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ประกาศสภาเทศบาลต าบลเมืองงาย 

เรื่อง  เรียกประชุมสภำเทศบำลต ำบลเมืองงำย สมัยสำมัญ 
สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕62 

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

  ตำมที่สภำเทศบำลต ำบลเมืองงำย ได้มีมติในกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลเมืองงำย สมัย
สำมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. 2562 ได้ก ำหนดสมัยประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ ประจ ำปี 
พ.ศ. 2562 สมัยที่ 3 ระหว่ำงวันที่ 1-30 สิงหำคม 2562 รวม 30 วัน ตำมประกำศสภำเทศบำลต ำบล
เมืองงำย ลงวันที่ 22 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕62 ไปแล้ว นั้น 
 

  บัดนี้  ได้ถึงก ำหนดสมัยประชุมสภำเทศบำลต ำบลเมืองงำย สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ประจ ำปี 
พ.ศ. ๒๕62 ดังกล่ำวแล้ว ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น      
พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๒ ข้อ ๒๒ จึงขอประกำศเรียกประชุมสภำ
สมัยสำมัญ สมัยที่  3 ครั้งที่  ๑ ประจ ำปี  พ.ศ. ๒๕62 ในวันพฤหัสบดีที่  15 สิงหาคม ๒๕62           
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองงาย 
 

  จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 
 

ประกำศ  ณ  วันที่    9   สิงหำคม พ.ศ. ๒๕62 
 
 

 
ชัยรัตน์  ค ำมูล 

(นำยชัยรัตน์  ค ำมูล) 
ประธำนสภำเทศบำลต ำบลเมืองงำย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองงายสมัยสามัญ 

สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 
วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. 

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

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานสภาฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 
   เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1   
   ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕62 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภำคม 2562       

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม (ถ้ามี) 
   เรื่อง กำรบริหำรจัดกำรขยะ  
  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
    

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ ประกอบด้วย 
   5.1 เรื่อง พิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
    พ.ศ. ๒๕63 วำระท่ีหนึ่ง  
    5.2 เรื่อง ด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับ 
  กำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔  
  ข้อ 8, 12, 49, 103(1), 105, 107 เพื่อด ำเนินกำรดังนี้    
     - จ ำนวนคณะกรรมกำรแปรญัตติและตรวจร่ำงเทศบัญญัติฯ  
     - เลือกคณะกรรมกำรแปรญัตติและตรวจร่ำงเทศบัญญัติฯ 
     - ก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติต่อคณะกรรมกำรแปรญัตติ 

5.3 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562  
ของเทศบำลต ำบลเมืองงำย (ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่) ดังนี้   

    5.3.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่) 
    แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนทั่วไป งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ 
    ประเภทครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 
    ค่ำจัดซื้อเครื่องท ำน้ ำเย็น (ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่) 
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องท ำน้ ำเย็น แบบถังคว่ ำ ขนำด 1 กออก จ ำนวน  
  1 เครื่อง ตัวเครื่องผลิตจำกสแตนเลส ครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ำยนอกเหนือบัญชีรำคำ

มำตรฐำนครุภัณฑ์ แต่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้กิจกำรของเทศบำลโดยจัดซื้อตำม
รำคำท้องตลำดโดยจ ำเป็นและประหยัด รำคำ 5,000 บำท 

    5.3.2 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่) 
    แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนทั่วไป งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ 
    ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
    ค่ำจัดซื้ออุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบอเนกประสงค์ (ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่) 
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้ออุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart Card Reader) 
   จ ำนวน 5 เครื่อง รำคำเครื่องละ 700 บำท รวมเป็นเงิน 3,500 บำท  
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5.3.3 แผนงำนเคหะและชุมชน (ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่) 
    แผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน งบลงทุน ค่ำที่ดินและ สิ่งก่อสร้ำง 
    1) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้ำนเมืองงำยใต้ หมวดที่ ๙ 
   งบประมำณ ๒๒๕,๐๐๐ บำท เพ่ือก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดผิวจรำจร
   กว้ำง ๔.๐๐ เมตร หนำ ๐.๑๕  เมตร ยำว ๙๒.๐๐ เมตร หรือพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อย 
   กว่ำ ๓๖๘.๐๐ ตำรำงเมตร รำยละเอียดตำมแบบรูปและรำยกำรละเอียดที่เทศบำล
   ต ำบลเมืองงำยก ำหนด  
    2) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้ำนแม่ข้อน ถนน สำยบ้ำน 
   แม่ข้อน-บ้ำนสหกรณ์ ซอย ๑ งบประมำณ ๑๒๗,๐๐๐ บำท เพ่ือก่อสร้ำง ถนน 
   คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดผิวจรำจรกว้ำง ๔.๐๐ เมตร หนำ ๐.๑๕ เมตร ยำว  
    ๕๑.๕๐ เมตร หรือพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่ำ ๒๐๖.๐๐  ตำรำงเมตร พร้อมไหล่ทำง 
   กว้ำงข้ำงละ ๐.๒๐-๐.๕๐ เมตร ควำมยำวตลอดเส้นทำงที่ก่อสร้ำง รำยละเอียดตำม
   แบบรูปและรำยกำรละเอียดที่เทศบำลต ำบลเมืองงำยก ำหนด  
    3) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ ๔ บ้ำนแม่ข้อน  
    ถนนเทศบำล ซอย ๘ งบประมำณ ๕๓๙,๐๐๐ บำท เพ่ือก่อสร้ำงถนนคอนกรีต 
    เสริมเหล็ก ขนำดผิวจรำจรกว้ำง ๔.๐๐ เมตร หนำ ๐.๑๕ เมตร ยำว ๒๑๙.๐๐ เมตร 
   หรือพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่ำ ๘๗๖.๐๐ ตำรำงเมตร พร้อมไหล่ทำงกว้ำงข้ำงละ  
   ๐.๒๐-๐.๕๐ เมตร ควำมยำวตลอดเส้นทำงที่ก่อสร้ำง รำยละเอียดตำมแบบรูปและ
   รำยกำร ละเอียดที่เทศบำลต ำบลเมืองงำยก ำหนด  

5.3.4 แผนงำนเคหะและชุมชน (ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่) 
     แผนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน งบลงทุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนรัฐวิสำหกิจ 
   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุน อุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค สำขำอ ำเภอเชียงดำว  
   โครงกำรกำรขยำยเขตระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำสำธำรณะ บ้ำนเมืองงำยใต้ หมู่ที่ ๒  
   งบประมำณ จ ำนวน ๑๗๑,๗๔๐.๓๔ บำท   
    5.3.5 แผนงำนกำรศึกษำ (ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่)    
     1) แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบลงทุน  
    หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
    ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขำวด ำ (18 หน้ำ/นำที) จ ำนวน 1 เครื่อง  
    รำคำ 2,600 บำท 
    2) แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบลงทุน   
   หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์  
    แบบฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ ำนวน 1 เครื่อง  
    รำคำ 4,300 บำท 
    3) แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบลงทุน  
    หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อจอแสดงภำพ
   ขนำดไม่น้อยกว่ำ 21.5 นิ้ว จ ำนวน 1 เครื่อง รำคำ 4,000 บำท 
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    4) แผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ งบลงทุน  
    หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโตอะท ำงำนระดับ 
    ปฏิบัติกำร ขนำดกว้ำง 60 ซม. x ยำว 120 ซม. x สูง 75 ซม. มี 1 ตู้  
    เก็บเอกสำรด้ำนขวำ จ ำนวน 2 ตัวๆ ละ 3,500 บำท รวมเป็นเงิน 7,000 บำท 
    5.3.6 แผนงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม (ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่) 
    1. แผนงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข 
    งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ 
   ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
   ค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่) 
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
   Printer) จ ำนวน 1 เครื่อง รำคำ 4,300 บำท 

5.4 เรื่อง ขอควำมเห็นชอบจ่ำยเงินตำมมำตรำ 67 ทวิ แห่งพระรำชบัญญัติ
เทศบำล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 เพ่ือจ่ำยเป็นเงิน
อุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค สำขำอ ำเภอเชียงดำว ตำมโครงกำรขยำยเขต
ระบบจ ำหน่ ำยไฟฟ้ำสำธำรณะ บ้ ำน เมืองงำยใต้  หมู่ที่  2  งบประมำณ 
171,740.34 บำท(รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมแล้ว)  

 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


