
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่หนึ่ง คร้ังที่ 1 

ในวันที่ 16  มกราคม  2563  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 

***************************************** 

ผู้มาประชุม  
๑. นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
๒. นางรัตติกาล   ศรีอุทธา รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
๓. นายชุมพร แสงเป๊ก เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  
๔. นายประพันธ์ การินทร์บุตร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย   
๕. นายอินปั๋น  มะโนน้อม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย   
๖. นายสมบูรณ์ ดวงฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
๗. นายพนม   เดชะวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย   
๘. นายสัญญา แสนศรี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 

ผู้ไม่มาประชุม  
๑. นางนงลักษณ์ ทานันท์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  ลาประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 
2. นายส่งสุข มูลเมือง รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 
3. นายอานันต์   ศรียาหล้า รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 
4. นายมงคล คำดา เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 
5. นายสมหมาย คงตาล ปลัดเทศบาลตำบลแม่อาย 
6. นายกิตติพงศ์ คัชมาตย์ ผู้อำนวยการกองช่าง 
7. นายชัยทัพพ์   วงศ์ไกรวาล รกท.หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
8. นายประมวล   เสนสุข เจ้าพนักงานธุรการ 

เริ่มประชุมเวลา   09.00  น. 

  นายชุมพร  แสงเป็ก  เลขานุการสภาเทศบาลฯ  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 
ขณะนี้ได้เวลากำหนดนัดประชุมแล้วและได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาผู้มาประชุมปรากฏว่ามีจำนวน 8 ท่าน 
ถือว่าครบองค์ประชุม ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชา พระรัตนตรัยและดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุม
สภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่หนึ่ง สำหรับวาระนี้มีเรื่องจะแจ้งให้ทราบ 
ดังนี้ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลขอลาการประชุมในครั้งนี้ จำนวน 1 ท่าน  คือนางนงลักษณ์ ทานันท์    

ที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  2    เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี  
พ.ศ. 2562 สมัยที่สี่ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล
แม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี  พ.ศ. 2562 สมัยที่สี่ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ฝ่ายเลขานุการ 
ได้จัดส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว มีท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่อย่างไรขอเชิญ หากไม่มีการ
อภิปรายขอเชิญสมาชิกทุกท่านลงมติได้ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อายฯ ด้วยคะแนนเสียง จำนวน 7 
เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง   

ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่อง ขอความเห็นชอบยินยอมให้ทำกิจการนอกเขต องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอยลาง 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาลฯ    ในระเบียบวาระนี้ เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว  ขอเชิญนายกเทศมนตรี 

  นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ  นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความ
เห็นชอบยินยอมให้ทำกิจการนอกเขต องค์การบริหารส่วนตำบลดอยลางต่อสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  โดยมี
หลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการและเหตุผล 
  ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยลาง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563  
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ได้เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลดอยลางทำกิจกรรม
นอกเขตในการก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร OVERLAY ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ชนิดผิวทาง AC  
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 157.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ซึ่งเป็นถนนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบล   
แม่อายที่เชื่อมต่อกับถนนทางขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบลดอยลาง ซึ่งสภาพถนนได้ชำรุด บางช่วงเป็นทางโค้ง  
มีความลาดชันสูง ทำให้การคมนาคมลำบากและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยในขณะนี้ถนนทางข้ึนองค์การบริหาร
ส่วนตำบลดอยลางกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงผิวจราจร หากได้ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรใน
ส่วนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลแม่อายพร้อมกันไปอย่างต่อเนื่องก็จะทำให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางคมนาคม
ได้เดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัย  ประกอบกับเทศบาลตำบลแม่อายยังไม่มีโครงการที่จะปรับปรุงถนน
ดังกล่าว  การปรับปรุงผิวจราจรถนนดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้น จึงเกิดประโยชน์กับเทศบาลตำบลแม่อายและ
องค์การบริหารส่วนตำบลดอยลาง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอยลาง จะดำเนินการดังกล่าวข้างต้นได้
จะต้องได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ดังนั้น จึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบล  
แม่อาย  ยินยอมให้องค์การบริหารส่วนตำบลดอยลาง ทำกิจการนอกเขตในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น    
ตามมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562   

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
ในญัตตินี้ขอเชิญ หากไม่มีการอภิปรายขอเชิญสมาชิกทุกท่านลงมติได้ ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาล อยู่ในห้อง
ประชุม จำนวน 7 ท่าน (นายประพันธ์  การินทร์บุตร ไม่อยู่ในที่ประชุม) 
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มติที่ประชุม เห็นชอบยินยอมให้องค์การบริหารส่วนตำบลดอยลาง ทำกิจกรรมนอกเขตในการก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงผิวจราจร OVERLAY ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ชนิดผิวทาง AC  ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 157.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 6 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน 1 
เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  4    เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ที่ได้กันเงินไว้ 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาลฯ    ในระเบียบวาระนี้ เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว  ขอเชิญนายกเทศมนตรี 

  นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ  นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย  ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติต่อสภา
เทศบาลตำบลแม่อาย ขออนุมัติแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ที่ได้กัน
เงินไว้  ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1    
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ได้อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 19 เครื่องๆ ละ 
47,000.- บาท รวมเป็นเงิน 893,000.- บาท (แปดแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) เพ่ือใช้ประโยชน์ใน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย (บ้านเด่น) จำนวน 9 เครื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอยแก้ว จำนวน 3 
เครื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่อาย จำนวน 4 เครื่อง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอก จำนวน 3 
เครื่อง โดยจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2561 แต่เนื่องจากสำนัก
งบประมาณได้ประกาศยกเลิกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2561 และประกาศใช้บัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2562 ประกอบกับคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศตามคำสั่งเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 
478/2562 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ได้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง
การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ จึงมีความจำเป็นต้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ
ชี้แจงงบประมาณค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 19 เครื่อง ดังนี้ 

  คำชี้แจงงบประมาณเดิม 
โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ งบลงทุน 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน งบประมาณตั้งไว้ 893,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู เพ่ือใช้ประโยชน์ในโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย (บ้านเด่น) จำนวน 9 เครื่องๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอยแก้ว จำนวน 3 เครื่อง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่อาย จำนวน 4 เครื่อง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอก จำนวน 3 เครื่องๆ 
ละ 47,000.- บาท คุณสมบัติดังนี้  

1. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู 
 2. ราคาที่กำหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดตั้ง  

3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน  40,000 บีทียู     
ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
  4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย
ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
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5. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 
6. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้าน

ราคาแล้ว เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพพลังงานตาม
ฤดูกาล (EER) สูงกว่า 

7. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
   (1) แบบแยกส่วนประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 

4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
8. ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ) 

(1) ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู 
5,500.- บาท 

   (2) ชนิดตู้ตั้งพ้ืน 
        ขนาดไม่ต่ำกว่า 33,000 บีทียู 5,000.- บาท 
        ขนาดไม่ต่ำกว่า 42,000 บีทียู 6,000.- บาท 
   (3) ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 - 24,000 บีทียู 3,000.- บาท 

จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2561 ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น    
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 273 ลำดับที่ 29  

รวมโอนเพิม่ เป็นเงิน 893,000.- บาท 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณเป็นข้อความดังนี้ 
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ งบลงทุน หมวดค่า

ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  งบประมาณตั้ งไว้  893,000 .- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ อ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู เพ่ือใช้ประโยชน์ในโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย (บ้านเด่น) จำนวน 9 เครื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอยแก้ว จำนวน 3 เครื่อง ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่อาย จำนวน 4 เครื่อง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอก จำนวน 3 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 47,000.- บาท คุณสมบัติดังนี้  

1. คุณลักษณะทั่วไป 
1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู 
2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู  

ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย

ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณา

ด้านราคาแล้ว เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพพลังงานตาม
ฤดูกาล (EER) สูงกว่า 

7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
    - แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับ   หุ้มฉนวน

ยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
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8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับ 
อากาศ) 

        (1) ชนิดชนิดแขวน 
    ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู 4,000.- บาท 
    ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู 5,500.- บาท   

2. รายการละเอียดทางเทคนิค 
1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE) ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน ขนาดทำ

ความเย็นรวม (Matching Capacity) กำหนดไว้ในแบบแต่ละชุดมี FAN COIL UNIT ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน 
และ Condensing Unit โดยชุด FAN COIL UNIT และ Condensing Unit ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน มีค่า EER 
ไม่ต่ำกว่า 11.6 สำหรับเครื่องปรับอากาศขนาดไม่เกิน 24,000 บีทียูต่อชั่วโมง และค่า EER ไม่ต่ำกว่า 11 
สำหรับเครื่องปรับอากาศขนาดไม่เกิน 44,000 บีทียูต่อชั่วโมง 

2) เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน (SPLIT TYPE) ระบายความร้อนด้วยอากาศ ต้องเป็น
เครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้ง CONDENSING UNIT และ FAN COIL UNIT 

3) รายละเอียดของ CONDENSING UNIT 
    (1) ชิ้นส่วนภายนอก (CASING) ทำด้วยเหล็กแผ่นที่ผ่านกระบวนการเคลือบและอบสี 

หรือวัสดุที่ทนต่อการเป็นสนิม เช่น ไฟเบอร์กลาส หรือพลาสติกอัดแรง หรือวัสดุที่เหมาะกับการติดตั้งกลางแจ้ง 
ตัวเครื่องต้องมั่นคงแข็งแรง ไม่สั่นสะเทือนและไม่เกิดเสียงดังขณะใช้งาน  

    (2) COMPRESSOR ใช้กับระบบไฟ 220 V 50 Hz หรือใช้กับไฟ 3 เฟส 380 V 50 
Hz ติดตั้งบนลูกยางหรือสปริงกันสะเทือน และระบายความร้อนด้วยน้ำยา R-32 หรือ R-410 มีแมกเนติก
คอนแทคเตอร์ และอุปกรณ์หน่วงเวลา (Time Delay Relay) โดย Compressor ที่ใช้กับระบบไฟ 3 เฟส 
380 V 50 Hz ต้องติดตั้งอุปกรณ ์Phase Protector 

    (3) MOTOR ของ CONDENSER FAN ใช้กับระบบไฟฟ้า 220 V 50 Hz พร้อมมี 
INTERNAL PROTECTOR ในมอเตอร์ 

4) รายละเอียดของ FAN COIL UNIT เครื่องจ่ายลมเย็น  มีระบบสามารถกระจายลมได้สี่
ทิศทางและมีระบบ AUTO SWING และสามารถปรับความเร็วลมได้อย่างน้อย 3 ระดับ 

5) อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ใช้เทอร์โมสตัตแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Themostat) 
ที่สามารถปรับตั้งอุณหภูมิ โดยให้ค่าความละเอียดถูกต้องแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิ (Temperature 
Accuracy Precision) ได้ ± 1 องศาเซลเซียส หรือละเอียดมากกว่า พร้อมวงจรหน่วงเวลาการทำงานของ
คอมเพรสเซอร์ เพ่ือป้องกันคอมเพรสเซอร์เสียหาย หากเกิดไฟดับ แรงดันไฟฟ้าขนาดหายไป หรือ
คอมเพรสเซอร์หยุดทำงาน วงจรจะหน่วงเวลาไม่ต่ำกว่า 2 นาที จึงจะสามารถใช้งานคอมเพรสเซอร์ได้อีก 

(1) เป็นรีโมทแบบมีสายหรือไร้สายแสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตอล 
(2) มีสวิทซ์ปรับความเร็วพัดลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ 
(3) สามารถแสดงอุณหภูมิหรือสภาวะการทำงานของเครื่องได้อย่างชัดเจน 

6) เครื่อง FAN COIL มีระบบฟอกอากาศ ที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถ
ถอดล้างทำความสะอาดได้  

7) เครื่องปรับอากาศต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตอุตสาหกรรม 
มอก 2134 – 2553 หรือมาตรฐานอื่นเทียบเท่า ที่เป็นที่ยอมรับ โดยมีเอกสารนำมาแสดง 

8)  เครื่องปรับอากาศที่เสนอจะต้องรับประกัน COMPRESSOR ไม่น้อยกว่า 5 ปี และ
อุปกรณ์อ่ืนๆ ในเครื่องปรับอากาศไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยตลอดระยะเวลาที่รับประกัน 1 ปี ผู้ขายจะต้องส่งช่าง 
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ที่มีความชำนาญมาตรวจสอบและบำรุงรักษา 3 เดือนต่อครั้งเป็นอย่างน้อย และล้างทำความสะอาด 2 ครั้งใน
เดือนที่ 6 และ 12 และจะต้องทำการแก้ไขข้อบกพร่องซึ่งเกิดขึ้นในระยะเวลาที่รับประกันอยู่ให้แล้วเสร็จ
สามารถใช้งานได้ภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลแม่อาย โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ทั้งนี้ผู้ขายจะต้องทำหนังสือแจ้งวันเวลาให้เทศบาลตำบลแม่อายรับทราบก่อนเข้า
ดำเนินการทุกครั้ง  

3. รายละเอียดการติดตั้ง 
1) ท่อทองแดงหุ้มด้วยฉนวนตลอดแนวท่อ และตลอดแนวการเดินท่อ ต้องใส่รางครอบท่อ 

PVC 
2) ท่อสารทำความเย็นด้วน Suction Line จะต้องสามารถให้น้ำมันหล่อลื่นกลับไปที่

คอมเพรสเซอร์ได้สะดวกในทุกสภาวะการทำงาน ทุกระยะความสูงในระยะ 4 เมตร ท่อตามแนวดิ่งจะต้องมี 
Oil Trap ถ้า Condensing Unit อยู่สูงกว่า Fan Coil Unit หรือในกรณีที่ Condensing Unit อยู่ต่ำกว่า Fan 
coil Unit ต้องทำ Invert Loop ที่ท่อสารทำความเย็นด้าน Suction Line หรือติดตั้งตามคำแนะนำของผู้ผลิต 

3) การเดินสายไฟฟ้า 
    - การเดินสายไฟฟ้าให้ใช้สายไฟฟ้าขนาดตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศ

ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และเดินในท่อร้อยสายไฟ (กรณีภายนอกอาคารให้ใช้ท่อ IMC และภายในอาคารให้
ใช้ท่อ EMT หรือ PVC พร้อมติดตั้งบนจุดยึดที่มั่นคงแข็งแรง) และมีท่ออ่อน (Flexible Conduit) ชนิดป้องกัน
น้ำ หากอยู่ภายนอกอาคารในกรณีจำเป็นต้องใช้ท่ออ่อนในการติดตั้ง การตัดต่อสายไฟให้ทำที่กล่องต่อสายหรือ
กล่องสวิตซ์เท่านั้น ตำแหน่งที่ทำการตัดต่อสายไฟต้องทำการตรวจสอบหรือซ่อมบำรุงได้ 

4) ติดตั้งลูก circuit breaker จำนวน 1 ตัวต่อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยให้
ติดตั้งรวมจุดเดียวกัน ณ ที่ตู้ควบคุมไฟฟ้าของอาคารและติดตั้ง breaker ที่แผงสวิทซ์ควบคุมเครื่องปรับอากาศ 
จำนวน 1 ตัว ต่อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง 

5) เมื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศเสร็จ จะต้องเก็บงานปูน งานสี หรืองานอ่ืน ๆ ที่เกิดจาก
ความเสียหายระหว่างการติดตั้งและรื้อถอน พร้อมทำความสะอาดบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานให้เรียบร้อย 

6) มีวาล์วเปิดปิดสำหรับการไหลของสารทำความเย็น (Shut off valve) เพ่ือการตรวจ
ซ่อมระบบสารทำความเย็น พร้อม Service Port 

7) ท่อน้ำทิ้ง (condensed pipe) ใช้ท่อพีวีซีเกรด 8.5 ตาม มอก. 17 ขนาดไม่เล็กกว่า 
½ นิ้ว ท่อส่วนที่อยู่เหนือฝ้าเพดานหรือแนวนอนให้หุ้มด้วยฉนวนยาง (closed cell elastomeric thermal 
insulation) หรือ polyethylene foam หนาไม่น้อยกว่า 12 มม. การติดตั้งท่อในแนวนอนต้องมี slope ไม่
น้อยกว่า 1 ต่อ 100 พร้อมทำ water trap 

จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2562 ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 273 ลำดับที่ 29  

จึงขออนุมัติแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ที่ได้กันเงิน
ไว้ตามรายการดังกล่าวข้างต้น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ 31  

ระเบียบ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๑ รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ 31 ได้บัญญัติไว้  
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“ข้อ 31  การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปีหรือขยาย
เวลาให้เบิกตัดปไีว้ จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจให้เบิกตัดปีได ้หรือขยายเวลาเบิกตัดปี” 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
ในญัตตินี้ขอเชิญ หากไม่มีการอภิปรายขอเชิญสมาชิกทุกท่านลงมติได้ 

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 
19 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ 

(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  งบประมาณตั้ งไว้  893,000 .- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ อ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู เพ่ือใช้ประโยชน์ในโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย (บ้านเด่น) จำนวน 9 เครื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอยแก้ว จำนวน 3 เครื่อง ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่อาย จำนวน 4 เครื่อง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอก จำนวน 3 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 47,000.- บาท คุณสมบัติดังนี้  

1. คุณลักษณะทั่วไป 
1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู 
2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู  

ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย

ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณา

ด้านราคาแล้ว เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพพลังงานตาม
ฤดูกาล (EER) สูงกว่า 

7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
    - แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับ   หุ้มฉนวน

ยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับ 

อากาศ) 
        (1) ชนิดชนิดแขวน 

    ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู 4,000.- บาท 
    ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู 5,500.- บาท   

2. รายการละเอียดทางเทคนิค 
1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE) ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน ขนาดทำ

ความเย็นรวม (Matching Capacity) กำหนดไว้ในแบบแต่ละชุดมี FAN COIL UNIT ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน 
และ Condensing Unit โดยชุด FAN COIL UNIT และ Condensing Unit ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน มีค่า EER 
ไม่ต่ำกว่า 11.6 สำหรับเครื่องปรับอากาศขนาดไม่เกิน 24,000 บีทียูต่อชั่วโมง และค่า EER ไม่ต่ำกว่า 11 
สำหรับเครื่องปรับอากาศขนาดไม่เกิน 44,000 บีทียูต่อชั่วโมง 
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2) เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน (SPLIT TYPE) ระบายความร้อนด้วยอากาศ ต้องเป็น
เครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสำเร็จรูปทั้ง CONDENSING UNIT และ FAN COIL UNIT 

3) รายละเอียดของ CONDENSING UNIT 
    (1) ชิ้นส่วนภายนอก (CASING) ทำด้วยเหล็กแผ่นที่ผ่านกระบวนการเคลือบและอบสี 

หรือวัสดุที่ทนต่อการเป็นสนิม เช่น ไฟเบอร์กลาส หรือพลาสติกอัดแรง หรือวัสดุที่เหมาะกับการติดตั้งกลางแจ้ง 
ตัวเครื่องต้องมั่นคงแข็งแรง ไม่สั่นสะเทือนและไม่เกิดเสียงดังขณะใช้งาน  

    (2) COMPRESSOR ใช้กับระบบไฟ 220 V 50 Hz หรือใช้กับไฟ 3 เฟส 380 V 50 
Hz ติดตั้งบนลูกยางหรือสปริงกันสะเทือน และระบายความร้อนด้วยน้ำยา R-32 หรือ R-410 มีแมกเนติก
คอนแทคเตอร์ และอุปกรณ์หน่วงเวลา (Time Delay Relay) โดย Compressor ที่ใช้กับระบบไฟ 3 เฟส 
380 V 50 Hz ต้องติดตั้งอุปกรณ ์Phase Protector 

    (3) MOTOR ของ CONDENSER FAN ใช้กับระบบไฟฟ้า 220 V 50 Hz พร้อมมี 
INTERNAL PROTECTOR ในมอเตอร์ 

4) รายละเอียดของ FAN COIL UNIT เครื่องจ่ายลมเย็น  มีระบบสามารถกระจายลมได้สี่
ทิศทางและมีระบบ AUTO SWING และสามารถปรับความเร็วลมได้อย่างน้อย 3 ระดับ 

5) อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ใช้เทอร์โมสตัตแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Themostat) 
ที่สามารถปรับตั้งอุณหภูมิ โดยให้ค่าความละเอียดถูกต้องแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิ  (Temperature 
Accuracy Precision) ได้ ± 1 องศาเซลเซียส หรือละเอียดมากกว่า พร้อมวงจรหน่วงเวลาการทำงานของ
คอมเพรสเซอร์ เพ่ือป้องกันคอมเพรสเซอร์เสียหาย หากเกิดไฟดับ แรงดันไฟฟ้าขนาดหายไป หรือ
คอมเพรสเซอร์หยุดทำงาน วงจรจะหน่วงเวลาไม่ต่ำกว่า 2 นาที จึงจะสามารถใช้งานคอมเพรสเซอร์ได้อีก 

(1) เป็นรีโมทแบบมีสายหรือไร้สายแสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตอล 
(2) มีสวิทซ์ปรับความเร็วพัดลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ 
(3) สามารถแสดงอุณหภูมิหรือสภาวะการทำงานของเครื่องได้อย่างชัดเจน 

6) เครื่อง FAN COIL มีระบบฟอกอากาศ ที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถ
ถอดล้างทำความสะอาดได้  

7) เครื่องปรับอากาศต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตอุตสาหกรรม 
มอก 2134 – 2553 หรือมาตรฐานอื่นเทียบเท่า ที่เป็นที่ยอมรับ โดยมีเอกสารนำมาแสดง 

8)  เครื่องปรับอากาศที่เสนอจะต้องรับประกัน COMPRESSOR ไม่น้อยกว่า 5 ปี และ
อุปกรณ์อ่ืนๆ ในเครื่องปรับอากาศไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยตลอดระยะเวลาที่รับประกัน 1 ปี ผู้ขายจะต้องส่งช่างที่
มีความชำนาญมาตรวจสอบและบำรุงรักษา 3 เดือนต่อครั้งเป็นอย่างน้อย และล้างทำความสะอาด 2 ครั้ง     
ในเดือนที่ 6 และ 12 และจะต้องทำการแก้ไขข้อบกพร่องซึ่งเกิดขึ้นในระยะเวลาที่รับประกันอยู่ให้แล้วเสร็จ
สามารถใช้งานได้ภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลแม่อาย  โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ทั้งนี้ผู้ขายจะต้องทำหนังสือแจ้งวันเวลาให้เทศบาลตำบลแม่อายรับทราบก่อนเข้า
ดำเนินการทุกครั้ง  

3. รายละเอียดการติดตั้ง 
1) ท่อทองแดงหุ้มด้วยฉนวนตลอดแนวท่อ และตลอดแนวการเดินท่อ ต้องใส่รางครอบท่อ 

PVC 
2) ท่อสารทำความเย็นด้วน Suction Line จะต้องสามารถให้น้ำมันหล่อลื่นกลับไปที่

คอมเพรสเซอร์ได้สะดวกในทุกสภาวะการทำงาน ทุกระยะความสูงในระยะ 4 เมตร ท่อตามแนวดิ่งจะต้องมี 
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Oil Trap ถ้า Condensing Unit อยู่สูงกว่า Fan Coil Unit หรือในกรณีที่ Condensing Unit อยู่ต่ำกว่า Fan 
coil Unit ต้องทำ Invert Loop ที่ท่อสารทำความเย็นด้าน Suction Line หรือติดตั้งตามคำแนะนำของผู้ผลิต 

3) การเดินสายไฟฟ้า 
    - การเดินสายไฟฟ้าให้ใช้สายไฟฟ้าขนาดตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศ

ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และเดินในท่อร้อยสายไฟ (กรณีภายนอกอาคารให้ใช้ท่อ IMC และภายในอาคารให้
ใช้ท่อ EMT หรือ PVC พร้อมติดตั้งบนจุดยึดที่มั่นคงแข็งแรง)  และมีท่ออ่อน (Flexible Conduit)  ชนิด
ป้องกันน้ำ หากอยู่ภายนอกอาคารในกรณีจำเป็นต้องใช้ท่ออ่อนในการติดตั้ง การตัดต่อสายไฟให้ทำที่กล่องต่อ
สายหรือกล่องสวิตซ์เท่านั้น ตำแหน่งที่ทำการตัดต่อสายไฟต้องทำการตรวจสอบหรือซ่อมบำรุงได้ 

4) ติดตั้งลูก circuit breaker จำนวน 1 ตัวต่อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยให้
ติ ดตั้ งรวมจุด เดี ยวกัน  ณ  ที่ ตู้ ควบคุมไฟ ฟ้ าของอาคาร  และติ ดตั้ ง  breaker ที่ แผงสวิทซ์ควบคุม
เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ตัว ต่อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง 

5) เมื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศเสร็จ จะต้องเก็บงานปูน งานสี หรืองานอ่ืน ๆ ที่เกิดจาก
ความเสียหายระหว่างการติดตั้งและรื้อถอน พร้อมทำความสะอาดบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานให้เรียบร้อย 

6) มีวาล์วเปิดปิดสำหรับการไหลของสารทำความเย็น (Shut off valve) เพ่ือการตรวจ
ซ่อมระบบสารทำความเย็น พร้อม Service Port 

7) ท่อน้ำทิ้ง (condensed pipe) ใช้ท่อพีวีซีเกรด 8.5 ตาม มอก. 17 ขนาดไม่เล็กกว่า 
½ นิ้ว ท่อส่วนที่อยู่เหนือฝ้าเพดานหรือแนวนอนให้หุ้มด้วยฉนวนยาง (closed cell elastomeric thermal 
insulation) หรือ polyethylene foam หนาไม่น้อยกว่า 12 มม. การติดตั้งท่อในแนวนอนต้องมี slope ไม่
น้อยกว่า 1 ต่อ 100 พร้อมทำ water trap 

จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2562 ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 273 ลำดับที่ 29  

ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 6 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3    ญัตติ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

นายเจริญ   หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาลฯ    ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ  นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพ่ือรายงาน
ผลการประกาศใช้การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

  หลักการและเหตุผล 
                    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 27 ได้กำหนดให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาเทศบาลรวบรวมแผนงาน  เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพ่ือเสนอผู้บริหาร โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานส่วนราชการส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ  ที่ดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่าง
แผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา เมื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้พิจารณา
แล้วให้เสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นใช้แผนการดำเนินงานต่อไป แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณ
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จากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการ
จัดทำและแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 27 จึงขอแจ้งให้สภาเทศบาล
ตำบลแม่อายรับทราบว่าเทศบาลตำบลแม่อายได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เมื่อวันที่  25 ธันวาคม  พ.ศ. 2562 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาลฯ   ญัตติ เรื่อง ประกาศใช้แผนการ
ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นการประกาศให้สภาเทศบาลเพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงมติในที่
ประชุม หากสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอย่างไรขอเชิญ 

ที่ประชุม รับทราบ การประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีเรื่องเสนอที่ประชุมอีกขอเชิญ
เสนอได้ 

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ  นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย  ข้าพเจ้า ขอแจ้งกิจกรรมที่จะได้
ดำเนินการ ดังนี้ 

1. ท่านสจ.นิพนธ์  ใจวงค์  ได้ขอรถแบ็คโฮมาช่วยตักเศษขยะ เศษวัสดุก่อสร้างต่างๆ เพ่ือ
นำไปท้ิง ใช้งบประมาณของฌาปนสถาน และชาวบ้านหมู่ที่ 6 ตำบลแม่อาย  

2. การจัดกิจกรรมจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์ฌาปนสถานของเทศบาลตำบลแม่อาย หมู่ที่ 4 
ตำบลแม่อาย ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน 

3. โครงการแก้ไขดำเนินการโครงการรณรงค์การแก้ไขปัญหาหมวกควันและไฟป่ากิจกรรม
ประกาศเจตนารมณ์ “พลังเชียงใหม่ ลมหายใจเดียวกัน”  วันที่ 22 มกราคม 2563  เวลา 08.00 น. เป็นต้น
ไป ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 – กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 334 โดย เทศบาลตำบลแม่อาย และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอแม่อาย ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานด้วย รายละเอียดกิจกรรมตาม
กำหนดการท่ีได้แจกให้ทุกท่านแล้ว 

4. วันที่ 22 มกราคม 2563 กรมศิลปากรเชียงใหม่ ได้มาตรวจเยี่ยมที่อำเภอฝาง จึงได้
ประสานให้ช่วยตรวจสอบวัดดงส้มสุก โดยจะได้ขอคำชี้แนะการปรับปรุง ขุดค้นวัดส้มสุข และด้านงบประมาณ
ด้วย จึงขอเชิญทุกท่านร่วมให้การต้องรับ สำหรับเวลาจะได้แจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 

นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีเรื่องเสนอที่ประชุมอีกขอเชิญ
เสนอได้  ถ้าไม่มีสำหรับวันนี้หมดเรื่องที่จะเข้าประชุมตามระเบียบวาระแล้ว ขอปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา 10.30 น. 
 

  (ลงชื่อ)     ผู้จดรายงานการประชุม 
    (นายชุมพร   แสงเป๊ก) 

    เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
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คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม ประจำสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ได้ตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕63 สมัยทีห่นึ่ง ครั้งที่ 1 ในวันที่ 16 มกราคม 
2563 เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
 

(ลงชื่อ)                  
                  (นายสมบูรณ์   ดวงฤทธิ์) 
                     ประธานกรรมการ ฯ     

                           

(ลงชื่อ)              
                 (นายอินปั๋น   มะโนน้อม) 
                          กรรมการ ฯ     

 
(ลงชื่อ)                
                   (นายพนม   เดชะวงศ์) 
                          กรรมการ ฯ     
 

สภาเทศบาลตำบลแม่อาย ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕63 สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1 ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี 
พ.ศ. 2563 สมัยแรก ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 
 
 
 
      (ลงชื่อ)      

(นายเจริญ   หงษ์ประสิทธิ์) 
      ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 


