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ประกาศสภาเทศบาลต าบลเมืองงาย 
เรื่อง  เรียกประชุมสภำเทศบำลต ำบลเมืองงำย สมัยสำมัญ 

    สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕63 
    ------------------------------- 

 

  ตำมที่สภำเทศบำลต ำบลเมืองงำย ได้มีมติในกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลเมืองงำย    
สมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภำพันธ์ 2563 ได้ก ำหนดสมัย
ประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ ประจ ำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่ 2 ระหว่ำงวันที่ 1-30 พฤษภำคม 2563 
รวม 30 วัน ตำมประกำศสภำเทศบำลต ำบลเมืองงำย ลงวันที่ 28 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕63 ไปแล้ว 
นั้น 
 

  บัดนี้  ได้ถึงก ำหนดสมัยประชุมสภำเทศบำลต ำบลเมืองงำย สมัยสำมัญ สมัยที่ 2 ประจ ำปี 
พ.ศ. ๒๕63 ดังกล่ำวแล้ว ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น      
พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๒ ข้อ ๒๒ จึงขอประกำศเรียกประชุมสภำ
เทศบำล สมัยสำมัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕63 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภำคม ๒๕63 
เวลำ 0๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลเมืองงำย 
 

  จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 
 

ประกำศ  ณ  วันที่    21     พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕63 
 
 

 
ชัยรัตน์  ค ำมูล 

(นำยชัยรัตน์  ค ำมูล) 
ประธำนสภำเทศบำลต ำบลเมืองงำย 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองงายสมัยสามัญ 

สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 
วันพฤหัสบดีที ่28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองงาย 
-------------------------------- 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานสภาฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 
    เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1   
    ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕63 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภำพันธ์ 2563       

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม (ถ้ามี) 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ ประกอบด้วย 
   5.1 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
    ของเทศบำลต ำบลเมืองงำย โอนงบประมำณตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ดังนี้ 
     5.1.1 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน
   และระงับอัคคีภัย ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงำน ประเภทครุภัณฑ์เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์       
     ค่ำจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ เป็นเครื่องยนต์ 2 จังหวะ ขนำดเครื่องยนต์
   ไม่เกิน 2 แรงม้ำ พร้อมแผนบังคับโซ่ขนำดไม่น้อยกว่ำ 11 นิ้ว จ ำนวน 2 เครื่อง 
   รำคำเครื่องละ 9,000 บำท รวมเป็นเงิน 18,000 บำท 
    5.1.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งำนป้องกันภัยฝ่ำย 
    พลเรือนและระงับอัคคีภัย ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กำรเกษตร  
    ประเภทครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ ำ 
     ค่ำจัดซื้อเครื่องสูบน้ ำแบบหอยโข่ง เป็นเครื่องยนต์เบนซิน ขนำด 9  
   แรงม้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ ำนวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน 23,000 บำท       

  5.1.3 แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ  
  งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

     ค่ำจัดซื้อเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ 800 VA จ ำนวน 1 เครื่อง มีก ำลังไฟฟ้ำ 
      ด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 800 VA (480 Watts) สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ  
    15 นำที รำคำเครื่องละ 2,500 บำท รวมเป็นเงิน 2,500 บำท 
 

   5.2 เรื่อง พิจำรณำกำรอนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมประจ ำปีงบประมำณ  
    พ.ศ. 2563 ของเทศบำลต ำบลเมืองงำย เพ่ือด ำเนินกำรดังนี้ 
    5.2.1 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและ
   ระงับอัคคีภัย งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง  
     เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ ำ ขนำด 6 ตัน  
    6 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 6,000 ซีซี หรือก ำลังเครื่องยนต์สูงสุด 
    ไม่ต่ ำกว่ำ 170 กิโลวัตต์ จ ำนวน 1 คัน เป็นเงิน 2,500,000 บำท  
 
 

/5.2.2 แผนงำนเคหะ... 
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     5.2.2 แผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำ ถนน งบลงทุน  
    ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค 
      โครงกำรจ้ำงเหมำขุดเจำะบ่อบำดำลพร้อมพัฒนำบ่อเพ่ือส ำนักงำน 
   เทศบำลต ำบลเมืองงำย ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงท่อกรุ 150 มิลลิเมตร ควำมลึก 
   ไม่น้อยกว่ำ 100 เมตร พร้อมระบบสูบน้ ำดิบ ขนำด 2 แรงม้ำ ระบบไฟฟ้ำ  
   3 เฟส ผสมระบบไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ ตำมแบบแปลนที่เทศบำลต ำบล 
    เมืองงำยก ำหนด เป็นเงิน 389,000 บำท 
     5.2.3 แผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำ ถนน งบลงทุน  
    ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค 
    โครงกำรก่อสร้ำงระบบประปำบำดำลขนำดใหญ่ บ้ำนใหม่ หมู่ที่ 3  
   (โครงกำรขยำยผลโครงกำรร้อยใจรักษ์) เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงระบบประปำ 
   หมู่บ้ำน แบบบำดำลขนำดใหญ่ พร้อมระบบไฟฟ้ำ และระบบสูบน้ ำ เป็นเงิน 
    2,330,000 บำท 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


