
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลกานเหลือง 
สมัยสามัญ สมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๑ ประจําป  ๒๕๖๔ 
วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลกานเหลือง 
***************************** 

 
ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องที่ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 

๑. ……………………………………………………………………………………………… 
๒. ……………………………………………………………………………………………… 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
- ไมมี 

ระเบียบวาระที่  ๓ ๓.๑ เรื่องแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตําบลกานเหลืองกอนเขารับ
หนาที่ 

 ๓.๒ เลือกคณะกรรมการ สปสช. 

๓.๓ เลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ 

๓.๔ เลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 

๓.๕ เลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องอื่นๆ 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลกานเหลือง 
สมัยสามัญ สมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๒  ประจําป  ๒๕๖๔ 
วันที่  ๒๘ พฤษภาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ หองประชุมเทศบาลตําบลกานเหลือง 
***************************** 

 
ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
    การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลกานเหลือง 
    สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑  วันท่ี ๑๗  พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๓.๑ การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ครัง้ที่ ๑/๒๕๖๔ 
๓.๒ การโอนงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม โครงการจัดหาโตะ
พรอมเกาอี้สําหรับผูบริหาร   ราคา  30,500  บาท  
๓.๓ การโอนงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม โครงการจัดหา
คอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับผูบริหาร   ราคา  22,000  บาท  

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องอ่ืนๆ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลกานเหลือง 
สมัยสามัญ สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๒ ประจําป  ๒๕๖๔ 

วันที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลกานเหลือง 

***************************** 
ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องที่ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 

๑. ……………………………………………………………………………………………… 
๒. ……………………………………………………………………………………………… 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
    การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลกานเหลือง 
    สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑  วันท่ี ๙  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องกระทูถาม 
………ไมมี……………………………………………………………………………………… 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแลวเสร็จ 
………ไมมี……………………………………………………………………………………… 

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องที่เสนอใหม 
๕.๑ การพิจารณาญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  ๒๕๖๕  วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ 
๕.๒ การพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๕ 
๕.๓ การพิจารณากําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๕ 
๕.๔ เลขานุการสภาเทศบาลตําบลกานเหลือง นัดประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ 

ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอื่นๆ 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



 

 
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลกานเหลือง 
สมัยสามัญ สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๑  ประจําป  ๒๕๖๔ 

วันที่  ๙ สิงหาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ หองประชุมเทศบาลตําบลกานเหลือง 
***************************** 

 
ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
    การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลกานเหลือง 
    สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒  วันท่ี ๒๘  พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๓.๑ การโอนงบประมาณโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตภายใน
หมูบาน บานสวนยา  หมูท่ี ๑๔  (ถนนภายในหมูบานสวนยา หมูท่ี ๑๔       
จากสี่แยกศาลากลางบานสวนยา หมูที่ ๑๔ ไปทั้งสี่ทิศทาง งบประมาณ 
๔๐๐,๐๐๐  บาท 
    ๑.งานปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. แอสฟลทติกคอนกรีต ทับผิวจราจร 
คสล. เดิมหนา ๔ เซนติเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตําบล
กานเหลืองกําหนด มาตั้งไวในเงนิสํารองจายงบกลาง 
 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องอ่ืนๆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลกานเหลือง 
สมัยสามัญ สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๓ ประจําป  ๒๕๖๔ 

วันที่  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลกานเหลือง 

***************************** 
ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องที่ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 

๑. ……………………………………………………………………………………………… 
๒. ……………………………………………………………………………………………… 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
………ไมมี……………………………………………………………………………………… 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องกระทูถาม 
………ไมมี……………………………………………………………………………………… 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแลวเสร็จ 

๔.๑ การพิจารณาญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณ  ๒๕๖๕  วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ 

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องที่เสนอใหม 
………ไมมี……………………………………………………………………………………… 

ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอื่นๆ 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 



 
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลกานเหลือง 
สมัยสามัญ สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๑  ประจําป  ๒๕๖๔ 
วันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลกานเหลือง 
***************************** 

 
ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
    การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลกานเหลือง 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งที่ ๓  วันที่  ๒๕  สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๓.๑ การกูเงินกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพ่ือซื้อรถบรรทุก 
(ดีเซล)  ขนาด  ๑  ตัน   จํานวน  ๑  คัน  ราคา  ๘๕๔,๐๐๐  บาท 
๓.๒ เทศบัญญัติเทศบาลตําบลกานเหลือง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๓.๓  การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ครัง้ที่ ๒/๒๕๖๔  
๓.๔ การจัดซื้อตูเย็น 
๓.๕ การจัดซื้อโตะรับแขก 
๓.๖ การจัดซื้อกลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 
 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องอ่ืนๆ 


