
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 (คร้ังที่ 1)  ประจ าปี  พ.ศ. 2563 

วันที่   14 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
******************************* 

ผู้มาประชุม 

1. นายภูพิงค์  สารพิพัฒน ์  ประธานสภา อบต. 
2. นายกมเลศ  ก าลังประสิทธิ์  รองประธานสภา อบต. 
3. นายไพโรจน ์  จ๋ีบุญมี     สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 1 
4. นายเจษฎา  โลชา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 2 
5. นายปฐม  ประไพ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 2 
6. นายภานุ  วงค์ธาน ี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 3 
7. นายณรงค์  ฤทธิ์เดชยิ่ง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 4 
8. นายณฐกร  วรรณเขียว  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 4 
9. นายบุญช่วย  แก้วเอ้ย   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 5 
10. นายสว่าง  มาคุณ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 5 
11. นายวิชัย   แตนศรี   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 6 
12. นายอุดม  ก าแพง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 7 
13. นายถวัลย์  ยาวิลัย   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 8 
14. นายบุญเรือน  ดวงปิก   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 8 
15. นายอุดม  ดีน้อย   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 9 
16. นายวิชัย   ตันโยธา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 9 
17. นายบุญสม  เป่ียวญาติ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 10 
18. นายกมล  แดงเขียว  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 11 
19. นายวิรัตน ์  โปทามูล   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 11 
20. นายพรชัย  ฤทธิเดช   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 12 
21. นายจันทร์แก้ว  เกิดแก้ว   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 13 
22. นางทิพวรรณ  ทิมัน   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 13 
23. นายศักดิ์ชัย  เป็งค า   เลขานุการสภา อบต. 
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ผู้ขาดประชุม 

- ไม่มี 

ผู้ลาประชุม 

1. นายอุเทน  บุญสุข   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 7 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายอุทัย  ฟูวงศ์   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
2. นางนิภา  ปานะ   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
3. นายชยานนท์  โลชา   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
4. นายพัรันธร  ท้าวค า   หน.ฝ่ายการเงิน 
5. น.ส.รวิดา  อุตธรรมชัย  นักวิเคราะห์ฯ 
6. นายนพกาญจน ์ ขุนทอง   นวก.พัสดุ 
7. น.ส.คนึงนิจ  มีใจดี   นวก.ตรวจสอบภายใน 
8. น.ส.นงคราญ กรีรัตยากร   จพง.ธุรการ 
 
ประชาชนผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 

- ไม่มี 
เร่ิมประชุมเวลา 09.30 น. 

          นายภูพิงค์ สารพิพัฒน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกขึ้นท าหน้าท่ีประธาน    
ท่ีประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1. เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 แนะน าพนักงานส่วนต าบลที่ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังใหม่ 

- นายนพกาญจน ์         ขุนทอง   นวก.พัสดุ 
   - น.ส.คนึงนิจ  มีใจดี   นวก.ตรวจสอบภายใน 

ระเบียบวาระที่ 2. เร่ืองรับรองรายงานการประชุมฯ คร้ังที่แล้ว 

ประธานสภาฯ - ขอให้ท่ีประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมฯ ครั้งท่ีแล้ว คือ การประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่พริก สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยท่ี 4 (ครั้ง ท่ี 1) ประจ าปี  พ.ศ.2562 เมื่อวัน ท่ี              
26 ธันวาคม  พ.ศ.2562 ว่ามีรายการใดท่ีเห็นว่าต้องแก้ไข เพิ่มเติมหรือตัดออก  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม  ขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม - มีมติเป็นเอกฉันทร์ับรองรายงานการประชุมฯ   ครั้งท่ีแล้ว 
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ระเบียบวาระที่ 3. เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 

 - ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 

                     4.1 เร่ืองการก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเร่ิมต้นประชุ
สมัยประชุมสามัญประจ าปี  ประจ าปี พ.ศ. 2563 วันเร่ิมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป        
และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป 
ประธานสภาฯ -  ขอเชิญเลขานุการสภาให้รายละเอียด 
เลขานุการสภาฯ -  เรียนท่านประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ21ก าหนดให้ประธานสภาฯ น าเรื่องเกี่ยวกับการก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปี ระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี ประจ าปี พ.ศ. 2563 วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจ าปี ของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป        
เข้าหารือต่อท่ีประชุม ซึ่งในเรื่องนี้กระผมมีความเห็นว่าในปี พ.ศ. 2563 ควรก าหนดสมัยประชุมสามัญ 
จ านวน 4 สมัย แต่ได้มีการก าหนดสมัยประชุมสามัญไปแล้ว 1 สมัย คงเหลืออีก 3 สมัย ดังนั้นควรก าหนด
ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมประจ าปี พ.ศ.2563 ดังต่อไปนี้ 

- สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีสอง  ให้มีระยะเวลา 15 วัน เริ่มแต่วันท่ี   1 – 15  พฤษภาคม  2563 
- สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีสาม  ให้มีระยะเวลา 15 วัน เริ่มแต่วันท่ี  1 – 15   สิงหาคม    2563 
- สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีส่ี     ให้มีระยะเวลา 15 วัน เริ่มแต่วันท่ี  16 - 30  ธันวาคม    2563 

ส่วนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัย
แรกของปีถัดไปหรือปี พ.ศ. 2564 นั้น ควรเริ่มสมัยประชุมต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป      
และมีระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน   

ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะเสนอข้อคิดเห็นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบ 

  4.2 เร่ืองขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติม คร้ังที่ 1) 
ประธานสภาฯ -  ขอเชิญนักวิเคราะห์ฯ ให้รายละเอียด 
นักวิเคราะห์ฯ  - เรียนท่านประธานสภาฯ เนื่องจากได้มีการด าเนินการจัดท าร่างร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น       
พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1) ขึ้น เพื่อรองรับภารกิจหรือกิจกรรมโครงการท่ีจะต้องด าเนินการ และ
เพื่อให้เป็นไปตามวิธีการและขั้นตอนท่ีระเบียบก าหนด จึงได้น าเสนอเพื่อสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแจกจ่ายไปก่อนแล้ว 
ประธานสภาฯ - ท่ีประชุมท่านใดมีข้อซักถามหรือจะให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ขอเชิญเสนอ 

- ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุม 
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มติท่ีประชุม - มีมติให้ความเห็นชอบ      จ านวน 20 เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ    จ านวน   0 เสียง 
  - งดออกเสียง    จ านวน   2 เสียง 
 4.3 เร่ืองขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ - ขอเชิญหัวหน้าฝ่ายการเงิน ให้รายละเอียด 
หน.ฝ่ายการเงิน - เรียนท่านประธานฯ ตามที่ได้ต้ังงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ท่ี 6  งบประมาณ 120,000 บาท 

บัดนี้มีความประสงค์ท่ีจะขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงจากข้อความเดิม 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ท่ี 6  จ านวนเงิน 120,000 บาท (ถนนสายหลักบริเวณ
หน้าโรงเรียน บ้านป่าเมี้ยงแม่พริก  หมู่ท่ี 6 บ้านปางอาณาเขต) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร     
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 232.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนท่ี อบต.แม่พริก 
ก าหนด 

- แผนพัฒนาส่ีปี 2561 – 2564 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 3/2561 หน้า 5 ประกาศ    
เมื่อวันท่ี 12 กรกฎาคม 2561 

เป็นข้อความใหม่ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ท่ี 6  จ านวนเงิน 120,000 บาท ขนาดกว้าง  3.00 
เมตร ยาว 76.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 233.00 ตารางเมตร    
ตามแบบแปลนท่ี อบต.แม่พริก ก าหนด จ านวน 2 จุด  
จุดท่ี 1 ซอยข้างบ้านนายแสวง ยาปัน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 31.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 93.50 ตารางเมตร                     
จุดท่ี 2 ซอยข้างบ้านนายอ้าย ขวาเมืองพาน กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 45.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 139.50  ตารางเมตร 

และตามที่ได้ต้ังงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดประมวลผล แบบท่ี 1 งบประมาณอนุมัติ 22,000 บาท 
บัดนี้มีความประสงค์ท่ีจะขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงจากข้อความเดิม 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดประมวลผล แบบท่ี 1 จ านวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000 บาท 
-  คุณลักษณะเป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะคอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2562 กระทรวง
ดิจิทัล 
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   เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศวันท่ี 15 มีนาคม 2562  
-  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 90 
 
เป็นข้อความใหม่ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดประมวลผล แบบท่ี 2 จ านวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 30,000 บาท  
-  คุณลักษณะเป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะคอมพิวเตอร์ประจ าปี 2562 กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศวันท่ี 15 มีนาคม 2562 
-  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 90  
-  โอนงบประมาณเพิ่ม จ านวน 8,000 บาท สภาฯ อนุมัติเห็นชอบการประชุมสภาสมัย สามัญท่ี 1 ครั้งท่ี 1/ 
2563  
   ในวันท่ี 14 ก.พ. 2563 

2.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ท่ี 13 งบประมาณ 
130,000 บาท  
บัดนี้มีความประสงค์ท่ีจะขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงจากข้อความเดิม 

โครงการก่อสร้าง เทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ท่ี 13 (บริเวณหน้าอาคารเอนกประสงค์) จ านวนเงิน 
130,000 บาท 
คุณลักษณะพอสังเขป 
-  พื้นท่ีเทลาน กว้าง 16.00 เมตร  ยาว 23.00 เมตร หน้าเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า  
   349.00 ตารางเมตร  
-  ตามแบบแปลนท่ี อบต.แม่พริก ก าหนด 
-  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า 44 
 
เป็นข้อความใหม่ 
โครงการก่อสร้าง เทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ท่ี 13 (บริเวณลานฌาปนสถานหมู่บ้าน) จ านวนเงิน 
130,000 บาท  
คุณลักษณะพอสังเขป 
-  พื้นท่ีเทลาน กว้าง 10.00 เมตร ยาว 22.50 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า  
   225.00 ตารางเมตร 
-  ตามแบบแปลนท่ี อบต.แม่พริก ก าหนด 
-  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 44 
ประธานสภาฯ - ท่ีประชุมท่านใดจะมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะขอเชิญเสนอ ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม - มีมติอนุมติใหแ้ก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย     จ านวน 20 เสียง 
  - ไม่อนุมัติ    จ านวน   0 เสียง 
  - งดออกเสียง    จ านวน   2 เสียง 
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  4.4 เร่ืองขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
 

ประธานสภาฯ - ขอเชิญหัวหน้าฝ่ายการเงิน ให้รายละเอียด 
หน.ฝ่ายการเงิน - เรียนท่านประธานฯ ตามท่ีได้ต้ังงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
1. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะหมวดอื่น โครงการงานประจ าปีและสักการะศาล
สมเด็จฯ มีความประสงค์ท่ีจะขอโอนลดลงจ านวน 3,375 บาท  และ 2. แผนงานงบกลาง งบกลาง หมวด
รายจ่ายงบกลาง รายจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน มีความประสงค์ท่ีจะขอโอนลดลงจ านวน  5,000 บาท 
เพื่อน าไปโอนเพิ่มขอโอนเพิ่ม ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และโยธา งบลงทุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดประมวลผล แบบท่ี 2  รวมเป็น
จ านวนเงิน 8,375 บาท 
ประธานสภาฯ - ท่ีประชุมท่านใดจะมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะขอเชิญเสนอ ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม - มีมติอนุมติให้โอนงบประมาณรายจ่าย     จ านวน 20 เสียง 
  - ไม่อนุมัติ    จ านวน   0 เสียง 
  - งดออกเสียง    จ านวน   2 เสียง 
  4.5 เร่ืองขอความเห็นชอบแผนงานก่อสร้างของชลประทานเชียงราย 
ประธานสภาฯ -  ขอเชิญเลขานุการสภาให้รายละเอียด 
เลขานุการสภาฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ ด้วยโครงการชลประธานเชียงราย มีแผนงานก่อสร้างฝายพร้อม
ระบบส่งน้ า เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นท่ีต าบลแม่พริก  อ าเภอแม่สรวย  
จังหวัดเชียงราย เกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ซึ่งได้บรรจุเข้าแผนงานปีงบประมาณ 2564 จ านวน      
4 โครงการ ดังนี้ 

  1) ฝายพร้อมระบบส่งน้ าบ้านปางกลาง จัดหาน้ าสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นท่ีสูงแบบ
โครงการหลวงวาวี พื้นท่ีชลประทาน 200 ไร่ หมู่ ท่ี 4 บ้านปางกลาง  ต าบลแม่พริก  อ าเภอแม่สรวย    
จังหวัดเชียงราย 

  2) ฝายพร้อมระบบส่งน้ าบ้านปางต้นผ้ึง จัดหาน้ าสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นท่ีสูงแบบ
โครงการหลวงวาวี พื้นท่ีชลประทาน 100 ไร่ หมู่ ท่ี 5 บ้านปางต้นผ้ึง  ต าบลแม่พริก   อ าเภอแม่สรวย    
จังหวัดเชียงราย  

  3) ฝายพร้อมระบบส่งน้ าบ้านปางอาณาเขต จัดหาน้ าสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นท่ีสูงแบบ
โครงการหลวงวาวี พื้นท่ีชลประทาน 200 ไร่ หมู่ท่ี 6 บ้านปางอาณาเขต  ต าบลแม่พริก  อ าเภอแม่สรวย 
จังหวัดเชียงราย 

  4) ฝายพร้อมระบบส่งน้ าบ้านปางอ้อย จัดหาน้ าสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นท่ีสูงแบบ
โครงการหลวงวาวี พื้นท่ีชลประทาน 350 ไร่ หมู่ ท่ี 9 บ้านปางอ้อย  ต าบลแม่พริก  อ าเภอแม่สรวย       
จังหวัดเชียงราย  
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  ท้ังนี้ เพื่อให้เอกสารประกอบการขออนุญาตใช้พื้นท่ีป่ามีความสมบูรณ์ครบถ้วน จึงขอความ
อนุเคราะห์น าเข้าสู่ท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก เห็นชอบให้โครงการชลประทานเชียงราย 
เข้าด าเนินการก่อสร้างฝายพร้อมระบบส่งน้ าท้ัง 4 โครงการ น าไปประกอบการขออนุญาตใช้พื้นท่ีป่าสงวน
แห่งชาติ ต่อไป 

ประธานสภาฯ - ท่ีประชุมท่านใดจะมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะขอเชิญเสนอ ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม - มีมติเห็นชอบ             จ านวน 20 เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ    จ านวน   0 เสียง 
  - งดออกเสียง    จ านวน   2 เสียง 
 
ระเบียบวาระที่ 5. เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

5.1 เรื่องการด าเนินการตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล
แห่งชาติ ครั้งท่ี 2/2562 

ประธานสภาฯ - ขอเชิญเลขานุการสภาให้รายละเอียด 
เลขานุการสภาฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ ด้วยจังหวัดเชียงรายได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ว่า กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่า คณะกรรมาการนโยบายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แห่งชาติ         
ได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันพุธท่ี                  
27 พฤศจิกายน 2562 โดยมีนายอนุทิน  ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการฯ และมีมติเห็นชอบให้มีการรณรงค์ในงานเล้ียงของส่วนราชการปลอดเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 
โดยขอความร่วมมือหน่วยงานพิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 

  1. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 โดยห้ามจ าหน่าย
หรือบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ภายในสถานท่ีราชการ 

  2. ขอความร่วมมืองดเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในงานเล้ียงสังสรรค์ของส่วนราชการ 

  3. ระมัดระวงัมิให้ตกเป็นเครื่องมือส่ือสารการตลาดของธุรกิจเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 

  จึงขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาด าเนินการตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการนโยบายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งท่ี 2/2562 

ประธานสภาฯ - ท่ีประชุมท่านใดมีข้อซักถามหรือจะให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ขอเชิญเสนอ 
- ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบ     
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