
 
ระเบียบวาระการประชุม 

หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล 

สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ 
ครั้งที่ 10/๒๕65 วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมอำเภอพรหมบุรี ชั้น 2 ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น ZOOM 

----------------------------------------- 
 
เรื่องก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 

 - ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
                            1.1 นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ได้เกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 
 2565 ได้ฝากขอบพระคุณทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนทุกท่าน ที่ได้กรุณาให้ความร่วมมือสนับสนุน      
 มาโดยตลอด การทำงานต้องอาศัยทีมงานพวกเราขอให้สืบสานต่อไป 
                           1.2 นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการ
 จังหวัดสิงห์บุรีท่านใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 จากนั้นในช่วงบ่ายของวันเดียวกันได้ลงพื้นที่
 ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยใน 3 อำเภอทันที 
 1.3 ในช่วงเดือนกันยายน 2565 มีผู้บังคับบัญชาระดับจังหวัดย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ 1 ท่าน คือ
 นายอาคม สุวรรณโน ท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี ย้ายมาดำรงตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี ตั้งแต่วันที่ 
 2 กันยายน 2565 

1.4 แนะนำข้าราชการย้ายมาอยู่ใหม่ 3 ท่าน คือ 
      1.4.1 นายกฤษฎา เสวกวิหารี ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ช่วยราชการที่ทำการ
ปกครองจังหวัดสิงห์บุรี (กลุ่มงานความมั่นคง) ย้ายกลับมาดำรงตำแหน่งยังที่ทำการปกครองอำเภอ
พรหมบุรี ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 
      1.4.2 นางสาวสุนันทา เอมน้อย ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ย้ายมาจากโรงพยาบาล
สิงห์บุรี มาปฏิบัติหน้าที่ รพ.สต.หัวป่า ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 
      1.4.3 นายคำนวณ นวลคำ ย้ายมาจากศูนย์จ่ายไฟฟ้าลพบุรี มาดำรงตำแหน่งผู้จัดการไฟฟ้าอำเภอ
พรหมบุรี ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 
1.5 การเลื่อนขั้นเงินตอบแทนตำแหน่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

อัตรากำลัง 162 อัตรา 
อัตราว่าง ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์การเลื่อน 

เนื่องจากดำรงตำแหน่งไม่ครบ 8 เดือน 
ได้รับการเลื่อน 1 ขั้น ได้รับการเลื่อน 2 ขั้น 

5 10 147 24 
 

1.6 ขอแสดงความยินดีกับไปรษณีย์พรหมบุรี ในโอกาสพิธีเปิดอาคารที่ทำการใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 5 
กันยายน 2565 ที่ผ่านมา 
      - ขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระงาม ในโอกาสเปิดศูนย์ร่วมใจ เมื่อวัน
อังคารที่ 13 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา 
      - และขอแสดงความยินดีกับตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสิงห์บุรี ในโอกาสพิธีเปิดอาคารที่ทำการ
แห่งใหม ่ณ หมู่ที่ 3 ตำบลพรหมบุรี เมื่อวันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา 

 

/1.7 การบริจาค... 
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1.7 ขอขอบพระคุณสำนักงานประมงอำเภอพรหมบุรี ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านแป้ง องค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก ตลอดจนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ได้กรุณา  
ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการเตรียมการและเข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมง
แห่งชาติ ณ ลำบางชัน บ้านบางจิก หมู่ที ่5 ตำบลบ้านแป้ง เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา 
1.8 การบริจาคโลหิตให้กาชาด ณ หอประชุมอำเภอพรหมบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565      
มีผู้ใจบุญมาร่วมบริจาคโลหิต 46 ท่าน บริจาคโลหิตได้ 41 ท่าน ได้จำนวนโลหิตรวม 14,350 ซีซี 
ขอขอบพระคุณผู้บริจาคโลหิตทุกท่านและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ , ส่วนราชการและทุกภาคส่วน       
ในฐานะสะพานบุญเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
      ซึ่งท่านอดีตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี (นางจิตติวรรณ สิทธิวิรัชธรรม) ได้กรุณาฝากคำอำลาไว้
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2565 ดังนี้ "ดีใจค่ะที่ได้ร่วมงานกัน ทำงานร่วมกันกับทุกท่าน มีความสุขมากค่ะ
ขอบคุณจากใจจะจดจำความทรงจำในสิงห์บุรีตลอดไป" 
1.9 คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้ประกาศให้ โควิด-19 เป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวัง ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม เป็นต้นไป 
      ผู้ที่มีอาการป่วย เมือ่อยู่ใกล้ผู้อื่น ยึดหลัก DMHT เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ ตรวจ ATK  
      ประชาชนทั่วไป สวมหนา้กากอยู่เสมอเมื่ออยู่พ้ืนที่แออัดและตรวจ ATK เมื่อมีอาการป่วย 
      หนว่ยงาน/สถานประกอบการ คัดกรองพนักงานเป็นประจำ ถ้ามีพนักงานป่วยจำนวนมาก       
แจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้องทันที 
1.10 สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สพฐ. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้
การสนับสนุนของบริษัท ยูโรเปียนฟู๊ด จำกัด (มหาชน) จะจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด "ยูโรเค้ก" 
ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล 2022 รอบคัดเลือกภาคกลาง โดยทางสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 
ในวันที่ 4 - 11 ตุลาคม 2565 ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาด โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา โดยกำหนด
กระทำพิธีเปิดการแข่งขันฯ ในวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. 
      ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการสนับสนุนและให้การต้อนรับนักกีฬาและผู้มาเยือนฯ 
อย่างพร้อมเพียง 
1.11 เรื่องข้อราชการจากการประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรีครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
29 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี 
 1.11.1 น้ำท่วมขอให้ช่วยดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่เมื่อน้ำรถขอให้รีบสำรวจเพ่ือให้การ
ช่วยเหลือเยียวยาตามข้ันตอนต่อไป 
      1.11.2 การรับมืออุทกภัย 
                (1) ติดตามสถานการณ์การแจ้งเตือนฯ ในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง 
                (2) การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะการเข้าไปเผชิญเหตุ    
เมื่อเกิดสถานการณ์ 
                (3) การช่วยเหลอืในการดำรงชีพ 
                (4) การเร่งระบายน้ำที่ท่วมขัง 
                (5) การฟ้ืนฟูหลังน้ำลด 
      1.11.3 ปัญหายาเสพติด 
                (1) ขอให้ดำเนินการเพ่ือลดจำนวนผู้เสพรายใหม่ และผู้เสพรายเก่า เพ่ือไปลดปริมาณ   
ยาเสพติด โดยจัดให้มีกีฬาหรือกิจกรรมอ่ืนๆ พร้อมทัง้นำผู้เสพเข้ารับการบำบัดฟ้ืนฟู ณ สถานบำบัด
ฟ้ืนฟูในทันที 
                (2) ติดตามและเฝ้าระวังกลุ่มผู้เสพที่ทำร้ายคน แม้กระทั่งบุพการีของตน ไม่ให้ก่อความ
รุนแรงในพื้นที่ และหาแนวทางในการรักษาความสงบเรียบร้อย ปัญหานี้ถือเป็นปัญหา PAN POINT 
ของการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ 

/1.11.4 อัตราค่า... 
 



                                                -3- 
 

      1.11.4 อัตราค่าจ้างขั้นต่ำตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565  
อยู่ที่ 328 ถึง 354 บาท ของจังหวัดสิงห์บุรี อยู่ที่อัตรา 332 บาท (เดิม 315 บาท) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.40 
      1.11.5 โควิด-19 พบครั้งแรก 2 ธันวาคม 2562 เราร่วมกันต่อสู้กันมาถึง 2 ปี 9 เดือน จังหวัด
สิงห์บุรีจัดอยู่ในเกรด A ป้องกันโรคได้ดี การติดต่อโรคอยู่ในลำดับที่ 77 ของประเทศ มีผู้เสียชีวิตรวม 
109 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2565)  
                 วันที่ 1 ตุลาคม 2565 คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้ปรับให้ โควิด-19 เป็นโรคที่
ต้องเฝ้าระวัง มีระยะเวลาจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
      1.11.6 ได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ    
พ.ศ. 2565 แล้ว                
      1.12 สรุปการมอบนโยบายการปฏิบัติราชการของนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ เมื่อวันจันทร์ที่ 3 
ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมขุนสรรค์พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี 
.................................................................................................................................. ....................... 
............................................................................................................................. ............................ 
............................................................................................................................. ............................ 
........................................................................................ ................................................................. 
............................................................................................................................. ............................ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 ระเบียบวาระท่ี 2       เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 สามารถ 
                                                            เปิดดูได ้ทางเว็บไซต์ www. phromburi.com หรือ ทางคิวอาร์โค้ดด้านซ้ายมือ 

 
 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 3       เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 3.1 การรับสมัครจิตอาสาพระราชทานอำเภอพรหมบุรีห้วงวันที่ 1-10 กันยายน 2565 
       (1) ข้อมูลการรับสมัคร ณ สำนักทะเบียนอำเภอพรหมบุรี 

จำนวนผู้สมัครยกมา 
(ราย) 

จำนวนผู้สมัคร 
ห้วงวันที่ ๑-๑0 กันยายน ๒๕๖๕ 

รวมทั้งสิ้น 
(ราย) 

คิดเป็นร้อยละ 

4,309 45 ๔,354 ๑9.00 
  
       (2) ข้อมูลจำนวนจิตอาสาพระราชทานที่มีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่อำเภอพรหมบุรี 

ชาย หญิง รวม คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ 
๒,149 2,836 ๔,985 ๒1.76  

 

 ที่มา : ที่ทำการปกครองจงัหวัดสิงห์บุรี 
 

 3.2 เรื่องผลการรับลงทะเบียนตามโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ปี 2565 ห้วงวันที่ 5 
กันยายน - 2 ตุลาคม 2565 

 

ตำบล บางน้ำเชี่ยว พรหมบุรี บ้านแป้ง บ้านหม้อ โรงช้าง พระงาม หัวป่า รวม 
จำนวน 747 732 426 1188 616 735 254 4698 

         

         ขอขอบพระคุณกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ, ธนาคารทั้ง 3 แห่ง ตลอดจนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง   
เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

 
/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี ๔      เรื่องแจ้งเพื่อทราบและ/หรือปฏิบัติ 
  ๔.1 เรื่องสรุปสถานการณ์อุทกภัยในท้องที่และการให้ความช่วยเหลือ                  
  พ้ืนที่ประสบอุทกภัย ปัจจุบันมีจำนวน 3 หมู่บ้าน 2 ตำบล ดังนี้ 
        1. หมู่ที ่1 ตำบลหัวป่า (บ้านนอกพนัง) จำนวน 9 หลังคาเรือน ผู้ประสบภัยจำนวน 27 คน 
        2. หมูท่ี่ 3 ตำบลพระงาม (บ้านนอกพนัง) จำนวน 5 หลังคาเรือน ผู้ประสบภัยจำนวน 15 คน 
        3. หมูท่ี่ 5 ตำบลพระงาม จำนวน 160 หลังคาเรือน ผู้ประสบภัยประมาณ 450 คน 
              สำหรับผู้ประสบภัยหมู่ที่ 5 ตำบลพระงาม ประชาชนได้มาพักอาศัยบริเวณริมถนน 309 ประมาณ 
 100 หลังคาเรือน บางส่วนก็ยังคงพักอาศัยที่บ้านตนเอง 
         อำเภอพรหมบุรีร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ       
 ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลพระงาม ดังนี้ 
       1. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พรหมบุรี และหมวดการทางพรหมบุรี ปิดกัน้จราจร 2 เลนส์ ไว้สำหรับ
 ประชาชนตั้งเต็นท์พักอาศัยชั่วคราว พร้อมติดตั้งสัญญาณเตือนและไฟกระพริบ ส่วนอีก 2 เลนส์ ให้รถ
 สัญจรสวนไป-มา 
       2. อบต.พระงาม นำเต็นท์มาตั้งให้ชาวบ้านแล้ว จำนวน 60 หลัง ติดตั้งน้ำสะอาดใส่ถังขนาด 
 250 ลิตร จำนวน 30 ถัง/ห้องสุขา จำนวน 6 ห้อง 
       3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพรหมบุรี ได้มาติดตั้งปลั๊กไฟตามเต็นท์ 
       -สำหรับพื้นที่ตำบลโรงช้างและตำบลหัวป่า อบต.โรงช้าง และชาวบ้านร่วมกันเรียงกระสอบทราย
 ตลอดแนวพนังกั้นน้ำ 
       -อำเภอพรหมบุรีได้รับความอนุเคราะห์ทหารจาก ป.พัน 722 ลพบุรี จำนวน 20 นาย ช่วย
 ชาวบ้านลงกระสอบทราย พักอาศัยที่ อบต.โรงช้าง   
      -ตำบลบ้านหม้อ แนวเขื่อนเป็นพนังดินตลอดแนว บริเวณหมูท่ี่ 1, 2, 3, 4, 6 และ 8  
 อบต.บ้านหม้อ ดำเนินการเสริมกระสอบทรายตามจุดพนังที่ต่ำ เป็นช่วงๆทุกหมู่บ้าน จุดเสี่ยงอยู่ที่     
 หมู่ที่ 6 และหมูท่ี่ 8 ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ทหารจาก ป.พัน 722 จำนวน 10 นาย, ร31 พัน 2 
 จำนวน 20 นาย และ ร31 พัน 3 จำนวน 19 นาย 
       -ในสว่นตำบลพรหมบุรี ตำบลบ้านแป้ง ตำบลบางเชี่ยว มีเข่ือนคอนกรีตป้องกันน้ำท่วมตลอดแนว  
 มีเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว สูบน้ำท่วมขังลงแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นช่วงๆ จำนวน 12 เครื่อง 
       -อำเภอพรหมบุรีได้รับความอนุเคราะห์เครื่องสูบน้ำขนาด 14 นิ้ว จาก สนง.ปภ.สิงห์บุรี จำนวน 2
 เครื่อง ติดตั้งที่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแป้ง และหมู่ที่ 5 ตำบลโรงช้าง เครื่องสูบน้ำขนาด 10นิ้ว จาก อบจ.
 สิงห์บุรี จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้งหมูท่ี่ 3 ตำบลโรงช้าง (วัดจันทร์) 
         -วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 14.30 น. อำเภอพรหมบุรีร่วมกับสาธารณสุขอำเภอพรหมบุรี 
 ร่วมแจกยาสามัญประจำบ้านให้กับผู้ประสบอุทกภัย หมู่ที่ 5 ตำบลพระงาม 
       -อำเภอพรหมบุรีได้ดำเนินการปักหมุดระบบแอปพลิเคชั่นพ้นภัยของสภากาชาดไทย ขอรับ
 สนับสนุนถุงยังชีพให้แก่ครัวเรือนที่ประสบอุทกภัย  โดยสภากาชาดไทยจะนำถุงยังชีพมาไว้ทีห่อประชุม
 อำเภอพรหมบุรี ในวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. จำนวน 174 ถุง เพ่ือแจกจ่ายให้ความ
 ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
      
 

/4.8 เรื่องจิตอาสา... 
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 ๔.8 เรื่องจิตอาสาพระราชทาน 
   อำเภอพรหมบุรีได้กำหนดแผนดำเนินกิจกรรมจิตอาสาในเดือนตุลาคม 2565 ดังนี้ 
 

ตำบล                  วันดำเนินกิจกรรม                        หมายเหตุ 
-ตำบลบ้านหม้อ วันที่    1,11,21  ตุลาคม 2565 
-ตำบลบางน้ำเชี่ยว วันที่  10,19,24  ตุลาคม 2565 
-ตำบลบ้านแป้ง วันที่    5,14,20  ตุลาคม 2565 
-ตำบลพระงาม วันที่    3,7,26    ตุลาคม 2565 
-ตำบลโรงช้าง วันที่    6,17,23  ตุลาคม 2565 
-ตำบลหัวป่า วันที่       12,18  ตุลาคม 2565 
-ตำบลพรหมบุรี วันที่    4,13,27  ตุลาคม 2565 

        

       - รายละเอียดสถานที่ดำเนินกิจกรรมตามคิวอาร์โค้ดสำหรับ วัน เวลา สถานที่ดำเนินกิจกรรม
 สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  
        

                          4.10 เรื่องการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา 
 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งถัดไป 
     - กำหนดการประชุมในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอำเภอ 
 พรหมบุรี ชั้น 2 ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น ZOOM  หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕     เรื่องข้อราชการของส่วนราชการและภาคีเครือข่าย      . 
                   ๕.1 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมบุรี 
      ๕.1.1 เรื่องสถานการณ์โรคประจำเดือนสิงหาคม 2565                                                          
                              ...................................................................... ....................................................................................... 
  ..................................................................................................... ..................................................... 
                   ๕.2 สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี 
       5.2.1 เรื่องประชาสัมพันธ์เร่งรัดการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน 
      ตามที่สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี ได้ประชาสัมพันธ์และให้บริการในการขึ้นทะเบียนและปรับปรุง
 ทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 เป็นต้นมานั้น เนื่องจากในเดือนตุลาคมนี้ 
 มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำเพ่ิมขึ้น ทำให้มีความเสี่ยงในการเกิด
 อุทกภัย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน  
 รีบดำเนินการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี ในวัน
 และเวลาราชการ ซึ่งการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนให้เป็นปัจจุบันนี้ จะมีผลกับการเข้าร่วมโครงการ
 ตามนโยบายรัฐ การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่แต่ละ
 โครงการกำหนด  

 เงื่อนไขหลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
  -ข้าว พืชไร่ พ้ืนที่ปลูก 1 ไร่ขึ้นไป แจ้งขึ้นทะเบียน หรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้หลังจากเพาะปลูก
  พืชไปแล้ว 15 วัน จนถึงก่อนวันเก็บเก่ียวไม่เกิน 60 วัน และต้องปรับปรุงในทุกรอบการผลิต  
  ไม้ผล ไม้ยืนต้น สวนป่า พ้ืนที่ปลูก 1 ไร่ขึ้นไป แจ้งขึ้นทะเบียนได้เมื่อปลูกแล้วไม่น้อยกว่า 1 เดือน และ
  ต้องมีการปรับปรุงปีละ 1 ครั้ง  โดยสวนป่า หรือป่าเศรษฐกิจแบบสวนเฉพาะ ต้องมีจำนวนต้น ตั้งแต่ 
  100 ต้นขึ้นไป หากปลูกหลายชนิดรวมกันต้องแจ้งขึ้นทะเบียนในคราวเดียวกัน 

  ผัก สมุนไพร ไม้ดอก ไม้ประดับ พ้ืนที่ปลูก 1 งานขึ้นไป แจ้งขึ้นทะเบียน หรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
  ได้หลังจากเพาะปลูกพืชไปแล้ว 15 วัน จนถึงก่อนวันเก็บเกี่ยว และต้องมีการปรับปรุงปีละ 1 ครั้ง  

 /เอกสารที่... 
 



                                                      -6- 
 

 เอกสารที่ใชป้ระกอบการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  
1) เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม ใช้หลักฐานดังนี้ 

    -  สำเนาโฉนด หรือสัญญาเช่าที่ดิน (กรณีเป็นที่เช่า) พร้อมรับรองสำเนา ที่มีความสมบูรณ์ ระบุวันที่ทำ
 สัญญา วันหมดสัญญา ลงลายมือชื่อ และมีพยานรับรอง ครบถ้วน 

   - ภาพถ่ายเกษตรกรร่วมกับผู้นำชุมชน หรืออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ณ แปลงที่จะปรับปรุงทะเบียน 
  2) เกษตรกรรายใหม่ หรือ เกษตรกรรายเดิมแต่เพ่ิมแปลงใหม่  

    - สำเนาบัตรประจําตัวประชาชน  
    - สำเนาทะเบียนบ้าน  

       - สำเนาโฉนด หรือสัญญาเช่าที่ดิน (กรณีเป็นที่เช่า) พร้อมรับรองสำเนา ที่มีความสมบูรณ์ ระบุวันที่ทำ
  สัญญา วันหมดสัญญา ลงลายมือชื่อ และมีพยานรับรอง ครบถ้วน 

     - ภาพถ่ายเกษตรกรร่วมกับผู้นำชุมชน หรืออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ณ แปลงที่จะข้ึนทะเบียนใหม่ 
 5.2.2 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช 
 สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี ขอแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
 ผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
 ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕62 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความ
 ช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2564 ดังนี้ 
 1. เกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ  
         1.1 เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนกับหน่วยงานที่กำกับดูแลแต่ละด้าน 
  (เกษตร ประมง ปศุสัตว์) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนเกิดภัยพิบัติแล้วเท่านั้น 
         1.2 มีพ้ืนที่เสียหายสิ้นเชิงอยู่ในพื้นท่ีประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
         1.3 ความเสียหาย = พืชตายหรือเสียหายจนไม่สามารถฟ้ืนฟูหรือเยียวยาให้กลับสู่สภาพเดิมได้อีก 
  2. อัตราการช่วยเหลือด้านพืข เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนกับสำนักงาน
  เกษตรอำเภอให้เป็นปัจจุบัน ก่อนเกิดภัยพิบัติแล้วเท่านั้น การเบิกจ่ายให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
  เงื่อนไข และอัตรา ดังต่อไปนี้  
         กรณีพ้ืนที่ทำการเพาะปลูกมีพืชตายหรือเสียหายจนไม่สามารถฟ้ืนฟูหรือเยียวยาให้กลับสู่สภาพเดิม
  ได้อีก ให้ช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่เพาะปลูกท่ีเสียหายจริง 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 แจ้งพ้ืนที่ประสบภัยให้กับผู้นำชุมชนทราบ เพ่ือ
   ประมวลผล/คาดการณ์พ้ืนที่เสียหายในระดับหมู่บ้าน  
           3.2 ผู้นำชุมชน แจ้งพ้ืนที่ประสบภัยให้กับเกษตรตำบลทราบ และร่วมกันสำรวจพ้ืนที่ประสบภัยเบื้องต้น 
   เพ่ือประมวลผล/คาดการณ์พ้ืนที่เสียหายในระดับตำบล 
           3.3 สำนักงานเกษตรอำเภอ รายงานพ้ืนที่ประสบภัย (คชภ.1) ให้อำเภอทราบ และอำเภอรายงาน 
      จังหวัด เพ่ือประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัยพร้อมประกาศเขตพ้ืนที่ให้ความช่วยเหลือ 
           3.4 เมื่อจังหวัดประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัยพร้อมประกาศเขตพ้ืนที่ให้ความช่วยเหลือ 
      สำนักงานเกษตรอำเภอจะประกาศให้เกษตรกรผู้ประสบภัยด้านการเกษตร ที่อยู่ในพ้ืนที่ประกาศเขตให้ความ
      ช่วยเหลือ ยื่นแบบขอรับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านพืช (กษ.01) พร้อมเอกสาร ดังนี้ 

 

/1. เอกสารสิทธิ์... 
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     1. เอกสารสิทธิ์ที่ดิน (สำเนาโฉนดหรือสัญญาเช่าที่ดิน ที่สมบูรณ์) 
     2. สำเนาทะเบียนบ้าน 
     3. สำเนาบัตรประชาชน 
     4. สำเนาหน้าสมุดบัญชี ธกส.  
     5. ภาพถ่ายพ้ืนที่เสียหาย (ที่มีผู้แจ้ง และผู้นำชุมชน) 
             3.5 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายระดับหมู่บ้าน เพ่ือตรวจสอบเอกสาร และลงพ้ืนที่
   ตรวจสอบความเสียหายจริง 
               3.6 สำนักงานเกษตรอำเภอ บันทึกเข้าระบบภัยธรรมชาติ และตรวจสอบความถูกต้อง   
           3.7 ติดประกาศในชุมชน เป็นเวลา 3 วัน และประชาคมเพ่ือรับรองข้อมูลพ้ืนที่เสียหาย 
             3.8 อำเภอจัดประชุม กชภอ. เพ่ือพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ภายในวงเงิน 500,000 บาท หากเกิน
   กว่านี้ ให้จังหวัด/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ให้การช่วยเหลือ  
  5.2.3 เรื่องประชาสัมพันธ์เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเฝ้าระวังหอยเชอรี่ระบาด 
  ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา ที่สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรีได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกรผู้
  ปลูกข้าว ว่ามีการระบาดของหอยเชอรี่ ในพ้ืนที่อำเภอพรหมบุรี เนื่องจากในปีนี้มีน้ำมาก เกษตรกรมีการ
  ทำนาอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้เกิดการระบาดขึ้นได้ โดยหอยจะทำลายกัดกินต้นข้าว ตั้งแต่เริ่มหว่าน – 
  อายุข้าว 1 เดือน ไข่และตัวอ่อนของหอย สามารถไหลปนมากับน้ำ และอาศัยพักตัวอยู่ในดินได้เป็น 
  เวลานาน ขยายพันธุ์ได้เร็ว เมื่อพบหอยและไข่หอยเชอรี่ ให้เก็บทำลายทิ้ง หรือนำไปทำน้ำหมัก และการ
  สูบน้ำเข้าแปลงนา ควรมีมุ้งตาข่าย เพ่ือดักหอยที่มากับน้ำ หากพบกรระบาดมากใช้สารเคมี ดังนี้ 
         1) สารเคมีนิโคลซาไมด์ 20% ECอัตรา 160 cc./ไร่ ผสมนี้พ่นในนาข้าวที่มีระดับน้ำสูง 
  ไม่เกิน 5 เซนติเมตร 
         2) สารเคมีเมทัลดีไฮด์ เป็นเหยื่อพิษสำเร็จรูป ใช้หว่านในนาข้าว อัตรา 0.5 กก./ไร่  
 

 5.3 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี 
       5.3.1. ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ครึ่งปี) ปีภาษี 2565  
 แจ้งกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ครึ่งปี) ปีภาษี 2565 สำหรับผู้มีรายได้
 ตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 จากการขายสินค้า ขายอาหาร กิจการบ้านเช่า หอพัก การ
 รับเหมาก่อสร้าง กิจการขนส่ง การผลิตศาลพระภูมิ การรับซื้อของเก่า เป็นต้น โดยสามารถยื่นแบบผ่าน
 ทาง Internet ของกรมสรรพากร ได้ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2565 หากมีภาษีชำระต้องชำระภายในเวลา 
 22.50 น. แต่หากยื่นแบบด้วยกระดาษ ต้องยื่นภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ในเวลาราชการ หาก
 มีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี 036 - 599081 ได้
 ในเวลาราชการ 
       5.3.2 ขณะนี้กรมสรรพากรได้เปิดให้บริการยื่นแบบและชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านแอป
 พลิเคชัน RD Smart TAX และสามารถยื่นแบบที่เกินกำหนดเวลาได้ เช่น แบบ ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91, 
 ภ.ง.ด.94, และแบบ ภ.ง.ด.50, ภ.ง.ด.51, ภ.ง.ด.52, ภ.ง.ด.55 ของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 
 เป็นต้นไป 
       5.3.3 เรื่อง เตือนภัย !! โปรดระวัง เว็บไซต์ปลอมแอบอ้างเป็นกรมสรรพากร ห้ามคลิกลิงก์ใด  ๆในเว็บไซต์นั้น  ๆ
           เนื่องด้วยมี "เว็บไซต์ปลอม" "http://rd-go-th[.]top" ใช้หน้าเว็บไซต์ของกรมสรรพากร นำไปใช้ 
 หลอกลวงให้ประชาชนหลงเชื่อ ผ่านทางไลน์ โดยแอบอ้างเป็นไลน์ชื่อเป็น "RD Intelligence 1161" 
 เพ่ือหลอกให้เหยื่อหลงกล ดาวน์โหลดโปรแกรมไปติดตั้งในระบบปฏิบัติการ Android โปรดสังเกต 
 เว็บไซต์จริงจะต้องเป็น "https://rd.go[.]th" เท่านั้น และ "กรมสรรพากรไม่มีนโยบายติดตามหนี้ภาษี
 อากรค้าง ผ่านทางโทรศัพท์ และ Line : RD Intelligence 1161" ** 
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ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องข้อราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                   ๖.๑ เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว        
                    ............................................................................................................................. .............................. 
                    ......................................................................................................................... .................................. 
 

 ๖.๒ เทศบาลตำบลพรหมบุรี        
                    ........................................................................................................................ .................................... 
                   ............................................................................................................................... ............................. 
          ๖.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง        
          .................................................................................................................... ........................................ 
          .................................................................................................................... ....................................... 
 ๖.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม        
                    .............................................................................................................................................................. 
           ................................................................................................................... ........................................... 
 

          ๖.๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ        
          .........................................................................................................................................................  
          .........................................................................................................................................................  
          ๖.๖ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง        
          ............................................................................................................................................................  
                    .................................................................................................................................. .......................... 
 

ระเบียบวาระท่ี ๗       เรื่องข้อราชการของสถาบันการศึกษา 
        ๗.๑ โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก 

          ........................................................................................................................... .......................... 
                    ........................................................................................................................ ............................           
                    ๗.๒ โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา 
                   ............................................................................................................................. ................................. 
                    .............................................................. ...............................................................................................
                   ๗.๓ กลุ่มโรงเรียนปัญจมิตร 
                   ................................................................................................. ............................................................... 
                   ............................................................................................................................. ...................................
                   ๗.๔ กลุ่มโรงเรียนพรหมพัฒนา                                        
                   ............................................................................................................................. ................................... 
                   ............................................................................................................................. ................................... 
 

ระเบียบวาระท่ี ๘       เรื่องข้อราชการของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอพรหมบุรี 
                   ๘.๑ เรื่องจิตอาสาพัฒนาที่ว่าการอำเภอ                                               

      นัดหมายในวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ตำบลโรงช้าง รับผิดชอบทำความ
สะอาดบริเวณที่ว่าการอำเภอ จึงขอให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้านตำบลโรงช้าง มาพร้อมกันในวัน เวลา ดังกล่าว พร้อมทั้งให้จัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำความ
สะอาดมาด้วย(วัน/เวลาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) การแต่งกายขอให้ 
แต่งกายด้วยชุดจิตอาสา (สวมหมวกและผ้าพันคอ) 
8.2 เรื่องรายรับ-รายจ่าย ของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านฯ ประจำเดือนกันยายน 2565 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี ๙       เรื่องข้อราชการที่นายอำเภอขอความร่วมมือ 
 ๙.๑ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (หลักคุณธรรม, หลักนิติธรรม, หลักความโปร่งใส, 
 หลักการมีส่วนร่วม, หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า) 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………….…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….…..…….…. 

 

 ๙.๒ เรื่องการประสานความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย 
…………………………………………………………………………………………………………………………….………….…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….…..…….…. 

                             ๙.๓ การกวดขันการลักลอบเล่นการพนันในพ้ืนที่อำเภอพรหมบุรี 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……..….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………....…. 
9.4 การป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……..….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………....…. 
9.5 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม 2565 และวันปิยมหาราช 
วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……..….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………....…. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑๐    เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
............................................................................................................................. ......................……………
………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..               
………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..               

 
      *********************** 


