
 
 
ที่  ชม  ๖๑๖๐๑/ว ๐๗                               สํานกังานเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
                        ถนนเชียงใหม่-ลําพูน ชม ๕๐๑๔๐ 

                        ๑๘    กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 

เรื่อง   เรียกประชุมสภาสมัยสามญั สมัยที่ ๓ ประจําป ี๒๕๕๖ 

เรียน   สมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรีตําบลยางเนิ้ง  

  ตามที่สภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  ได้กําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําป ี
๒๕๕๖ ตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม  ๒๕๕๖  ถึงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖  นั้น 

  บัดนี้  ใกล้จะถึงกําหนดเปิดสมัยประชุมแล้ว  อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๖ แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  จึงเรียกประชุมสภา
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี ๒๕๕๖ ตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖  ถึงวันที่ ๓ 
กันยายน ๒๕๕๖  สมาชิกสภาหรือผู้บริหารมีเรื่องที่จะเสนอให้สภาเทศบาลตําบลยางเน้ิงพิจารณา       
ให้เสนอมาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สําหรับกําหนดการประชุมสภาเทศบาลเมื่อใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

  จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ  

                           ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

                          (นายสุรชัย  นิยะมาศ) 
                          ประธานสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 

 
 
 
 
 
 
สํานักปลัดเทศบาล 
งานธรุการ 
โทร./โทรสาร ๐ ๕๓๓๒ ๑๔๒๐ , ๐ ๕๓๓๒ ๑๙๕๑ ต่อ ๑๐๓  
http/www.theyang.go.th 

 
 “ยึดม่ันธรรมาภิบาล บริการเพ่ือประชาชน”      

 
                                    



 

 
 

ที่  ชม  ๖๑๖๐๑/ว ๐๘                        สํานักงานเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
                        ถนนเชียงใหม่-ลําพูน ชม ๕๐๑๔๐ 

                             ๓๑   กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 

เรื่อง   ขอเชิญประชุม  

เรียน   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ทุกท่าน 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย    ๑. ระเบียบวาระการประชุมฯ                          จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๒. สําเนารายงานการประชุมฯ สมยัสามัญ สมัยที่ ๒  ประจําป ี๒๕๕๖  จํานวน ๑ ชุด    

     ๓. ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
จํานวน ๑ ชุด                

      ๔ . ญัตติขอรับความเห็นชอบในการขอทํากิจการในเขตเทศบาลตําบลยางเนิ้ง         
ตามมาตรา ๕๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม  จํานวน ๑ ชุด 
 

ตามที่สภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  ได้กําหนดสมัยประชุมสามัญ สมยัที่ ๓ ครั้งที่ ๑  
ประจําป ี๒๕๕๖ วันที ่๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓ กันยายน  ๒๕๕๖  นั้น   

 บัดนี้  มีเรื่องที่เสนอมาให้สภาเทศบาลตําบลยางเนิ้งพิจารณา  จึงขอเชิญประชุมในวันที่   
๕  สิงหาคม  ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 

   จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

                            

  ขอแสดงความนบัถือ 
 
  

                             (นายสุรชัย   นิยะมาศ) 
                             ประธานสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 

 
สํานักปลัดเทศบาล 
งานธรุการ 
โทร./โทรสาร ๐ ๕๓๓๒ ๑๔๒๐ , ๐ ๕๓๓๒ ๑๙๕๑ ต่อ ๑๐๓  
http/www.theyang.go.th 

“ยึดม่ันธรรมาภิบาล บริการเพ่ือประชาชน” 
 



 
 
ที่  ชม  ๖๑๖๐๑/ว ๐๙                         สํานกังานเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
                        ถนนเชียงใหม่-ลําพูน ชม ๕๐๑๔๐ 

                           ๓๑   กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 

เรื่อง   ขอเชิญประชุม  

เรียน   นายกเทศมนตรี, รองนายกเทศมนตรี, ที่ปรึกษา  และเลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลยางเนิ้ง 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย    ๑. ระเบียบวาระการประชุมฯ                          จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๒. สําเนารายงานการประชุมฯ สมยัสามัญ สมัยที่ ๒  ประจําป ี๒๕๕๖  จํานวน ๑ ชุด    

     ๓. ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
จํานวน ๑ ชุด                

      ๔ . ญัตติขอรับความเห็นชอบในการขอทํากิจการในเขตเทศบาลตําบลยางเนิ้ง         
ตามมาตรา ๕๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม  จํานวน ๑ ชุด 

 ตามที่สภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  ได้กําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑  
ประจําป ี๒๕๕๖ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓ กันยายน  ๒๕๕๖  นั้น    

 บัดนี้  มีเรื่องที่เสนอมาให้สภาเทศบาลตําบลยางเนิ้งพิจารณา  จึงขอเชิญประชุมในวันที่   
๕  สิงหาคม  ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

         ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

                                   (นายสุรชัย  นิยะมาศ) 
                                  ประธานสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 

 
 
 
สํานักปลัดเทศบาล 
งานธรุการ 
โทร./โทรสาร ๐ ๕๓๓๒ ๑๔๒๐ , ๐ ๕๓๓๒ ๑๙๕๑ ต่อ ๑๐๓  
http/www.theyang.go.th 
 

“ยึดม่ันธรรมาภิบาล บริการเพ่ือประชาชน” 
 



 

 
 
ที่  ชม  ๖๑๖๐๑/ว ๑๐             สํานักงานเทศบาลตาํบลยางเนิ้ง 
                        ถนนเชียงใหม่-ลําพูน ชม ๕๐๑๔๐ 

            ๓๑   กรกฎาคม  ๒๕๕๖  

เรื่อง ขอเชิญร่วมรบัฟังการประชุม  และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล 
ตําบลยางเนิ้ง 

เรียน กํานนั  และผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตาํบลยางเนิ้ง  จํานวน    ๑    ฉบับ 

  ด้วย สภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  ได้กําหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลฯ  สมัยสามัญ  
สมยัที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๖  ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖    

  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๒ ข้อ ๒๔  ซ่ึงระบุว่า “ให้ประธานสภาประชาสัมพันธ์กําหนดวัน นัดประชุม เวลา 
สถานที่ประชุม และเรื่องที่จะนําเข้าสู่ที่ประชุมสภา  เพ่ือให้ประชาชนทราบและเข้ารับฟังการประชุม” 
ดังนั้น จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมรับฟังการประชุม  และขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลฯ ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.            
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง   โดยมีวาระการประชุมตามระเบียบวาระฯ  ที่ส่งมาพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือร่วมรับฟังการประชุม และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้สนใจได้รับทราบ
โดยทั่วกัน 

                                    ขอแสดงความนบัถือ 
 

 

                                    (นายสุรชัย   นิยะมาศ) 
                                   ประธานสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 

 
สํานักปลัดเทศบาล 
งานธรุการ 
โทร./โทรสาร ๐ ๕๓๓๒ ๑๔๒๐ , ๐ ๕๓๓๒ ๑๙๕๑ ต่อ ๑๐๓  
http/www.theyang.go.th 

“ยึดม่ันธรรมาภิบาล บริการเพ่ือประชาชน 
 


