รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย
สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่สอง
ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย
**************************************************

ผู้มาประชุม
๑. นายเจริญ
๒. นางรัตติกาล
๓. นายชุมพร

หงษ์ประสิทธิ์
ศรีอุทธา
แสงเป๊ก

๔. นายประพันธ์
๕. นายสมบูรณ์
๖. นางนงลักษณ์
๗. นายสัญญา

การินทร์บุตร
ดวงฤทธิ์
ทานันท์
แสนศรี

ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย
รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย
และเลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่อาย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายอินปั๋น
2. นายพนม

มะโนน้อม
เดชะวงศ์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายพิรุณ
๒. นายส่งสุข
๓. นายอานันต์
๔. นายกิตติพงษ์
๕. นายชัยทัพพ์
๖. นายอธิศักดิ์

ธงชัยสุวรรณ
มูลเมือง
ศรียาหล้า
คัชมาตย์
วงศ์ไกรวาล
ทองคำ

นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาการหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล
เจ้าพนักงานธุรการ

๗. นายประมวล

เสนสุข

ลาประชุม
ลาประชุม

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
นายชุมพร แสงเป๊ก เลขานุการสภาเทศบาลฯ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล
ที่เคารพ ขณะนี้ได้เวลาประชุมแล้ว และได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาผู้มาประชุม ปรากฏว่ ามีจำนวน 7 ท่าน
ถือว่าครบองค์ประชุม ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุม
สภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่สอง สำหรับวาระนี้ไม่มีเรื่องจะแจ้งให้ทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยวิสามัญ ประจำปี
พ.ศ. 2562 สมัยแรก เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562

นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล
แม่อาย สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยแรก ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งให้สมาชิกสภา ทุกท่านตรวจสอบ
ล่วงหน้าแล้ว มีท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ อย่างไรขอเชิญ
มติที่ประชุม เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม สภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.
2562 สมัยแรก ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 6 เสียง ไม่เห็นด้วยจำนวน – เสียง งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อาย เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2562

นายเจริ ญ หงษ์ ป ระสิ ท ธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ ในระเบี ย บวาระนี้ เป็ น ญั ต ติ ซึ่ ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อรายงาน
ผลการประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อาย เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2562 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 24 ได้กำหนดให้คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อาย เพื่อเสนอผู้บริหารเทศบาลพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้
โดยให้แจ้งให้สภาท้องถิ่นและประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 7 จึงขอแจ้งให้สภาเทศบาล
ตำบลแม่อายรับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่อายเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2562 เมื่อ
วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาล ญัตตินี้เป็นการประกาศใช้แผนพัฒ นา
เทศบาลตำบลแม่อาย เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2562 ให้ สภาเทศบาลตำบลแม่อายทราบ จึงไม่มีการลงมติในที่
ประชุม หากสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอย่างไรขอเชิญ
มติที่ประชุม

รับทราบ การประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อาย เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2562

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีเรื่องเสนอที่ประชุมอีก ขอเชิญ
เสนอได้
นายพิรุ ณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีต ำบลแม่อาย การจัดสวนสาธารณะบริเวณ
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่อาย ซึ่งจะได้จัดให้มีอุปกรณ์ออกำลังกายกลางแจ้ง โดยจะได้ขอรับบริจาคท่านใด
สนใจบริจาคก็ขอเชิญ ได้ สำหรับ ห้องออกกำลังกายของเทศบาลอยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง และจะได้มีการ
ประดับไฟส่งสว่างเพื่อให้บริการผู้ที่มาออกกำลังกายด้วย
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ได้ รั บ แจ้ งจากผู้ ใหญ่ บ้ าน หมู่ ที่ 7 ตำบลแม่ อ าย น้ ำอายเอ่ อเข้ าท่ ว มถนนและบ้ านเรื อ น
ประชาชน จากภาวะฝนตกหนักจึงได้ร่วมกับงานป้องกันและชาวบ้านเก็บเศษขยะต่างๆ ออกจากหน้าฝายน้ำล้น
หมู่ที่ 7 ตำบลแม่อาย และได้รับแจ้งจากประชาชนสะพานลำน้ำอาย หมู่ที่ 8 ตำบลแม่อาย ชำรุด จึงได้เข้าไป
ตรวจสอบเพื่อซ่อมแซมต่อไป และจะได้มีการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาลำน้ำอาย โดยได้เชิญ กำนันตำบลแม่อาย
ตำบลมะลิกา และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6,7,8 ตำบลแม่อาย หมู่ที่ 9 ตำบลมะลิกา ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการ
ขุดลอก และรณรงค์ทำความสะอาดในวันนี้ เวลา 13.30 น. และนัดประชุมร่วมกับชาวบ้าน หมู่ที่ 8 ตำบล
แม่อาย ณ บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เวลา 18.00 น. สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดว่างขอเชิญร่วมประชุมได้
นางรัตติกาล ศรีอุทธา รองประธานสภาเทศบาลฯ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562
ได้เป็นตัวแทนศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลแม่อาย เข้าร่วมการปล่อยนักโทษเข้าสู่สังคมของเรือนจำอำเภอ
ฝาง โดยนักโทษที่ได้รับการปล่อยตัว ในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย มีประมาณ 5 คน ซึ่งคณะกรรมการจะได้มี
การติดตามประเมินผล และส่งเสริมอาชีพให้สามารถอยู่ในสังคมได้ และขอให้เลขาศูนย์ยุติธรรมชุมชนจัดทำ
รายงานการประชุมแจ้งให้คณะกรรมทราบทุกเดือนด้วย
นายชุมพร แสงเป๊ก เลขานุการสภาเทศบาลฯ ขอให้มีการจัดทำระเบียบ จัดทำกิจกรรม
5 ด้านในการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้พ้นโทษติดประกาศไว้ที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลแม่อายด้วย
ที่ประชุม

รับทราบ

นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาล ท่านใดมีเรื่องเสนอที่ประชุมอีก ถ้าไม่มี
สำหรับวันนี้หมดเรื่องที่จะเข้าประชุมตามระเบียบวาระแล้ว ขอปิดประชุม
เลิกประชุมเวลา

10.00 น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(นายชุมพร แสงเป๊ก)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่อาย
คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมประจำสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ได้ตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัย สามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕62 สมัย ที่ส อง เมื่อวัน ที่ 29 พฤษภาคม
2562 เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ)
(นายสมบูรณ์ ดวงฤทธิ์)
ประธานกรรมการ ฯ
(ลงชื่อ)
(นายประพันธ์ การินทร์บุตร์)
กรรมการ ฯ
(ลงชื่อ)
(นายอินปั๋น มะโนน้อม)
กรรมการ ฯ
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สภาเทศบาลตำบลแม่ อ าย ได้ มี ม ติ รั บ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาล สมั ย สามั ญ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕62 สมัยที่สอง ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562
สมัยที่สาม วันที่ สิงหาคม 2562

(ลงชื่อ)
(นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์)
ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย

