
 

รายงานการประชุม 
หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา  

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล  
สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ  

ครั้งที่ 8/2565 วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.  
ณ ห้องประชุมอ าเภอพรหมบุรี ชั้น 2 ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น ZOOM 

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

ผู้มาประชุม 
 

1. นายสุรสิทธิ์ จันอุทา  นายอ าเภอพรหมบุรี  
2. พ.ต.ท.หญิงพรรษา อัศวภูษิตกุล ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรพรหมบุรี (แทน) 
3. นางวราภรณ์   ผึ้งปาน  เกษตรอ าเภอพรหมบุรี  
4. นายประวิทย์   คุ้มครอง  สาธารณสุขอ าเภอพรหมบุรี 
5. นางสาวพรกนก สุขอุดม  พัฒนาการอ าเภอพรหมบุรี  
6. ร.อ.ไพบูลย์   เชตุพันธุ์  สัสดีอ าเภอพรหมบุรี 
7. นายวุฒิชัย  สุขใจ  เจ้าหน้าที่กีฬาอ าเภอพรหมบุรี 
8. นายชัยภัส   เถาว์หมอ ผู้อ านวยการโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก (แทน) 
9. นางณัฐธิดา  ดีสี  ประธานกลุ่มโรงเรียนปัญจมิตร (แทน) 
10. นายสายรุ้ง  เนื้ออ่อน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแป้งวิทยา (แทน) 
11. นายพีระยศ  นันทแพศย์ ปลัดอ าเภอ (หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง) 
12. นายณัฐวุฒิ   เรืองสม   ปลัดอ าเภอ  
13. นางสาวทัศนีย์ บุญเตปิณ ปลัดอ าเภอ    
14. นางสาวจินตนา  ทาภักดี  ปลัดอ าเภอ 
15. นางสาวปนัดดา มหัตธนวัฒนา ปลัดอ าเภอ  
16. นางสาวกวิสรา  ศรีชัย  ปลัดอ าเภอ 
17. นางสาวพรทิพย์ มั่งค่ัง  นายกเทศมนตรีต าบลพรหมบุรี (แทน) 
18.นางสาวสรินยา  กลิ่นสุคนธ์ นายกเทศมนตรีต าบลบางน้ าเชี่ยว (แทน) 
19. นายชาตรี   วชิรวัฒก ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแป้ง (แทน) 
20. พ.ต.สายชล  ม่วงศรี  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ (แทน)   
21. นายคนอง   มะกล่ าขาว นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม (แทน) 
22. นางอารีรัตน์  ด่านสุขณรงค์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโรงช้าง (แทน) 
23. นายสิริชัย  จันทร์พงษ์ ประธานชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน/ก านันต าบลพระงาม 
24. นายอนุรักษ์  เอ้ือเฟ้ือพันธุ์ ก านันต าบลพรหมบุรี  
25. นายบุญธรรม สินเขียวพงศ์ ก านันต าบลบางน้ าเชี่ยว  
26. นายอนุวัตร  ธนกิจการค้า  ก านันต าบลบ้านหม้อ   
27. นายอัศวิน  จ าสนอง  ก านันต าบลบ้านแป้ง 
28. นายมาโนจน ์ ภู่ระหงษ์ ก านันต าบลโรงช้าง 
29. นายอนันต์  ทองประทีป       ก านันต าบลหัวป่า   
30. นายไพรัตน์  พงษ์ประภา   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ต าบลบางน้ าเชี่ยว 
31. นางพัชรินทร์ งามสม  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ต าบลบางน้ าเชี่ยว                                          

32. นางสาวทัศนีย์ ปิ่นลัคนา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ต าบลบางน้ าเชี่ยว 
33. นายอรรถพล ชูรัตน์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ต าบลบางน้ าเชี่ยว 
34. นางสาวอมรรัตน์ นันทศรี  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ต าบลบางน้ าเชี่ยว    

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

ผู้ไม่มาประชุม 
   

1. นายประพันธ์  ศรีเดช  ประมงอ าเภอพรหมบุรี  (ติดราชการ) 
2. นางสาวสุภางค์ พรหมพยัคฆ์ สรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี  (ติดราชการ) 
3. น.ส.ละเมียด  โพธิ์งาม  เจ้าพนักงานที่ดินอ าเภอพรหมบุรี (ติดราชการ)       
4. นางสุชีรา  เล็กวิชัย  ท้องถิ่นอ าเภอพรหมบุรี  (ติดราชการ) 
5. นายนรินทร์  สุขทอง  ปศุสัตว์อ าเภอพรหมบุรี  (ติดราชการ) 
6. นายกีรติ  นิภากรสัมพันธ์ ปลัดอ าเภอ   (ติดราชการ) 
7. นางวิพาวรรณ์    รอดช้าง  ผอ. กศน.อ าเภอพรหมบุรี      (ติดราชการ) 
8. นางสุวด ี    เขียวสะอาด สมาชิก อบจ. เขต 1 อ าเภอพรหมบุรี (ติดราชการ) 
9. นายธรรมนูญ    อภินันทร์ สมาชิก อบจ. เขต 2 อ าเภอพรหมบุรี (ติดราชการ) 
10. ร.ต.ต.ทองแดง   เทียนศรี  สมาชิก อบจ. เขต 3 อ าเภอพรหมบุรี (ติดราชการ) 
 

/เมื่อที่...                                  
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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 9/256๕ ประจ าเดือนกันยายน 256๕  
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

เรื่องก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 
 - ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.1 แนะน าข้าราชการย้ายมาอยู่ใหม่ ๑ ท่าน คือ นางสาวเกศรา วงษ์วัฒน์ ต าแหน่งเจ้าพนักงาน
 พัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน ส านักงานพัฒนาชุมชนค่ายบางระจัน ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานพัฒนาชุมชน
 อ าเภอท่าช้าง ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอพรหมบุรี ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 
 2565 
 1.2 รัฐบาลได้เปิดให้ผู้มีคุณสมบัติลงทะเบียนตามโครงการเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ปี 2565 
 ดังนี้ 
       - วันลงทะเบียน  : วันที่ 5 กันยายน - 19 ตุลาคม 2565 
       - ลงทะเบียนได้ที ่: 
         (1) เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th 
         (2) ธนาคารกรุงไทย 
         (3) ธนาคารออมสิน 
         (4) ธ.ก.ส. 
         (5) ส านักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี (ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี) 
         (6) ที่ว่าการอ าเภอพรหมบุรี 
         (7) ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านหรือสถานที่ตามวันเวลาที่อ าเภอพรหมบุรีมีประกาศก าหนด 
        คุณสมบัติ 
         (1) มีสัญชาติไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป 
         (2) รายได้ไม่เกิน 1 แสนบาท/คน/ปี 
         (3) มีทรัพย์สินเงินฝาก สลากฯ พันธบัตร และตราสารหนี้ภาครัฐไม่เกิน 1 แสนบาท/คน 
         (4) ไม่มีบัตรเครดิต 
         (5) มีวงเงนิกู้ท่ีอยู่อาศัยไม่เกิน 1.5 ล้านบาท และ/หรือวงเงินกู้ยานพาหนะรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท 
       ข้อควรรู้ 
         (1) โครงการฯ รอบใหม่นี้ ใช้สิทธิผ่านบัตรประจ าตัวประชาชนเท่านั้น 
         (2) ผู้ได้รับสิทธิเดิมต้องลงทะเบียนเพ่ือตรวจสอบสิทธิด้วยโดยสิทธิไม่ต่อเนื่อง 
                           1.3 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการ
 จังหวัดสิงห์บุรี ได้เป็นผู้แทนของทีมงานสิงห์บุรีทุกภาคส่วนเข้ารับโล่ประกาศผลการประเมิน
 คุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
 Assessment : ITA) ของหน่วยงานต่ ากว่าระดับกรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย
 จังหวัดสิงห์บุรี มีผลการขับเคลื่อนส่งเสริมสนับสนุน ITA สูงสุดเป็นล าดับที่ 3 ของประเทศไทย คะแนน 
 95.30 ณ ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4 ส านักงาน ป.ช.ช. จังหวัดนนทบุรี 
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 1.4 ขอแสดงความยินดีกับเทศบาลต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่ง ที่ได้เข้ารับมอบ
 เกียรติบัตร รางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 Integrity  and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับผล
 การประเมิน AA และ A จากจังหวัดสิงห์บุรีและส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
 ทุจริตแห่งชาติประจ าจังหวัดสิงห์บุรี ในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 
 สิงหาคมที่ผ่านมาขอเป็นก าลังใจในการรักษามาตรฐานแห่งคุณงามความดีเช่นนี้ให้ยั่งยืนสืบไป 

1.5 ขอขอบพระคุณสภาวัฒนธรรมต าบลหัวป่า ,องค์การบริหารส่วนต าบลโรงช้าง, ชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน
ต าบลหัวป่า, องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี, วัดพรหมเทพาวาส (วัดชลอน) ตลอดจนทุกภาคส่วน  
ที่เก่ียวข้อง ที่ได้กรุณาร่วมกันจัดงาน 116 ปี ตามรอยเสด็จประพาสต้นสมเด็จพระปิยมหาราช   
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 ณ วัดพรหมเทพาวาส (วัดชลอน) อย่างพร้อมเพียงยิ่ง 
1.6 เรื่องข้อราชการจากการประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
25 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี 
 1.6.1 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
จะเสด็จมาทรงทอดถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดไผ่ด า ต าบลทองเอน อ าเภออินทร์บุรี ในวันศุกร์ที่ 28 
ตุลาคม 2565 
      1.6.2 อุทกภัย ช่วงนี้เป็นช่วงของการป้องกัน ดูจุดที่จะตั้งเครื่องสูบน้ าไว้ ดูทางหนีทีไล่เอาไว้ 
อะไรที่จะเป็นปัญหาขอให้ร่วมมือกัน ช่วยกันรีบแก้รีบท า อย่าชะล่าใจ ทั้งนี้ ส าหรับกลุ่มผู้ป่วยติด
เตียงนั้นขอให้ช่วยส ารวจ/ประสาน ให้มีการขนย้ายผู้ป่วยฯ ออกมาก่อน 
       เมื่อน้ ามาก็เป็นขั้นตอนของการให้การดูแลช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยทั้งขณะเกิดน้ าท่วม
และภายหลังน้ าท่วม 
      1.6.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ขอให้กลไกในระดับพ้ืนที่บูรณาการการท างาน
ร่วมกัน ทั้งการลด Demand หรือไม่ให้มีผู้เสพรายใหม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และลด Supply   
โดยการจับผู้ค้า เพราะปัญหายาเสพติดส่งผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 
      1.6.4 การตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจ ขอให้เน้นย้ าวินัยและความปลอดภัยในการใช้อาวุธ 
      1.6.5 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน     
(พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) ได้ให้ทุกจังหวัดเข้มงวดการสวม
หมวกนิรภัย 100% ขณะขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ ซึ่งในการนี้จังหวัดสิงห์บุรีเราได้ประกาศ
ก าหนดเป็นวาระของจังหวัดไว้ล่วงหน้าก่อนนั้นแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2565 
      1.6.6 โควิด -19 
              - เป้าหมาย : ประชาชนอยู่ร่วมกับโควิดอย่างปลอดภัยสามารถด าเนินชีวิตได้ปกติ 
              - ระดับประเทศ อัตราการติดเชื้อคือ 100 คน ติดเชื้อ 7 คน อัตราการตายอยู่ที่ 1,000 คน 
ตาย 4 คน เป็นสัดส่วนที่สูงในระดับทวีป เฉลี่ยตาย 30 ราย/วัน 
              - ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไปจะเป็น "ภาวะหลังการระบาดใหญ่" จะยังไม่ใช่ 
โรคประจ าถ่ิน 
              - ช่วงนี้จังหวัดสิงห์บุรีจ านวนการติดเชื้อมีไม่มาก แต่กลุ่ม 608 ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน     
ติดเชื้อแล้วมีจ านวนการตายมาก (อัตราการตายร้อยละ 15) ขอความร่วมมือในการรณรงค์ชักชวนกลุ่ม 
608 เข้ารับการฉีดวัคซีนให้ทั่วถึง หรือหากได้รับวัคซีนเข็ม 1 และ 2 แล้ว ขอให้มารับการฉีดวัคซีน
เข็มกระตุ้น 
      1.6.7 จังหวัดสิงห์บุรีได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว โดยด าเนินการเก็บข้อมูลครัวเรือนที่มีผู้อาศัยอยู่แล้ว 6 เดือนขึ้นไป ทั้งบ้านที่มีเลขที่
บ้านและบ้านที่ไม่มีเลขที่บ้าน ในพ้ืนที่เขตชนบทและเขตเมือง จ านวน 6 อ าเภอ 44 ต าบล 364 
หมู่บ้าน จ านวน 50,834 ครวัเรือน คิดเป็นร้อยละ 100  

/ทั้งนี้... 
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ทั้งนี ้ในส่วนของอ าเภอพรหมบุรี มีจ านวนเป้าหมายการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. 6,217 ครวัเรอืน มีผลการ
จัดเก็บข้อมูล จปฐ. 6,217 ครวัเรือนคิดเป็นร้อยละ 100 
      1.6.8 โครงการแสงน าใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ  
               - เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง โดยให้ประชาชนทั้งประเทศออกก าลัง
กายอย่างง่ายๆ และเพ่ือให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง วิธีการป้องกันและการเข้าถึงการรักษาให้กับ
ประชาชนทั้งประเทศ ลดอัตราความพิการและเสียชีวิต 
               - เป้าหมาย ระดับประเทศ 100,000 คน จังหวัดสิงห์บุรี 650 หรือ 1,000 คน 
               - สถานที่จัดงาน : ถนนเฉลิมพระเกียรติหน้าองค์พระใหญ่ วัดพิกุลทอง อ าเภอท่าช้าง 
               - วันเวลา : วันพธุที่ 26 ตุลาคม 2565 ปล่อยตัวเวลา 05.45 น.  
               - ประเภทกิจกรรม : เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพระยะทางไม่เกิน 5 กม. 
      1.6.9 จังหวัดสิงห์บุรีร่วมกับทุกภาคส่วนขอเชิญร่วมพิธีท าบุญครบรอบการก่อตั้งจังหวัดสิงห์บุรี
ประจ าปี 2565 ดังนี้ 
               (1) วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 
เวลา  08.30 น.  พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5       
ณ บริเวณพิธีฯ หน้าศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังเก่า) อาคาร 3 ชั้น 
เวลา 16.00 น.  พิธีเจริญพระพุทธมนต์เสริมสิริมงคลและอุทิศให้บรรพบุรุษ ณ บริเวณวัดหน้าพระธาตุ 
ต าบลจักรสีห์ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี 
               (2) วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 
เวลา 06.30 น. พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 126 รูป และพิธีบ าเพ็ญกุศลบรรพบุรุษ          
ณ บริเวณพิธีวัดหน้าพระธาตุฯ ต าบลจักรสีห์ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี  
เวลา 09.00 น. พิธีบวงสรวงฯ 
      1.6.10 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี ก าหนดจัด “คาราวานพาณิชย์ลดราคา” เพ่ือ
จ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพในพ้ืนที่ 280 จุด วันละ 8 จุด ทั่วทั้งจังหวัด 
ระยะเวลา 60 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน - 28 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. - 15.00 น.  
ซึ่งจะได้แจ้งวันเวลา และสถานที่ส าหรับในแต่ละพ้ืนที่อ าเภอ ให้ทราบในโอกาสต่อไป 
     1.6.11 จังหวัดสิงห์บุรี ได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที ่38 “สิงห์บุรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 18 - 27 พฤศจิกายน 2565 และ
การ  แข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที ่5 “เมืองสิงห์เกมส์” ระหว่างวันที่ 2 - 6 ธันวาคม 2565 
รอบคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาระดับภาค 2 (14 จังหวัด) เพ่ือคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (พ.ศ.2565) และกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งท่ี 5 (พ.ศ. 2566) ณ จังหวัด
นครสวรรค์ในราวเดือนมกราคม 2566 ต่อไป ขอความร่วมมือในการร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการ
ต้อนรับนักกีฬาและผู้ชมที่มาเยือนจังหวัดสิงห์บุรี ทั้งนี้ สมาคมกีฬาชาติจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดท าเสื้อที่ระลึก 
“สิงห์บุรีเกมส์” จ าหน่ายในราคาเพียงตัวละ 200 บาท ขนาด 3XL ขึ้นไป ตัวละ 220 บาท ด้วย 
ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์  08-8279-1390 หรือท่ีเจ้าหน้าที่พล
ศึกษาประจ าอ าเภอพรหมบุรี (คุณวุฒิชัย สุขใจ)  หมายเลขโทรศัพท์ 08-2239-9355 ได้ตั้งแต่
บัดนี้เป็นต้นไป     

 

มติที่ประชุม        รับทราบ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 ระเบียบวาระท่ี 2       เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 สามารถ 
                                                            เปิดดูได้ ทางเว็บไซต์ www. phromburi.com หรือ ทางคิวอาร์โค้ดด้านซ้ายมือ 

 
 
 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม        รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2565 
 

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

จ านวนผู้สมัครยกมา 
(ราย) 

จ านวนผู้สมัคร 
๑-๑0 สิงหาคม ๒๕๖๕ 

รวมทั้งสิ้น 
(ราย) 

คิดเป็นร้อยละ 

4,166 143 ๔,309 ๑8.78 
  
       (2) ข้อมูลจ านวนจิตอาสาพระราชทานที่มีภูมิล าเนาอยู่ในท้องที่อ าเภอพรหมบุรี 

ชาย หญิง รวม คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ 
๒,155 2,838 ๔,938 ๒1.72  

 

 ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดสิงห์บุร ี
 

       (3) ขอขอบพระคุณสถานศึกษา 4 แห่ง ที่ได้กรุณารณรงค์เชิญชวนบุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียนในสังกัดสมัครเป็นจิตอาสาพระราชทาน รอบการสมัครวันที่ 1 - 10 สิงหาคม 2565 ได้
เป็นจ านวนมากถึง 142 คน ท าให้ยอดจ านวนผู้สมัครของศูนย์อ านวยการจิตอาสาพระราชทาน
อ าเภอพรหมบุรี (ศอ.จสอ.พระราชทาน อ าเภอพรหมบุรี) เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 18.78 ดังนี้ 

 

สถานศึกษา/ผู้บริหาร 
ส่งใบสมัคร 

(ราย) 
รับสมัครได้ 

(ราย) 
หมายเหตุ 

โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี 
(ผอ.ประภา พวงดอกไม้) 

72 61 
 

โรงเรียนวัดประสาท 
(ผอ.ประภาพวงดอกไม้ รักษาการ) 

35 19 
 

โรงเรียนวัดตราชู 
(ผอ.สมชาย ดีสี) 

38 34 
 

โรงเรียนวัดหลวง 
(ผอ.ไพศาล จูฑะพันธุ์) 

30 28 
 

  

 3.2 การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ  
เศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของอ าเภอพรหมบุรี 

       (1) ในระบบ TP MAP ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565 
 

ครัวเรือน 
เป้าหมาย 

ครัวเรือน
เป้าหมาย
ที่ส ารวจ

จริง 

มิติด้าน
สุขภาพ 

มิติด้าน
ความ
เป็นอยู่ 

มิติด้าน
การศึกษา 

มิติด้าน
รายได้ 

มิติด้าน
เข้าถึง
บริการ
ภาครัฐ 

รวม
จ านวน
ที่บันทึก
ได้ใน
ระบบ 

ร้อยละ
ของการ
บันทึก
การให้
การ

ช่วยเหลือ ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน 

57 74 13 4 54 2 2 74 100 
  

 ที่มา : ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี 
/(2) ในระบบ... 
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 (2) ในระบบ THAI QM ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2565 

ต าบล 
จ านวน

ครัวเรือนที่
ส ารวจ 

จ านวน
ครัวเรือนที่

ประสบ
ปัญหา 

จ านวน
ปัญหา 

จ านวน
การแก้ไข
ปัญหา 

ปัญหาที่ยัง
ไม่ได้รับ
การแก้ไข 

หมายเหตุ 

พระงาม 1,001 12 22 20 2  
พรหมบุรี 794 2 4 4 0  

บางน้ าเชี่ยว 961 19 30 28 2  
บ้านหม้อ 1,638 11 11 10 1  
บ้านแป้ง 625 9 22 22 0  
หัวป่า 504 1 1 1 0  
โรงช้าง 921 9 22 22 0  
รวม 6,444 63 112 107 5  

คิดเป็นร้อยละ   95.44 4.46  
 ที่มา : ที่ท าการปกครองอ าเภอพรหมบุรี 

 

มติที่ประชุม        รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔      เรื่องแจ้งเพื่อทราบและ/หรือปฏิบัติ 
                  4.1 เรื่องการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ 
       ด้วยจังหวัดสิงห์บุรี โดยศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสิงห์บุรีได้ออกประกาศ
 จังหวัดสิงห์บุรี เรื่องให้สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นวาระของจังหวัดสิงห์บุรี เพ่ือให้ท่าน
 แจ้งก าชับข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างทีด่ีในการปฏิบัติตามกฎหมาย นั้น 

 ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสิงห์บุรีได้เข้าร่วมรับฟังและติดตามการประชุม
 คณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 
 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
 กระทรวงมหาดไทย (พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา) เป็นประธาน ซึ่งมีมติเห็นชอบให้มีการรณรงค์สวม
 หมวกนิรภัย 100  เปอร์เซ็นตท์ั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มรณรงค์ครั้งแรกในวันที่ 21 สิงหาคม 
 2565 เป็นต้นไป ดังนั้น เพ่ือให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสิงห์บุรีเป็นไปอย่างมี
 ประสิทธิภาพ อ าเภอพรหมบุรีจึงขอให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ 
 แจ้งข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ด าเนินการขับเคลื่อนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และขอความร่วมมือ
 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีด าเนินการด้วย                             

 

 ๔.2 เรื่องจิตอาสาพระราชทาน 
   อ าเภอพรหมบุรีได้ก าหนดแผนด าเนินกิจกรรมจิตอาสาในเดือนกันยายน 2565 ดังนี้ 

ต าบล                  วันด าเนินกิจกรรม                        หมายเหตุ 
-ต าบลบ้านหม้อ วันที่    5,13,22  กันยายน 2565 
-ต าบลบางน้ าเชี่ยว วันที่  12,20,28  กันยายน 2565 
-ต าบลบ้านแป้ง วันที่    8,16,21  กันยายน 2565 
-ต าบลพระงาม วันที่    6,10,27  กันยายน 2565 
-ต าบลโรงช้าง วันที่    9,17,23  กันยายน 2565 
-ต าบลหัวป่า วันที่       14,19  กันยายน 2565 
-ต าบลพรหมบุรี วันที่    7,15,24  กันยายน 2565 

        /-รายละเอียด...     
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       - รายละเอียดสถานที่ด าเนินกิจกรรมตามคิวอาร์โค้ดส าหรับ วัน เวลา สถานที่ด าเนินกิจกรรม
 สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  
        

                           4.3 เรื่องขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต 
       - เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี ก าหนดออกรับ 
 บริจาคโลหิต ณ หอประชุมอ าเภอพรหมบุรี ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. 
 (รถเคลื่อนที่ - รถใหญ่) จึงขอเชิญชวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนผู้มีจิตอันเป็นกุศล 
 ร่วมบริจาคโลหิตโดยพร้อมเพรียงกัน ส าหรับก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ขอความร่วมมือจัดหาผู้ร่วม 
                             บริจาคโลหิตอย่างน้อยหมู่บ้านละ 3 คน 

 

 4.4 เรื่องการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา 
 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งถัดไป 
     - ก าหนดการประชุมในวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 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 าเดือน สิงหาคม 2565 
 สถานการณ์การเกิดโรคทางระบาดวิทยาในจังหวัดสิงห์บุรี 5 อันดับ  
  1. โรคอุจารระร่วง   อัตราป่วย      54.37  ต่อแสนประชากร (107 คน) 
 2. โรคมือ เท้า ปาก  อัตราป่วย      14.47  ต่อแสนประชากร (29 คน) 
             3. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อัตราป่วย        8.13  ต่อแสนประชากร (16 คน) 

         4. โรคปอดบวม   อัตราป่วย        6.10  ต่อแสนประชากร (12 คน) 
                             5. โรคอาหารเป็นพิษ  อัตราป่วย        4.07  ต่อแสนประชากร (8 คน) 
               5.2.2 เรื่องสถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ 

             สถานการณ์โรคไข้เลือดออก (ตั้งแต่วันที 1 มกราคม – 16 สิงหาคม 2565) 
 ระดับประเทศ พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จ านวน 17,412 ราย อัตราป่วย 26.22 ต่อประชากร
 แสนคน อัตราป่วยสูงสุด ภาคเหนือ รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ พบ
 สูงสุด 5 อันดับ 1.แม่ฮ่องสอน 2.ตาก 3.เชียงใหม่ 4.น่าน 5.ศรีษะเกษ พบมากในกลุ่มอายุ 14-25 
 ปี (23.40%) อาชีพ นักเรียน (43.90%) เสียชีวิต 14 ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.14   

 ระดับเขตสุขภาพ เขตสุขภาพท่ี 4   พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จ านวน 460ราย  อัตราป่วย 8.48
 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 อย่างต่อเนื่อง   
 เน้นมาตรการ 3 ก เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ า 

/สถานการณ์... 



                                                   -9- 
 

            สถานการณ์โรค COVID-19  จังหวัดสิงห์บุร ีระลอกเดือน มกราคม  2565   ถึง วันที่ 28  สิงหาคม 2565  

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

อ าเภอเมืองสิงห์บุรี 1,402 ราย 9,783 ราย 28 ราย 

อ าเภออินทร์บุรี 1,920 ราย 8,820 ราย 28 ราย 

อ าเภอพรหมบุร ี 1,452 ราย 3,947 ราย 12 ราย 

อ าเภอค่ายบางระจนั 1,447 ราย 3,465 ราย 9 ราย 

อ าเภอบางระจัน 941 ราย 5,133 ราย 12 ราย 

อ าเภอท่าช้าง 710 ราย 1,369 ราย 10 ราย 

รวม 7,872 ราย 32,517 ราย 99 ราย 

 5.2.3 เรื่องโรคที่ต้องเฝ้าระวังในเดือน กันยายน  2565 
                1. โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19          
         2. โรคมือเท้าปาก 
              3. โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ(โรคหวัด,โรคปอกบวม)  
         4. โรคติดเชื้อทางเดินอาหาร(โรคอุจจาระร่วง) 
                       5. โรคไข้เลือดออก            
                  6. โรคฝีดาษวานร 
 

มติที่ประชุม        รับทราบ 
 

 5.2 ส านักงานเกษตรอ าเภอพรหมบุรี 
 5.2.1. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช 
 ในเดือนกันยายน 2565 นี้ มีฝนตกชุก และเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ าเพ่ิมข้ึน อาจท าให้เกิด
 อุทกภัยในพ้ืนที่อ าเภอพรหมบุรี ซึ่งจะส่งผลเสียหายต่อพ้ืนที่การเกษตรของเกษตรกรได้ ส านักงาน
 เกษตรอ าเภอพรหมบุรี จึงขอแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
 ผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
 ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕62 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความ
 ช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2564 ดังนี้ 
 1. เกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ  
      1.1 เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนกับหน่วยงานที่ก ากับดูแล    
  แต่ละด้าน (เกษตร ประมง ปศุสัตว์) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนเกิดภัยพิบัติแล้วเท่านั้น 
         1.2 มีพ้ืนที่เสียหายสิ้นเชิงอยู่ในพื้นท่ีประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
         1.3 ความเสียหาย = พืชตายหรือเสียหายจนไม่สามารถฟ้ืนฟูหรือเยียวยาให้กลับสู่สภาพเดิม 
  2. อัตราการช่วยเหลือด้านพืช ต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนกับส านักงานเกษตร 
  อ าเภอ ก่อนเกิดภัยพิบัติแล้วเท่านั้น การเบิกจ่ายให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตรา 
  ดังต่อไปนี้  

/กรณี... 
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          กรณีพ้ืนที่ท าการเพาะปลูกมีพืชตายหรือเสียหายจนไม่สามารถฟ้ืนฟูหรือเยียวยาให้กลับสู่สภาพ 
  เดมิได้อีก ให้ช่วยเหลือตามจ านวนพ้ืนที่เพาะปลูกที่เสียหายจริง ไม่เกินครัวเรือนละ ๓๐ ไร่ ในอัตรา 
  ดังนี้ 
 - ข้าว     ไร่ละ ๑,๓๔๐ บาท 
 - พืชไร่และพืชผัก    ไร่ละ 1,980 บาท 

- ไม้ผลไม้ยืนต้น และอ่ืนๆ  ไร่ละ ๔,๐๔๘ บาท 

   3. ขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือ 
        3.1 เมื่อเกิดภัย เกษตรกรผู้ประสบภัยด้านการเกษตร แจ้งพ้ืนที่ประสบภัยให้กับผู้น าชุมชนทราบ  
   เพ่ือประมวลผล/คาดการณ์พ้ืนที่เสียหายในระดับหมู่บ้าน  
            3.2 ผู้น าชุมชน แจ้งพ้ืนที่ประสบภัยให้กับเกษตรต าบลทราบ และร่วมกันส ารวจพ้ืนที่ประสบภัย 
   เบื้องต้น เพ่ือประมวลผล/คาดการณ์พ้ืนที่เสียหายในระดับต าบล 
            3.3 ส านักงานเกษตรอ าเภอ รายงานพ้ืนที่ประสบภัยให้อ าเภอทราบ และอ าเภอรายงานจังหวัด เพ่ือ
   ประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย (ประกาศฉบับที่ 1) 
        3.4 เมื่อจังหวัดประกาศเขตพ้ืนที่ให้ความช่วยเหลือ (ประกาศฉบับที่ 2) ส านักงานเกษตรอ าเภอจะ 
   ประกาศให้เกษตรกรผู้ประสบภัยด้านการเกษตร ที่อยู่ในพ้ืนที่ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือ ยื่นแบบ 
   ขอรับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านพืช (กษ.01) พร้อมเอกสาร ดังนี้ 
   1. เอกสารสิทธิ์ที่ดิน (ส าเนาโฉนดหรือสัญญาเช่าที่ดิน ที่สมบูรณ์) 
   2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
   3. ส าเนาบัตรประชาชน 
   4. ภาพถ่ายพ้ืนที่เสียหาย (ที่มีผู้แจ้ง และผู้น าชุมชน) 
        3.5 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายระดับหมู่บ้าน เพ่ือตรวจสอบเอกสาร และลงพ้ืนที่
   ตรวจสอบความเสียหายจริง 
        3.6 ส านักงานเกษตรอ าเภอ บันทึกเข้าระบบภัยธรรมชาติ และตรวจสอบความถูกต้อง   
        3.7 ติดประกาศในชุมชน เป็นเวลา 3 วัน และประชาคมเพ่ือรับรองข้อมูลพ้ืนที่เสียหาย 
        3.8 อ าเภอจัดประชุม กชภอ. เพ่ือพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ภายในวงเงิน 500,000 บาท หาก 
   เกินกว่านี้ ให้จังหวัด/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ให้การช่วยเหลือ  
 5.2.1 การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565 (ข้าวนาปี และพืชอ่ืนๆ)  

                ส านักงานเกษตรอ าเภอพรหมบุรี ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน
 เกษตรกร ปี 2565 ให้เป็นปัจจุบัน ส าหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เมื่อข้าวมีอายุ 15 วันขึ้นไป ให้มา
 ขึ้นทะเบียน (รวมถึงนาปีต่อเนื่อง) และเกษตรกรที่ปลูกพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น สวนป่า ให้มาปรับปรุง
 ทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน (ส านักงานเกษตรอ าเภอพรหมบุรี ได้แจ้งรายชื่อเกษตรกรที่ยังไม่ได้ปรับปรุง
 ทะเบียนให้กับผู้ใหญ่บ้านทราบแล้ว หากท่านใดยังไม่ได้รับรายชื่อฯ ให้ประสานเกษตรต าบลที่
 รับผิดชอบ) 

         ส าหรับเกษตรกรที่ได้ยื่นแบบการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร กับส านักงาน
 เกษตรอ าเภอพรหมบุรีเมื่อเดือนสิงหาคม ขณะนี้อยู่ในช่วงการตรวจสอบและบันทึกข้อมูล เข้า
 ระบบทะเบียนเกษตรกร และจะก าหนดประชาคมเพ่ือรับรองข้อมูลของตนเอง ในช่วงเดือน
 กันยายนนี้  ส่วนเกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรขอให้รีบ
 ด าเนินการได้ที่ส านักงานเกษตรอ าเภอพรหมบุรี ในวันและเวลาราชการ เนื่องจากขณะนี้มีฝน
 ตกชุก หากเกิดอุทกภัย และมีการประกาศเขตให้การช่วยเหลือฯ เกษตรกรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน
 และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันก่อนเกิดภัย จะไม่เข้าหลักเกณฑ์ 

/เงื่อนไขหลัก... 
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 เงื่อนไขหลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนและปรับปรงุทะเบียนเกษตรกร 
        - ข้าว พืชไร่ เกษตรกรสามารถแจ้งขึ้นทะเบียน หรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้หลังจากเพาะปลูก
  พืชไปแล้ว 15 วัน จนถึงก่อนวันเก็บเก่ียวไม่เกิน 60 วัน และต้องปรับปรุงในทุกรอบการ  
  ผลิต (พ้ืนที่ปลูก 1 ไร่ขึ้นไป) 
  - ไม้ผล ไม้ยืนต้น สวนป่า สามารถข้ึนทะเบียนได้เมื่อปลูกแล้วไม่น้อยกว่า 1 เดือน และต้องมีการ 
  ปรับปรุงปีละ 1 ครั้ง (พ้ืนที่ปลูก 1 ไร่ขึ้นไป) โดยสวนป่า หรือป่าเศรษฐกิจแบบสวนเฉพาะ                                                             

  ต้องมีจ านวนต้น ตั้งแต่ 100 ต้นขึ้นไป หากปลูกหลายชนิดรวมกันต้องแจ้งขึ้นทะเบียนในคราว 
  เดียวกัน 
  - ผัก สมุนไพร ไม้ดอก ไม้ประดับ สามารถขึ้นทะเบียน หรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้หลังจาก 
  เพาะปลูกพืชไปแล้ว 15 วัน จนถึงก่อนวันเก็บเกี่ยว และต้องมีการปรับปรุงปีละ 1 ครั้ง (พ้ืนที่ปลูก 
  1 งานขึ้นไป) 
 เอกสารที่ใชป้ระกอบการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
 - 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
 อาสาสมัครเกษตร หมู่บ้าน ณ แปลงที่จะข้ึนทะเบียนใหม่ 
 5.2.3 ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด 
        ตามที่จังหวัดสิงห์บุรี ได้ด าเนินการประกวดวิสาหกิจชุมชนเพ่ือคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่
 มี การบริหารจัดการที่ดี มีแนวโน้มการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นต้นแบบแก่วิสาหกิจชุมชนอ่ืน ในการ
 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการกระตุ้นและพัฒนาประสิทธิภาพการประกอบการวิสาหกิจชุมชนให้เกิด
 ความมั่นคง ซึ่งอ าเภอพรหมบุรี ได้ส่งวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาตราชู ต าบลบ้านหม้อ เข้าร่วมการ
 ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดนั้น  

        บัดนี้คณะท างานการประกวดวิสาหกิจชุมขนดีเด่นระดับจังหวัด ได้ด าเนินการคัดเลือก
 วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการประกวด ดังนี้ 

  1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนข้าวปลอดสารพิษบ้านดอนตะโหนด  
 ต าบลโพทะเล อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 

 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาตราชู 
 ต าบลบ้านหม้อ อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนต้นกล้าต าบลพักทัน 
 ต าบลพักทัน อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 

 4. รางวัลชมเชย จ านวน 3 รางวัล ได้แก่ 
        4.1 วิสาหกิจชุมชนพัฒนาคุณภาพชีวิตสิงห์บุรี 
        ต าบลถอนสมอ อ าเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 
       4.2 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงแพะต าบลห้วยชัน 

        ต าบลห้วยชัน อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
       4.3. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มดอกไม้จันทน์ – พวงหรีด 
        ต าบลจักรสีห์ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
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  5.3 ส านักงานกีฬาอ าเภอพรหมบุรี 
        เรื่องประชาสัมพันธ์การจ าหน่ายเสื้อที่ระลึกการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38  
  “สิงห์บุรีเกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาระดับภาค 2 
        - ตามท่ีหนังสืออ้างถึง จังหวัดสิงห์บุรีได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพ
 จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “สิงห์บุรีเกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาระดับ
 ภาค 2 ระหว่างวันที่ 18 – 27 พฤศจิกายน 2565 และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “เมืองสิงห์
 เกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาระดับภาค 2 ระหว่างวันที่ 2 – 6 ธันวาคม 2565 โดยทาง
 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสิงห์บุรี ในฐานะฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ได้แบ่งการจัดการแข่งขันไปตามสนาม
 กีฬาทั่วทุกอ าเภอในจังหวัดสิงห์บุรี เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาดังกล่าว โดยสมาคมกีฬา
 แห่งจังหวัด สิงห์บุรี ไดจ้ัดท าเสื้อที่ระลึก “สิงห์บุรีเกมส์” จ าหน่ายให้กับหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ 
 และประชาชนทั่วไปที่สนใจ อ าเภอพรหมบุรี ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่าน  และเจ้าหน้าที่ที่สนใจโปรด
 สั่งซื้อเสื้อที่ระลึก “สิงห์บุรีเกมส์” เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์การแข่งขันฯ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
 การจัดการแข่งขัน กีฬาในครั้งนี้ โดยสามารถสั่งจองเสื้อ และสอบถามข้อมูลด้านอื่นๆ กับทาง
 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสิงห์บุรีโทร 08-4596-8509 หรือตามคิวอาร์โค้ดที่แนบมาพร้อมนี้ 

มติที่ประชุม รับทราบ      
      

 5.4 ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอพรหมบุรี 
      5.4.1 เรื่องประชาสัมพันธ์ “งานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจ าปี 2565” 
 ซึ่งจังหวัดสิงห์บุรีก าหนดจัดกิจกรรม ในวันจันทร์ท่ี 19 กันยายน 2565 ณ หอประชุม
 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส อ าเภอเมืองสิงห์บุรี  ซึ่งทางอ าเภอพรหมบุรี ได้เข้าร่วมการจัด
 กิจกรรมในคร้ังนี้ด้วย 
      5.4.2 เร่ืองขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมท าบุญทอดผ้าป่าออนไลน์กองทุนแม่ของแผ่นดิน
 จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งรายละเอียดได้ส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มแล้วในเบื้องต้น หากท่านใดสนใจ   
 ท่ี จะร่วมท าบุญทอดผ้าป่าฯ เพื่อสมทบบัญชีเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน สามารถ 
 ร่วมท าบุญได้ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ      
 

 5.5 ส านักงานสัสดีอ าเภอพรหมบุรี 
       ขอประชาสัมพันธ์การคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ โดยวิธีร้องขอ
 กรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์ประจ าปี พ.ศ. 2566 ทางผู้บัญชาการทหารบก มีนโยบายพัฒนาการ
 ตรวจเลือกทหารกองเกินเพ่ือมุ่งพัฒนาไปสู่ระบบทหารกองประจ าการอาสาสมัครผู้แทนทหาร เพ่ือให้
 เป็นรูปธรรมในอนาคตจึงได้อนุมัติให้มีการรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ
 โดยวิธีร้องขอกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์ คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นทหารกองเกินที่มีอายุ 18 ปี
 บริบูรณ์ ซึ่งเป็นผู้ไม่เคยถูกเรียกเข้ากองทหารประจ าการ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ      
 

ระเบียบวาระที ่6  เรื่องข้อราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          6.1 เทศบาลต าบลบางน้ าเชี่ยว        
                -จุดเสี่ยงมี 5 จุด แต่ละจุดเสี่ยงได้ด าเนินการอุดเรียบร้อยแล้ว 
 

มติที่ประชุม        รับทราบ 
 

/6.2 เทศบาล... 
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 6.2 เทศบาลต าบลพรหมบุรี        
                -ได้ตั้งเครื่องสูบน้ า ขนาด 12 นิ้ว จ านวน 3 จดุ ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2565 
 จุดที่ 1 บริเวณศาลาแม่บ้าน หมู่ที่ 1 
 จุดที่ 2 บริเวณซอยกลางตลาดปากบาง หมู่ที่ 1 
 จุดที่ 3 บริเวณซอยเจดีย์เก่า หมู่ที่ 3 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 6.3 องค์การบริหารส่วนต าบลโรงช้าง 
         -มีการก่อสร้างเข่ือน 2 แห่ง หมู่ที่ 3, 4 ต าโรงช้าง ได้ด าเนินการตอกเสาเข็มแล้ว 
  

มติที่ประชุม        รับทราบ 
 

 6.4 องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม        
      -หมู่ที่ 5 วัดประสาท ได้ด าเนินการเสริมคันดินมีระยะทาง 30 เมตร และหน้าวัดทุ่งได้
 ด าเนินการตอกเสาเข็มเรียบร้อยแล้ว 
 

มติที่ประชุม        รับทราบ 
         

 6.5 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ        
                -พ้ืนที่เสี่ยงมี 6 หมู่ จ านวนจุดเสี่ยง 4 จุด ได้ด าเนินการป้องกันเรียบแล้วทั้ง 4 จุด 
 

มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

          6.6 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแป้ง        
           -ไม่มี- 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที ่7         เรื่องข้อราชการของสถาบันการศึกษา 
                            7.1 โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก 
                                                 -ไม่มี- 
 

มติที่ประชุม        รบัทราบ 
 

                           7.1 โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา 
           -ไม่มี- 
 

มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

          7.3 กลุ่มโรงเรียนปัญจมิตร 
       -นโยบายของจังหวัดสิงห์บุรีที่ให้สวมหมวกนิรภัย 100% ทางโรงเรียนวัดอัมพวันได้ด าเนินการ
 ส่งเสริมกิจกรรมให้ครู นักเรยีน และผู้ปกครองสวมหมวกนิรภัย 100% ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สถานี
 ต ารวจฝ่ายงานจราจรที่ให้การสนับสนุนและให้ความรู้กับทางโรงเรียนวัดอัมพวัน และทางโรงเรียนจะ
 ได้ส่งเสริมนโยบายนี้ต่อไป 
 

มติที่ประชุม        รับทราบ     
 

         7.4 กลุ่มโรงเรียนพรหมพัฒนา 
  

มติที่ประชุม             รับทราบ 
/ระเบียบ... 



-14- 
 

ระเบียบวาระที ่8         เรื่องข้อราชการของชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านอ าเภอพรหมบุรี 
                   ๘.๑ เรื่องจิตอาสาพัฒนาที่ว่าการอ าเภอ  
                                                        นัดหมายในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ต าบลพระงาม รับผิดชอบ
 ท าความสะอาดบริเวณที่ว่าการอ าเภอ จึงขอให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน 
 และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต าบลพระงาม มาพร้อมกันในวัน เวลา ดังกล่าว พร้อมทั้งให้จัดเตรียมอุปกรณ์
 ในการท าความสะอาดมาด้วย(วัน/เวลาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) การแต่งกาย
 ขอให้แต่งกายด้วยชุดจิตอาสา (สวมหมวกและผ้าพันคอ) 

8.2 เรื่องรายรับ-รายจ่าย ของชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านฯ ประจ าเดือนสิงหาคม 2565 
      - ยอดเงินชมรม 15,700 บาท เดือนกรกฎาคมไม่มีค่าใช้จ่าย 

     - ค่าใช้จ่ายในงานวันก านันผู้ใหญ่บ้าน เป็นเงินจ านวน 25,565 บาท  
ชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน ได้รับเงินอุดหนุนจากทาง สส. เป็นเงินจ านวน 5,000 บาท และทางชมรมฯ
ได้น าเงินจ านวนนี้เข้าบัญชีชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านแล้ว 

                                           

มติที่ประชุม        รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 9 เรื่องข้อราชการที่นายอ าเภอขอความร่วมมือ 
 ๙.๑ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (หลักคุณธรรม, หลักนิติธรรม, หลักความโปร่งใส
,  หลักการมีส่วนร่วม, หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า) 
      -ขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนให้ปฏิบัติตามกันอย่างเต็มที่ 
  ๙.๒ การเตรียมความพร้อมในการป้องกัน และการประสานความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือ 
 ประชาชนเมื่อเกิดอุทุกภัย 
                                 -ได้รับข้อมูลจากท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 6 แห่ง, ฝ่ายความมั่นคง, ปภ. 
 จังหวัดสิงห์บุรี ปลัดอาวุโส รวมถึงท่านก านัน ผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ ท าให้ได้ทราบว่าปีนี้เราท าหน้าที่ 
 อย่างเต็มที่ โดยมีการป้องกันแต่เนิ่นๆ ถือว่าดีมาก ขอให้มีความร่วมไมร้่วมมือกันอย่างเต็มที่ 
 ขอให้เน้นการแจ้งเตือนภัยให้กับพ่ีน้องประชาชนได้รับรู้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงประเด็น 
 และทันเวลา 
 ๙.๓ การลงทะเบียนโครงการเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ปี 2565 ในวันที่ 5 กันยายน ถึง 19  
 ตุลาคม 2565 
      -ยึดหลักให้พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกท่ีสุด โดยไมต่้องเคลื่อนย้ายเดินทางออกจาก 
 หมู่บ้าน ให้เสร็จสิ้นที่หมู่บ้านก็จะเป็นการสะดวกและการประหยัดของพ่ีน้องของประชาชน 

9.4 โครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งความดี ร่วมฉลอง 130 ปี แห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย 
(ภารกิจ : ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านจัด
กิจกรรม บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข เฉลิมฉลองในโอกาสดังกล่าว ตามบริบทของพ้ืนที่ อย่างน้อยหมู่บ้าน
ละ 1 กิจกรรม อาทิ กิจกรรมที่เก่ียวกับการแก้ไขปัญหาความยากจน, ปัญหาที่อยู่อาศัย, ปัญหาน้ าไม่
มีใช้ ปัญหาการศึกษา ปัญหาด้านรายได้และการประกอบอาชีพ กิจกรรมด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินการรณรงค์ลดละเลิกอบายมุข การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือกิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อม 
9.5 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภาคปฏิบัติ 
      (1) ฝ่ายปกครอง : บูรณาการ ประชาคมค้นหาผู้เสพ ผู้ค้า 
      (2) ฝ่ายต ารวจ : ตรวจค้น จับกุม 
      (3) ฝ่ายการสาธารณสุข (รพ., รพ.สต.) บ าบัดรักษา (บ าบัดแบบสมัครใจ) 
บ าบัดแบบชุมชนบ าบัด (CBTx), บูรณาการแบบบังคับบ าบัด (ค่ายบ าบัด)  
 

/9.6 การบริจาค... 
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9.6 การบริจาคโลหิตให้กาชาดในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 ณ หอประชุมอ าเภอพรหมบุรี 
      -ขอความร่วมมือตามที่ได้เคยประสานไว้แล้ว ดูลูกค้าเก่าไว้ว่าเค้ามีสถิติการบริจาคเท่าไหร่   
และเชิญชวนบอกกล่าวแต่ละหมู่บ้าน ให้เพ่ิมจ านวนคนมาบริจาค จากเดิมที่ขอความร่วมมือบริจาค
หมู่บ้านละ 3 คน  ก็ให้เพ่ิมข้ึนอีกครั้งละ 3 เราก็จะได้คนมาบริจาคมากข้ึน 
 

ประธานฯ         - หากไม่มีผู้ใดจะเสนอเรื่องในที่ประชุมอีก ขอขอบคุณ และขอปิดการประชุม          

     
 

    (ลงชื่อ)         กวิสรา ศรีชัย       ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

                                                      (นางสาวกวิสรา ศรีชัย)    
      
       
 

    (ลงชื่อ)      พีระยศ นันทแพศย์           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                                      (นายพีระยศ นันทแพศย์) 


