ระเบียบวาระการประชุม
สภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ประจําป พ.ศ. ๒๕60
วันจันทร%ที่ 29 พฤษภาคม ๒๕60 เวลา 10.30 น.
ณ ห.องประชุมสภาเทศบาล ชั้น ๓
*************************
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง

ที่ประธานจะแจ.งต6อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง
- สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป 2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ% 2560
- สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจําป 2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ% 2560
- สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจําป 2560 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง

กระทู.ถามของสมาชิกสภาเทศบาลฯ ต6อนายกเทศมนตรี มีดังนี้
1. ตามที่ เ ทศบาลฯ ได. ดํ า เนิ น โครงการประเพณี ง านบุ ญ กลางบ. า น ครั้ ง ที่ 14
ประจําป 2560 ไปแล.วนั้น ขอให.นายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงกระบวนการดําเนินการ
การประมูลจ.าง ว6ามีขั้นตอนดําเนินการอย6างไร ขอทราบรายละเอียด
2. ปD จ จุ บั น สนามกี ฬ าเฉลิ ม พระเกี ย รติ เทศบาลตํ า บลเมื องแกลง มี ส ภาพชํ า รุ ด
ทรุดโทรมเปGนอย6างมาก นายกเทศมนตรีฯ มีแนวทางการดําเนินการกับปDญหา
ดังกล6าวอย6างไร ขอทราบรายละเอียด
3. ขอทราบผลการดําเนินการแก.ไขปDญหาน้ําท6วมในพื้นที่ต6างๆ ของเทศบาลตําบล
เมืองแกลง ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีฯ ว6าปDจจุบันสามารถแก.ไขปDญหา
ดังกล6าวสําเร็จหรือไม6 ขอทราบรายละเอียด
4. ตามที่สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล.อม ได.จัดสรร
งบประมาณตามโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอยไป
แล.ว นั้น ปDจ จุบัน โครงการดังกล6า วดํา เนิ นการไปถึงขั้น ตอนใด มีความคืบ หน. า
อย6างไร ขอทราบรายละเอียด
5. ขอทราบผลการบริหารจัดการโรงเรียนอยู6เมืองแกลงวิทยา ว6ามีผลการดําเนินการ
ทั้ ง ทางด. า นการจั ด การศึ ก ษา คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการศึ ก ษา
ตลอดจนทิศทางและการดําเนินการตามนโยบายทางการศึกษาของโรงเรียนอยู6
เมื อ งแกลงวิ ท ยา โดยการนํ า ของนายกเทศมนตรี ฯ ว6 า มี ก ารกํ า หนดทิ ศ ทาง
แนวทางอย6างไร ขอทราบรายละเอียด
6. ตามที่เทศบาลตําบลเมืองแกลง มีนโยบายการจัดซื้อครุภัณฑ% รถจักรยานยนต%
พ6วงข.าง เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง ขอทราบผลการ
ดําเนินการตามนโยบายดังกล6าวว6ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย6างไร

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง

รายงานผลการจัดทําแผนดําเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําป 2560
ของเทศบาลตําบลเมืองแกลง (กองวิชาการฯ)
/ ระเบียบวาระที่ 5 ...

-2ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตําบลเมืองแกลง
ประจํ า ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้ ง ที่ 1 รอบเดื อ นเมษายน พ.ศ. 2560
(ระหว6างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2560) (กองวิชาการฯ)

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่อง

รายงานผลการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) ฉบับเพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 ของเทศบาลตําบลเมืองแกลง (กองวิชาการฯ)

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่อง

ญัตติขออนุมัติคืนเงินคงเหลือจากการดําเนินการเสร็จสิ้น จากโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย%ควบคุมคุณภาพมูลฝอย เทศบาลตําบลเมืองแกลง ให.แก6กองทุน
สิ่งแวดล.อม โดยจ6ายขาดเงินสะสม

ระเบียบวาระที่ 8

เรื่อง

ญัตติขออนุมัติจ6ายเงินอุทิศเพื่อปรับปรุงกิจการประปา โครงการปรับปรุงท6อเมน
จ6ายน้ําประปา บริเวณถนนสุขุมวิท (ฝDVงทิศใต.) บริเวณสะพานดําใกล.ร.านเจียวโภชนา
ข.ามแม6น้ําประแส เปGนจํานวนเงิน 364,800 บาท

ระเบียบวาระที่ 9

เรื่อง

ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ6ายประจําป 2560 เพื่อไปตั้งจ6ายเปGนรายการใหม6
ในหมวดค6 า ครุ ภั ณ ฑ% ประเภทครุ ภั ณ ฑ% ย านพาหนะและขนส6 ง (โครงการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะเพื่อลดค6าใช.จ6ายและลดผลกระทบต6อสิ่งแวดล.อม
และประชาชน) จํานวน 1 รายการ (รถจักรยานยนต%ชนิดพ6วงข.าง จํานวน 3 คันๆ
ละ 64,600 บาท) เปGนจํานวนทั้งสิ้น 193,800 บาท (หนึ่งแสนเก.าหมื่นสามพัน
แปดร.อยบาทถ.วน) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล.อม)องทุเมือง

ระเบียบวาระที่ ๑0

เรื่อง

ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ6ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อตั้งจ6าย
รายการใหม6 ในหมวดครุ ภั ณ ฑ% ประเภทครุ ภั ณ ฑ% สํ า นั ก งาน จํ า นวน 5 รายการ
ประกอบด.วย
1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส6วนพร.อมติดตั้ง เปGนเงิน 81,800 บาท
๒) พัดลมโคจร ขนาดไม6น.อยกว6า 16 นิ้ว พร.อมติดตั้ง เปGนเงิน 66,000 บาท
3) จัดจ.างทํากระดานไวท%บอร%ดพร.อมบอร%ดชันอ.อย เปGนเงิน 76,000 บาท
4) โตXะญี่ปุYนทรงสี่เหลี่ยม เปGนเงิน 58,000 บาท
5) จัดจ.างทําผ.าม6านพร.อมอุปกรณ%และติดตั้ง เปGนเงิน 94,500 บาท
เปG น เงิ น 376,300 บาท และครุ ภั ณฑ% ก ารศึ กษา จํ า นวน 1 รายการ (โตX ะ เก. า อี้
นักเรียนอนุบาลทําจากไม.ยางพารา) เปGนเงิน 80,000 บาท รวมเปGนเงิน 456,300
บาท (-สี่แสนห.าหมื่นหกพันสามร.อยบาทถ.วน-)

ระเบียบวาระที่ ๑1

เรื่อง

ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ6ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อตั้งจ6าย
เปG น รายการใหม6 ในหมวดค6 า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก6 อ สร. า ง รายการโครงการก6 อ สร. า งรั้ ว
หลั งโรงเรี ย นอยู6 เ มื องแกลงวิ ท ยา เปG น จํ า นวนเงิ น 1,025,000 บาท (-หนึ่ งล. า น
สองหมื่นห.าพันบาทถ.วน-)
/ ระเบียบวาระที่ 12 ...

-3ระเบียบวาระที่ ๑2

เรื่อง

ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ6ายประจําป 2560 เพื่อไปตั้งจ6ายเปGนรายการใหม6
ในหมวดค6าครุภัณฑ%ต6างๆ จํานวน 8 รายการ ประกอบด.วย
1) เครื่องคอมพิวเตอร% สําหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม6น.อยกว6า
19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง เปGนเงิน 30,000 บาท
2) รถเข็น เพื่อใช.ใส6เครื่องมือทันตกรรมสําหรับแพทย%ที่ตรวจรักษา
ด.านทันตกรรม จํานวน 1 ชุด เปGนเงิน 10,000 บาท
3) ตู.เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู. เปGนเงิน 9,400 บาท
4) ตู.เหล็กบานกระจก 2 ชั้น จํานวน 3 ตู.ๆละ 4,000 บาท รวมเปGนเงิน
12,000 บาท
5) เก.าอี้ จํานวน 1 ตัว เปGนเงิน 1,700 บาท
6) โตXะไม. จํานวน 1 ตัว เปGนเงิน 1,500 บาท
7) เก.าอี้แถว 3 ตัว จํานวน 14 ชุดๆละ 1,900 บาท รวมเปGนเงิน
26,600 บาท
8) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส6วน ชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ
ขนาด 18,000 BTU พร.อมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง
เปGนเงิน 28,600 บาท
รวมเปGนจํานวนทั้งสิ้น 119,800 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก.าพันแปดร.อยบาทถ.วน)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล.อม)

ระเบียบวาระที่ ๑3

เรื่อง

ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ6าย ประจําป 2560 เพื่อไปตั้งจ6ายเปGนรายการใหม6
ในหมวดค6 า ครุ ภั ณ ฑ% จํ า นวน 1 รายการ (เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร% พร. อ มอุ ป กรณ%
จํ า นวน 3 ชุ ด เปG น เงิ น 82,000 บาท) งบประมาณทั้ ง สิ้ น 82,000 บาท
(แปดหมื่นสองพันบาทถ.วน) (กองคลัง)

ระเบียบวาระที่ ๑4

เรื่อง

ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ6ายประจําป 2560 เพื่อไปตั้งจ6ายเปGนรายการใหม6
ในหมวดค6าครุภัณฑ% จํานวน 3 รายการ ประกอบด.วย
1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส6วน ชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ
ขนาด 18,000 BTU พร.อมติดตั้ง จํานวน 2 เครื่องๆละ 28,600 บาท
รวมเปGนเงิน 57,200 บาท
2) เครื่องพิมพ%ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร6ยาว จํานวน 1 เครื่อง
เปGนเงิน 23,000 บาท
3) เครื่องพิมพ% Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet) จํานวน 1 เครื่อง
เปGนเงิน 7,700 บาท
รวมเปGนจํานวนเงินทั้งสิ้น 87,900 บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันเก.าร.อยบาทถ.วน)
(สถานธนานุบาล)

ระเบียบวาระที่ ๑5

เรื่อง

ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ6ายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อตั้งจ6าย
เปG น รายการใหม6 ในหมวดค6 า ครุ ภั ณ ฑ% ประเภทครุ ภั ณ ฑ% สํ า นั ก งาน จํ า นวน
1 รายการ (โทรศัพท%สํานักงาน แบบอนาล็อก มีจอภาพแสดงโชว%เบอร%เข.า จํานวน
2 เครื่องๆละ 2,800 บาท) รวมเปGนเงิน 5,600 บาท (ห.าพันหกร.อยบาทถ.วน)
/ ระเบียบวาระที่ 16 ...

-4ระเบียบวาระที่ ๑6

เรื่อง

ญัตติขอรับความเห็นชอบเทศบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. ....

ระเบียบวาระที่ ๑7

เรื่อง

ญัตติขอรับความเห็นชอบเทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ. ....

ระเบียบวาระที่ ๑8

เรื่อง

ระเบียบวาระที่ ๑9

เรื่อง

ระเบียบวาระที่ 20

เรื่อง

ญัตติขอรับความเห็นชอบเทศบัญญัติ เรื่อง การจําหน6ายสินค.าในที่หรือ
ทางสาธารณะ พ.ศ. ....
ญัตติขอรับความเห็นชอบเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงและปล6อยสัตว%
พ.ศ. ....
ญัตติขอรับความเห็นชอบร6างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการ
การเคาะ ปะผุ พ6นสี ยานยนต% พ.ศ. ....

ระเบียบวาระที่ 21

เรื่อง

ญัตติอื่นๆ (ถ.ามี)

******************************************************

