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ประกาศสภาเทศบาลต าบลเมืองงาย 

เรื่อง  เรียกประชุมสภำเทศบำลต ำบลเมืองงำย สมัยสำมัญ 
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕61 

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

  ตำมที่สภำเทศบำลต ำบลเมืองงำย  ได้มีมติในกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลเมืองงำย สมัย
สำมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. 2561 ได้ก ำหนดสมัยประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ ประจ ำปี 
พ.ศ. 2561 สมัยที่ 3 ระหว่ำงวันที่ 1-30 สิงหำคม 2561 รวม 30 วัน ตำมประกำศสภำเทศบำลต ำบล
เมืองงำย ลงวันที่ 27 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕61 ไปแล้ว นั้น 
 

  บัดนี้  ได้ถึงก ำหนดสมัยประชุมสภำเทศบำลต ำบลเมืองงำย สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ประจ ำปี 
พ.ศ. ๒๕61 ดังกล่ำวแล้ว อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 25 แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 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. ๒๕61 ในวันพฤหัสบดีที่  30 สิงหาคม       
พ.ศ. 2561 เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองงาย 
 

  จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 
 

ประกำศ  ณ  วันที่    24   สงิหำคม  พ.ศ. ๒๕61 
 
 

ชัยรัตน์  ค ำมูล 

(นำยชัยรัตน์  ค ำมูล) 
ประธำนสภำเทศบำลต ำบลเมืองงำย 

 
 



  

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองงายสมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61 

วันพฤหัสบดีที ่30 สิงหาคม ๒๕61 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. ๒๕61 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 สิงหำคม 2561  
ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถำม (ถ้ำมี) 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว  
    4.1 รำยงำนกำรประชุมณะกรรมกำรแปรญัตติและตรวจร่ำงเทศบัญญัติ  
    เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
    5.1 เรื่อง พิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
    งบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 วำระท่ีสอง  
 

   5.2 เรื่อง พิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
    งบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 วำระท่ีสำม  
 

5.3 เรื่อง ขอควำมเห็นชอบจ่ำยเงินตำมมำตรำ 67 ทวิ แห่งพระรำชบัญญัติ
เทศบำล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 เพ่ือจ่ำยเป็นเงิน
อุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค สำขำอ ำเภอเชียงดำว ตำมโครงกำรขยำยเขต
ระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำสำธำรณะ บ้ำนแม่ข้อน หมู่ที่ 4 งบประมำณ 73,943.15 
บำท  
 

    5.4 เรื่อง พิจำรณำขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕61 
    เพ่ือไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 ดังนี้ 

แผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน งบลงทุน ค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง อำคำรต่ำง ๆ  

1. โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 จ ำนวน 664,500 
บำท 

     2. โครงกำรปรับปรุงต่อเติมอำคำรอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 จ ำนวน  
    1,251,300 บำท 
 

5.5 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561  
ของเทศบำลต ำบลเมืองงำย (ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่) ดังนี้   

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ค่ำจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศ ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน ขนำด
ไมต่่ ำกว่ำ 30,000 บีทียู จ ำนวน 1 เครื่อง รำคำ 40,200 บำท    

 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ำมี)  
 


