ประกาศสภาเทศบาลตําบลพญาขัน
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบล สมัยสามัญ สมัยที่สาม
ประจําป ๒๕60
ตามที่สภาเทศบาลตําบลพญาขัน ไดมีมติกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตําบลพญาขัน สมัยสามัญ สมัยที่
สาม ประจําป ๒๕60 ระหวาง วันที่ ๑5 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕60 –วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.๒๕60 นั้น
ฉะนั้ น เพื่อใหการบริห ารราชการของสภาเทศบาลตํ าบลพญาขัน เปนไปด วยความเรี ยบร อยและเกิด
ประโยชนสูงสุดแกราษฎรในทองถิ่น อาศัย อํานาจตามความใน มาตรา ๒๑และมาตรา๒๕ แหงพระราชบั ญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกั บ ข อ ๑๖ แห ง ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงขอใหผูบริหารทองถิ่น,สมาชิก
สภาทองถิ่นหรือบุคคลผูมีสิทธิตามที่กฎหมายกําหนดจะเสนอใหสภาเทศบาลพิจารณาหรือใหความเห็นชอบในเรื่อง
ใด โปรดเสนอญัตติหรือเรื่องดังกลาวตอประธานสภาเทศบาลตําบลพญาขัน
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕60
(ลงชื่อ)

ประเสริฐ มะณะแกว
(นายประเสริฐ มะณะแกว)
ประธานสภาเทศบาลตําบลพญาขัน

ประกาศสภาเทศบาลตําบลพญาขัน
เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตําบล สมัยสามัญ สมัยที่สาม
ประจําป ๒๕60
ตามที่สภาเทศบาลตําบลพญาขัน ไดมีมติกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตําบลพญาขัน สมัยสามัญ สมัยที่
สาม ประจํ า ป ๒๕60 ระหว า ง วั น ที่ ๑5 สิ ง หาคม พ.ศ. ๒๕60 –วั น ที่ 13 กั น ยายน พ.ศ.๒๕60 และ
นายกเทศมนตรีไดเสนอญัตติ จํานวน 1 เรื่อง ไดแก รางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลพญาขัน เรื่อง งบประมาณรายจาย
ประจําป ๒๕61
ฉะนั้ น เพื่อใหการบริห ารราชการของสภาเทศบาลตํ าบลพญาขัน เปนไปด วยความเรี ยบร อยและเกิด
ประโยชนสูงสุดแกราษฎรในทองถิ่น อาศัย อํานาจตามความใน มาตรา ๒๑และมาตรา๒๕ แหงพระราชบั ญญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกั บ ข อ ๑๖ แห ง ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล
ตําบลพญาขัน สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจําป ๒๕60 และนัดประชุมใน วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.๒๕60
ตั้งแต เวลา 10.0๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลพญาขัน อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 17
(ลงชื่อ)

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕60

ประเสริฐ มะณะแกว
(นายประเสริฐ มะณะแกว)
ประธานสภาเทศบาลตําบลพญาขัน

ที่ พท ๕๕๒๐๑/ว 04

สํานักงานเทศบาลตําบลพญาขัน
ถนนเขาแดง-เตาปูน อําเภอเมืองพัทลุง
จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
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สิงหาคม ๒๕60

เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจําป ๒๕60
เรียน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพญาขันทุกทาน
สิ่งที่สงมาดวย ๑. สําเนาประกาศเรียกประชุม
2. ระเบียบวาระการประชุม
3. รางเทศบัญญัติฯ เรื่อง งบประมาณรายจายฯ
4. สําเนารายงานการประชุมสภาฯ

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

๑ ฉบับ
๑ ฉบับ
๑ ฉบับ
1 ชุด

ด ว ยนายกเทศมนตรี ตํ าบลพญาขัน ได เ สนอญั ต ติ ร างเทศบั ญญั ติ เ ทศบาลตํ า บลพญาขั น เรื่ อ ง
งบประมาณรายจายประจําป ๒๕61 เพื่อขออนุมัติตอสภาเทศบาลตําบลพญาขันและสภาเทศบาลตําบลพญาขันได
กําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจําป ๒๕60 ไวในระหวางวันที่ ๑5 สิงหาคม ๒๕60–วันที่ 1๓
กันยายน ๒๕60
ในการนี้ เพื่อใหการบริหารกิจการของสภาเทศบาลตําบลพญาขัน เปนไปดวยความเรียบรอยและ
ตอเนื่อง จึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพญาขันทุกทาน เขารวมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑
ประจําป ๒๕60 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม ๒๕60 เวลา ๑0.0๐ น.ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบล
พญาขัน อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเชิญประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียง
ขอแสดงความนับถือ

ประเสริฐ มะณะแกว
(นายประเสริฐ มะณะแกว)
ประธานสภาเทศบาลตําบลพญาขัน
สํานักปลัดเทศบาล/ฝายอํานวยการ
งานกิจการสภา
โทร. ๐ - ๗๔๖๗ – ๐๗๕๕
โทรสาร ๐ - ๗๔๖๗ - ๐๗๕๖

“ยึดมันธรรมาภิบาล บริการเพือประชาชน”

ที่ พท ๕๕๒๐๑/ว 05

สํานักงานเทศบาลตําบลพญาขัน
ถนนเขาแดง-เตาปูน อําเภอเมืองพัทลุง
จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
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สิงหาคม ๒๕60

เรื่อง ขอเชิญเขารวมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจําป ๒๕60
เรียน กํานันตําบลพญาขัน/ผูใหญบาน ทุกหมูบาน/ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเขาแดง,วัดควนถบและหัวหนา
สถานีอนามัยบานควนถบ,บานเขาแดง
สิ่งที่สงมาดวย ระเบียบวาระการประชุม

จํานวน ๑ ฉบับ

ด ว ยนายกเทศมนตรี ตํ า บลพญาขั น ได เ สนอญั ต ติ ร า งเทศบั ญ ญั ติ เ ทศบาลตํ า บลพญาขั น เรื่ อ ง
งบประมาณรายจายประจําป ๒๕61 เพื่อขออนุมัติตอสภาเทศบาลตําบลพญาขัน และสภาเทศบาลตําบลพญาขันได
กําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจําป ๒๕60 ไวในระหวางวันที่ ๑5 สิงหาคม ๒๕60–วันที่ 1๓
กันยายน ๒๕60
ในการนี้ เพื่อใหการบริหารกิจการของสภาเทศบาลตําบลพญาขัน เปนไปดวยความเรียบรอยและ
ตอเนื่อง จึงขอเชิญทานเขารวมรับฟงและประชาสัมพันธใหประชาชนผูสนใจเขารวมรับฟง การประชุมสภาสมัย
สามัญ สมัยทีส่ าม ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕60 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม ๒๕60 เวลา ๑0.0๐ น. ณ หอง
ประชุมสภาเทศบาลตําบลพญาขัน อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
จึงเรียนมาเพือ่ ทราบ
ขอแสดงความนับถือ

ประเสริฐ มะณะแกว
(นายประเสริฐ มะณะแกว)
ประธานสภาเทศบาลตําบลพญาขัน
สํานักปลัดเทศบาล/ฝายอํานวยการ
งานกิจการสภา
โทร. ๐ - ๗๔๖๗ – ๐๗๕๕
โทรสาร ๐ - ๗๔๖๗ - ๐๗๕๖

“ยึดมันธรรมาภิบาล บริการเพือประชาชน”

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลพญาขัน
สมัยสามัญ สมัยทีส่ าม ประจําป ๒๕60
ครั้งที่ ๑/ ๒๕60
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม ๒๕60 เวลา 10.๐0 น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลพญาขัน
**********
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ ....................................................................................................
๑.๒.....................................................................................................

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพญาขัน
- สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/2560 เมื่อ วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม
2560

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่เสนอใหม
๓.๑รางเทศบัญญัติเทศบาลตําบล เรื่อง งบประมาณรายจายประจําป ๒๕61
(ขั้นรับหลักการ)

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ
…………………………………

