รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย
สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่หนึ่ง
ในวันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย
*****************************************

ผู้มาประชุม
๑. นายเจริญ
๒. นางรัตติกาล
๓. นายชุมพร
๔. นายอินปั๋น
๕. นายสมบูรณ์
๖. นายสัญญา

หงษ์ประสิทธิ์
ศรีอุทธา
แสงเป๊ก
มะโนน้อม
ดวงฤทธิ์
แสนศรี

ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย
รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่อาย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นางนงลักษณ์
๒. นายพนม
๓. นายประพันธ์

ทานันท์
เดชะวงศ์
การินทร์บุตร

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ลาประชุม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ลาประชุม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ลาประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ร.อ.เจริญศักดิ์

บุตรวงค์

(แทน) ผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมทหารพราน
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่อาย
นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
ปลัดเทศบาลตำบลแม่อาย
ผู้อำนวยการกองช่าง
รกท.ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เจ้าพนักงานธุรการ

2. พ.ต.ท.นพดล
3. นายพิรุณ
4. นายอานันต์
5. นายใจคำ
6. นายยุทธนา
7. นายสมหมาย
8. นายกิตติพงศ์
9. นายอธิศักดิ์
10. นายประมวล

ตันมาดี
ธงชัยสุวรรณ
ศรียาหล้า
ตุมมาแก้ว
ปัญญาสุภาตระกูล
คงตาล
คัชมาตย์
ทองคำ
เสนสุข

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
นายชุมพร แสงเป็ก เลขานุการสภาเทศบาลฯ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ
ขณะนี้ได้เวลากำหนดนัดประชุมแล้วและได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาผู้มาประชุมปรากฏว่ามีจำนวน 6 ท่าน
ถือว่าครบองค์ประชุม ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชา พระรัตนตรัยและดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุม
สภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่หนึ่ง สำหรับวาระนี้มีเรื่องจะแจ้งให้ทราบ
ดังนี้
มีสมาชิกสภาเทศบาลขอลาการประชุ มในครั้งนี้ จำนวน 3 ท่าน คือนางนงลักษณ์ ทานันท์
นายพนม เดชะวงศ์ และนายประพันธ์ การินทร์บุตร
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี
พ.ศ. 2562 สมัยแรก เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล
แม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยแรก เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดส่ง
ให้สมาชิกสภาทุกท่านตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว มีท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่อย่างไรขอเชิญ หากไม่มีการอภิปราย
ขอเชิญสมาชิกทุกท่านลงมติได้
มติที่ประชุม เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม สภาเทศบาลตำบลแม่อายฯ ด้วยคะแนนเสียง จำนวน 5
เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ทำกิจการนอกเขตตามโครงการสร้างฝายและ
ที่พักน้ำเพื่อเสริมระบบนิเวศสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าต้นน้ำ

นายเจริ ญ หงษ์ ป ระสิ ท ธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ
นายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรี

ในระเบี ย บวาระนี้ เป็ น ญั ต ติ ซึ่ ง

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติต่อสภา
เทศบาลตำบลแม่อาย พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ทำกิจการนอกเขตตามโครงการสร้างฝายและที่พักน้ำเพื่อ
เสริมระบบนิเวศสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าต้นน้ำ งบประมาณ 180,310.- บาท รายละเอียดดังนี้
เนื่องด้วย เทศบาลตำบลแม่อาย ร่วมกับโครงการร้อยใจรักษ์และบ้านใหม่ปูแช่ หมู่ที่ 4 ตำบล
แม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จะได้ดำเนินโครงการร้อยใจรักษ์ โครงการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของ
หมู่บ้าน ในการดำเนินโครงการสร้างฝายและที่พักน้ำเพื่อเสริมระบบนิเวศสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าต้นน้ำ
งบประมาณ 180,310.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสามร้อยสิบบาทถ้วน) เพื่อรักษาป่าต้นน้ำและแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน ซึ่งเป็นปัญหาที่ประชาคมบ้านใหม่ปูแช่ ได้มีมติร่วมกัน
ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยการดำเนินการโครงการดังกล่าวข้างต้น จะต้องดำเนินการสร้าง
ฝายเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าต้นน้ำห้วยน้ำอาย ป่าต้นน้ำห้วยดอยแหลม และป่าต้นน้ำห้วยธาตุ ซึ่งอยู่ใน
เขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยลาง ประกอบกับการทำกิจการนอกเขตของเทศบาลตำบลแม่อาย
จะต้องได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยลาง และได้รับ
อนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตามมาตรา 57 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
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ดังนั้น จึงขอให้ สภาเทศบาลตำบลแม่อาย พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ทำกิจการนอกเขต
เทศบาลตำบลแม่อาย ตามโครงการสร้างฝายและที่พักน้ำเพื่อเสริมระบบนิเวศสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่า
ต้นน้ำ งบประมาณ 180,310.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสามร้อยสิบบาทถ้วน)
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
ในญัตตินี้ขอเชิญ หากไม่มีการอภิปรายขอเชิญสมาชิกทุกท่านลงมติได้
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ทำกิจการนอกเขตเทศบาลตำบลแม่อาย ตามโครงการสร้างฝายและที่พักน้ำเพื่อ
เสริมระบบนิเวศสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าต้นน้ำ ร่วมกับโครงการร้อยใจรักษ์และบ้านใหม่ปูแช่ หมู่ที่ 4
ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 180,310.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสามร้อยสิบ
บาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 5 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง ขอเสนอญัตติย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมงคลนิมิตไปรวมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กชัยสถาน

นายเจริ ญ หงษ์ ป ระสิ ท ธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ
นายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรี

ในระเบี ย บวาระนี้ เป็ น ญั ต ติ ซึ่ ง

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความ
เห็นชอบย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมงคลนิมิตไปรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชัยสถาน โดยมีหลักการและเหตุผล
ดังนี้
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันศูนย์มงคลนิมิต มีจำนวนเด็กที่อยู่ในศูนย์ จำนวน 9 คน ในปีการศึกษา 2/2561
และจะมีเด็กนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาออกไป จำนวน 6 คน คงเหลือเด็กที่เรียนในปีการศึกษา 1/2562
จำนวน 3 คน ทางคณะครูได้ดำเนินการตรวจสอบบัญชีรายชื่อเด็กกับห้องทะเบียนเทศบาลตำบลแม่อาย เพื่อ
ตรวจสอบจำนวนเด็กที่จะมีอายุ 2 ขวบ ในปีการศึกษา 1/2562 นั้น ปรากฏว่าบ้านมงคลนิมิต มีเด็กจำนวน
2 คน และไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เข้าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 ทางคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ ก
มงคลนิมิตได้นำเรื่องการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมงคลนิมิตเข้าประชาคมหมู่บ้านมงคลนิมิต หมู่ที่
10 ตำบลมะลิกา เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 มติที่ประชุมประชาคมเห็นชอบให้ย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มงคลนิ มิตไปรวมกับ ศูน ย์พัฒ นาเด็กเล็กชัยสถาน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ดังนั้น เพื่อให้ เป็นไปตาม
ประกาศสำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานขั้นตอนการรายงานการจัดตั้ง การ
รวม การยุบเลิก และการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศเมื่อวันที่ 31
มีน าคม 2559 และตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ กขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ข้อ
1.2.2 การย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนำเรื่องเสนอต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัดตามลำดับเพื่อให้ผู้บริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเสนอขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น
ดังนั้น เพื่อให้การย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมงคลนิมิตไปรวมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชัยสถาน
เป็นไปตามประกาศสำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานขั้นตอนการรายงานการ
จัดตั้ง การรวม การยุบเลิก และการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศเมื่อ
วันที่ 31 มีนาคม 2559 และตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงขอความเห็นชอบสภาเทศบาลตำบลแม่อายย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมงคลนิมิตไปรวมกับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กชัยสถาน
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และขอชี้แจงเพิ่มเติมโดยการอนุมานไว้อยู่สองประเด็นที่ทำให้จำนวนเด็กนักเรียนลดลง คือ
อัตราการเกิดของเด็กลดลง และการเลือกเรียนกับ สพฐ. ซึ่งได้เปิดการเรียนการสอนให้เด็กตั้งแต่อายุ 2 ขวบ
นางรัตติกาล ศรีอุทธา รองประธานสภาเทศบาลฯ การยุบรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมงคล
นิมิตไปรวมศูนย์พัฒ นาเด็กเล็กชัยสถาน ซึ่งปัญหาของศูนย์พัฒ นาเด็กเล็กชัยสถาน มีปัญหาในด้านสถานที่
อาคารเรียนที่เก่า ซึ่งไม่สามารถดำเนินการอย่างไรได้ จะทำให้เกิดปัญหาตามมาหรือไม่ หากเป็นไปได้จะย้าย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชัยสถาน มาใช้อาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมงคลนิมิตได้หรือไม่ และได้มีการสอบถามทาง
ผู้ปกครองและชาวบ้านหรือไม่อย่างไร
นายอธิศักดิ์ ทองคำ รกท.ผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้มีการประชุมผู้ปกครองในการ
ขอย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชัยสถานมาที่มงคลนิมิตแล้ว ซึ่งผู้ปกครองมีความลำบากในการเดินทางส่งบุตรหลาน
มาโรงเรียนจึงไม่อยากให้ย้าย ซึ่งหากเทศบาลมีความจำเป็นจะต้องยุบย้ายศูนย์จริงขอให้ดำเนินการในภายหน้า
ต่อไป
นายอินปั๋น มะโนน้อม สมาชิกสภาเทศบาลฯ หากต่อไปอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชัยสถาน
ไม่สามารถใช้งานได้หรือเกิดชำรุด จะย้ายมาขอใช้อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมงคลนิมิตได้หรือไม่ และครูที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมงคลนิมิตได้จัดให้ไปทำงานที่ใด
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย หากต่อไปจะต้องขอใช้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมงคลนิมิตอีก ก็ต้องดำเนินการจัดประชุมประชาคมกับหมู่บ้านและดำเนินการตามระเบียบราชการ
ต่อไป สำหรับครูผู้ดูแลเด็กทางเทศบาลได้จัดให้ไปประจำที่โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่อายแล้ว
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
ในญัตตินี้ขอเชิญ หากไม่มีการอภิปรายขอเชิญสมาชิกทุกท่านลงมติได้
มติที่ประชุม เห็ น ชอบให้ ย้ายรวมศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ กมงคลนิมิตไปรวมกับ ศูนย์ พัฒ นาเด็กเล็ กชัยสถาน
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 5 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนส่วนราชการ

นายเจริ ญ หงษ์ ป ระสิ ท ธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ
นายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรี

ในระเบี ย บวาระนี้ เ ป็ น ญั ต ติ ซึ่ ง

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความ
เห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 เพิ่มเติม โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการและเหตุผล
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 ขอรับงบประมาณสนับสนุนค่าอาหารกลางวันเพิ่มเติม เนื่องจาก
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 ลงข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (School
Information System :SIS) และระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (Child development center information system : CCIS) จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น จากจำนวน
374 คน เป็น 376 คน ทำให้งบประมาณที่เทศบาลตำบลแม่อายตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน
ในภาคเรียนที่ 1/2562 ไม่เพียงพอ เป็นจำนวนเงิน 7,600 บาท (เจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) และตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1180 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561 ระบุข้อ
2.4 กรณี ส ถานศึ กษาสั งกั ดหน่ ว ยงานอื่น ได้ รับ การจัดสรรงบประมาณเงิน ค่าอาหารกลางวัน ไม่เพี ยงพอ
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เนื่ อ งจากมี จ ำนวนเด็ ก รายใหม่ เพิ่ ม ขึ้ น ทำให้ มี ร ายจ่ า ยจริง มากกว่ างบประมาณที่ ได้ รั บ การจั ด สรรให้
สถานศึกษาจัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติม และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถโอนงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณกลางวัน
ในส่วนที่เพิ่มขึ้นได้ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณไม่เพียงพอให้ถือปฏิบัติตามข้อ 2.3 โดย
เทศบาลตำบลแม่อายได้ดำเนินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3/2562
แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่ วน
ราชการ เงินอุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 จำนวน 7,600 บาท และขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 ตามรายการดั งกล่ าว และตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 67 ทวิ ได้บัญญัติให้การจ่ายเงินอุดหนุนนั้น เทศบาลจะกระทำ
ได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลแม่อายและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว ดังนั้น เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 มีอาหารกลางวันรับประทานอย่างเพียงพอ
เทศบาลตำบลแม่อายจึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ให้จ่ายเงินอุดหนุนส่วนราชการ ตาม
รายการดังกล่าวข้างต้นและเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลแม่อายแล้วจะได้รายงานขออนุมัติ
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตามลำดับ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 67 (8) ได้บัญญัติดังนี้ “เทศบาลอาจมีรายจ่าย
ดังต่อไปนี้ (8) เงินอุดหนุน” และมาตรา 67 ทวิ ได้บัญญัติดังนี้ “การจ่ายเงินตามมาตรา 67(8) และการ
จ่ายเงิน เพื่อการลงทุนเทศบาลจะกระทำได้เมื่อได้รับความเห็ นชอบจากสภาเทศบาลตำบลแม่อายและผู้ว่า
ราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
ในญัตตินี้ขอเชิญ หากไม่มีการอภิปรายขอเชิญสมาชิกทุกท่านลงมติได้
มติที่ประชุม อนุมัติให้จ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 เพิ่มเติม และอนุมัติให้
แก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 จำนวนเงิน
7,600 บาท (เจ็ดพัน หกร้อยบาทถ้วน) ตามแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ เงินอุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 จำนวน 7,600
บาท ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 5 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีเรื่องเสนอที่ประชุมอีก ขอเชิญ
เสนอได้
พ.ต.ท.นพดล ตันมาดี (แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่อาย ได้มารับตำแหน่งเมื่อ
วันที่ 17 มีนาคม 2562 ที่ผ่า นมา โดยได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานสารวัต รสอบสวน และสารวัต รจราจร หาก
เทศบาลมีเรื่องใด ขอให้แจ้งได้เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานต่อไป
นายพิรุ ณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ขอขอบคุณ ท่านผู้กำกับสถานี
ตำรวจภูธรแม่อาย และเจ้าหน้าที่งานจราจรทุกท่าน ที่ ได้ช่วยกันจัดระเบียบการจราจรหน้าตลาดสดแม่อาย
และที่ชุมชนต่างๆ การจัดระเบียบทางเท้าเทศบาลตำบลแม่อายได้แก้ไขปัญ หามาโดยตลอด แต่ยังติดอยู่ที่
อำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงาน จึงต้องขอความร่วมมือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดระเบียบบนท้องถนน
โดยงานจราจร การลุกล้ำทางเท้าโดยกรมทางหลวง ซึ่งได้มีการประชุมโดยเชิญหน่วยงานและผู้ประกอบการใน

6

การแก้ไขปัญหาไปแล้วนั้น และที่ประชุมได้มีมติให้เทศบาลหาที่ขายให้กับผู้ค้าขายแผงลอย โดยผู้ค้าที่ลุกล้ำ
ขอให้ย้ายภายใน 60 วัน ซึ่งในวันนี้ เวลา 16.00 น. จะได้มีการประชุมอีกครั้งที่วัดแม่อ ายหลวง จึงขอเรียน
เชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อายร่วมประชุมด้วย และช่วยฝากประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบทางเท้าที่
เทศบาลดำเนินการให้เกิดความเข้าใจ
การจัดงานสงกรานต์เทศบาลตำบลแม่อาย ประจำปี 2562 ในวันที่ 13 เมษายน 2562 ได้
ดำเนิ น การปรับ ปรุงบริเวณสะพานลำน้ ำอาย โดยการขุดกั้ นน้ ำ ทำซุ้ม และในวัน งานจะมีกิจกรรมสรงน้ ำ
พระพุทธรูป การดำหัวผู้สูงอายุ การประกวดหมกสุ่ม หมากเบ็ง ของหมู่บ้านต่างๆ การฟ้อนของกลุ่มผู้สูงอายุ
และกิจกรรมต่างๆ
วัน ที่ 18 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลแม่ อ าย ร่ว มกั บ หน่ ว ยงานต่ างๆ จะได้ จั ด งาน
ประเพณีสรงน้ำเจ้าแม่มะลิกา ซึ่งในปีนี้ได้รับการสนับสนุ่นจากหน่วยงานต่างๆ เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่อาย องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอแม่อาย น้ำดื่มตราเพชร ฯลฯ
โดยได้ดำเนินการประชุม กับส่วนราชการต่างๆ ไปแล้วนั้น และจะได้มีการจัดประชุมอีกครั้งเพื่ อจะได้กำหนด
กิจกรรมให้เหมาะสมต่อไป รายละเอียดจะได้แจ้งให้ทุกท่านทราบต่อไป
ที่ประชุม

รับทราบ

นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีเรื่องเสนอที่ประชุมอีก ถ้าไม่มี
สำหรับวันนี้หมดเรื่องที่จะเข้าประชุมตามระเบียบวาระแล้ว ขอปิดประชุม
เลิกประชุมเวลา

12.00 น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(นายชุมพร แสงเป็ก)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่อาย
คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม ประจำสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ได้ตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัย วิสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕62 สมัยที่หนึ่ง ในวันที่ 4 เมษายน 2562
เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ)
(นายสมบูรณ์ ดวงฤทธิ์)
ประธานกรรมการ ฯ
(ลงชื่อ)
(นายอินปั๋น มะโนน้อม)
กรรมการ ฯ
(ลงชื่อ)
(นายประพันธ์ การินทร์บุตร์)
กรรมการ ฯ

7

สภาเทศบาลตำบลแม่อ าย ได้มี ม ติรับ รองรายงานการประชุ มสภาเทศบาล สมั ย วิ ส ามั ญ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕62 สมัยที่หนึ่ง ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕62
สมัยที่สอง เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562

(ลงชื่อ)
(นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์)
ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย

