ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี
เรื่อง การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี
สมัยสามัญ สมัยที่ 4/๒๕๖1
----------------------------------------------ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 22 การเรียกประชุมสภาท้องถิ่นถิ่น ต้องประกาศไว้ในที่เปิดเผย
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี จึงประกาศนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี
สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2561 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี
ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖1

(นายสุขสันต์ ฐานะ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี
เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี
สมัยสามัญ สมัยที่ 4/๒๕๖1
----------------------------------------------อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๒๔ วรรคสอง ประธานสภาท้องถิ่นประชาสัมพันธ์กาหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุมและเรื่องที่นาเข้า
สู่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบและเข้ารับฟังการประชุมด้วย
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี จึงประกาศเชิญชวนให้ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี ในวันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเมืองลี เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป โดยมีข้อกาหนดให้ผู้ที่ประสงค์เข้ารับฟังการประชุม ปฏิบัติดังนี้
1. ที่ป ระชุมสภาท้องถิ่น เป็นสถานที่ที่ควรแก่การเคารพ สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ บริห ารท้องถิ่น
พนักงานส่วนตาบล หรือประชาชนโดยทั่วไปสามารถเข้าร่วมรับฟังการประชุมได้ โดยผู้เข้าร่วม
ประชุมจะต้องแต่งกายสุภาพ ประพฤติตนให้เรียบร้อย และอยู่ ณ ที่ซึ่งจัดไว้ให้
2. ห้ามผู้ใดใช้ถ้อยคาไม่สุภาพ กล่าวคาหยาบคาย เสียดสี หรือใส่ร้าย
3. ไม่มีสิทธิในการเสนอญัตติ อภิปราย ลงมติ และตั้งกระทู้
4. ห้ามผู้ใดพกพาอาวุธเข้ามาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖1

(นายสุขสันต์ ฐานะ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี
สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2561
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี
..................................
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.1.การรายงานผลการฝึ ก อบรมสั ม มนา เรื่ อ ง “พลั ง อบต.พลั ง แห่ ง การขั บ เคลื่ อ นประเทศ
สู่ ความความมั่น คงและยั่งยืน ” เมื่อวันที่1 5-17 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมโลตัส ปาง
สวนแก้ว อาเภอเมืองเชี ยงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ บริห ารและสมาชิก สภาฯ เข้าร่ว ม
จานวน 10 คน (ขอให้ผู้แทน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ)

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2561 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561

ระเบียบวาระที่ 3

ติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การคั ด เลื อ กสมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเมื อ งลี เ พื่ อ แต่ ง ตั้ ง เป็ น คณะกรรมการ
สปสช. จานวน 2 คน
4.2 ......................................................................................................................... ...........

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
5.1 การรายงานงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
5.2 การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
5.3 ..............................................................................................................................................
5.4 ......................................................................................................................... .....................
5.5 ......................................................................................................................... .....................
5.6 ..............................................................................................................................................
5.7 ......................................................................................................................... .....................
5.8 ............................................................................................................................. .................

ที่ นน ๗๙๖๐๕ / ว.013

ที่ทำกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเมืองลี
อำเภอนำหมื่น จังหวัดน่ำน ๕๕๑๘๐
15 พฤศจิกำยน ๒๕๖1

เรื่อง

ประชำสัมพันธ์กำรนัดประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเมืองลี สมัยสำมัญ สมัยที่ 4/๒๕๖1

เรียน ผู้บริหำรท้องถิ่น,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้ำนทุกหมู่บ้ำน,สมำชิกสภำและเลขำสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเมืองลี
หัวหน้ำส่วนรำชกำรในพื้นที่ตำบลเมืองลี,กลุ่มผู้นำสตรีตำบลเมืองลี,กลุ่มผู้นำแม่บ้ำนตำบลเมืองลี ทุกท่ำน
สิ่งที่ส่งมำด้วย 1.ระเบียบวำระกำรประชุมฯ

จำนวน

1

ฉบับ

ด้วยสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเมืองลี ได้ มีกำหนดสมัยประชุม สภำสมัยสำมัญ ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖1 สมัยที่ 4/๒๕๖1 ระหว่ำงวันที่ 16 – 30 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖1 นั้น
สภำองค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลเมื อ งลี จึ ง ประชำสั ม พั น ธ์ นั ด ประชุ ม สภำองค์ ก ำรบริ ห ำร
ส่วนตำบลเมืองลี สมัยสำมัญ สมัยที่ 4/25๖1 ในวันที่ 30 พฤศจิกำยน 25๖1 ตั้งแต่เวลำ 09.30 น. เป็นต้น
ไป ณ ห้ อ งประชุ ม องค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลเมื อ งลี รำยละเอี ย ดตำมระเบี ย บวำระกำรประชุ ม ที่ ส่ งมำด้ ว ย
จึงประกำศมำเพื่อทรำบโดยทั่วกัน
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยสุขสันต์ ฐำนะ)
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเมืองลี

งำนกิจกำรสภำ
โทรศัพท์ ๐๘๐๖ ๗๖๙๒ ๙๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

