
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (คร้ังที่ 1)  ประจ าปี  พ.ศ. 2564 

วันที่   13  สิงหาคม  พ.ศ. 2564 

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

ผู้มาประชุม 

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

- ไม่มี 

ผู้ลาประชุม 

1. นายอุดม  ดีน้อย  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 9 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายอุทัย  ฟูวงศ์   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
2. นางนิภา  ปานะ   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
3. นายชยานนท์  โลชา   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
4. ว่าท่ี รต.ชลิต  ศรจัีนทร์แก้ว  รองปลัด อบต.แม่พริก 
5. ว่าท่ี รต.ภานุรัตน์ ใจยวน   นายช่างโยธา 
6. นายนัฐวุฒ ิ  ดวงวัง   ผอ.กองการศึกษาฯ 
7. นายพีรันธร  ท้าวค า   ผู้อ านวยการกองคลัง 
8. น.ส.นงคราญ    กรีรัตยากร  เจ้าพนักงานธุรการ 
ประชาชนผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 

- ไม่มี 
เร่ิมประชุมเวลา 09.30 น. 

          นายภูพิงค์ สารพิพัฒน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกขึ้นท าหน้าท่ีประธาน    
ท่ีประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1. เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 2. เร่ืองรับรองรายงานการประชุมฯ คร้ังที่แล้ว 

ประธานสภาฯ - ขอให้ท่ีประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมฯ ครั้งท่ีแล้ว คือ การประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่พริก สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยท่ี 2 (ครั้ง ท่ี 2) ประจ าปี  พ.ศ.2564 เมื่อวัน ท่ี              
15 กรกฎาคม  พ.ศ.2564 ว่ามีรายการใดท่ีเห็นว่าต้องแก้ไข เพิ่มเติมหรือตัดออก  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่าน
ใดเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม  ขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมฯ   ครั้งท่ีแล้ว 

ระเบียบวาระที่ 3. เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 

 - ไม่มี 
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ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 

4.1 เร่ืองการพิจารณาร่างข้อบัญญั ติงบประมาณ รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ.2565 (วาระท่ี 1)  
ประธานสภาฯ - เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกพิจารณาให้ความเห็นชอบ        
ในการนี้ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ได้แถลงงบประมาณ 

นายกฯ  -  กล่าวค าแถลงงบประมาณ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 

เลขานุการสภาฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมขอน าเรียนเพิ่ มเติมว่าการพิจารณาร่างข้อบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายฯ จะแบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 วาระ คือ วาระท่ี 1 รับหลักการ ในวาระนี้ให้ท่ีประชุม
ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติว่ามีหลักการและเหตุผลท่ีจะต้องตราข้อบัญญัตินั้นๆ หรือไม่ โดยจะไม่ลง
ในรายละเอียด วาระท่ี 2 การแปรญัตติ และวาระท่ี 3 ขั้นลงมติ ในวาระนี้จะไม่มีอภิปรายใดๆ จะขอมติท่ี
ประชุมว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่เท่านั้น และจะพิจารณาสามวาระรวดไม่ได้ 

  - ส าหรับการจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565      
ในครั้งนี้ได้ด าเนินการตามหนังสือส่ังการของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย  นโยบายของผู้บริหาร แผนพัฒนา
ต าบล ระเบียบกฎหมาย รวมทั้งหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องแล้ว 

ประธานสภาฯ -  สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความประสงค์ท่ีจะอภิปรายซักถาม หรือให้ขอเสนอแนะ ขอเชิญ
เสนอ 

  - เมื่อไม่มีจะขอมติท่ีประชุมว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 หรือไม่ ขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม - ท่ีประชุมได้ลงมติ เมื่อเวลา 10.25 น. โดยมีมติดังนี ้

- มีมติรับหลักการ  จ านวน     20  เสียง 

  - ไม่รับหลักการ     จ านวน      0   เสียง 

  - งดออกเสียง        จ านวน      2   เสียง 

ประธานสภาฯ - ก่อนท่ีจะเข้าสู่การพิจารณาในวาระท่ี 2 จะต้องมอบหมายให้คณะกรรมการแปรญัตติไป
ด าเนินการ แต่เนื่องจากสภาฯ ยังมิได้แต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนี้ขึ้นไว้ 
ขอหารือต่อท่ีประชุมว่าจะแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติจ านวนเท่าใดขอเชิญเสนอ 
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นายจันทร์แก้วฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ เพื่อใหเ้หมาะสมควรให้มีคณะกรรมการ 3 ท่าน 

นายณรงค์ฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมขอสนับสนุนให้มีคณะกรรมการ 3 ท่าน 

นายภาณุฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมขอสนับสนุนให้มีคณะกรรมการ 3 ท่าน 

ประธานสภาฯ - ท่ีประชุมท่านใดจะมีข้อคิดเห็ดหรือข้อเสนอแนะอีกหรือไม่  

- ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม -   ท่ีประชุมมีมติให้แต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติฯ จ านวน 3 ท่าน 
ประธานสภาฯ -   เมื่อท่ีประชุมมีมติให้แต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติฯ จ านวน 3 คนแล้ว จะเริ่มเลือก
กรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1 แล้วเรียงไปจนครบ 3 คน ขอเชิญเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควรได้เลยครับ 

  -   ขอเชิญเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควรเป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1 

นายบุญเรือนฯ -  เรียนท่านประธานฯกระผมขอเสนอ นายเจษฎา  โลชา 
ประธานสภาฯ -  ขอผู้รับรอง 
นางทิพวรรณฯ -  เรียนท่านประธานฯ ดิฉันขอรบัรอง 
นายบุญสมฯ -  เรียนท่านประธานฯ กระผมขอรับรอง 

ประธานสภาฯ -  ขอเชิญเสนอช่ือต่อไปครับ 

  -  เมื่อไม่มีการเสนอช่ือเพิ่มเติมอีก โดยมีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับเลือกเพียงหนึ่งคน        
ให้ถือว่า นายเจษฎา  โลชา ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1  

   -  ล าดับต่อไปขอเชิญเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควรเป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2 
นายบุญสมฯ  -  เรียนท่านประธานฯกระผมขอเสนอ นายจันทร์แก้ว  เกิดแก้ว 
ประธานสภาฯ  -  ขอผู้รับรอง 
นายวิชัย แตนศรี  -  เรียนท่านประธานฯ กระผมขอรับรอง 
นายวิชัย ตันโยธา  -  เรียนท่านประธานฯ กระผมขอรับรอง 

ประธานสภาฯ  -  ขอเชิญเสนอช่ือต่อไปครับ 

   -  เมื่อไม่มีการเสนอช่ือเพิ่มเติมอีก โดยมีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับเลือกเพียง    
หนึ่งคน ให้ถือว่า นายจันทร์แก้ว  เกิดแก้ว ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2  

   -  ล าดับต่อไปขอเชิญเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควรเป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 3 

นายภาณุฯ  -  เรียนท่านประธานฯกระผมขอเสนอ นายณรงค์  ฤทธิ์เดชยิ่ง 
ประธานสภาฯ  -  ขอผู้รับรอง 
นายบุญสมฯ  -  เรียนท่านประธานฯ กระผมขอรับรอง 
นายจันทร์แก้วฯ  -  เรียนท่านประธานฯ กระผมขอรับรอง 
ประธานสภาฯ  -  ขอเชิญเสนอช่ือต่อไปครับ 
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   - เมื่อไม่มีการเสนอช่ือเพิ่มเติมอีก โดยมีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับเลือกเพียงหนึ่งคน 
ใหถ้ือว่า นายณรงค์  ฤทธิ์เดชยิ่ง  ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 3   

ประธานสภาฯ - ขั้นตอนต่อไปขอหารือต่อท่ีประชุมว่าในการเสนอค าแปรญัตติให้เสนอได้ต้ังแต่วันท่ี 16 
สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. ถึงวันท่ี 20 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ และ
กรอบระยะเวลาการท างานของคณะกรรมการแปรญัตติควรให้แล้วเสร็จ ภายในวันท่ี 23 สิงหาคม 2564 
เวลา 12.00 น.  
  - ท่ีประชุมมีความคิดเห็นเป็นประการใด ขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ 

ประธานสภาฯ - ขอแจ้งให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ  ตลอดจนถึงคณะกรรมการแปรญัตติได้ด าเนินการ     
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องตามกรอบระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ด้วย 

มติท่ีประชุม - รับทราบ 

  4.2  เร่ืองการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 
ประธานสภาฯ - ขอเชิญปลัด อบต. ให้รายละเอียด 
ปลัด อบตฯ    - เรียนท่านประธานสภาฯ ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ได้มีการคัดเลือก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ไปแล้วนั้น เนื่องจากนายพรชัย  ฤทธิเดช ได้ลาออกจากต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
เป็นเหตุให้การเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ส้ินสุดลงด้วย เพื่อให้เป็นไปตาม    
ท่ีระเบียบก าหนด จึงใครขอให้สภาฯ คัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก แทนต าแหน่งท่ีว่าง
ด้วยต่อไป 
ประธานสภาฯ - ท่ีประชุมท่านใดมีข้อซักถามหรือจะให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ขอเชิญเสนอ 

- ถ้าไม่มี ขอเชิญเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควร 
นายบุญช่วยฯ  -  เรียนท่านประธานฯกระผมขอเสนอ นายภาณุ  วงค์ธาน ี
ประธานสภาฯ  -  ขอผู้รับรอง 
นายเจษฎาฯ  -  เรียนท่านประธานฯ กระผมขอรับรอง 
นายสว่างฯ  -  เรียนท่านประธานฯ กระผมขอรับรอง 

ประธานสภาฯ  -  ขอเชิญเสนอช่ือต่อไปครับ 

   -  เมื่อไม่มีการเสนอช่ือเพิ่มเติมอีก โดยมีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับเลือกเพียงหนึ่ง
คน ให้ถือว่า นายภาณุ วงค์ธานี ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่  

                        4.3  เร่ืองการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ -   ขอเชิญปลัด อบต. ให้รายละเอียด 
ปลัด อบตฯ    -   เรียนท่านประธานสภาฯ ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ได้มีการคัดเลือก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภา
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องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ไปแล้วนั้น เนื่องจากนายไพโรจน์  จ๋ีบุญมี ได้ถึงแก่กรรมลง เป็นเหตุให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ว่างลง 1 คน  เพื่อให้เป็นไปตามท่ีระเบียบก าหนด จึงใครขอให้
สภาฯ คัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก แทนต าแหน่งท่ีว่างด้วยต่อไป 
ประธานสภาฯ - ท่ีประชุมท่านใดมีข้อซักถามหรือจะให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ขอเชิญเสนอ 

- ถ้าไม่มี ขอเชิญเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควร 
นายภานุฯ  -  เรียนท่านประธานฯกระผมขอเสนอ นายวิชัย  ตันโยธา 
ประธานสภาฯ  -  ขอผู้รับรอง 
นายจันทร์แก้วฯ  -  เรียนท่านประธานฯ กระผมขอรับรอง 
นางทิพวรรณฯ  -  เรียนท่านประธานฯ ดิฉันขอรับรอง 

ประธานสภาฯ  -  ขอเชิญเสนอช่ือต่อไปครับ 

   -  เมื่อไม่มีการเสนอช่ือเพิ่มเติมอีก โดยมีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับเลือกเพียงหนึ่ง
คน ให้ถือว่า นายวิชัย ตันโยธา ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระที่ 5. เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

ประธานสภาฯ -   ขอเชิญปลัด อบต. ให้รายละเอียด 
ปลัด อบตฯ    -   เรียนท่านประธานสภาฯ ตามท่ีนายกรัฐมนตรีได้อาศัยอ านาจตามมาตรา 9 แห่งพระราช
ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ออกข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชการก าหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 30) ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2564 ซึ่งตามข้อ 4 
วรรคหนึ่ง ของข้อก าหนดดังกล่าว ได้ห้ามจัดกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงต่อการแพร่โรค โดยห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมี
การรวมกลุ่มกันของบุคคลเพื่อลดความเส่ียงในการติดต่อสัมผัสกันท่ีสามารถแพร่โรคได้ เว้นแต่เป็นกรณีได้รับ
อนุญาตจาก  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับยมอบ
หมายท่ีจะพิจารณาเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีกิจกรรม และสถานการณ์ในพื้นท่ีรับผิดชอบ กล่าวคือ 

  1. พื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลท่ีมี
จ านวนรวมกันมากว่าห้าคน 

  2. พื้นท่ีควบคุมสูงสุด ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลท่ีมีจ านวนรวมกัน
มากกว่ายี่สิบคน 

  3. พื้นท่ีควบคุม ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกุล่มของบุคคลท่ีมีจ านวนรวมกันมากกว่า
ห้าสิบคน 

  4. พื้นท่ีเฝ้าระวังสูง ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลท่ีมีจ านวนรวมกัน
มากกวา่หนึ่งร้อยคน  
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  5. พื้นท่ีเฝ้าระวัง ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลท่ีมีจ านวนรวมกันมากกว่า
หนึ่งร้อยห้าสิบคน 

  และตามข้อ 5 วรรคหนึ่ง ของข้อก าหนดฉบับเดียวกัน ได้ก าหนดกิจกรรมหรือการรวมกลุ่ม
ของบุคคลท่ีได้รับยกเว้นสามารถจัดได้โดยไม่ต้องขออนุญาตตามข้อ 4 แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค
ท่ีทางราชการก าหนดอย่างเคร่งครัด กล่าวคือ (5) กิจกรรมท่ีด าเนินโดยพนักงานเจ้าหน้าท่ี หรือเป็นกิจกรรมท่ี
จัดโดยองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐโยความเห็นชอบของหัวหน้าหน่วยงานดังกล่าว หรือกิจกรรมอื่นตามท่ี   
ศปม. ก าหนด   

  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือ ด่วนท่ีสุด มท 0804.3/ว 1667 ลงวัน ท่ี     
4 สิงหาคม 2564 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น ภายใต้ข้อก าหนดออกตามความ
มาตรา 9 แห่งพระราชก าหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 30 ) ลงวันท่ี    
1 สิงหาคม  2564  แจ้งว่าการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกิจกรรมท่ีได้รับการยกเว้น ตามข้อ 5 (5)             
ของข้อก าหนด ฉบับดังกล่าว ซึ่งสามารถด าเนินการได้โดยความเห็นชอบของผู้บริหารท้องถิ่น โดยไม่ต้องขอ
อนุญาตตามข้อ 4 แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคท่ีทางราชการก าหนดอย่างเคร่งครัด ดังนั้น        
เพื่อให้การประชุมสภาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งแนวทางปฏิบัติดังกล่าว
ให้อ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ ท้ังนี้ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดประสงค์จะจัดประชุม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถด าเนินการได้ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์       
พ.ศ. 2563 และการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ในวันนี้ได้รับความเห็นชอบจากนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก แล้ว 

ท่ีประชุม - รับทราบ   

ระเบียบวาระที่ 6. เร่ืองอื่นๆ 

- ไม่มี 

ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณท่ีประชุมทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือท าให้การประชุมส าเร็จลุล่วง เป็นไปด้วยความ
สงบเรียบร้อย ขอปิดประชุม ณ บัดนี้ 

 - เลิกประชุม เวลา 12.45 น. 

 

     (ลงช่ือ)         ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
              ( นายศักดิ์ชัย     เป็งค า ) 
            เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก  
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           (ลงช่ือ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

             (นายภูพิงค์     สารพิพัฒน์) 
               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 

    คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมตรวจสอบแล้วถูกต้อง 

     (ลงช่ือ)         ประธานกรรมการ 

          (นายเจษฎา  โลชา ) 

     (ลงช่ือ)              กรรมการ 

                 ( นายณรงค์  ฤทธิ์เดชยิ่ง ) 

     (ลงช่ือ)               กรรมการ/เลขานุการ 

        (    นายวิชัย ตันโยธา      )  

    บันทึกรายงานการประชุมในคร้ังนี้ ได้รับรองเม่ือวันที่.............................. 

      (ลงช่ือ) 

         ( นายภูพิงค์  สารพิพัฒน์ ) 
         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
 


