
  

 (ส ำเนำ) 
 
 
 
 
 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลเมืองงาย 
เรื่อง  เรียกประชุมสภำเทศบำลต ำบลเมืองงำย สมัยสำมัญ 

สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 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 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 25 แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุม
สภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๒ ข้อ ๒๒ จึงขอประกำศเรียก
ประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ.๒๕62 ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองงาย 
 

  จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 
 

ประกำศ  ณ  วันที่     23    สิงหำคม  พ.ศ. ๒๕62 
 
 

ชัยรัตน์  ค ำมูล 
 

(นำยชัยรัตน์  ค ำมูล) 
ประธำนสภำเทศบำลต ำบลเมืองงำย 

 



  

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองงายสมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 

วันอังคารที ่27 สิงหาคม ๒๕62 เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองงาย 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม (ถ้ำมี) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรำยงำนกำรประชุม 
    2.1 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ สมัยที่ 3  
    ครั้งที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕62 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหำคม 2562  
ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถำม (ถ้ำมี) 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว  
    4.1 รำยงำนกำรประชุมณะกรรมกำรแปรญัตติและตรวจร่ำงเทศบัญญัติ  
    เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
    5.1 เรื่อง พิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
    งบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 วำระท่ีสอง  
 

   5.2 เรื่อง พิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
    งบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 วำระท่ีสำม  

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

   5.3.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่) 
    แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนทั่วไป งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ 
    ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
    1. ค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ี (ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่) 

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ีส ำนักงำน แบบมีพนักพิง สำมำรถปรับระดับ
ขึ้นลงได ้จ ำนวน 6 ตัว รำคำตัวละ 1,990 บำท รวมเป็นเงิน 11,940  บำท 
2. ค่ำจัดซื้อพัดลมติดผนัง (ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่) 
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อพัดลมติดผนัง แบบรีโมท ขนำดใบพัดไม่น้อยกว่ำ 
18 นิ้ว จ ำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,950 บำท   

    5.3.2 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่) 
   แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ 
   ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
   ค่ำจัดซื้อจอแสดงภำพ (ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่) 
    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 21.5 นิ้ว จ ำนวน 
   1 เครื่อง เป็นเงิน 4,000 บำท  
 
 
 

/5.3.3 แผนงำนกำรเคหะและชุมชน... 
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    5.3.3 แผนงำนกำรเคหะและชุมชน (ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่) 
    งำนไฟฟ้ำถนน งบลงทุน หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
   ประเภทอำคำรต่ำง ๆ 
  โครงกำรปรับปรุงอำคำรเพ่ือใช้เป็นศูนย์ฟ้ืนฟูและพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ

และผู้พิกำรต ำบลเมืองงำย (ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่) 
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงอำคำรเพ่ือใช้เป็นศูนย์ฟ้ืนฟูและพัฒนำคุณภำพ

ชีวิตผู้สูงอำยุและผู้พิกำรต ำบลเมืองงำย โดยปรับปรุงอำคำรเก็บพัสดุเดิมพ้ืนที่ใช้
สอยประมำณ ๔๘.๐๐ ตำรำงเมตร รำยละเอียดตำมแบบรูปและรำยกำรละเอียด
ที่เทศบำลต ำบลเมืองงำยก ำหนด เป็นเงิน 268,000 บำท  

 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ำมี)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


