ที่ ลพ ๕๓๕๐๑/สภา/ว 1

สํานักงานสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ
ถนนลําพูน – บานธิ ลพ ๕๑๐๐๐
7 กุมภาพันธ ๒๕๕5

เรื่อง ขอเชิญรวมประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ ครั้งแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๕5
เรียน นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ
สิ่งทีส่ งมาดวย ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ

จํานวน ๑ ฉบับ

ตามที่ ไดมีการเลือกตัง้ สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตําบลมะเขือแจ ในกรณีครบ
วาระการดํารงตําแหนง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2555 นั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศผลการเลือกตัง้
ครบจํานวน เมือ่ วันที่ 31 มกราคม 2555
บัดนี้ ผูวาราชการจังหวัดไดมอบอํานาจใหนายอําเภอเมืองลําพูน ตามคําสั่งจังหวัดลําพูนที่
55/2552 ลงวันที่ 14 มกราคม 2554 เรียกประชุมสภาเทศบาล ตามความในมาตรา 24 วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ.2496 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ 2555 เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมสภา
เทศบาลตําบลมะเขือแจ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่ ง มาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเขารวมประชุมตามวัน เวลา สถานที่ ที่กําหนด ตอไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวน สุขสําราญ)
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตําบลมะเขือแจ

งานกิจการสภา
สํานักปลัดเทศบาล
โทร . ๐ – ๕๓๕- ๐๓๙๙๐ ตอ ๒๑๒
โทรสาร ๐ – ๕๓๕๐- ๓๙๙๑ ตอ ๑๑๑

ที่ ลพ ๕๓๕๐๑/สภา/ว

สํานักงานสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ
ถนนลําพูน – บานธิ ลพ ๕๑๐๐๐
กุมภาพันธ ๒๕๕5

เรื่อง ขอเชิญรวมประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. ๒๕๕5
เรียน นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ
สิ่งทีส่ งมาดวย ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ

จํานวน ๑ ฉบับ

ตามที่ สภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ ไดกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ สมัย
สามัญ สมัยที่ 1 ประจําป พ.ศ.๒๕๕5 ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕5 ถึงวันที่ 2 มีนาคม ๒๕๕5 นั้น
บัดนี้ เห็นสมควรจัดใหมีการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ.
๒๕๕5 เพื่อใหนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลโดยไมมีการลงมติ พิจารณาเลือกสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถิ่น เปนคณะกรรมการสภาทองถิ่นชุดตางๆ ตามความจําเปนแก
กิจการในหนาที่ของสภาทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.
2547 (แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2554) หมวด 8 ขอ 103, 105 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ ๒๕๕5 เวลา
14.0๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง มาดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเขารวมประชุมตามวัน เวลา สถานที่ ที่กําหนด ตอไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญทา ตันตรา)
ประธานสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ
งานกิจการสภา
สํานักปลัดเทศบาล
โทร . ๐ – ๕๓๕- ๐๓๙๙๐ ตอ ๒๑๒
โทรสาร ๐ – ๕๓๕๐- ๓๙๙๑ ตอ ๑๑๑

ที่ ลพ ๕๓๕๐๑/สภา/ว

สํานักงานสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ
ถนนลําพูน – บานธิ ลพ ๕๑๐๐๐
กุมภาพันธ ๒๕๕5

เรื่อง เชิญรวมรับฟงการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. ๒๕๕5
เรียน กํานันตําบลมะเขือแจ/ผูใหญบานในตําบลมะเขือแจ
สิ่งทีส่ งมาดวย ๑ ประกาศเทศบาลตําบลมะเขือแจ
๒ ระเบียบวาระการประชุม

จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ

ตามที่ ไดมีการเลือกตัง้ สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตําบลมะเขือแจ ในกรณีครบ
วาระการดํารงตําแหนง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2555 นั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศผลการเลือกตัง้
ครบจํานวน เมือ่ วันที่ 31 มกราคม 2555
บัดนี้ ผูวาราชการจังหวัดไดมอบอํานาจใหนายอําเภอเมืองลําพูน ตามคําสั่งจังหวัดลําพูนที่
55/2552 ลงวันที่ 14 มกราคม 2552 เรียกประชุมสภาเทศบาล ตามความในมาตรา 24 วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ.2496 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ 2555 เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมสภา
เทศบาลตําบลมะเขือแจ ดังนั้นจึงขอเชิญทานเขารวมรับฟงการประชุมสภาเทศบาล ในวันเวลาดังกลาว
ขางตน อนึ่ง หากมีผูประสงคเขารับฟง กรุณาแจงใหทราบลวงหนา เพื่อสะดวกตอการจัดเตรียมสถานที่
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความรวมมือประชาสัมพันธ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวน สุขสําราญ)
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตําบลมะเขือแจ
งานกิจการสภา
สํานักปลัดเทศบาล
โทร . ๐ – ๕๓๕- ๐๓๙๙๐ ตอ ๒๑๒
โทรสาร ๐ – ๕๓๕๐- ๓๙๙๑ ตอ ๑๑๑

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจําป ๒๕๕5
วันที่ 14 กุมภาพันธ ๒๕๕5 เวลา 14.0๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ
……………………………..
ระเบียบวาระที่ 1 เรือ่ งทีป่ ระธานจะแจงตอทีป่ ระชุม

ระเบียบวาระที่ 2 เรือ่ ง การเลือกเลขานุการสภาเทศบาล (กรณีมีเลขานุการแตไมอยู)

ระเบียบวาระที่ 3 การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตําบลมะเขือแจตอ สภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องการเลือกคณะกรรมการสภาทองถิน่
4.1 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
4.2 คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

ประกาศเทศบาลตําบลมะเขือแจ

เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป ๒๕๕5
-----------------------ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕5
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ ๒๕๕5 ไดกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ สมัยสามัญสมัยที่ 3
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕5 ตั้งแตวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕5 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม ๒๕๕5 เปนตนไป และ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๒๒ ใหประธานสภา
เทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล ดังนั้นจึงกําหนดการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจําป พ.ศ.
2555 ในวันที่ 17 สิงหาคม ๒๕๕5 เวลา 09.0๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม

พ.ศ. ๒๕๕5

(นายบุญทา ตันตรา)
ประธานสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ

ประกาศเทศบาลตําบลมะเขือแจ
เรื่อง ประชาสัมพันธการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ
-----------------------ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป พ.ศ.๒๕๕5
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ ๒๕๕5 ไดกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ สมัยสามัญสมัยที่ 3
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕5 ตั้งแตวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕5 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม ๒๕๕5 เปนตนไป และ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๒๒ ใหประธานสภา
เทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล ดังนั้นจึงกําหนดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕5 ในวันที่ 17 สิงหาคม ๒๕๕5 เวลา ๐๙. 0๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาล
ตําบลมะเขือแจ อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

15 สิงหาคม

พ.ศ. ๒๕๕5

(นายบุญทา ตันตรา)
ประธานสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ

ประกาศสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ
เรื่อง กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป พ.ศ.2555
และกําหนดประชุมสามัญสมัยแรกของป พ.ศ.2556
-----------------------อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น
พ.ศ.2547 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) หมวด 2 การประชุม ขอ 20,21 ประกอบกับมติประชุม
สภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ ครัง้ แรก เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2555 ไดกําหนดสมัยประชุมสามัญของ
เทศบาลตําบลมะเขือแจ ประจําป พ.ศ.2555 จํานวน 4 สมัย และกําหนดวันเริม่ ประชุมสามัญ สมัยแรกของ
ป พ.ศ.2556 ไวดังนี้
สมัยที่ 1
สมัยที่ 2
สมัยที่ 3
สมัยที่ 4

ตั้งแตวันที่
ตั้งแตวันที่
ตั้งแตวันที่
ตั้งแตวันที่

1
1
1
1

กุมภาพันธ
พฤษภาคม
สิงหาคม
พฤศจิกายน

- 2 มีนาคม
2555
- 30 พฤษภาคม 2555
- 30 สิงหาคม
2555
- 30 พฤศจิกายน 2555

กําหนดวันเริม่ ประชุมสามัญสมัยแรกของป พ.ศ.2556 เริ่มตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ
- 2 มีนาคม 2556
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่

กุมภาพันธ พ.ศ. 2555

(นายบุญทา ตันตรา)
ประธานสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ

ประกาศเทศบาลตําบลมะเขือแจ
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป ๒๕๕4
-----------------------ตามที่เทศบาลตําบลมะเขือแจ ไดกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.
๒๕๕4 ในคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑1 กุมภาพันธ ๒๕๕3
ตามมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ (แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ นั้น
บัดนี้ ใกลถึงสมัยประชุมตามกําหนดแลว อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๔๙๖ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๒๒ ประธานสภาเทศบาลจึงเรียกประชุมสภา
เทศบาลตําบลมะเขือแจ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๕4 ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕4 เปน
ตนไป มีกําหนดไมเกิน ๓๐ วัน ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 21

มกราคม พ.ศ.๒๕๕4

(นายบุญทา ตันตรา)
ประธานสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ

ประกาศสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2ประจําป 2555
-------------------------------------ตามที่สภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ ไดเปดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป 2555
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 นั้น
สภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ ไดมีมติรบั รองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 2 ประจําป 2555 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมที่
แนบมาพรอมนี้
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

3

เดือน กรกฎาคม

พ.ศ.2555

(นายบุญทา ตันตรา)
ประธานสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ

