
    บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ      งานกิจการสภา   เทศบาลต าบลแม่วาง       โทร  ๔๑ 
   
ที่  52901/                  วันที่       มกราคม  ๒๕๕9 

เรื่อง   ประกาศเปิดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9 

เรียน   หัวหนา้ฝา่ยอ านวยการ 

 ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่วาง สมัยสามัญ  สมัยแรก เมื่อวันที่  27   

กุมภาพันธ์   ๒๕๕8    สภาเทศบาลมีมติเห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก     

ประจ าปี   พ.ศ. ๒๕๕9   เริ่มตั้งแต่วันที่  1   กุมภาพันธ์  ๒๕๕9  ถึง วันที่  1  มีนาคม   

๒๕๕9   มีก าหนด  ๓๐  วัน  นั้น 

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๑  (๒)  จึงเห็นควรจัดท าประกาศเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบล

สมัยสามัญ   สมัยแรก  ประจ าปี   พ.ศ.   ๒๕๕9  เพื่อเปิดประกาศไว้ในที่ เปิดเผย  

ณ ส านักงานเทศบาลต าบลแมว่าง  และส่งประกาศแจ้งสมาชิกสภาเทศบาลทราบ  รวมถึงแจ้ง

ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลทราบเพื่อจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบทราบ

โดยทั่ว 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

                                                      (นางพรรณี   ผัดด)ี 

                                นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  

 

เรียน  หัวหน้าส านักปลัดต าบลแมว่าง  เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลแมว่าง 

 ...........................................           ............................................. 

ลงช่ือ         ลงช่ือ 

(นางณัชชา จันทร์เพ็ญ)        (นายไพโรจน ์ นันโท) 

หัวหนา้ฝา่ยอ านวยการ        ปลัดเทศบาลต าบลแมว่าง   

  

 

เรียน  ปลัดเทศบาลต าบลแม่วาง       ค าสั่ง  ประธานสภาเทศบาลต าบลแม่วาง 

...........................................                   ……………………………………………………. 
 

ว่าที่รอ้ยตรี      ลงช่ือ 

               (วุธิชัย ค าพิบูลย์)      (นายสง่า กันธิยะ) 

       หัวหนา้ส านักปลัดเทศบาล       ประธานสภาเทศบาลต าบลแมว่าง   

 

 



 

 

ที่  ชม  529๐๑(ส) /ว. 

 

 

 

 

 

เทศบาลต าบลแมว่าง 

๙๙๙  หมูท่ี่  ๕  ต าบลบ้านกาด 

อ าเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม ่ ๕๐๓๖๐ 
 

   มกราคม  ๒๕๕9 
 

เรื่อง    ขอส่งประกาศเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่วาง 
            
เรียน   .................................................................. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแมว่าง 
 

สิ่งที่สง่มาด้วย  ประกาศสภาเทศบาลต าบลแมว่าง              จ านวน  ๑  แผน่ 
          

  ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่วาง สมัยสามัญ  สมัยแรก   เมื่อวันที่  

27   กุมภาพันธ์   ๒๕๕   สภาเทศบาลมีมติเห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก    

ประจ าปี   พ.ศ. ๒๕๕9     เริ่มตั้งแต่วันที่    วันที่  1   กุมภาพันธ์  ๒๕๕9  ถึง วันที่  1  

มีนาคม   ๒๕๕9   มีก าหนด  ๓๐  วัน  นั้น 
 

สภาเทศบาลต าบลแมว่าง         จงึขอสง่ประกาศเปิดประชุมสภาเทศบาล  

สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี   พ.ศ.   ๒๕๕9    ลงวันที่    25    มกราคม   ๒๕๕9  
 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

( นายสง่า   กันธิยะ ) 

ประธานสภาเทศบาลต าบลแมว่าง 

 

 

 

งานธุรการ / ส านักปลัดเทศบาล 

โทร  /  โทรสาร ๐-๕๓๘๓-๐๘๘๒-๓  ต่อ ๔๑ 

www.maewang.go.th 

 

 

 

http://www.maewang.go.th/


 

 
ประกาศสภาเทศบาลต าบลแม่วาง 

เรื่อง   เรยีกประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมยัแรก  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9 

------------------------------------ 

  ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่วาง สมัยสามัญ  27   กุมภาพันธ์   

๒๕๕8   สภาเทศบาลมมีตเิห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก    ประจ าปี   พ.ศ. 

๒๕๕9     เริ่มตั้งแต่วันที่    วันที่  1   กุมภาพันธ์  ๒๕๕9  ถึง วันที่  1  มีนาคม   ๒๕๕   มี

ก าหนด  ๓๐  วัน  นั้น 
 

  สภาเทศบาลต าบลแม่วาง  จึงประกาศเปิดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ  

สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๕9   ตั้งแต่วันที่  1   กุมภาพันธ์  ๒๕๕9  ถึงวันที่  1  มีนาคม  

๒๕๕9   มีก าหนด  ๓๐  วัน   
 

  จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ   วันที่   25  เดือน  มกราคม   พ.ศ.  ๒๕๕9 

 

 

      (นายสง่า   กันธิยะ) 

       ประธานสภาเทศบาลต าบลแมว่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ที่  ชม  529๐๑ /ว. 

 

 

 

 

 

เทศบาลต าบลแมว่าง 

๙๙๙  หมูท่ี่  ๕  ต าบลบ้านกาด 

อ าเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม ่ ๕๐๓๖๐ 
 

            มกราคม  ๒๕๕9 

 

เรื่อง    ขอส่งประกาศเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่วาง 
            
เรียน    ก านันต าบลดอนเปา / ผูใ้หญ่บ้านในเขตเทศบาลต าบลแมว่าง 
 

สิ่งที่สง่มาด้วย  ประกาศสภาเทศบาลต าบลแมว่าง              จ านวน  ๑  แผน่ 
          

  ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่วาง สมัยสามัญ  สมัยแรก   เมื่อวันที่  

27   กุมภาพันธ์   ๒๕๕8   สภาเทศบาลมมีตเิห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก    

ประจ าปี   พ.ศ. ๒๕๕9     เริ่มตั้งแต่วันที่    วันที่  1   กุมภาพันธ์  ๒๕๕9  ถึง วันที่  1  

มีนาคม   ๒๕๕9   มีก าหนด  ๓๐  วัน  นั้น 
 

สภาเทศบาลต าบลแม่วาง จึงขอส่งประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน 

ในหมู่บ้านได้ทราบในการเปิดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัย แรก  ประจ าปี  

พ.ศ.   ๒๕๕9    ลงวันที่    25  มกราคม  ๒๕๕9 
 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

( นายสง่า   กันธิยะ ) 

ประธานสภาเทศบาลต าบลแมว่าง 

 

 

 

งานธุรการ / ส านักปลัดเทศบาล 

โทร  /  โทรสาร ๐-๕๓๘๓-๐๘๘๒-๓  ต่อ ๔๑ 

www.maewang.go.th 
 

 

 

http://www.maewang.go.th/


 

ที่  ชม  529๐๑(ส) /ว03 
 

 

 

 

เทศบาลต าบลแมว่าง 

๙๙๙  หมูท่ี่  ๕  ต าบลบ้านกาด 

อ าเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม ่ ๕๐๓๖๐ 
 

                                                         18  กุมภาพันธ์  ๒๕๕9 
 

เรื่อง  ขอเชญิประชุมสภาเทศบาลต าบลแมว่าง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๕9 
            
เรียน    ....................................................................สมาชกิสภาเทศบาลต าบลแม่วาง 
 

สิ่งที่สง่มาด้วย  ๑.  ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่วาง      จ านวน  ๑  ฉบับ 

           ๒. ส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลแมว่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4   

    ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕8 เมื่อวันที่ ๒1  ธันวาคม ๒๕๕8 จ านวน ๑ ชุด 

๓.  ส าเนาญัตติ       จ านวน ๑ ชุด 
           

  ตามที่สภาเทศบาลต าบลแม่วาง  ได้ประกาศเปิดประชุมสภาเทศบาล   

สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี   พ.ศ.  ๒๕๕9 เริ่มตั้ งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์   -   

1  มีนาคม  ๒๕๕9     มีก าหนด   ๓๐    วัน  นั้น 
 

สภาเทศบาลต าบลแม่วาง     จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล

ต าบลแม่วาง สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี  ๒๕๕9 ในวัน พฤหัสบดี ที่  25 กุมภาพันธ์  

๒๕๕9  เวลา  ๑๐.๐๐ น    ณ  หอ้งประชุมสภาเทศบาลต าบลแมว่าง   
 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 

 

 นายสง่า   กันธิยะ  

ประธานสภาเทศบาลต าบลแมว่าง 

 

 
 

 

 

งานธุรการ / ส านักปลัดเทศบาล 

โทร / โทรสาร  ๐-๕๓๘๓-๐๘๘๒-๓  ต่อ  ๔๑ 

หมายเหตุ   แต่งกายด้วยเครื่องแบบสีกากคีอพับแขนยาวหรือแขนสัน้ 
 



 
ประกาศสภาเทศบาลต าบลแม่วาง 

เรื่อง   ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล   

------------------------------------ 

ตามมตทิี่ประชุมสภาเทศบาลต าบลแมว่าง สมัยสามัญ  สมัยแรก   เมื่อวันที่   

27    กุมภาพันธ์     ๒๕๕8     สภาเทศบาลมีมติเห็นชอบให้ก าหนดก าหนดวันเริ่มประชุม  

ปี พ.ศ. 2559 (สมัยแรก) เป็นวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2559   ถึง วันที่  1  มีนาคม   ๒๕๕9   

มีก าหนด  ๓๐  วัน  นัน้ 
 

ดังนัน้สภาเทศบาลต าบลแมว่าง   จึงขอประกาศเชิญชวนผูส้นใจเข้าร่วมรับฟัง 

การประชุม  ในวัน พฤหัสบดี   ที่  25  กุมภาพันธ์   2559  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม

สภาเทศบาล  
 

  จงึเรียนประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

     ประกาศ  ณ  วันที่   15  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕9 

 

 

  

      นายสง่า   กันธิยะ 

       ประธานสภาเทศบาลต าบลแมว่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ที่  ชม  529๐๑ /ว04 

  

 

 

ส านักงานเทศบาลต าบลแม่วาง 

๙๙๙  หมูท่ี่  ๕  ต าบลบ้านกาด 

อ าเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม ่ ๕๐๓๖๐ 
 

           18  ธันวาคม  ๒๕๕8 
 

เรื่อง    ประกาศเชญิชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล 

เรียน    ก านันต าบลดอนเปา / ผูใ้หญ่บ้านทุกบ้านในเขตเทศบาลต าบลแม่วาง 

สิ่งที่สง่มาด้วย  ประกาศสภาเทศบาลต าบลแมว่าง          จ านวน  ๑  แผน่ 
 

               ตามที่สภาเทศบาลต าบลแมว่าง  มีมติเห็นชอบให้ก าหนดก าหนดวันเริ่มประชุม ปี 

พ.ศ. 2559  (สมัยแรก) เป็นวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2559  ถึง วันที่ 1  มีนาคม  2559   เป็น

เวลา  30  วัน  นั้น 
 

                ดังนั้น  จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านได้ประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวน

ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา   ในวัน พฤหัสบดี  ที่   25  

กุมภาพันธ์   2559  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล  

 
 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดด าเนนิการ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

 นายสง่า   กันธิยะ  

ประธานสภาเทศบาลต าบลแมว่าง 

 

 

 

 

 
 

งานธุรการ /ส านักปลัดเทศบาล 

โทร/โทรสาร  ๐-๕๓๘๓-๐๘๘๓  ต่อ  ๔๓ 

 
 

 

 



 
ประกาศสภาเทศบาลต าบลแม่วาง 

เรื่อง   ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่วาง 

------------------------------------ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  

๒๕๔7 ข้อ ๑๑ และข้อ ๒๑  มติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่วาง  ครั้งแรก เมื่อวันที่ 27 

กุมภาพันธ์  ๒๕๕8  สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕9  

และก าหนดวันเริ่มประชุม ปี พ.ศ. ๒560  ดังนี้ 
 

  ก าหนดสมัยประชุม  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕9 

สมัยที่  ๒  ตั้งแต่วันที่  ๑  พฤษภาคม – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕9  เป็นเวลา  ๓๐  วัน 

          สมัยที่  ๓  ตั้งแต่วันที่  1  สิงหาคม    -   ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๕9  เป็นเวลา  ๓๐  วัน 

          สมัยที่  ๔  ตั้งแต่วันที่  1  ธันวาคม    -   ๓0 ธันวาคม   ๒๕๕9  เป็นเวลา  ๓๐  วัน 

 

       ก าหนดวันเริ่มประชุม ปี พ.ศ. ๒๕60  (สมัยแรก)  เป็นวันที่  1   กุมภาพันธ์  

๒๕60   ถงึ  วันที่   2  มีนาคม    ๒๕60   เป็นเวลา  ๓๐  วัน 

   

  จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

   ประกาศ  ณ  วันที่  25  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕9 

 

 

      นายสง่า   กันธิยะ 

      ประธานสภาเทศบาลต าบลแมว่าง 

 


