้งขึ้นทะเบียน หรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้หลังจากเพาะปลูก
  พืชไปแล้ว 15 วัน จนถึงก่อนวันเก็บเกี่ยวไม่เกิน 60 วัน และต้องปรับปรุงในทุกรอบการผลิต (พ้ืนที่
  ปลูก 1 ไร่ขึ้นไป) 

- ไม้ผล ไม้ยืนต้น สวนป่า สามารถขึ้นทะเบียนได้เมื่อปลูกแล้วไม่น้อยกว่า 1 เดือน และต้องมีการ
ปรับปรุงปีละ 1 ครั้ง (พ้ืนที่ปลูก 1 ไร่ขึ้นไป) โดยสวนป่า หรือป่าเศรษฐกิจแบบสวนเฉพาะ ต้องมี
จ านวนต้นตั้งแต่ 100 ต้นขึ้นไป หากปลูกหลายชนิดรวมกันต้องแจ้งขึ้นทะเบียนในคราวเดียวกัน 

  - ผัก สมุนไพร ไม้ดอก ไม้ประดับ สามารถขึ้นทะเบียน หรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้หลังจากเพาะปลูกพืช
  ไปแล้ว 15 วัน จนถึงก่อนวันเก็บเก่ียว และต้องมีการปรับปรุงปีละ 1 ครั้ง (พ้ืนที่ปลูก 1 งานขึ้นไป) 
  - การข้ึนทะเบียน กระท่อม/กัญชง/กัญชา สามารถขึ้นทะเบียนได้ โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ 
  กระท่อม ต้องเป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ปลูกกลางแจ้ง เป็นสมุนไพร บนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 งาน

   ขึ้นไป และต้องมีจ านวนต้นไม่น้อยกว่า 20 ต้น  
  กัญชง ,กัญชา เดิมต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตผลิต (ปลูก) จากส านักงาน
  คณะกรรมการอาหารและยา และใบอนุญาตต้องไม่หมดอายุ ณ วันที่มาข้ึนทะเบียน โดยแบ่งเป็น  
  - ปลูกกลางแจ้ง เป็นสมุนไพร บนเนื้อท่ีตั้งแต่ 30 ตารางเมตรขึ้นไป และต้องมีจ านวนต้นไม่น้อยกว่า 
  6 ต้น หรือ 
  - ปลูกกลางแจ้ง เป็นพืชไร่ (เส้นใย) บนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป หรือ 
   - ปลูกในโรงเรือนถาวร เป็นสมุนไพร ขนาดตั้งแต่ 30 ตารางเมตร ขึ้นไป 
  ซึ่งในขณะนี้เกษตรกรสามารถขออนุญาตปลูกได้ โดยลงทะเบียนใน APP ปลูกกัญ แต่หลักเกณฑ์ใน 
  การขึ้นทะเบียนเกษตรกรยังไม่ชัดเจน ต้องรอแนวทางจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกครั้งหนึ่ง  

 เอกสารที่ใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
  - 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) หรือสัญญาเช่า
 ที่ดิน (กรณีเป็นที่ เช่า) ที่มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และภาพถ่ายเกษตรกรร่วมกับผู้น าชุมชน หรือ
 อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ณ แปลงที่จะข้ึนทะเบียนใหม่                                                     
        5.2.2 ประชาสัมพันธ์ “เตือนเกษตรกรเผ้าระวัง แมลงด าหนามข้าว” 
                           ส านักงานเกษตรอ าเภอพรหมบุรี ขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้เฝ้า
 ระวังการเข้าท าลายของแมลงด าหนามข้าว ซึ่งเป็นด้วงปีกแข็งท่ีมีหนามบนล าตัวเป็นจ านวนมาก 
 ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยท าลายใบข้าว โดยหนอนกัดกินภายในใบข้าว คล้ายหนอนชอนใบ  
 

/ตัวเต็มวัย... 
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 ตัวเต็มวัยกัดกินผิวใบข้าวด้านบน ท าให้เกิดเป็นรอยขูดเป็นทางสีขาวยาวขนานกับเส้นกลางใบ  
 ส่งผลให้ข้าวเจริญเติบโตไม่ดี โรคเข้าท าลายได้ง่าย ผลผลิตลดลง พบมากในฤดูฝน ท าลายข้าวได้   
 ทุกระยะ โดยเฉพาะข้าวพันธ์ กข.85 และแปลงข้าวที่เพ่ิงใส่ปุ๋ย เนื่องจากข้าวมีความอุดมสมบูรณ์ 
 ในสัปดาห์ที่ผ่านมาพบการระบาดในแปลงนาของเกษตรกร หมู่ที่ 1 ต าบลบางน้ าเชี่ยว พื้นที่
 ประมาณ 40 ไร่ อายุข้าว 20-30 วัน เกษตรกรได้ฉีด พ่นสารเคมี “ฟิโฟรนิล”และเพ่ิมสารจับใบ ซึ่ง
 ฟิโฟรนิลเป็นสารดูดซึม ที่สามารถก าจัดแมลงด าหนามได้ดี จึงขอให้เกษตรกรติดตามสถานการณ์และ
 หมั่นตรวจ แปลงนาของตนเองอย่างสม่ าเสมอ การป้องกันก าจัดก าจัดวัชพืชตระกูลหญ้า เช่น หญ้าข้าวนก
 หญ้าตีนนก ซึ่งจะเป็นที่อยู่อาศัยของแมลงด าหนามข้าวไม่ใช้ปุ๋ยไนโตรเจนมากเกินไปใช้สารเคมีฉีดพ่น
 ทางใบ ประเภทออร์กาโนฟอสเฟต คาร์บาเมต เช่น โพรฟีโนฟอส  ฟิโฟรนิล มาลาไท ออนคาร์ โบซัลแฟน   
 โดยให้ใช้สูตรชนิดน้ ามันเข้มข้น (อีสูตรอีซี) จะแทรกซึมเข้าตามรอบข้อต่อของแมลงได้ดี  
        5.2.3 รางวัลที่ได้รับจากการประกวดระดับจังหวัด 
                 ส านักงานเกษตรอ าเภอพรหมบุรี ได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดระดับจังหวัดและ
 ได้รับรางวัลในการประกวดดังนี้ 

                 1. นาแปลงใหญต่ าบลบ้านหม้อ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ในการประกวดแปลง
 ใหญด่ีเด่นระดับจังหวัด ประจ าปี 2565 โดยได้รับเงินรางวัล จ านวน 3,000 บาท พร้อมโล่ ประกาศ
 เกียรติคุณจากผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ในวนัประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 29 
 มิถุนายน 2565  
                 2. นายณัฐ พุกาธร เกษตรกรต าบลหัวป่า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ในการ 
       คัดเลือกเกษตรกรบุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจ าปี 2565  
       สาขาอาชีพ ไร่นาสวนผสม โดยได้รับประกาศนียบัตร จากส านักงานเกษตรจังหวัด 

 

มติที่ประชุม            รับทราบ      
       

                           5.3 ส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี 
       เรื่องประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ครึ่งปี) ปีภาษี 2565 
       - ด้วย ถึงก าหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ (ครึ่งปี) ปีภาษี 2565 ส าหรับผู้มีรายได้
 ตั้งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน 2565 จากการขายสินค้า ขายอาหาร กิจการบ้านเชา่ หอพัก การ
 รับเหมาก่อสร้าง กิจการขนส่ง การผลิตศาลพระภูมิ การรับซื้อของเก่า โดยสามารถยื่นผ่านทาง 
 Internet ของกรมสรรพากร ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 หากมีข้อ
 สงสัยประการใด ติดต่อสอบถามได้ที่ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขาพรหมบุรี 0-3659-9081  
 ได้ในเวลาราชการ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ      
  

 5.4 ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอพรหมบุรี 
       ๕.๔.๑ เรื่องการจัดท าสารสนเทศต าบลต้นแบบเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

                       จังหวัดสิงห์บุรี ได้คัดเลือกต าบลหัวป่า อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี เป็นตัวแทน 
ระดับจังหวัดสิงห์บุรี เข้าประกวดการจัดท าสารสนเทศต าบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ระดับเขตตรวจราชการ ประจ าปี 2565 โดยมีเกณฑ์การประกวดการจัดท าสารสนเทศต าบล
ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ 2565 จ านวน 3 ด้าน ได้แก่  
๑. การบริหารจัดการ  มีสถานที่ด าเนินการ มีอุปกรณ์เทคโนโลยี สื่อส าหรับการ 
ด าเนินงาน และมีคณะท างานขับเคลื่อน 
๒. การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดท าแผนพัฒนาระดับต าบล 
๓. การจัดท าสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  คือการปักหมุด 

/กิจกรรม... 
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กิจกรรมหรือสถานที่ส าคัญพร้อมรายละเอียด 
                  ส าหรับวัน เวลา ที่จะด าเนินการประกวด จังหวัดสิงห์บุรี จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

        ๕.๔.๒ โครงการขับเคลื่อนและขยายผลการด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
   กิจกรรมหลัก การเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนสร้างความมั่นคงฐานราก  

 กิจกรรมย่อย ต าบลมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วย “บวร” ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอพรหมบุรี จะด าเนินกิจกรรม สร้างและพัฒนาแกนน าชุมชนที่มีอิทธิทาง
ความคิด “บวร” ในระดับต าบล ทุกต าบล โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพจาก
หมู่บ้าน ต าบลละ 15 คน ด าเนินการ 2 วัน โดยวันที่ 1 เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการน้อมน าสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม  วันที่ 2 
เป็นกิจกรรมสาธิตอาชีพให้กับปราชญ์ชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย ได้มีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติอาชีพ 
โดยมีค่าวัสดุในการฝึกอาชีพให้ ต าบลละ 1,500 บาท ด าเนินการในระหว่าง เดือนกรกฎาคม 
2565 

 

มติที่ประชุม รับทราบ      
 

 ๕.๔ ส านักงานประมงอ าเภอพรหมบุรี 
        5.4.1 ฤดูปลาวางไข ่เริ่มวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม 2565 จะท าให้มีน้ าสีแดงเรียกว่า
 ฤดูน้ าแดง ขอให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ช่วยกันประชาสัมพันธ์ ห้ามจับปลาในฤดูวางไข่เด็ดขาด 
 ขอความร่วมมือให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยกันประชาสัมพันธ์ถ้าฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาท 
 ถึง 50,000 บาท และถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 
        5.4.2 การแจ้งขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงปลา ส าหรับผู้เลี้ยงปลารายใหม่ให้มาแจ้งขึ้นทะเบียนก่อน
 เพ่ือผลประโยชน์ของเกษตรกร เมื่อเกิดอุทกภัยจะสามารถยื่นขอรับการช่วยเหลือจากภาครัฐได้   
 และส่วนรายเก่าให้มาแจ้งปรับปรุงทะเบียน ประมงอ าเภอจะได้ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
 ปัจจุบันต่อไป 
 

มติที่ประชุม รับทราบ      
 

 ๕.๔ ส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอพรหมบุรี 
       ขอขอบคุณท่านนายอ าเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียน เครือข่ายและภาคี
 เครือข่ายทุกท่าน ที่สนับสนุนงานการศึกษานอกโรงเรียนของเราท าให้มีผลการประเมินในรอบปี     
 ที่ผ่านมาเป็นไปได้ด้วยดี จึงสามารถเข้ารับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
 เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ผลอย่างไม่เป็นทางการน่าจะผ่าน 
 จึงกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
 

มติที่ประชุม รับทราบ      
 

ระเบียบวาระที ่6  เรื่องข้อราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          6.1 เทศบาลต าบลบางน้ าเชี่ยว        
          -ไม่มี- 
 

มติที่ประชุม        รับทราบ 
 

 

 6.2 เทศบาลต าบลพรหมบุรี        
          -ไม่มี- 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
/6.3 องค์การ... 
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 6.3 องค์การบริหารส่วนต าบลโรงช้าง        
      - อบต.โรงช้าง ไดจ้ัดโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ก าหนดในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 
 เวลา 08.30 น. ออกถวายเทียนเข้าพรรษาเริ่มตั้งแต่วัดหัวป่า ไล่มาเรื่อยๆ จนครบ 5 วัดในพ้ืนที่ 
 อบต.โรงช้าง จึงขอประชาสัมพันธ์ หากมีคนสนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ในวันที่ 12 กรกฎาคม 
 2565 ตามก าหนดการ 
 

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 
      - ขอขอบคุณท่านนายอ าเภอพรหมบุรี และประมงอ าเภอพรหมบุรี ทีไ่ด้น ากุ้งก้ามกรามส่งมอบ
 ให้กับโรงเรียน และได้ปล่อยลงแหล่งน้ าเรียบร้อย และขอฝากประชาสัมพันธ์ ตอนนี้มีโครงการที่
 ทางโรงเรียนได้รับมอบปลาที่ประมงอ าเภอได้น ามามอบไว้ให้ ตอนนี้เยอะมากและเต็มบ่อเราจะได้ท า
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชน จะได้น าปลาไปร่วมบริจาคกับงานต่างๆ ถ้าหากผู้ใดสนใจ
 ให้ติดต่อมาท่ีโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก  
 

มติที่ประชุม        รบัทราบ 
 

         7.2 โรงเรียนบ้านแป้งวทิยา 
       - แจ้งเรื่องการจัดงานประเพณียายดอกไม้ ขอความร่วมมือให้หัวหน้าส่วนราชการ ก านัน
 ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจมาร่วมพิธีทอดผ้าป่าดอกไม้ คือการน าดอกไม้ที่บ้าน
 ของตัวเองหรือจะหาซื้อก็ได้ เช่น ดอกมะลิ ดอกดาวเรือง ดอกบัว ดอกไม้ที่มีชื่อเป็นมงคล มาร่วมกัน
 ทอดผ้าป่า ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น. ณ วัดจินดามณี จึงขอเชิญชวน 
 

มติที่ประชุม        รับทราบ 
 

         7.3 กลุ่มโรงเรียนปัญจมิตร 
                                   - ขณะนี้โรงเรียนได้เปิดท าการเรียน การสอนแบบออนไซด์ และทางโรงเรียนได้ปฏบิัติตาม 
 มาตรการการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด 
 

มติที่ประชุม        รับทราบ 
 

         7.4 กลุ่มโรงเรียนพรหมพัฒนา   
                                           -ไม่มี-   

มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

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

      นัดหมายในวันจันทร์ที ่18 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ต าบลบางน้ าเชี่ยว รับผิดชอบ
ท าความสะอาดบริเวณที่ว่าการอ าเภอ จึงขอให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน 
และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต าบลบางน้ าเชี่ยว มาพร้อมกันในวัน เวลา ดังกล่าว พร้อมทั้งให้จัดเตรียม
อุปกรณ์ในการท าความสะอาดมาด้วย(วัน/เวลาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) การแต่ง
กายขอให้แต่งกายด้วยชุดจิตอาสา (สวมหมวกและผ้าพันคอ) 

 

8.2 เรื่องชี้แจงเรื่องค่าใช้จ่ายเงินชมรมก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ 
       ยอดเงินชมรม 15,500 บาท เดือนมิถุนายน ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 

มติที่ประชุม        รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 9 เรื่องข้อราชการที่นายอ าเภอขอความร่วมมือ 
๙.๑ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (หลักคุณธรรม,หลักนิติธรรม,หลักความโปร่งใส,
หลักการมีส่วนร่วม,หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า) 

 ๙.๒ การจัดพิธีการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส             
 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565  
       - การจัดกิจกรรมจิตอาสาตามท่ีได้น าเสนอไปแล้วส่วนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติต้องรอแจ้งใหม่ 
 อีกครั้งหนึ่งให้แน่นอนว่าจะจัดกิจกรรมยังไง 
                             ๙.๓ การป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
   - รักตัว กลัวตาย ให้ปฏิบัติตัวให้เป็นไปตามธรรมชาติ เวลาไหนควรสวมหน้ากาก เวลาไหนควร 
 ท าอะไร ให้เป็นไปตามธรรมชาติไม่ต้องให้ใครมาบังคับกฎเกณฑ์ ท าเพ่ือครอบครัวและชุมชน 
 9.4 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารส านักงาน ที่ท าการ ถนน    
 ล าน้ า และสถานที่สาธารณะในท้องที่ต าบล หมู่บ้าน 
       - ขอความร่วมไม้ ร่วมมือ ทุกภาคส่วน ให้ช่วยกันดูแลที่ท าการของตัวเองให้ดี ให้มีความสะอาด 
 เป็นระเบียบเรียบร้อย พยายามปลูกฝังเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รักษาความสะอาดหรือให้มีส่วนร่วมในการ 
 ดูแลรักษาความสะอาด ให้ช่วยกันเก็บขยะใส่ถังขยะ ไม่ต้องรอคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงมาท า 
 อีกครั้ง หรือรอให้คนสั่งคนบอกก่อน ให้ท าให้เป็นธรรมชาติ ถนนล าน้ า สถานที่สาธารณะในหมู่บ้าน 
 ให้ช่วยกันดูแล ส าหรับป้ายตามที่เคยได้บอกไปแล้ว ป้ายที่ไม่ได้รับอนุญาตขอให้คณะกรรมการ 
 หมู่บ้านพิจารณาเก็บออกให้หมด 

9.5 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงของกระทรวงมหาดไทย 
      (1) ควบคุมมิให้มีการใช้กัญชา กัญชง เพ่ือสันทนาการในสถานที่ราชการของตน รวมทั้ง
สอดส่อง ดูแลข้าราชการในสังกัดมิให้มีการใช้กัญชา หรือกัญชงอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย/ระเบียบ 
ในทางท่ีอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
      (2) ควบคุมมิให้มีการจ าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มท่ีมีการผสมส่วนใดๆ ของกัญชา กัญชง และ
มิให้น าอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีการผสมส่วนใด ๆ ของกัญชา กัญชง เข้ามาบริโภคในบริเวณสถานที่
ราชการของตน 
      (3) ประชาสัมพันธ์การใช้กัญชา หรือกัญชง อย่างถูกต้องตามกฎหมาย/ระเบียบ และหลักวิชาการ
การแพทย์ ตลอดจนโทษภัยที่อาจเกิดขึ้น ผ่านช่องทางการสื่อสารในพื้นที่ ได้แก่ หอกระจายข่าว/
เสียงตามสาย วิทยุชุมชน เวทีการประชุมฯ ในโอกาสต่างๆ และสอดส่อง ดูแล การปลูกกัญชาหรือ
กัญชง ให้เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ  เช่น การแจ้งจดการปลูก  การใช้กัญชาเป็นพืชสมุนไพร    
การใช้กัญชาเป็นส่วนผสมของอาหารและเครื่องดื่ม หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งสอดส่องดูแล 

/ห้ามมิให้... 



                                               -15- 
 

ห้ามมิให้มีการจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีมีส่วนผสมของกัญชาหรือกันชงเกินมาตรฐานที่ก าหนด
อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย 

 9.6 การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยแต่เนิ่น ๆ 
       - เน้นการป้องกันเป็นหลักพร้อมที่จะรับมือกับปัญหาอุทกภัยส าหรับบุคลากรให้มีการซักซ้อม
 เตรียมเครื่องหมายเครื่องมือให้พร้อม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑๐    เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
                           10.1 การด าเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอ าเภอ  
                            ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

 
ประธานฯ         - หากไม่มีผู้ใดจะเสนอเรื่องในที่ประชุมอีก ขอขอบคุณ และขอปิดการประชุม          

     
    (ลงชื่อ)         กวิสรา ศรีชัย       ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

                                                      (นางสาวกวิสรา ศรีชัย)    
     

     
     

    (ลงชื่อ)       พีระยศ นันทแพศย์         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                                      (นายพีระยศ นันทแพศย์) 


