เอกสำรแนบที่ 2.8
กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรมวลชนสัมพันธ์
และรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 1/2562

รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองดินเหลืองพุแค
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จากัด ประทานบัตรที่ 33312/16099 , 33313/16179
ตาบลพุแค อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 10.00 - 11.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 สานักงานกรรมการผู้จัดการ โรงงานเขาวง
----------------------------------------------------------------------ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายกกชัย
ฉายรัศมีกุล
นายอาเภอเฉลิมพระเกียรติ
ประธานที่ปรึกษา
2. นายนิยม
สาลี
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพุแค
ที่ปรึกษา
3. นายวิสากรณ์
บุญวัง
(แทน) ผอ.สาธารณสุขอาเภอเฉลิมพระเกียรติ
ที่ปรึกษา
4. นางณาตยา
ดีประสิทธิ์
ผอ.รพ.สต.พุแค
ที่ปรึกษา
5. นส.ณัฐฐินันท์
ทรายแซม
(แทน) ผอ.รพ.สต.พระพุทธบาทน้อย
ที่ปรึกษา
6. นางเมธาวี
โกยทา
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดวังเลน
ที่ปรึกษา
7. นายปริญญา
วิลัยธรรม
Quarry Manager
ประธานฯ
8. นายอู๊ด
สิงห์ทอง (แทน) ผญ.หมู่ที่ 11 บ้านหนองตาปอ ตาบลพุแค
กรรมการ
9. นายอภิรักษ์
พิเศษฤทธิ์
(แทน) ผญ.หมู่ที่ 11 บ้านบ่อโศรก ตาบลสองคอน กรรมการ
10.นายเสงี่ยม
จันทร์สว่าง
อสม. หมู่ที่ 11 บ้านหนองตาปอ ตาบลพุแค
กรรมการ
11.นายบุญเชิญ
แน่นชะศรี
อสม. หมู่ที่ 11 บ้านบ่อโศรก ตาบลสองคอน
กรรมการ
12.นายเอกชัย
สัตยานุกูล
ที่ปรึกษา บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จากัด กรรมการ
13.นางสุทาวดี
นิรันดร์สุข
(แทน) ผจก.รัฐกิจสัมพันธ์
กรรมการ
14.นายเกรียงไกร
เดชบารุง
ผู้จัดการ Gray Cement
กรรมการและเหรัญญิก
15.นายมนตรี
กลิ่นเมธี
ผจก.ชุมชนสัมพันธ์
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ลาประชุม
1. นางเรณู
สาบุตร
กานันตาบลพุแค
กรรมการ
2. นายสังข์ทอง
ไชโย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านโคกดินแดง ตาบลพุแค
กรรมการ
3. นายสุพจน์
ปัญญาชน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านวังเลน ตาบลพุแค
กรรมการ
4. นางยอด
หาลูกจันทร์ อสม. หมู่ที่ 3 บ้านโคกดินแดง ตาบลพุแค
กรรมการ
5. นายบุญมา
สุระปัญญา
อสม. หมู่ที่ 5 บ้านวังเลน ตาบลพุแค
กรรมการ
6. นายสมใจ
จิโนวงษา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตาบลพุแค
กรรมการ
7. นายสัมฤทธิ์
คุยนา
อสม. หมู่ที่ 10 ตาบลพุแค
กรรมการ
8.นายสิรพัทธ์
ชูยก
รักษาการพัฒนาชุมชนอาเภอเฉลิมพระเกียรติ
ที่ปรึกษา
เริ่มประชุม 10.00 น.
- คุณปริญญา ประธานฯ กล่าวต้อนรับ และขอบคุณคณะกรรมการฯ ชุมชน ทุกท่าน ที่มาร่วม
ประชุมในวันนี้
- ประธานฯ แจ้งขอปรับเปลี่ยนขั้นตอนการบริหารเงินกองทุนประทานบัตรฯ ใหม่ เพื่อจะได้
เห็นภาพรวมโครงการทั้งปี และบริหารใช้เงินกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพโดยให้แต่ละโครงการผ่าน
ความเห็นชอบของที่ประชุมหมู่บ้าน และส่งรวบรวมให้เลขาฯ ก่อนประชุมอย่างน้อย 15 วัน เพื่อสรุปและนาเข้า
ที่ประชุม คกก.กองทุนฯ ต่อไป
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- โดยโครงการที่ได้รับอนุมัติ เลขาฯ จะเตรียมเอกสารให้ คกก.กองทุนฯ ลงนาม ในที่ประชุมเลย
และขออนุมัติเบิกเงินกองทุน และโอนเงินเข้าบัญชีหมู่บ้าน แทนการเบิกเป็นเงินสด
- เลขาฯ นาเสนอขั้นตอนการบริหารกองทุนประทานบัตรฯ
(เอกสารแนบ 1)
- เลขาฯ นาเสนอแบบฟอร์มการขออนุมัติโครงการฯ
(เอกสารแนบ 2)
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม (ครั้งที่ 2/2561) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561
วาระที่ 3 เรื่องเสนอพิจารณา
3.1 ที่ประชุมเสนอโครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันกาจัดยุงลาย ตาบลพุแค งบประมาณ 54,689 บาท
(ห้าหมื่นสี่พันหกร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน)
- มติที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติงบสนับสนุน จำนวน 54,689 บำท โดยใช้งบกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพฯ
- ประธานฯ เสนอหารือเรื่องการจัดสรรเงินงบประมาณ โดยได้เงินกองทุน
1. กองทุนพัฒนาหมู่บ้านฯ จานวน 300,000 บาท/ปี
2. กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพฯ จานวน 200,000 บาท/ปี
- นอภ.เฉลิมพระเกียรติ เสนอแบ่งเป็นสัดส่วนตามจานวนพื้นที่ ชุมชน ที่ตั้งอยู่ในบริเวณโครงการฯ คือ
ต.พุแค , ต.สองคอน , อื่นๆ / สัดส่วน 70-20-10 _ที่ประชุมเห็นชอบ
- ที่ประชุมเสนอตั้งคณะกรรมการ 3 ชุด (ผู้นาชุมชน) ดังนี้
1. คกก.ดาเนินการ
จานวน 3 ท่าน
2. คกก.จัดซื้อ/จัดจ้าง จานวน 3 ท่าน
3. คกก.ตรวจรับ
จานวน 3 ท่าน
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี
ปิดประชุม 11.30 น.
----------------------------------------------------------------------นายมนตรี กลิ่นเมธี กรรมการและเลขานุการ บันทึกการประชุม
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