ประกาศสภาเทศบาลตาบลพญาขัน
เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตาบล สมัยสามัญ สมัยที่สาม
ประจาปี ๒๕๕9
ตามที่สภาเทศบาลตาบลพญาขัน ได้มีมติกาหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตาบลพญาขัน สมัยสามัญ สมัย ที่
สาม ประจาปี ๒๕๕9 ระหว่าง วันที่ ๑5 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕9 –วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.๒๕๕9 นั้น
ฉะนั้ น เพื่อให้การบริห ารราชการของสภาเทศบาลตาบลพญาขัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎรในท้องถิ่น อาศัย อานาจตามความใน มาตรา ๒๑และมาตรา๒๕ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกั บ ข้ อ ๑๖ แห่ ง ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงขอให้ผู้บริหารท้องถิ่น,สมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือบุคคลผู้มีสิทธิตามที่กฎหมายกาหนดจะเสนอให้สภาเทศบาลพิจารณาหรือให้ความเห็นชอบในเรื่อง
ใด โปรดเสนอญัตติหรือเรื่องดังกล่าวต่อประธานสภาเทศบาลตาบลพญาขัน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕9
(ลงชื่อ)

ประเสริฐ มะณะแก้ว
(นายประเสริฐ มะณะแก้ว)
ประธานสภาเทศบาลตาบลพญาขัน

ประกาศสภาเทศบาลตาบลพญาขัน
เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตาบล สมัยสามัญ สมัยที่สาม
ประจาปี ๒๕๕9
ตามที่สภาเทศบาลตาบลพญาขัน ได้มีมติกาหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตาบลพญาขัน สมัยสามัญ สมัย ที่
สาม ประจ าปี ๒๕๕9 ระหว่ า ง วั น ที่ ๑5 สิ ง หาคม พ.ศ. ๒๕๕9 –วั น ที่ 13 กั น ยายน พ.ศ.๒๕๕9 และ
นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติ จานวน 1 เรื่อง ได้แก่ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลพญาขัน เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ๒๕60
ฉะนั้ น เพื่อให้การบริห ารราชการของสภาเทศบาลตาบลพญาขัน เป็นไปด้ว ยความเรียบร้อยและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎรในท้องถิ่น อาศัย อานาจตามความใน มาตรา ๒๑และมาตรา๒๕ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกั บ ข้ อ ๑๖ แห่ ง ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล
ตาบลพญาขัน สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจาปี ๒๕๕9 และนัดประชุมใน วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ.๒๕๕9
ตั้งแต่ เวลา 13.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลพญาขัน อาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕9
(ลงชื่อ)

ประเสริฐ มะณะแก้ว
(นายประเสริฐ มะณะแก้ว)
ประธานสภาเทศบาลตาบลพญาขัน

ที่ พท ๕๕๒๐๑/ว 5

สานักงานเทศบาลตาบลพญาขัน
ถนนเขาแดง-เตาปูน อาเภอเมืองพัทลุง
จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
8

กันยายน ๒๕๕9

เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจาปี ๒๕๕9
เรียน สมาชิกสภาเทศบาลตาบลพญาขันทุกท่าน
สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. สำเนำประกำศเรียกประชุม
2. ระเบียบวาระการประชุม
3. ร่างเทศบัญญัติฯ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายฯ
4. สาเนารายงานการประชุมสภาฯ

จำนวน
จานวน
จานวน
จานวน

๑ ฉบับ
๑ ฉบับ
๑ ฉบับ
1 ชุด

ด้ว ยนายกเทศมนตรี ตาบลพญาขัน ได้ เสนอญัตติ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลพญาขัน เรื่ อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕60 เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตาบลพญาขั น และสภาเทศบาลตาบลพญาขันได้
กาหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจาปี ๒๕๕9 ไว้ในระหว่าง วันที่ ๑5 สิงหาคม ๒๕๕9 – วันที่ 1๓
กันยายน ๒๕๕9 นั้น
ในการนี้ เพื่อให้การบริหารกิจการของสภาเทศบาลตาบลพญาขัน เป็นไปด้วยความเรียบร้ อยและ
ต่อเนื่อง จึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตาบลพญาขันทุกท่าน เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑
ประจาปี ๒๕๕9 ในวันอังคารที่ 13 กันยายน ๒๕๕9 เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบล
พญาขัน อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเชิญประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง
ขอแสดงความนับถือ

ประเสริฐ มะณะแก้ว
(นายประเสริฐ มะณะแก้ว)
ประธานสภาเทศบาลตาบลพญาขัน
สานักปลัดเทศบาล
งานกิจการสภา
โทร. ๐ - ๗๔๖๗ – ๐๗๕๕
โทรสาร ๐ - ๗๔๖๗ - ๐๗๕๖

“ยึดมัน่ ธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน”

ที่ พท ๕๕๒๐๑/ว 6

สานักงานเทศบาลตาบลพญาขัน
ถนนเขาแดง-เตาปูน อาเภอเมืองพัทลุง
จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
8

กันยายน ๒๕๕9

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจาปี ๒๕๕9
เรียน กานันตาบลพญาขัน/ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน/ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเขาแดง,วัดควนถบและหัวหน้า
สถานีอนามัยบ้านควนถบ,บ้านเขาแดง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบวาระการประชุม

จานวน ๑ ฉบับ

ด้ ว ยนายกเทศมนตรี ต าบลพญาขั น ได้ เ สนอญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ เ ทศบาลต าบลพญาขั น เรื่ อ ง
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕60 เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตาบลพญาขั น และสภาเทศบาลตาบลพญาขันได้
กาหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจาปี ๒๕๕9 ไว้ในระหว่าง วันที่ ๑5 สิงหาคม ๒๕๕9 – วันที่ 1๓
กันยายน ๒๕๕9 นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรบริหำรกิจกำรของสภำเทศบำลตำบลพญำขัน เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและ
ต่อเนื่อง จึงขอเชิญท่ำนเข้ำร่วมรับฟังและประชำสัมพันธ์ใ ห้ประชำชนผู้สนใจเข้ำร่วมรับฟัง กำรประชุม สภำสมัย
สำมัญ สมัยที่สำม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕9 ในวันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลตาบลพญาขัน อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
จึงเรียนมาเพือ่ ทราบ
ขอแสดงความนับถือ

ประเสริฐ มะณะแก้ว
(นายประเสริฐ มะณะแก้ว)
ประธานสภาเทศบาลตาบลพญาขัน
สานักปลัดเทศบาล
งานกิจการสภา
โทร. ๐ - ๗๔๖๗ – ๐๗๕๕
โทรสาร ๐ - ๗๔๖๗ - ๐๗๕๖

“ยึดมัน่ ธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน”

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตาบลพญาขัน
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจาปี ๒๕๕9
ครั้งที่ ๑/ ๒๕๕9
วันอังคารที่ 13 กันยายน ๒๕๕9 เวลา 13.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลพญาขัน
**********
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ ....................................................................................................
๑.๒.....................................................................................................

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลพญาขัน
- สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/2559 เมื่อ วันที่ 24 มีนาคม
๒๕๕9

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่เสนอใหม่
๓.๑ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕60
(ขั้นรับหลักการ)

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ
…………………………………

