
  
 
ท่ี  ชม  ๕๓๖๐๑/ว ๐๖                                   สํานักงานเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
                           ถนนเชียงใหม-ลําพูน ชม ๕๐๑๔๐ 

                       ๒๒   กุมภาพันธ  ๒๕๖๐ 

เรื่อง   เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒ ประจําป ๒๕๖๑ 

เรียน   สมาชิกสภาเทศบาล/ นายกเทศมนตรีตําบลยางเนิ้ง 

  ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  ไดกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจาํป ๒๕๖๑ 
ตั้งแตวันท่ี  ๕  กุมภาพันธ   ถึง วันท่ี  ๖  มีนาคม  ๒๕๖๑ นั้น 

  บัดนี้  ใกลจะถึงกําหนดเปดสมัยประชุมแลว อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง      
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒ ประจําป ๒๕๖๑ ตั้งแตวันท่ี ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๖๑   
สมาชิกสภาหรือผูบริหารมีเรื่องท่ีจะเสนอใหสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้งพิจารณา ใหเสนอมาไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป         
สําหรับกําหนดการประชุมสภาเทศบาลเม่ือใดจะแจงใหทราบอีกครั้งหนึ่ง 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  

                           ขอแสดงความนับถือ   
 
 

                          (นายสิงหคํา  แสงหลา) 
                          ประธานสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 

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

 

 “ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพือ่ประชาชน”            

       
 
 
 



                        

 
 

ท่ี  ชม  ๕๓๖๐๑/ว ๐๗                           สํานักงานเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
                           ถนนเชียงใหม-ลําพูน ชม ๕๐๑๔๐ 
                           

        ๒๗    กุมภาพันธ   ๒๕๖๑ 

เรื่อง   ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  

เรียน   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ทุกทาน 

สิ่งท่ีสงมาดวย    ๑. ระเบียบวาระการประชุมฯ        จํานวน  ๑  ฉบับ 
๒. สําเนารายงานการประชุมฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป ๒๕๖๑  จํานวน  ๑  ชุด 
๓. ญัตติขอใหสภาเทศบาลพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเปนกรรมการพัฒนา 
    เทศบาลและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล      จํานวน  ๑  ชุด  
๔. ญัตติขอรับความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
    พ.ศ. ๒๕6๑ เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม (จํานวน ๖ รายการ)   จํานวน  ๑  ชุด 
๕. ญัตติขอรับความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
    พ.ศ. ๒๕6๑ เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม      จํานวน  ๑  ชุด 
๖. ญัตติขอรับความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
    พ.ศ.๒๕๖๑  เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม (จํานวน ๔ รายการ)  จํานวน  ๑  ชุด 
๗. ญัตติขอรับความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
    พ.ศ.๒๕๖๑  เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม (จํานวน  ๓  รายการ)   จํานวน  ๑  ชุด 
๘. ญัตติขอรับความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  จํานวน  ๑  ชุด 
    พ.ศ. ๒๕6๑ เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม (จํานวน ๖ รายการ) 
๙. ญัตติขอรับความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
    พ.ศ.๒๕๖๑  เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม     จํานวน  ๑  ชุด 
๑๐. ญัตติขอรับความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
      พ.ศ.๒๕๖๑  เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม      จํานวน  ๑  ชุด 
๑๑. ญัตติขอรับความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
      พ.ศ.๒๕๖๑  เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม      จํานวน  ๑  ชุด 
๑๒. ญัตติขอรับความเห็นชอบจายเงินอุดหนุนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข  
      ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑       จํานวน  ๑  ชุด 
๑๓. ญัตติขอรับความเห็นชอบจายเงินอุดหนุนโครงการจัดการศูนยปฏิบัติการรวมในการ 
      ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม    
      ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑     จํานวน  ๑  ชุด 
๑๔. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดการบริการสาธารณะ 
      ของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง      จํานวน  ๑  ฉบับ 
๑๕. ญัตติและขอพิจารณาอ่ืนๆ  
 
 
         ...-๒-ตามท่ีสภาฯ 
 
 



 
     -๒- 

        ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  ไดกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป ๒๕๖๑     
ตั้งแตวันท่ี ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๖๑   นั้น 

บัดนี้  มีเรื่องท่ีเสนอมาใหสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้งพิจารณา  จึงขอเชิญประชุมสภา 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒ ประจําป ๒๕๖๑ ในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.   
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน 

                           ขอแสดงความนับถือ 
 
  

                                     (นายสิงหคํา  แสงหลา) 
                            ประธานสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สํานักปลัดเทศบาล 
งานธุรการ 
โทร./โทรสาร ๐ ๕๓๓๒ ๑๔๒๐,๐ ๕๓๓๒ ๑๙๕๑ ตอ ๑๐๓  

http/www.theyang.go.th 

 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพือ่ประชาชน” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ท่ี  ชม  ๕๓๖๐๑/ว ๐๘                           สํานักงานเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
                           ถนนเชียงใหม-ลําพูน ชม ๕๐๑๔๐ 

                          ๒๗  กุมภาพันธ  ๒๕๖๑ 

เรื่อง   ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  

เรียน   นายกเทศมนตรี,รองนายกเทศมนตรี,ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี 

สิ่งท่ีสงมาดวย    ๑. ระเบียบวาระการประชุมฯ        จํานวน  ๑  ฉบับ 
๒. สําเนารายงานการประชุมฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป ๒๕๖๑  จํานวน  ๑  ฉบับ 
๓. ญัตติขอใหสภาเทศบาลพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเปนกรรมการพัฒนา 
    เทศบาลและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล      จํานวน  ๑  ชุด  
๔. ญัตติขอรับความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
    พ.ศ. ๒๕6๑ เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม (จํานวน ๖ รายการ)   จํานวน  ๑  ชุด 
๕. ญัตติขอรับความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
    พ.ศ. ๒๕6๑ เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม      จํานวน  ๑  ชุด 
๖. ญัตติขอรับความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
    พ.ศ.๒๕๖๑  เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม (จํานวน ๔ รายการ)  จํานวน  ๑  ชุด 
๗. ญัตติขอรับความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
    พ.ศ.๒๕๖๑  เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม (จํานวน  ๓  รายการ)   จํานวน  ๑  ชุด 
๘. ญัตติขอรับความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  จํานวน  ๑  ชุด 
    พ.ศ. ๒๕6๑ เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม (จํานวน ๖ รายการ) 
๙. ญัตติขอรับความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
    พ.ศ.๒๕๖๑  เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม     จํานวน  ๑  ชุด 
๑๐. ญัตติขอรับความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
      พ.ศ.๒๕๖๑  เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม      จํานวน  ๑  ชุด 
๑๑. ญัตติขอรับความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
      พ.ศ.๒๕๖๑  เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม      จํานวน  ๑  ชุด 
๑๒. ญัตติขอรับความเห็นชอบจายเงินอุดหนุนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข  

          จํานวน  ๑  ชุด 
๑๓. ญัตติขอรับความเห็นชอบจายเงินอุดหนุนโครงการจัดการศูนยปฏิบัติการรวมในการ 
      ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม    
      ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑     จํานวน  ๑  ชุด 
๑๔. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดการบริการสาธารณะ 
      ของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง      จํานวน  ๑  ฉบับ 
๑๕. ญัตติและขอพิจารณาอ่ืนๆ  
 
 
 
         ...-๒-ตามท่ีสภาฯ 
 
 



 
     -๒- 

        ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  ไดกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป ๒๕๖๑     
ตั้งแตวันท่ี ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๖๑   นั้น 

บัดนี้  มีเรื่องท่ีเสนอมาใหสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้งพิจารณา  จึงขอเชิญประชุมสภา 
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒ ประจําป ๒๕๖๑ ในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.   
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน 

                           ขอแสดงความนับถือ 
 
  

                                     (นายสิงหคํา  แสงหลา) 
                            ประธานสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
สํานักปลัดเทศบาล 
งานธุรการ 
โทร./โทรสาร ๐ ๕๓๓๒ ๑๔๒๐,๐ ๕๓๓๒ ๑๙๕๑ ตอ ๑๐๓  

http/www.theyang.go.th 

 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพือ่ประชาชน” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
ท่ี  ชม  ๕๓๖๐๑/ว ๐๙              สํานักงานเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
                         ถนนเชียงใหม-ลําพูน  ชม  ๕๐๑๔๐ 

            ๒๗   กุมภาพันธ   ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอเชิญรวมรับฟงการประชุม  และขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธการประชุมสภาเทศบาล 
ตําบลยางเนิ้ง 

เรียน กํานัน  และผูใหญบานในเขตเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 

สิ่งท่ีสงมาดวย ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง     จํานวน    ๑    ฉบับ 

  ดวย สภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  ไดกําหนดใหมีการประชุมสภาเทศบาลฯ  สมัยสามัญ  
สมัยท่ี ๑  ครั้งท่ี ๒ ประจําป ๒๕๖๑ ในวันท่ี  ๕ กุมภาพันธ  ๒๕๖๑ 

  เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๒ ขอ ๒๔  ซ่ึงระบุวา “ใหประธานสภาประชาสัมพันธกําหนดวัน นัดประชุม เวลา สถานท่ี
ประชุม และเรื่องท่ีจะนําเขาสูท่ีประชุมสภา  เพ่ือใหประชาชนทราบและเขารับฟงการประชุม” ดังนั้น จึงขอเชิญ
ทานเขารวมรับฟงการประชุม  และขอความอนุเคราะหในการประชาสัมพันธใหประชาชนผูสนใจเขารวมรับฟงการ
ประชุมสภาเทศบาลฯ ในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง   
โดยมีวาระการประชุมตามระเบียบวาระฯ  ท่ีสงมาพรอมนี ้

  จึงเรียนมาเพ่ือรวมรับฟงการประชุม และประชาสัมพันธใหประชาชนผูสนใจไดรับทราบโดย 
ท่ัวกัน 

                                    ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 (นายสิงหคํา  แสงหลา) 

                           ประธานสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
 
 
 

 

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

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพือ่ประชาชน” 
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