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ประกาศสภาเทศบาลต าบลเมืองงาย 
เรื่อง  เรียกประชุมสภำเทศบำลต ำบลเมืองงำย สมัยสำมัญ 

สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕61 
----------------------- 

 

  ตำมท่ีสภำเทศบำลต ำบลเมืองงำย ได้มีมติในกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลเมืองงำย สมัยสำมัญ 
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. 2560 ได้ก ำหนดสมัยประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ ประจ ำปี พ.ศ. 2561 
สมัยที่ 1 ระหว่ำงวันที่ 1 กุมภำพันธ์-2 มีนำคม 2561 รวม 30 วัน ตำมประกำศสภำเทศบำลต ำบลเมืองงำย 
ลงวันที่ 27 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕60 ไปแล้ว นั้น 
 

  บัดนี้  ได้ถึงก ำหนดสมัยประชุมสภำเทศบำลต ำบลเมืองงำย สมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. 
๒๕61 ดังกล่ำวแล้ว ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๒ ข้อ ๒๒ จึงขอประกำศเรียกประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ 1 
ครั้งที่ ๑ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕61 ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕61 เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลต าบลเมืองงาย 
 

  จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 
 

ประกำศ  ณ  วันที่  23  กุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕61 
 
 

 
ชัยรัตน์  ค ำมูล 

(นำยชัยรัตน์  ค ำมูล) 
ประธำนสภำเทศบำลต ำบลเมืองงำย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองงายสมัยสามัญ 
สมัยที่ 1 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2561 

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองงาย 

-------------------------------- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานสภาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 
    เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1   
    ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕60 เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวำคม 2560       

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม (ถ้ามี) 
  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
    

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ ประกอบด้วย 
   5.1 เรื่อง กำรก ำหนดกำรประชุมสภำสมัยสำมัญ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕61 
 

     5.2 เรื่อง กำรก ำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยแรกของปีถัดไป 
    พ.ศ. ๒๕62 
 

    5.3 เรื่อง กำรประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม 
    เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ของเทศบำลต ำบลเมืองงำย 
 

    5.4 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
    ของเทศบำลต ำบลเมืองงำย โอนงบประมำณตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนทั่วไป งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์  งำน
บ้ำนงำนครัว (ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่)  
1.1 ค่ำจัดซื้อเครื่องต้มน้ ำร้อนไฟฟ้ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 30 ลิตร จ ำนวน 2 
เครื่อง รำคำเครื่องละ 7,950 บำท รวมเป็นเงิน 15,900 บำท 
 

   5.5 เรื่อง พิจำรณำกำรอนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561  
    ของเทศบำลต ำบลเมืองงำย เพ่ือด ำเนินกำรดังนี้ 

1) จัดซื้อรถพยำบำลฉุกเฉิน (กระบะ) ปริมำณกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี หรือ
ก ำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 140 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์พยำบำล อุปกรณ์
ช่วยชีวิต จ ำนวน 1 คัน เป็นเงิน 1,720,000 บำท 
2) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำกสวนนำยอัชนัย วงศ์ฤทธิ์ ไปทำง ทิศ
ตะวันออก หมู่ที่ 1 บ้ำนเมืองงำยเหนือ ต ำบลเมืองงำย 

    ช่วงที่ 1 ผิวจรำจรกว้ำง 3.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร ควำมยำว 72 เมตร  
    ช่วงที่ 2 ผิวจรำจรกว้ำง 2.80 เมตร หนำ 0.15 เมตร ควำมยำวรวม 283เมตร  
    หรือพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่ำ 1,008.40 ตำรำงเมตร รำยละเอียดตำมแบบรูป 
    รำยกำรละเอียดที่เทศบำลต ำบลเมืองงำยก ำหนด งบประมำณ 544,000 บำท 
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3) โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กจำกท่อลอดเหลี่ยมล ำเหมือง
สำธำรณประโยชน์ ด้ำนหลังพระสถูปเมืองงำย ไปทำงทิศใต้ หมู่ที่ 2 บ้ำนเมืองงำยใต้ 
ต ำบลเมืองงำย ขนำด (ภำยใน) กว้ำง 1.20 เมตร ลึก 1.00 เมตร ควำมยำว 178 
เมตร และท่อลอดเหลี่ยม ขนำด (ภำยใน) กว้ำง 1.20 เมตร ลึก 0.80 เมตร ควำม
ยำว 5.00 เมตร รำยละเอียดตำมแบบรูปรำยกำรละเอียดที่เทศบำลต ำบลเมืองงำย
ก ำหนด งบประมำณ 621,000 บำท 
4) โครงกำรก่อสร้ำงพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสำยบ้ำนใหม่ จำกป้อมต ำรวจ
เมืองงำย ไปทำงทิศตะวันตก หมู่ที่ 3 บ้ำนใหม่ ต ำบลเมืองงำย ขนำดพนังสูง 2.00 
เมตร ควำมยำว 87 เมตร รำยละเอียดตำมแบบรูปรำยกำรละเอียดที่เทศบำลต ำบล
เมืองงำยก ำหนด งบประมำณ 663,000 บำท 
5) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบำล 75 จำกถนนคอนกรีตเดิม
ไปตำมทำงสำธำรณประโยชน์ หมู่ที่ 4 บ้ำนแม่ข้อน ต ำบลเมืองงำย ผิวจรำจรกว้ำง 
4.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร ควำมยำว 265 เมตร หรือพ้ืนที่ ใช้สอยไม่น้อยกว่ำ 
1,060.00 ตำรำงเมตร รำยละเอียดตำมแบบรูปรำยกำรละเอียดที่เทศบำลต ำบล
เมืองงำยก ำหนด งบประมำณ 572,000 บำท 
6) โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝำปิดริมถนนสำย 
หมู่ที่ 2-หมู่ที่ 9 บ้ำนม่วงง้ม ต ำบลเมืองงำย ขนำด(ภำยใน) กว้ำง 0.60 เมตร ลึก 
0.60 เมตร ควำมยำว 136 เมตร รำยละเอียดตำมแบบรูปรำยกำรละเอียดที่เทศบำล
ต ำบลเมืองงำยก ำหนด งบประมำณ 285,000 บำท 
7) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำกถนนคอนกรีตเดิมไปทำงทิศใต้ เชื่อม
หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 9 บ้ำนม่วงง้ม ต ำบลเมืองงำย ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 4.00 เมตร หนำ 
0.15 เมตร ควำมยำว 41.80 เมตร หรือพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่ำ 167.20 ตำรำง
เมตร และท่อลอดเหลี่ยม ขนำด (ภำยใน) กว้ำง 2.10 เมตร ลึก 0.80 เมตร ควำม
ยำว 7.00 เมตร รำยละเอียดตำมแบบรูปรำยกำรละเอียดที่เทศบำลต ำบลเมืองงำย
ก ำหนด งบประมำณ 221,000 บำท 
8) โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝำปิดริมถนน 
คสล. สำยหน้ำวัดบ้ำนสัน หมู่ที่ 10 บ้ำนสัน ต ำบลเมืองงำย 
ช่วงท่ี 1 ขนำด(ภำยใน)กว้ำง 0.50 เมตร ลึก 0.80 เมตร ควำมยำว 20 เมตร 
ช่วงที่ 2 ขนำด(ภำยใน)กว้ำง 0.50 เมตร ลึก 0.50-0.80 เมตร ควำมยำว  
40 เมตร ช่วงท่ี 3 ขนำด(ภำยใน)กว้ำง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ควำมยำว 62 
เมตร รำยละเอียดตำมแบบรูปรำยกำรละเอียดที่เทศบำลต ำบลเมืองงำยก ำหนด 
งบประมำณ 243,000 บำท 
9) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบำล 9/6 หมู่ที่ 11 บ้ำนหนอง
บัว ต ำบลเมืองงำย ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 3.50 เมตร หนำ 0.15 เมตร ควำมยำว 
187 เมตร หรือพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่ำ 718.25 ตำรำงเมตร รำยละเอียดตำมแบบ
รูปรำยกำรละเอียดที่เทศบำลต ำบลเมืองงำยก ำหนด งบประมำณ 385,000 บำท 
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10) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบำล 9/2 หมู่ที่ 11 บ้ ำน
หนองบัว ต ำบลเมืองงำย ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 4.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร ควำม
ยำว 48 เมตร หรือพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่ำ 192 ตำรำงเมตร รำยละเอียดตำมแบบ
รูปรำยกำรละเอียดที่เทศบำลต ำบลเมืองงำยก ำหนด งบประมำณ 103,000 บำท 
11) โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝำปิดริมถนน
สำยบ้ำนสัน หมู่ที่ 10 บ้ำนสัน ต ำบลเมืองงำย ช่วงที่ 1 ขนำด(ภำยใน)กว้ำง 0.40 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.23-1.00 เมตร ควำมยำว 148 เมตร รำยละเอียดตำมแบบรูป
รำยกำรละเอียดที่เทศบำลต ำบลเมืองงำยก ำหนด งบประมำณ 273,000 บำท 
12) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบำล 75/2 หมู่ที่ 4  
บ้ำนแม่ข้อน ต ำบลเมืองงำย ผิวจรำจรกว้ำง 3.50 เมตร หนำ 0.15 เมตร ควำมยำว 
87 เมตร หรือพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่ำ 304.50 ตำรำงเมตร รำยละเอียดตำมแบบรูป
รำยกำรละเอียดที่เทศบำลต ำบลเมืองงำยก ำหนด งบประมำณ 162,000 บำท 
13) โครงกำรจ้ำงเหมำขุดเจำะบ่อน้ ำบำดำลพร้อมพัฒนำบ่อ เพื่อระบบประปำหมู่ที่ 3 
บ้ำนใหม่ (หย่อมบ้ำนเหล่ำ) ต ำบลเมืองงำย ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงท่อกรุ 150 มม. 
ควำมลึกไม่น้อยกว่ำ 60 เมตร พร้อมระบบสูบน้ ำดิบ ขนำด 3 แรงม้ำ ระบบไฟฟ้ำ 1 
เฟส และถังกรองน้ ำชนิดถังเหล็ก ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 1.50 เมตร ถำดเติมอำกำศ
ขนำด 0.80x0.80 เมตร จ ำนวน 4 ชั้น ปั๊มน้ ำถังแรงดัน และวำงท่อเมนจ่ำยน้ ำชนิด 
พีวีซี รำยละเอียดตำมแบบรูปรำยกำรละเอียดที่เทศบำลต ำบลเมืองงำยก ำหนด 
งบประมำณ 463,000 บำท 
14) โครงกำรจ้ำงเหมำขุดเจำะบ่อน้ ำบำดำลพร้อมพัฒนำบ่อ เพ่ือระบบประปำหมู่ที่ 
10 บ้ำนสัน ต ำบลเมืองงำย ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงท่อกรุ 150 มม. ควำมลึกไม่น้อย
กว่ำ 100 เมตร พร้อมระบบสูบน้ ำดิบ ขนำด 3 แรงม้ำ ระบบไฟฟ้ำ 3 เฟส และถำด
เติมอำกำศขนำด 0.80x0.80 เมตร จ ำนวน 4 ชั้น งบประมำณ 306,100 บำท 
15) โครงกำรก่อสร้ำงเรียงหินยำแนวป้องกันริมตลิ่ง ล ำห้วยแม่ข้อน หมู่ที่ 4 บ้ำนแม่
ข้อน ต ำบลเมืองงำย บริเวณหอเสื้อบ้ำนไปทำงทิศตะวันออก  ขนำดด้ำนฝั่งซ้ำยสูง 
2.50 เมตร ยำว 42 เมตร ฝั่งขวำสูง 1.00 เมตร ยำว 44 เมตร รำยละเอียดตำม
แบบรูปรำยกำรละเอียดที่เทศบำลต ำบลเมืองงำยก ำหนด งบประมำณ 197,000บำท 
5.6 เรื่อง ขอควำมเห็นชอบกำรจ่ำยเงินอุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนโครงกำรตำม
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุขในเขตเทศบำลต ำบลเมืองงำย จ ำนวน 7 หมู่บ้ำน หมู่บ้ำน
ละ 20,000 บำท รวมเป็นเงิน 140,000 บำท ตำมมำตรำ 67 ทวิ(8)  แห่ง
พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552   
 

    5.7 เรื่อง ขอท ำกิจกำรนอกเขตเทศบำลต ำบลเมืองงำย 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


