ระเบียบวาระการประชุม
สภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยแรก
ประจําป พ.ศ. ๒๕61
วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ* ๒๕61 เวลา 10.30 น.
ณ ห/องประชุมสภาเทศบาล ชั้น ๓
*************************
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง

ที่ประธานจะแจ/งต4อที่ประชุม
- คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 1/2557
เรื่อง การไดมาซึ่งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นเป-นการชั่วคราว
- ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 85/2557
เรื่อง การไดมาซึ่งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นเป-นการชั่วคราว

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําป6 2560 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจําป6 2560 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560
- สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําป6 2560 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560
- สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจําป6 2560 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560
- สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจําป6 2560 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง

กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป 2561 สมัยที่ 2 สมัยที่ 3 สมัยที่ 4 และ
ประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป 2562

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง

กระทู/ถามของสมาชิกสภาเทศบาลฯ ต4อนายกเทศมนตรี
- เรื่อง ขอทราบแนวทางการดําเนินโครงการสืบสานประเพณีบุญกลางบาน
ประจําป6 2561 ในสวนของการจัดจางทํานิทรรศการสื่อประสม เลาขาน ตํานาน
เมื อ งแกลง พรอมระบบแสงภายใน บริ เ วณจั ด นิ ท รรศการและจํ า ลอง
โรงภาพยนตร@ ซึ่งใชงบประมาณทั้งสิ้น 1,250,000 บาท และในสวนอื่นๆ วามี
ลักษณะ รูปแบบ ในการดําเนินการดังกลาวอยางไร ขอทราบรายละเอียด

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได/แถลงไว/ต4อสภาเทศบาลตําบล
เมืองแกลง ประจําปงบประมาณ 2560 (กองวิชาการและแผนงาน)

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่อง

รายงานผลการจัดทําแผนพัฒนาท/องถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561–2564) ฉบับเพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ของเทศบาลตําบลเมืองแกลง (กองวิชาการฯ)

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่อง

รายงานผลการจัดทําแผนพัฒนาท/องถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561–2564) ฉบับเพิ่มเติม/
เปลี่ ย นแปลง ครั้ ง ที่ 3, แผนดํ า เนิ น งานประจํ า ปงบประมาณ 2561 และ
รายงานการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาเทศบาลตํ า บลเมื อ งแกลง
พ.ศ. 2560 ครั้ ง ที่ 2 รอบเดื อ นตุ ล าคม พ.ศ. 2560 ของเทศบาลตํ า บล
เมืองแกลง (กองวิชาการและแผนงาน)

ระเบียบวาระที่ 8

เรื่อง

ญัตติขอรับความเห็นชอบเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงและปล4อยสัตว*
พ.ศ. ....
/ระเบียบวาระที่ 9 ...

-2ระเบียบวาระที่ 9

เรื่อง

ญัตติขอรับความเห็นชอบเทศบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. ....

ระเบียบวาระที่ 10

เรื่อง

ญัตติขอรับความเห็นชอบร4างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการ
การเคาะ ปะผุ พ4นสียานยนต* พ.ศ. ....ก

ระเบียบวาระที่ ๑1

เรื่อง

ญัตติขออนุมัติแก/ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ4ายประจําป
งบประมาณ 2561 ในหมวดค4าที่ดินและสิ่งก4อสร/างของกองช4าง
จํานวน 1 รายการ
- โครงการกอสรางและปรับปรุงซอยแยกจากถนนบานบึง – แกลง บริเวณขางบริษัท
โตโยตา (เสนที่ 1) และบริเวณหลังโรงงานญี่ปุHนไปออกถนนหนองกันเกรา
(เสนที่ 2) (ชุมชนสารนารถ) จํานวน 2,092,000 บาท

ระเบียบวาระที่ ๑2

เรื่อง

ญัตติขอความเห็นชอบสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง จ4ายเงินตาม พ.ร.บ.เทศบาล
พ.ศ. 2496 รวมแก/ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2546) มาตรา 67 ทวิ โครงการ
เงิ น อุ ด หนุ น สํ า หรั บ การดํ า เนิ น งานตามแนวทางโครงการพระราชดํ า ริ
ด/านสาธารณสุข จํานวนเงิน 260,000 บาท (จํานวน 13 ชุมชน)

ระเบียบวาระที่ ๑3

เรื่อง

ญัตติขอแก/ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ4าย ในหมวดค4าครุภัณฑ*
การเกษตร ค4 า ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งสู บ น้ํ า ชนิ ด มอเตอร* ไ ฟฟP า ขนาดไม4 น/ อ ยกว4 า
20 แรงม/า (ชุมชนสุนทรโวหาร)

ระเบียบวาระที่ ๑4

เรื่อง

ญัตติขออนุมัติแก/ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ4ายประจําป
งบประมาณ 2560 ในหมวดค4 า ครุ ภั ณ ฑ* ประเภทครุ ภั ณ ฑ* ไ ฟฟP า และวิ ท ยุ
จํานวน 2 รายการ
- กลองโทรทัศน@วงจรปIดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายในอาคาร
(Indoor Fixed Network Camera) แบบที่ 2 จํานวน 10 ชุดๆ ละ 27,000 บาท
- กลองโทรทัศน@วงจรปIดชนิดเครือขาย แบบปรับมุมมอง แบบที่ 1 สําหรับใชในการ
รักษาความปลอดภัยทั่วไป จํานวน 11 ชุดๆ ละ 528,000 บาท

ระเบียบวาระที่ ๑5

เรื่อง

ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ4ายประจําป 2561 เพื่อไปตั้งจ4ายเปQน
รายการใหม4 ในหมวดค4 า ครุ ภั ณ ฑ* จํ า นวน 1 รายการ งบประมาณทั้ ง สิ้ น
21,000 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ/วน) (กองคลัง)
- คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร@โนZตบุZก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

ระเบียบวาระที่ ๑6

เรื่อง

ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ4ายประจําป 2561 เพื่อไปตั้งจ4ายเปQน
รายการใหม4 ในหมวดค4 า ครุ ภั ณ ฑ* ก ารเกษตร จํ า นวน 1 รายการ เปQ น เงิ น
11,000 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ/วน)
- เครื่องสูบน้ํา แบบมอเตอร@ไฟฟ\า จํานวน 1 เครื่อง (ติดตั้งที่โรงฆาสัตว@)

/ ระเบียบวาระที่ 17 ...

-3ระเบียบวาระที่ ๑7

เรื่อง

ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ4ายประจําป 2561 เพื่อไปตั้งจ4ายเปQน
รายการใหม4 ในหมวดค4าที่ดินและสิ่งก4อสร/าง ค4าขยายเขตระบบจําหน4ายไฟฟPา
บริ เ วณซอยตรอกขี้ ห มู (ชุ ม ชนสุ น ทรโวหาร) จํ า นวน 1 รายการ เปQ น เงิ น
38,000 บาท (สามหมื่นแปดพันบาทถ/วน)

ระเบียบวาระที่ ๑8

เรื่อง

ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ4ายประจําป 2561 เพื่อไปตั้งจ4ายเปQน
รายการใหม4 หมวดค4าที่ดินและสิ่งก4อสร/าง จํานวน 1 รายการ
เปQนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ/วน) (กองช4าง)
- โครงการติดตั้งป\ายบอกเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง จํานวน 10,000 บาท

ระเบียบวาระที่ ๑9

เรื่อง

ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ4ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
เพื่อตั้งจ4ายรายการใหม4 ในหมวดค4าที่ดินและสิ่งก4อสร/าง รายการโครงการปรับปรุง
ซ4 อมแซมบั น ได ราวระเบี ยง และระแนง ไม/ เ ลื้ อ ย อาคารหอประวั ติ เ มื องแกลง
เปQนจํานวนเงิน 275,000 บาท (-สองแสนเจ็ดหมื่นห/าพันบาทถ/วน-)

ระเบียบวาระที่ 20

เรื่อง

ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณ เพื่อตั้งจ4ายเปQนรายการใหม4 ค4าติดตั้งฉากกั้น PVC
ห/องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 เปQนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ/วน)

ระเบียบวาระที่ 21

เรื่อง

ญัตติขออนุมัติจ4ายเงินสะสมของเทศบาล จํานวน 358,000 บาท เพื่อจ4ายเปQน
ค4าขยายเขตไฟฟPาสาธารณะถนนพลงช/างเผือก ซอยสตาภิรมย* (พร/อมดวงโคม)
- โครงการขยายเขตไฟฟ\าสาธารณะถนนพลงชางเผืก ซอยสตาภิรมย@ (พรอมดวงโคม)
(ชุมชนแหลมทาตะเคียน) จํานวน 358,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 22

เรื่อง

ญัตติขออนุมัติจ4ายเงินสะสมของเทศบาล จํานวน 930,000 บาท เพื่อจ4ายเปQน
ค4าจัดซื้อโคมไฟสาธารณะ พร/อมอุปกรณ*
- คาจัดซื้อโคมไฟ ชนิด LED ขนาดไมนอยกวา 80 วัตต@ พรอมแขวนโคม
ยาวไมนอยกวา 2.20 เมตร พรอมขาจับชนิดปรับโยกได บริเวณดังนี้
1) ถนนพลงชางเผือก ตั้งแตแยกวงเวียนในถึงแยกถนนพลงชางเผือก ซอย 7
จํานวน 75 โคม
2) ถนนพลงชางเผือก ซอย 3 จํานวน 9 โคม (ตั้งแตปากทางแยกพลงชางเผือก
จนถึงบาน คุณวิสุทธิ์ รวดเร็ว
3) ถนนสุนทรภู ซอย 5 จํานวน 9 โคม (ตั้งแตปากทางแยกพลงชางเผือก
ซอยเทียนดี)
รวมทั้งหมด 93 โคม

ระเบียบวาระที่ 23

เรื่อง

ญัตติขออนุมัติจ4ายเงินสะสมของเทศบาล จํานวน 8,173,000 บาท เพื่อจ4าย
เปQ น ค4 า ปรั บ ปรุ ง ถนนโพธิ์ ทองไปบรรจบถนนสุ ขุ มวิ ท (ชุ มชนแหลมยาง ,
ชุมชนในยาง และชุมชนโพธิ์ทอง)
ระเบียบวาระที่ 24 ...

-4ระเบียบวาระที่ 24

เรื่อง

ญัตติขออนุมัติจ4ายเงินสะสมของเทศบาล จํานวน 1,757,000 บาท เพื่อจ4าย
เปQนค4าปรับปรุง ถนนบริเวณหน/าที่ว4าการอําเภอแกลงหลังเก4า
(ชุมชนสุนทรโวหาร)

ระเบียบวาระที่ 25

เรื่อง

ญัตติขออนุมัติใช/จ4ายเงินสะสมของกองการประปา จํานวน 1,803,100 บาท
เพื่ อดํ า เนิ น การโครงการปรั บปรุ งท4 อจ4 า ยน้ํ า ประปาบริ เ วณหมู4 บ/า นพวงเพชร
(ชุมชนหนองแหวน) จํานวน 1 โครงการ

ระเบียบวาระที่ 26

เรื่อง

ญัตติขออนุมัติใช/จ4ายเงินสะสมของกองการประปา จํานวน 1,325,000 บาท
เพื่อดําเนินการโครงการปรับปรุงท4อเมนจ4ายน้ําประปา บริเวณถนนเทศบาล 3
ฝYZงทิศตะวันตก จํานวน 1 โครงการ

ระเบียบวาระที่ 27

เรื่อง

ญัตติขออนุมัติใช/จ4ายเงินสะสมของกองการประปา จํานวน 1,792,800 บาท
เพื่อดําเนินการโครงการปรับปรุงท4อเมนจ4ายน้ําประปาบริเวณถนนพลงช/างเผือก
ฝYZงทิศตะวันออก จากบริเวณวงเวียนในถึงบริเวณวัดพลงช/างเผือก
จํานวน 1 โครงการ

ระเบียบวาระที่ 28

เรื่อง

ญัตติขออนุมัติใช/จ4ายเงินสะสมของกองการประปา จํานวน 557,500 บาท
เพื่ อ ดํ า เนิ น การโครงการปรั บ ปรุ ง ท4 อเมนจ4 า ยน้ํ า ประปาบริ เ วณถนนสุ ขุ ม วิ ท
ฝYZงทิศใต/ จากโค/งตายายถึงปากทางถนนเทศบาล 3 จํานวน 1 โครงการ

ระเบียบวาระที่ 29

เรื่อง

ญัตติอื่นๆ (ถ/ามี)

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

