
 

ที่  ชม  529๐๑(ส) /ว07  

 

 

 

เทศบาลต าบลแมว่าง 

๙๙๙  หมูท่ี่  ๕  ต าบลบ้านกาด 

อ าเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม ่ ๕๐๓๖๐ 

 

                                                          31   มีนาคม  2559 

เรื่อง  ขอเชญิประชุมสภาเทศบาลต าบลแมว่าง สมัยวสิามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี ๒๕๕9 

เรียน    ....................................................................สมาชกิสภาเทศบาลต าบลแม่วาง 

สิ่งที่สง่มาด้วย  ๑.  ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่วาง      จ านวน  ๑  ฉบับ 

           ๒. ส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลแมว่าง สมัยสามัญ  สมัยแรก 

 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9  เมื่อวันที ่25  กุมภาพันธ์  2559       จ านวน ๑ ชุด 

3. ส าเนาญัตติ       จ านวน 1 ชุด 
 

  ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลแม่วาง ได้ยื่นขอเปิดสมัยประชุมสภา สมัยวิสามัญ

สมัยที่ 1 เพื่อขอกู้เงินจากส านักงานส่งเสริมกองทุนกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)  เพื่อแก้ไขปัญหา 

ความเดือดรอ้นของประชาชนและ นายอ าเภอแม่วาง ได้อนุมัติใหเ้ปิดประชุมสภาเทศบาล  สมัย

วิสามัญ  สมัยที่ 1  ระหว่างวันที่  29 มีนาคม 2559  ถึง วันที่ 12 เมษายน  2559   นัน้   

สภาเทศบาลต าบลแม่วาง  จึงขอเรียนเชิญท่าน เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล

ต าบลแม่วาง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1   ครั้งที่  1   ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕9  เพื่อพิจารณา 

อนุมัติกู้เงินจากส านักงานส่งเสริมกองทุนกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)  ในวัน  พฤหัสบดี  ที่  7  

เมษายน  2559  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   แต่งกายด้วยเครือ่งแบบสีกากคีอพับแขนยาวหรือแขนสั้น 

 

 



 

 
ประกาศสภาเทศบาลต าบลแม่วาง 

เรื่อง   ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล   

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

  ตามที่    นายกเทศมนตรีต าบลแมว่าง     ได้ยื่นขอเปิดสมัยประชุมสภา 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  เพื่อขอกู้เงินจากส านักงานส่งเสริมกองทุนกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) 

เพื่อด าเนนิการจัดซือ้ครุภัณฑ ์2 รายการดังนี้ 

1) โครงการจัดซื้อรถยนต์กระบะบรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อม

กระเชา้ซ่อมไฟฟ้า จ านวน 1 คัน งบประมาณ 2,800,000 บาท  

2) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต่ ากว่ า  6,000 ซีซี  จ านวน 1 คัน  งบประมาณ 

2,300,000 บาท  

เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนและ นายอ าเภอแม่วาง  ได้

อนุมัติให้เปิดประชุมสภาเทศบาล   สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ระหว่าง วันที่  29 มีนาคม 

2559  ถึง วันที่ 12 เมษายน  2559  จ านวน  15  วัน  นั้น   
 

 สภาเทศบาลต าบลแมว่าง     ได้ก าหนดมีการประชุมสภาเทศบาลสมัยวสิามัญ  

สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1   ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๕9  ในวัน พฤหัสบดี  ที่  7  เมษายน  2559   

เวลา ๑๐.๐๐ น.   ณ  หอ้งประชุมสภาเทศบาลต าบลแมว่าง     
   

ดังนั้นสภาเทศบาลต าบลแม่วาง   จึงขอประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม 

รับฟังการประชุม  ตามวัน  เวลา   และสถานที่  ดังกล่าว    
 

  จึงเรียนประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่   31   เดือน  มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๕9 

 

 

 

      (นายสง่า   กันธิยะ) 

       ประธานสภาเทศบาลต าบลแมว่าง 

 

 

 

 

 



 

ที่  ชม  529๐๑ /ว 

  

 

 

ส านักงานเทศบาลต าบลแม่วาง 

๙๙๙  หมูท่ี่  ๕  ต าบลบ้านกาด 

อ าเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม ่ ๕๐๓๖๐ 
 

        31  มีนาคม  ๒๕๕9 
 

เรื่อง    ประกาศเชญิชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล 

เรียน    ก านันต าบลดอนเปา / ผูใ้หญ่บ้านทุกบ้านในเขตเทศบาลต าบลแม่วาง 

สิ่งที่สง่มาด้วย  ประกาศสภาเทศบาลต าบลแมว่าง          จ านวน  ๑  แผน่ 
  

  ตามที่  นายกเทศมนตรีต าบลแม่วาง ได้ยื่ นขอเปิดสมัยประชุมสภา  

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  เพื่อขอกู้เงินจากส านักงานส่งเสริมกองทุนกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)  

เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนและ นายอ าเภอแม่วาง ได้อนุมัติให้เปิดประชุม

สภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ระหว่างวันที่  29 มีนาคม 2559  ถึง วันที่ 12 

เมษายน  2559   นั้น   
 

        ดังนั้น     จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านได้ประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวน

ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบเข้าร่วมรับฟังการประชุมใน วัน พฤหัสบดี  ที่  7  เมษายน  

2559   เวลา  ๑๐.๐๐  น.    ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลแมว่าง   
 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดด าเนนิการ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

( นายสง่า   กันธิยะ ) 

ประธานสภาเทศบาลต าบลแมว่าง 

 

 

 
 

งานธุรการ /ส านักปลัดเทศบาล 

โทร/โทรสาร  ๐-๕๓๘๓-๐๘๘๓  ต่อ  ๔๓ 

 

 


