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เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๐๐  น. 
 

เมื่อถึงเวลา   
๑๐.๐๐ น.  สมาชิกฯ  มาครบองค์ประชุมแล้ว  เลขานุการสภาฯ  ได้ให้สัญญาณเชิญสมาชิกฯ  
เข้าประจ าที่และเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  ไดก้ล่าวเปิดประชุมและ
ด าเนินการตามระเบียบวาระฯ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายจ านงค์  โล่ห์แจ่ม - เนื่องด้วยนายสร้อย  เสาะด้น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง หมู่ที่ ๓      
ประธานสภา อบต. มีความจ าเป็นต้องกักตัวเนื่องจากสัมผัสใกล้ชิดกับผู้เสี่ยงสูงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

(COVID-19) กรณีบ้านคลองไผ่ หมู่ที่ ๓  ต าบลไทรทอง อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว  จึงไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ 

มติที่ประชุม - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ครั้งที่ ๑  
                               วันที่  ๒๕   เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
นายจ านงค์  โล่ห์แจ่ม ตามท่ีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  ได้ตรวจดูรายงานการประชุมครั้ง 
ประธานสภา อบต. ที่แล้วตามส าเนารายงานการประชุมสภาฯ ที่ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมจึงขอให้ทุกท่าน

ได้อ่านและพิจารณารายงานการประชุม  มีท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่  หากไม่มีขอให้
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองพิจารณาว่าจะรับรองรายงานการประชุมฯ  
ครั้งที่แล้วหรือไม่  หากรับรองโปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  - รับรอง  ๑2  เสียง   
   - ไม่รับรอง  -  เสียง 
   - งดออกเสียง  ๑  เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี ๓  ญัตติเพื่อทราบ 
  ๓.๑    รายงานสถานการณ์ในการควบคุมเพื่อสังเกตอาการของผู้สัมผัสโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
   2019 (COVID - 19) กรณีบ้านคลองไผ่  หมู่ที่  ๓  ต าบลไทรทอง  อ าเภอคลองหาด  
   จังหวัดสระแก้ว  และการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและ
   แก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)  
นายจ านงค์  โล่ห์แจ่ม     -ขอเชิญ  นายนิกร  เหลืองจันทึก  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหินกอง
ประธานสภา อบต. ชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายนิกร  เหลืองจันทึก -สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพ้ืนที่จังหวัด 
ผอ.รพ.สต.บ้านหินกอง สระแก้ว โดยสถานการณ์โรค COVID-19 จังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 27 เมษายน 2564 พบผู้
   ติดเชื้อรายใหม่ เพ่ิม 11 ราย สะสมจากกการระบาดระลอกเดือนเมษายน รวม 298 ราย 
   ก าลังรักษาตัวอยู่ 172 ราย รักษาหาย 126 ราย และสถานการณ์ภาพรวมของทั้งประเทศ
   ในขณะนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และ
   ยังมีจ านวนผู้เสียชีวิตเพ่ิมมากขึ้น สาเหตุหลัก มาจากการติดต่อทางโรงพยาบาลค่อนข้าง 
   ล าบาก เช่น ระบบการติดต่อสื่อสารขัดข้อง, มีผู้ป่วยติดต่อเข้ามาเป็นจ านวนมาก, เจ้าหน้าที่
   ไม่รับสาย เป็นต้น ท าให้ผู้ป่วยบางรายนั้นไม่สามารถเข้ารับการรักษาได้ บางรายก็ถึงขั้น 
   เสียชีวิตขณะที่รอการรักษา 

ส าหรับในเขตพ้ืนที่ต าบลไทรทองนั้น ได้พบการแพร่ระบาดของโรค  
COVID-19  ในกลุ่มผู้ที่มาร่วมงานบวช ที่บ้านสันติสุข ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ  ในวันที่ 14 
เมษายน 2564 จากการสอบสวนโรคของผู้ติดเชื้อ COVID-19  รายหนึ่งในต าบลไทรทอง 
พบว่าผู้ป่วยนั้นได้เดินทางไปร่วมงานบวชดังกล่าว ในวันที่ 14 เมษายน 2564 และหลังจาก
นั้นก็กลับมาบ้าน ใช้ชีวิตเป็นปกติ ไปกินเลี้ยงและสังสรรค์กับเพ่ือนบ้านในกลุ่มซอยคลองขุด 
จนกระทั่งวันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. ได้เดินทางไปท างาน ณ โรงงานเย็บผ้า 
อ าเภอคลองหาด และต่อมาเกิดอาการมีไข้ เวลา 10.00 น. จึงได้เดินทางไปตรวจหาเชื้อ 
COVID-19 ที่โรงพยาบาลวัฒนานคร ต่อมาในวันที่ 21 เมษายน 2564 ได้รับแจ้งจากทาง
โรงพยาบาลวัฒนานครว่า ติดเชื้อ COVID-19 และต่อมาได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล
คลองหาด  

  หลังจากผู้ป่วยรายดังกล่าวได้เข้ารับการรักษาตัวแล้ว ทางโรงพยาบาล 
คลองหาด พร้อมด้วยสาธารณสุขอ าเภอคลองหาด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
บ้านหินกอง ได้ร่วมกันด าเนินการเพ่ือให้ผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายดังกล่าว เข้ากักตัวที่รี
สอร์ททั้งหมด แต่เนื่องด้วยพ้ืนที่ในการกักตัวนั้น ไม่สามารถรองรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงได้ทั้งหมด 
เนื่องจากผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนั้นมีจ านวนมาก ซึ่งสถานที่กักตัวนั้น หากมีผู้ที่ติดเชื้อแล้วได้เข้าพัก
อยู่ ทางรีสอร์ทจะต้องพ่นยาเพ่ือฆ่าเชื้อ และปิดห้องไม่ให้เข้าพักเป็นเวลา 3 วัน แต่หากผู้ที่
เข้ากักตัวนั้นไม่ได้เป็นผู้ติดเชื้อ ทางรีสอร์ทก็จะท าความสะอาดปกติ และผู้ที่ จะเข้ามากักตัว
รายใหม่ สามารถเข้ามากักตัวได้ทันที  

     ต่อมาในวันที่ 23 เมษายน 2564 ทางโรงพยาบาลคลองหาด ได้ตรวจพบ
   เชื้อ COVID-19 ในกลุ่มผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายดังกล่าวเพ่ิมอีก จ านวน 17 ราย  
   พร้อมกับทางอ าเภอคลองหาดได้มีหนังสือแจ้งถึงองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง เนื่องจาก
   ทีมสอบสวนโรคของอ าเภอคลองหาด พบว่า มีผู้สัมผัสโรคท่ีมีความเสี่ยงติดเชื้อที่ยังอาศัยอยู่ที่
   บ้าน จ านวน 122 ราย 44 ครอบครัว จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องกักตัวที่บ้านเพื่อสังเกต 
   อาการเริ่มป่วย (HOME Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน จึงจ าเป็นต้องมีการล็อคดาวน์ 
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   หมู่บ้านเพื่อควบคุมการเข้า-ออกของประชาชนในกลุ่มซอยคลองขุดและห้ามมิให้ 
   บุคคลภายนอกเข้าไปในพ้ืนที่ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ท าให้ 
   ประชาชนในกลุ่มซอยคลองขุดนั้น ประสบปัญหาเรื่องการออกไปท างานและหาซื้อของเพ่ือ
   อุปโภค-บริโภค โดยในวันแรกของการปิดซอยคลองขุดนั้น ประชาชนในกลุ่มนั้นจะใช้วิธีการ
   ฝากผู้น าหมู่บ้านซื้อของ เนื่องจากต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน จึงเป็นที่มาของการให้ความ
   ช่วยเหลือประชาชนของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบล      
   ไทรทอง  เพ่ือด าเนินการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 

      น.ส.นันทิยา  บุญชาเรียง - ด้วยในวันที่ 23 เมษายน 2564 ทางองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองได้รับหนังสือแจ้ง 
      ปลัด อบต.ไทรทอง จากอ าเภอคลองหาด ให้ด าเนินการล็อคดาวน์ซอยคลองขุด เพ่ือให้ผู้สัมผัสโรคที่มีความเสี่ยง

ติดเชื้อ กักตัวที่บ้านเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วย (HOME Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน และ
เพ่ือให้การป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 ในพ้ืนที่บ้านคอลงไผ่ หมู่ที่ 3 ต าบลไทรทอง 
อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จึงมอบหมายให้
องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองด าเนินการตามอ านาจหน้าที่หรือร่วมด าเนินการป้องกันและ
ควบคุมโรค COVID-19 ในพ้ืนที่ดังกล่าว โดยด าเนินการจัดหาอาหารและสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคCOVID-19  

     พร้อมกันนี้ ในวันที่ 23 เมษายน 2564 ได้มีมติที่ประชุมของคณะท างาน
   ป้องกันโรคติดต่อระดับต าบลในพ้ืนที่ต าบลไทรทอง ให้มีการตั้งด่านจุดตรวจจ านวน 2 จดุ 
   โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างฝ่ายปกครอง (ก านัน,ผู้ใหญ่บ้าน), เจ้าหน้าที่ รพ.สต. 
   สมาชิก อบต., อสม. และ อปพร. เพ่ือปิดซอยคลองขุดพร้อมด้วยมีค าสั่งแต่งเจ้าหน้าที่เพ่ือ
   ปฏิบัติหน้าที่ประจ าจุดตรวจเพ่ือควบคุมการเข้า-ออกของประชาชนในกลุ่มซอย  
   คลองขุดและห้ามมิให้บุคคลภายนอกเข้าไปในพ้ืนที่ดังกล่าว ตลอด 24 ชั่วโมง 

 ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองได้ด าเนินการจัดหาอาหารให้แก่ผู้ที่
ถูกกักตัว จ านวน 3 มื้อ ตั้งแต่วันที่ 24 – 30  เมษายน  2564  และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
จ านวน 3 มื้อ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2564  

 ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.4/ว 160 ลงวันที่ 5 
ตุลาคม 2563 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การใช้เงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และหลักเกณฑ์การใช้เงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขและอัตรา
ดังต่อไปนี้  

  1 ด้านการด ารงชีพ ให้ด าเนินการช่วยเหลือเป็นสิ่งของหรือจ่ายเป็นเงิน 
โดยค านึงถึงสภาพและเหตุการณ์ตามความเหมาะสม ดังนี้ 

 1.1  ค่าถุงยังชีพ ชุดละ ไม่เกิน 700 บาท ต่อครอบครัวตามที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลไทรทองได้ด าเนินการจัดหาอาหารให้แก่ผู้ที่ถูกกักตัว จ านวน 3 มื้อ ตั้งแต่
วันที่ 24 เมษายน 2564 เป็นต้นมา และจะด าเนินการช่วยเหลือโดยการมอบถุงยังชีพ  
 ถุงละ 700 บาทต่อครอบครัว ทั้งนี้เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนขณะที่ถูกกักตัว 
14 วัน  จากการส ารวจของผู้น าในหมู่บ้าน พบว่ามีจ านวนประชากรที่ถูกกักตัว คงเหลือ
จ านวน 31 ครอบครัว ซึ่งจะด าเนินการให้ความช่วยเหลือโดยการมอบถุงยังชีพใน ๑ ถุง 
ประกอบด้วย 
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 ไข่ไก่ บรรจุ 30 ฟอง จ านวน 1 แผง 
 บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป บรรจุ 10 ซอง จ านวน 1 แพ็ค 
 ข้าวสาร ขนาดบรรจุถุงละ ๕ กิโลกรัม จ านวน ๑ ถุง 
 ปลากระป๋อง บรรจุ 10 กระป๋อง จ านวน 1 แพ็ค 
 น้ ามันพืช จ านวน 1 ขวด 
 น้ าปลา จ านวน 1 ขวด 
 ขนมยูโรเค้ก จ านวน 1 กล่อง 
 นมถั่วเหลือง บรรจุ 6 กล่อง จ านวน 1 แพ็ค 
 ยาแก้ปวดลดไข้ จ านวน 1 แผง 
 ผงซักฟอก จ านวน 1 ถุง 
งบประมาณท่ีใช้ในการช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนและได้รับ 

ผลกระทบจากการถูกกักตัว จ านวน 31 ครอบครัวๆละ 700 บาท เป็นเงิน 
21,700 บาท เพื่อด าเนินการช่วยเหลือประชาชนใน พ้ืนทีต่ าบลไทรทองที่ได้รับ 
ผลกระทบจากการกักตัว และผู้ถูกกักตัวนั้นไม่สามารถจัดหาสิ่งของเพ่ือด ารงชีพได้ 
ด้วยตนเอง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือด้านสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ 
ฉุกเฉิน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณช่วยเหลือ 
ประชาชนตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง โดยอนุโลม โดยใช้งบประมาณ  
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.25๖๔ แผนงานงบกลาง งานงบ 
กลาง งบกลาง ประเภทเงินส ารองจ่าย จากมติที่ประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 7  
อนุมัติเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ได้มีการโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  
รวมงบประมาณเป็นเงิน 633,168 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน 
อ่ืนๆ เกี่ยวกับสาธารณภัยหรือเป็นรายจ่ายที่จ าเป็นแต่ไม่ได้ตั้งไว้ หรือเป็น 
ค่าใช้จ่ายเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 

น.ส.เนตรทราย  จันทร์มี  -ในช่วงที่ประชาชนถูกกักตัวที่บ้านได้มีการช่วยเหลือเป็นสิ่งของ อุปโภค-บริโภคจาก 
นักวิชาการสาธารณสุขฯ  หลายท่านด้วยกัน  องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้   
    ได้แก่ 
    1. มูลนิธิรักษ์ไทย  ได้มอบชุดท าความสะอาดช่องปาก  (แปรงสีฟัน+ยาสีฟัน)  และ
    สบู่ล้างมือให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน กรณีมีการแพร่ระบาดของโรคติด
    เชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ในพ้ืนที่ต าบลไทรทอง  โดยมีผู้ช่วย 
    จิดาภา  สืบจากน้อย  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗  ต าบลไทรทอง  เป็นผู้ประสานงาน 
    2. ผอ.ณัฐญา  แก้วพลงาม  ผู้อ านวยการโรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา  น าน้ าดื่ม
    มามอบให้กับประชาชนที่มีความจ าเป็นต้องกักตัวที่บ้านเพ่ือสังเกตอาการ (Home 
    Quarantine) กรณีมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพ้ืนที่
    ต าบลไทรทอง  โดยมีนางรัตนา  ค ายอด  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5  เป็นผู้ประสานงาน 
    3. นายปรัชญา  พิมพาแป้น  นายอ าเภอคลองหาด  พร้อมด้วย นายอุทัย  เพ็ชรนอก  
    สาธารณสุขอ าเภอคลองหาด  น าทีมกลุ่ม iron birds thailand และ 
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    มูลนิธิสว่างสระแก้ว จุดวังใหม่ น าสิ่งของ อาหารและน้ าดื่ม มามอบให้กับประชาชน
    ที่มีความจ าเป็นต้องกักตัวที่บ้านเพ่ือสังเกตอาการ (Home Quarantine) 14 วัน ใน
    พ้ืนที่ต าบลไทรทองเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนกรณีมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
    ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)โดยมีฝ่ายปกครอง น าโดย นายวาสนา โพธิ์ทอง 
    ก านันต าบลไทรทอง 
    4. เจ๊ต่ายบ้านไทรเดี่ยว น าผลไม้มามอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนกรณี
    มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ในพ้ืนที่ต าบลไทรทอง 
    และน าขนมจีนน้ ายา มามอบให้กับเจ้าหน้าที่ประจ าจุดตรวจทั้ง 2 จุด โดยมีผู้ใหญ่
    นวลละออง หอมชื่น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านไทรเดี่ยว เป็นผู้ประสานงาน 
    5. ร้านก๋วยเตี๋ยว หนูโหน่ง หลังวัดหินกอง น าขนมจีนน้ ายา จ านวน 110 ชุด มอบ
    ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคลองหาด, เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านหินกอง อสม. , 
    เจ้าหน้าที่ประจ าจุดตรวจทั้ง 2 จุด และผู้ได้รับผลกระทบกรณีมีการระบาดของโรค
    ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพ้ืนที่ต าบลไทรทอง 
    6. ร้านกาแฟชมทุ่งและผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน น าข้าวเหนียว ส้มต า ไก่ทอด และ
    ผลไม้ มามอบให้กับเจ้าหน้าที่ประจ าจุดตรวจทั้ง 2 แห่ง และเจ้าหน้าที่ อบต.ไทรทอง 
    7. โรงเรียนบ้านหินกอง น าน้ าดื่มและไข่ไก่ มามอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบกรณีมี
    การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพ้ืนที่หมู่ 3 บ้านคลองไผ่ 
    ต าบลไทรทอง 
    8. ร้านแอ้ท่อไอเสียอรัญ น าเครื่องดื่มและอาหาร มามอบให้กับเจ้าหน้าที่ประจ าจุด
    ตรวจ ทั้ง 2 แห่ง และมอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบกรณีมีการระบาดของโรคติดเชื้อ
    ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพ้ืนที่หมู่ 3 บ้านคลองไผ่ ต าบลไทรทอง โดยมี
    นายวาสนา โพธิ์ทอง ก านันต าบลไทรทอง เป็นผู้ประสานงาน 
    9. นายศักดิ์ชัย แย้มโกสุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง หมู่ที่ 7 
    บ้านคลองลาภใกล้ น าผลไม้ และผัดซีอ๊ิว มามอบให้กับ เจ้าหน้าที่ประจ าจุดตรวจทั้ง 
    2 จุด และมอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบกรณีมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
    2019 (โควิด-19) ในพ้ืนที่หมู่ 3 บ้านคลองไผ่ ต าบลไทรทอง โดยมีกลุ่ม อสม.หมู่ที่ 
    2 บ้านโนนสง่า เป็นผู้ประสานงาน 
    10.โรงงานน้ าตาลตะวันออก น าน้ าดื่มบรรจุขวด มามอบให้กับเจ้าหน้าที่ประจ าจุด
    ตรวจ ทั้ง 2 แห่ง และมอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบกรณีมีการระบาดของโรคติดเชื้อ
    ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพ้ืนที่หมู่ 3 บ้านคลองไผ่ ต าบลไทรทอง  
    11.ร้านขายของช า "น้องนก" หลังวัดหินกอง น าขนมและของขบเคี้ยว จ านวน 31 
    ชุด มอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบกรณีมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
    (โควิด-19) ในพ้ืนที่หมู่ 3 บ้านคลองไผ่ ต าบลไทรทอง  
มติที่ประชุม  - รบัทราบ        

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืน ๆ 
-ไม่มี 
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เลิกประชุมเวลา   ๑๒.๓๐ น. 
 
                                                  
                                                    (ลงชื่อ)                                   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                                             (นางสาวนันทิยา  บุญชาเรียง) 
                                                     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
                                                                  ๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
____________________________________________________________________________________ 
“คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว  เมื่อวันที่   ๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  ผลปรากฏว่า 
  เลขานุการสภาฯ  จัดท ารายงานการประชุมถูกต้องครบถ้วน” 
 
                                                                   (ลงชื่อ)                          ประธานกรรมการ 
                                                                              (นายสุบิน  วะโรง) 
                                                                   (ลงชื่อ)                           กรรมการ 
                                                                               (นายไก่  ป้องโสม) 
                                                                 (ลงชื่อ)                             กรรมการ/เลขานุการ 
                                                                             (นางปลิว  สุพรรณ) 
___________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองได้รับรองแล้ว  เมื่อวันที่  ๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
 
                                                       (ลงชื่อ)                                ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
                                                                    (นายจ านงค์  โล่ห์แจ่ม) 
                                                          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
 


