รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย
สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1
ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย
*****************************************

ผู้มาประชุม
๑. นายเจริญ
๒. นางรัตติกาล
๓. นายชุมพร
๔. นายอินปั๋น
๕. นายสมบูรณ์
๖. นางนงลักษณ์
๗. นายพนม
๘. นายสัญญา

หงษ์ประสิทธิ์
ศรีอุทธา
แสงเป๊ก
มะโนน้อม
ดวงฤทธิ์
ทานันท์
เดชะวงศ์
แสนศรี

ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย
รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่อาย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายประพันธ์

การินทร์บุตร

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายพิรุณ
2. นายส่งสุข
3. นายอานันต์
4. นายใจคำ
5. นายมงคล
6. นายสมหมาย
7. นายกิตติพงศ์
8. นายอธิศักดิ์
9. นายชัยทัพพ์
10. นายประมวล

ธงชัยสุวรรณ
มูลเมือง
ศรียาหล้า
ตุมมาแก้ว
คำดา
คงตาล
คัชมาตย์
ทองคำ
วงศ์ไกรวาล
เสนสุข

นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
ปลัดเทศบาลตำบลแม่อาย
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาการ ผู้อำนวยการกองการศึกษา
รักษาการ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เจ้าพนักงานธุรการ

ลาประชุม

เริ่มประชุมเวลา 09.15 น.
นายชุมพร แสงเป็ก เลขานุการสภาเทศบาลฯ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ
ขณะนี้ได้เวลากำหนดนัดประชุมแล้วและได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาผู้มาประชุมปรากฏว่ามีจำนวน 8 ท่าน
ถือว่าครบองค์ประชุม ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชา พระรัตนตรัยและดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุม
สภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 สำหรับวาระนี้มีเรื่องจะแจ้งให้
ทราบ
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1. มีสมาชิกสภาเทศบาลขอลาการประชุมในครั้งนี้ จำนวน 1 ท่าน คือนายประพันธ์ กา
รินทร์บุตร เนื่องจากติดภารกิจที่กรุงเทพมหานคร
2. ขอแจ้งสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านร่วมกิจกรรมงานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2562 ที่
เทศบาลได้จัดขึ้นนี้โดยพร้อมเพรียงกันด้วย
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี
พ.ศ. 2562 สมัยทีส่ าม ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562

นายเจริญ หงส์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล
แม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ฝ่ายเลขานุการ
ได้จัดส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว มีท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่อย่างไรขอเชิญ
มติที่ประชุม เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม สภาเทศบาลตำบลแม่อายฯ ด้วยคะแนนเสียง จำนวน 7
เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 3

ญัตติ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่
1/2562 เทศบาลตำบลแม่อาย

นายเจริ ญ หงษ์ ป ระสิ ท ธิ์ ประธานสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรี

ในระเบี ย บวาระนี้ เป็ น ญั ต ติ ซึ่ ง

นายพิ รุ ณ ธงชั ย สุ ว รรณ นายกเทศมนตรี ต ำบลแม่ อ าย ข้ า พเจ้ าขอเสนอญั ต ติ เรื่ อ ง
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562
ข้าพเจ้ าขอเสนอญั ตติ เพื่ อ รายงานผลการประกาศใช้ แผนพั ฒ นาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 เทศบาลตำบลแม่อาย โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการและเหตุผล
ตามที่ เทศบาลตำบลแม่ อ าย ได้ ป ระกาศใช้ แ ผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่
1/2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 แล้วนั้น
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 24 จึงขอแจ้งให้สภาเทศบาล
ตำบลแม่อาย รับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562
เทศบาลตำบลแม่อาย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562
นายเจริญ หงษ์ป ระสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ ญั ตติ เรื่อง ประกาศใช้แผนพั ฒ นา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 เทศบาลตำบลแม่อาย เป็นการแจ้งให้ทราบประกาศ
เทศบาลตำบลแม่อาย ไม่มีการลงมติ หากมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายขอเชิญ
มติที่ประชุม รับทราบ ประกาศใช้แผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562
เทศบาลตำบลแม่อาย
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ระเบียบวาระที่ 4

ญั ตติ เรื่ อ ง ประกาศการใช้ แ ผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ .ศ. 2561 – 2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562

นายเจริ ญ หงษ์ ป ระสิ ท ธิ์ ประธานสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรี

ในระเบี ย บวาระนี้ เป็ น ญั ต ติ ซึ่ ง

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อรายงาน
ผลการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 โดยมีหลักการ
และเหตุผล ดังนี้
หลักการและเหตุผล
ตามที่ เทศบาลตำบลแม่ อ าย ได้ ป ระกาศใช้ แ ผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 แล้วนั้น
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 24 จึงขอแจ้งให้สภาเทศบาล
ตำบลแม่ อ ายรั บ ทราบการประกาศใช้ แ ผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ ย นแปลง ครั้ ง ที่
1/2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ ญัตติ เรื่อง ประกาศการใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 เป็นการแจ้งให้ทราบประกาศเทศบาลตำบล
แม่อาย ไม่มีการลงมติ หากมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายขอเชิญ
มติที่ประชุม
1/2562

รับ ทราบ ประกาศการใช้แผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่

ระเบียบวาระที่ 5

ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนส่วนราชการอุดหนุนโรงเรียน

นายเจริ ญ หงษ์ ป ระสิ ท ธิ์ ประธานสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรี

ในระเบี ย บวาระนี้ เป็ น ญั ต ติ ซึ่ ง

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความ
เห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนโรงเรียน โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการและเหตุผล
ด้วยเทศบาลตำบลแม่อาย ได้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่
2/2563 แผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงิน
อุดหนุนส่วนราชการ โดยอุดหนุนโรงเรียน จำนวน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้
1. เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านสันป่าเหียว ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนใน
การดำเนินการตามโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ(โครงการศูนย์)
2. เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนชัย ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการ
ดำเนิน การตามโครงการลูกเสือ-เนตรนารี (โครงการศูนย์)
3. เงินอุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐ วิทยา 12 ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนใน
การดำเนิน การตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬานัก เรียนศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเวียงมะลิกา (โครงการ
ศูนย์)
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และได้แก้ไขเปลี่ย นแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ครั้งที่ 1/2563 ตามรายการดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา
67 ทวิ ได้บัญญัติให้การจ่ายเงินอุดหนุนนั้น เทศบาลจะกระทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านสันป่าเหียว โรงเรียนบ้านดอนชัยและโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 เทศบาลตำบลแม่อาย จึงขอความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ให้จ่ายเงินอุดหนุนส่วนราชการตามรายการดังกล่าวข้างต้นและเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลแม่อายแล้วจะได้รายงานขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ตามลำดับ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 67 (8) ได้บัญญัติดังนี้ “เทศบาลอาจมีรายจ่าย
ดังต่อไปนี้ (8)เงิน อุดหนุ น ” และมาตรา 67 ทวิ ได้บั ญ ญั ติดังนี้ “การจ่ายเงินตามมาตรา 67(8) และการ
จ่ายเงินเพื่อการลงทุนเทศบาลจะกระทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัด
อนุมัติแล้ว
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ (หากไม่มีผู้ใดจะเสนออีก ขอเชิญลงมติได้) นายชุมพร แสงเป๊ก สมาชิกสภาเทศบาลฯ ไม่อยู่ใน
ที่ประชุม
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้อุดหนุนโรงเรียน จำนวน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้
1. เงินอุดหนุนโรงเรี ยนบ้านสันป่าเหียว ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนใน
การดำเนินการตามโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ(โครงการศูนย์)
2. เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนชัย ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการ
ดำเนิน การตามโครงการลูกเสือ-เนตรนารี (โครงการศูนย์)
3. เงินอุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐ วิทยา 12 ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนใน
การดำเนิน การตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเวียงมะลิกา (โครงการ
ศูนย์) ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 6 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 6

ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอความเห็ น ชอบจ่า ยเงิน อุด หนุ น ส่ ว นราชการอุด หนุ น ที่ ท ำการ
ปกครองอำเภอแม่อาย

นายเจริ ญ หงษ์ ป ระสิ ท ธิ์ ประธานสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรี

ในระเบี ย บวาระนี้ เป็ น ญั ต ติ ซึ่ ง

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความ
เห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่อาย โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการและเหตุผล
ด้วยเทศบาลตำบลแม่อาย ได้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ครั้งที่ 2/2563 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน
หมวดเงิ น อุ ด หนุ น ประเภทเงิ น อุ ด หนุ น ส่ ว นราชการ อุ ด หนุ น ที่ ท ำการปกครองอำเภอแม่ อ าย จำนวน
10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดำเนินตามโครงการส่งเสริมประเพณี
สงกรานต์ ประจำปี 2563 และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 67 ทวิ ได้บัญญัติให้การ
จ่ายเงิน อุดหนุ นนั้น เทศบาลจะกระทำได้เมื่อได้รับความเห็ นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัด
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อนุมัติแล้ว ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2563 ของที่ทำการปกครอง
อำเภอแม่อาย เทศบาลตำบลแม่อาย จึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ให้จ่ายเงินอุดหนุน
ส่วนราชการตามรายการดังกล่าวข้างต้นและเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลแม่อายแล้วจะได้
รายงานขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ตามลำดับ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 67 (8) ได้บัญญัติดังนี้ “เทศบาลอาจมีรายจ่าย
ดังต่อไปนี้ (8)เงิน อุดหนุ น ” และมาตรา 67 ทวิ ได้บั ญ ญั ติดังนี้ “การจ่ายเงินตามมาตรา 67(8) และการ
จ่ายเงินเพื่อการลงทุนเทศบาลจะกระทำได้เมื่อได้รับความเห็ นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัด
อนุมัติแล้ว
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ (หากไม่มีผู้ใดจะเสนออีก ขอเชิญลงมติได้)
มติที่ประชุม เห็นชอบให้จ่ายเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่อาย จำนวน 10,000.- บาท (หนึ่ง
หมื่นบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดำเนินตามโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2563
ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 7 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 7

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อโอนไปตั้ งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2* จำนวน 4 ชุด

นายเจริ ญ หงษ์ ป ระสิ ท ธิ์ ประธานสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรี

ในระเบี ย บวาระนี้ เป็ น ญั ต ติ ซึ่ ง

นายพิ รุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ข้าพเจ้า ขอเสนอญั ตติต่อสภา
เทศบาล ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63
เพื่ อ จั ดซื้ อเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ส ำหรั บ งานประมวลผล แบบที่ 2* จำนวน 4 ชุ ด เพื่ อ ใช้ ในงานสำนั ก
ปลัดเทศบาล เนื่องจากมีพนักงานโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งในงานที่ยังว่างอยู่เดิม รายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่)
1.1 หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่
2* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคาเครื่องละ 30,000.00 บาท จำนวน 4 ชุด งบประมาณตั้ง
ไว้ 120,000.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณ ฑ์คอมพิวเตอร์ฉบั บ เดือน มีน าคม 2562 ของกระทรวงดิจิ ทัล เพื่อเศรษฐกิจและสั งคม คุณ ลั กษณะ
พื้นฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็ว
สั ญ ญาณนาฬิ ก า พื้ น ฐานไม่ น้ อ ยกว่า 3.2 GHz และมี เทคโนโลยี เพิ่ ม สั ญ ญาณนาฬิ ก าได้ ในกรณี ที่ ต้ อ งใช้
ความสามารถใน การประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB
- มีห น่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณ ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า
ดังนี้
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1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ
Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลัก
ในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีห น่วยจัดเก็บ ข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
โอนลด
หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินการ
หมวดค่าใช้ส อย ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็ นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัส ดุและ
ทรัพย์สินอื่น ฯลฯ งบประมาณตั้งไว้ 400,000.00 บาท (สีแสนบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน
จำนวน 400,000.00 บาท โอนลดครั้งนี้ จำนวน 120,000.00 บาท และเมื่ อโอนลดครั้งนี้ แล้ วจะมี
งบประมาณคงเหลือ จำนวน 280,000.00 บาท คำชี้แจงงบประมาณหน้า 109
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ (หากไม่มีผู้ใดจะเสนออีก ขอเชิญลงมติได้)
มติที่ประชุม เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕63 เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* จำนวน 4 ชุด รายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่)
1.2 หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่
2* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคาเครื่องละ 30,000.00 บาท จำนวน 4 ชุด งบประมาณตั้ง
ไว้ 120,000.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณ ฑ์คอมพิวเตอร์ฉบั บ เดือน มีน าคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสั งคม คุณ ลั กษณะ
พื้นฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็ว
สั ญ ญาณนาฬิ ก า พื้ น ฐานไม่ น้ อ ยกว่า 3.2 GHz และมี เทคโนโลยี เพิ่ ม สั ญ ญาณนาฬิ ก าได้ ในกรณี ที่ ต้ อ งใช้
ความสามารถใน การประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
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- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB
- มีห น่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณ ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า
ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้ งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ
Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลัก
ในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีห น่วยจัดเก็บ ข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
โอนลด
หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินการ
หมวดค่าใช้ส อย ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็ นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัส ดุและ
ทรัพย์สินอื่น ฯลฯ งบประมาณตั้งไว้ 400,000.00 บาท (สีแสนบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน
จำนวน 400,000.00 บาท โอนลดครั้งนี้ จำนวน 120,000.00 บาท และเมื่ อโอนลดครั้งนี้ แล้ วจะมี
งบประมาณคงเหลือ จำนวน 280,000.00 บาท คำชี้แจงงบประมาณหน้า 109
ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 7 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 8

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ตัว

นายเจริ ญ หงษ์ ป ระสิ ท ธิ์ ประธานสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรี

ในระเบี ย บวาระนี้ เป็ น ญั ต ติ ซึ่ ง

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ข้าพเจ้า ขอเสนอญั ตติต่อสภา
เทศบาล ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63
เพื่อจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ตัว เพื่อใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ สำนักปลั ดเทศบาล เนื่องจากมี
พนักงานโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งในงานที่ยังว่างอยู่เดิม รายละเอียดดังนี้
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โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่)
1.3 หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน
หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ ส ำนั ก งาน เพื่ อ จั ดซื้ อโต๊ ะ คอมพิ ว เตอร์ PVC ขนาด 120x60x75
เซนติเมตร จำนวน 4 ตัวๆ ละ 2,500.00 บาท งบประมาณตั้งไว้ 10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
โอนลด
หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินการ
หมวดค่าใช้ส อย ประเภทค่าบำรุ งรัก ษาและซ่ อมแซม เพื่ อจ่ายเป็ น ค่าบำรุงรัก ษาหรือ ซ่อ มแซมวัส ดุ และ
ทรัพย์สินอื่น ฯลฯ งบประมาณตั้งไว้ 400,000.00 บาท (สีแสนบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน
จำนวน 280,000.00 บาท โอนลดครั้งนี้ จ ำนวน 10,000.00 บาท และเมื่ อ โอนลดครั้ งนี้ แ ล้ ว จะมี
งบประมาณคงเหลือ จำนวน 270,000.00 บาท คำชี้แจงงบประมาณหน้า 109
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ (หากไม่มีผู้ใดจะเสนออีก ขอเชิญลงมติได้)
มติที่ประชุม เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕63 เพื่ อ จั ดซื้ อโต๊ ะคอมพิ ว เตอร์ จำนวน 4 ตั ว เพื่ อ ใช้ งานร่ ว มกั บ คอมพิ ว เตอร์ สำนั ก ปลั ด เทศบาล
รายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่)
1.4 หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน
หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ ส ำนั ก งาน เพื่ อ จั ดซื้ อโต๊ ะ คอมพิ ว เตอร์ PVC ขนาด 120x60x75
เซนติเมตร จำนวน 4 ตัวๆ ละ 2,500.00 บาท งบประมาณตั้งไว้ 10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
โอนลด
หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินการ
หมวดค่าใช้ส อย ประเภทค่าบำรุ งรัก ษาและซ่ อมแซม เพื่ อจ่ายเป็ น ค่า บำรุงรัก ษาหรือ ซ่อ มแซมวัส ดุ และ
ทรัพย์สินอื่น ฯลฯ งบประมาณตั้งไว้ 400,000.00 บาท (สีแสนบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน
จำนวน 280,000.00 บาท โอนลดครั้งนี้ จ ำนวน 10,000.00 บาท และเมื่ อ โอนลดครั้ งนี้ แ ล้ ว จะมี
งบประมาณคงเหลือ จำนวน 270,000.00 บาท คำชี้แจงงบประมาณหน้า 109
ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 7 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 9

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่ อจัดซื้อเครื่ องสำรองไฟฟ้ า ขนาด
800VA จำนวน 4 เครื่อง

นายเจริ ญ หงษ์ ป ระสิ ท ธิ์ ประธานสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรี

ในระเบี ย บวาระนี้ เป็ น ญั ต ติ ซึ่ ง
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นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ข้าพเจ้า ขอเสนอญั ตติต่อสภา
เทศบาล ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่า ยเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63
เพื่ อ จั ดซื้ อเครื่ อ งสำรองไฟฟ้ า ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่ อ ง เพื่ อ ใช้ ง านร่ ว มกั บ คอมพิ ว เตอร์ ส ำนั ก
ปลัดเทศบาล เนื่องจากมีพนักงานโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งในงานที่ยังว่างอยู่เดิม รายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่)
หน่ ว ยงานสำนั กปลัดเทศบาล ตามแผนงานบริห ารงานทั่ วไป งานบริห ารทั่ว ไป งบลงทุ น
หมวดค่าครุภัณ ฑ์ ประเภทครุภั ณ ฑ์ คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 4
เครื่องๆ ละ 2,500.00 บาท งบประมาณตั้งไว้ 10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยจัดซื้อตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม คุณลักษณะพื้นฐาน
– มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
– สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
โอนลด
หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล ตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อจ่า ยเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการวันคล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภู มิพ ลอดุล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ตร เช่ น ค่ าจัด สถานที่
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเครื่องสักการะ ค่าพลุ ดอกไม้ไฟฯญลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 งบประมาณตั้งไว้ 30,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน
จำนวน 19,800.00 บาท โอนลดครั้ ง นี้ จ ำนวน 10,000.00 บาท และเมื่ อ โอนลดครั้ ง นี้ แ ล้ ว จะมี
งบประมาณคงเหลือ จำนวน 9,800.00 บาท คำชี้แจงงบประมาณหน้า 169
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ (หากไม่มีผู้ใดจะเสนออีก ขอเชิญลงมติได้)
มติที่ประชุม เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕63 เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง เพื่อใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์สำนัก
ปลัดเทศบาล เนื่องจากมีพนักงานโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งในงานที่ยังว่างอยู่เดิม รายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่)
หน่ ว ยงานสำนั กปลัดเทศบาล ตามแผนงานบริห ารงานทั่ วไป งานบริห ารทั่ว ไป งบลงทุ น
หมวดค่าครุภัณ ฑ์ ประเภทครุภั ณ ฑ์ คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 4
เครื่องๆ ละ 2,500.00 บาท งบประมาณตั้งไว้ 10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยจัดซื้อตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม คุณลักษณะพื้นฐาน
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– มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
– สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
โอนลด
หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล ตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการวันคล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภู มิพ ลอดุล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ตร เช่ น ค่ าจัด สถานที่
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเครื่องสักการะ ค่าพลุ ดอกไม้ไฟฯญลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 งบประมาณตั้งไว้ 30,๐๐๐.00 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน
จำนวน 19,800.00 บาท โอนลดครั้ ง นี้ จ ำนวน 10,000.00 บาท และเมื่ อ โอนลดครั้ ง นี้ แ ล้ ว จะมี
งบประมาณคงเหลือ จำนวน 9,800.00 บาท คำชี้แจงงบประมาณหน้า 169
ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 7 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 10

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีเรื่องเสนอที่ประชุม ขอเชิญ
เสนอได้
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย การจัดงานประเพณียี่เป็ง ประจำปี
2562 ได้เรียนเชิญนายอำเภอแม่อาย มาเป็นประธานในพิธีเปิดมีการฟ้อนประกอบเพลงพระสยามบดิน ฟ้าใส
ที่แม่อาย และเขยแม่อาย ซึ่งข้าพเจ้าเป็นคนแต่งเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อให้เข้ากับวัฒนธรรมประเพณีของชาวแม่อาย
โดยมีกิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้หลากหลาย ใช้งบประมาณของทางราชการ และงบประมาณ
ส่วนตัว และบางส่วนเป็นเงินที่ทุกท่านช่วยกันร่วมบริจาคให้ขอขอบคุณทุกท่านด้วย รายละเอียดการจัดงานขอ
เชิญรักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษาเป็นคนแจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ
นายอธิศักดิ์ ทองคำ รกท.ผู้อำนวยการกองการศึกษา การจัดงานประเพณียี่เป็ง ประจำปี
2562 มีกิจกรรมการประกวดนางนพมาศ สาวประเภทสอง มีผู้มาสมัครแล้วจำนวน 10 คน การประกวด
กระทงเล็กประเภทสวยงามทั่วไป การประกวดกระทงเล็กประเภทความคิดสร้างสรรค์ การประกวดดอกไม้
เพลิง บอกไฟดอกชนิดกระป๋องสเปรย์ การประกวดร้องเพลงผู้นำเสียงทอง ซึ่งเป็นผู้นำต่างๆ ในแต่ละหมู่บ้าน
การประกวดร้องเพลงรุ่นประชาชนทั่วไป โดยได้รับงบประมาณจากเงินส่วนตัวของนายกเทศมนตรีฯ การ
แข่งขันตะกร้อ ซึ่งได้มีการแข่งขันมาหลายวันแล้ว และคงเหลือ 8 ทีมสุดท้ายจะได้มีการแข่งขันกันในวันที่ 11
พฤศจิกายน 2562
ที่ประชุม รับทราบ
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ งานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2562 ถือ
ว่าเป็นงานสำคัญของเทศบาลตำบลแม่อาย ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านร่วมช่วยงานของเราให้สำเร็จ
ลุล่วงด้วย ท่านใดมีเรื่องเสนอที่ประชุมอีก ถ้าไม่มีสำหรับวันนี้หมดเรื่องที่จะเข้าประชุมตามระเบียบวาระแล้ว
ขอปิดประชุม

11

เลิกประชุมเวลา

10.30 น.

(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(นายชุมพร แสงเป๊ก)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่อาย
คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม ประจำสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ได้ตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕62 สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน
2562 เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ)
(นายสมบูรณ์ ดวงฤทธิ์)
ประธานกรรมการ ฯ
(ลงชื่อ)
(นายประพันธ์ การินทร์บุตร์)
กรรมการ ฯ
(ลงชื่อ)
(นายอินปั๋น มะโนน้อม)
กรรมการ ฯ
สภาเทศบาลตำบลแม่ อ าย ได้ มี ม ติ รั บ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาล สมั ย สามั ญ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕62 สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.
2562 สมัยที่สี่ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

(ลงชื่อ)
(นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์)
ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย

