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ประกาศสภาเทศบาลต าบลเมืองงาย 
เรื่อง  เรียกประชุมสภำเทศบำลต ำบลเมืองงำย สมัยสำมัญ 

สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕63 
----------------------- 

 

  ตำมท่ีสภำเทศบำลต ำบลเมืองงำย ได้มีมติในกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลเมืองงำย สมัยสำมัญ 
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. 2562 ได้ก ำหนดสมัยประชุมสภำเทศบำลสมัยสำมัญ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕63 
สมัยที่ 1 ระหว่ำงวันที่ ๑ กุมภำพันธ์-1 มีนำคม 2563 รวม ๓๐ วัน ตำมประกำศสภำเทศบำลต ำบลเมืองงำย 
ลงวันที่ 22 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕62 ไปแล้ว นั้น 
 

  บัดนี้  ได้ถึงก ำหนดสมัยประชุมสภำเทศบำลต ำบลเมืองงำย สมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. 
๒๕63 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. ๒๕63 ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภำพันธ์ ๒๕63 เวลำ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภำเทศบำล
ต ำบลเมืองงำย 
 

  จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 
 

ประกำศ  ณ  วันที่    24    กุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕63 
 
 

 
 

ชัยรัตน์  ค ำมูล 
(นำยชัยรัตน์  ค ำมูล) 

ประธำนสภำเทศบำลต ำบลเมืองงำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองงายสมัยสามัญ 
สมัยที่ 1 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองงาย 

-------------------------------- 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานสภาฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 
    เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1   
    ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕62 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวำคม 2562       

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม (ถ้ามี) 
  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
    

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ ประกอบด้วย 
   5.1 เรื่อง กำรก ำหนดกำรประชุมสภำสมัยสำมัญ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕63 
 

     5.2 เรื่อง กำรก ำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยแรกของปีถัดไป 
    พ.ศ. ๒๕64 
 

    5.3 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
    ของเทศบำลต ำบลเมืองงำย โอนงบประมำณตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ดังนี้ 

  5.3.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์  
    ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
     1. ค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ีส ำนักงำน (ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่) 

      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ีส ำนักงำน ส ำหรับผู้บริหำร จ ำนวน 2 ตัว รำคำตัว
ละ 4,500 บำท รวมเป็นเงิน 9,000 บำท 
  2. ค่ำจัดซื้อโต๊ะพับโฟเมก้ำ ขำชุบโครเมี่ยม (ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ 
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะพับโฟเมก้ำ ขำชุบโครเมี่ยม ขนำดกว้ำง    180 ซม.
xยำว 75 ซม.xสูง 75 ซม. จ ำนวน 10 ตัว รำคำตัวละ 2,200 บำท รวมเป็นเงิน 
22,000 บำท 
  5.3.2 แผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ 

     ประเภทครุภัณฑ์กำรเกษตร 
    1. ค่ำจัดซื้อปั๊มน้ ำบำดำล (ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่) 
    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อปั๊มน้ ำบำดำล (Submersible pump) จ ำนวน    1 ชุด 

เป็นปั๊มน้ ำบำดำล (Submersible pump) ขนำด 2 Hp. ใช้กับไฟฟ้ำ   220 V. พร้อม
ตู้คอนโทรล ท่อส่งน้ ำพีวีซี หนำ 8.5 ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง    1.5 นิ้ว โฟลว์สวิทซ์ 
อุปกรณ์ประกอบต่ำง ๆ ในกำรติดตั้ง พร้อมค่ำด ำเนินกำรติดตั้ง จ ำนวน 1 ชุด รำคำ 
58,000 บำท   

  5.4 เรื่อง กำรด ำเนินกิจกำรนอกเขตเทศบำล 
   งำนไฟฟ้ำถนน งบลงทุน ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค 

โครงกำรก่อสร้ำงก ำแพงปำกท่อส ำหรับท่อกลมคอนกรีต ถนนสำยบ้ำนใหม่    บ้ำน
หนองบัว หมู่ที่ 3 งบประมำณ 212,000 บำท       

 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
 
 



  
 
 
 
 

 
 

 


