ที่ ชพ ๗๒๖๐๑.๑ / ว ๐๐๑

สํานักงานเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
หมูท ่ี ๗ ต.ทะเลทรัพย
อ.ปะทิว จ.ชุมพร ๘๖๑๖๐
๓

มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๐
เรียน
สิง่ ทีส่ ง มาดวย ๑. ระเบียบวาระการประชุม
๒. รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๓. รายละเอียดการโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ครัง้ ที่ ๔
๔. รายละเอียดการแกไขเปลีย่ นแปลงคําชีแ้ จงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครัง้ ที่ ๒
๕. รายละเอียดการจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณรายจาย
พ.ศ. ๒๕๖๐

จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ชุด
จํานวน ๑ ชุด
จํานวน ๑ ชุด
จํานวน ๑ ชุด

ดวยสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย มีมติกําหนดการประชุมสมัยสามัญในป พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมทั้งสิ้น
๔ สมัย โดยกําหนดในแตละสมัยไมเกิน ๓๐ วัน ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบด ว ยข อ ที่ ๒๒ ของระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และไดกําหนดสมัยสามัญ สมัยที่ ๑
ประจําป ๒๕๖๐ ระหวาง วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ นัน้
ในการนี้ สภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย จึงขอเรียกประชุม ในวันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา
๐๘.๓๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย โดยแตงกายชุดเครือ่ งแบบกากีคอพับแขนยาว
จึงเรียนมาเพื่อทราบและเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน
ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุภาส สินธุส อาด)
ประธานสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
สํานักปลัด
งานกิจการสภา
โทร/โทรสาร. ๐๗๗ ๖๕๕ ๐๘๐ ๑
www.talasupcity.go.th
Email:talasup@hotmail.com

“ยึดมัน่ ธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน”

ที่ ชพ ๗๒๖๐๑.๑ / ว ๐๐๒

สํานักงานเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
หมูท ่ี ๗ ต.ทะเลทรัพย
อ.ปะทิว จ.ชุมพร ๘๖๑๖๐
๓ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอเชิญเขารวมประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๐
เรียน
สิง่ ทีส่ ง มาดวย ๑. ระเบียบวาระการประชุม
๒. รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๓. รายละเอียดการโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ครัง้ ที่ ๔
๔. รายละเอียดการแกไขเปลีย่ นแปลงคําชีแ้ จงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครัง้ ที่ ๒
๕. รายละเอียดการจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณรายจาย
พ.ศ. ๒๕๖๐

จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ชุด
จํานวน ๑ ชุด
จํานวน ๑ ชุด
จํานวน ๑ ชุด

ดวยสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย มีมติกําหนดการประชุมสมัยสามัญในป พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมทั้งสิ้น
๔ สมัย โดยกําหนดในแตละสมัยไมเกิน ๓๐ วัน ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบด ว ยข อ ที่ ๒๒ ของระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และไดกําหนดสมัยสามัญ สมัยที่ ๑
ประจําป ๒๕๖๐ ระหวาง วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ นัน้
ในการนี้ สภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย จึงขอเชิญทานเขารวมประชุม ในวันพุธที่ ๘ มีนาคม
๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย โดยแตงกายชุดเครือ่ งแบบกากีคอพับ
จึงเรียนมาเพื่อทราบและเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน
ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุภาส สินธุส อาด)
ประธานสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
สํานักปลัด
งานกิจการสภา
โทร/โทรสาร. ๐๗๗ ๖๕๕ ๐๘๐ ๑
www.talasupcity.go.th
Email:talasup@hotmail.com

“ยึดมัน่ ธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน”

ที่ ชพ ๗๒๖๐๑.๑ / ว ๐๐๓

สํานักงานเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
หมูท ่ี ๗ ต.ทะเลทรัพย
อ.ปะทิว จ.ชุมพร ๘๖๑๖๐
๓ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอเชิญเขารวมประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๐
เรียน
สิง่ ทีส่ ง มาดวย ระเบียบวาระการประชุม

จํานวน ๑ ฉบับ

ดวยสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย มีมติกําหนดการประชุมสมัยสามัญในป พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมทั้งสิ้น
๔ สมัย โดยกําหนดในแตละสมัยไมเกิน ๓๐ วัน ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบด ว ยข อ ที่ ๒๒ ของระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ และไดกาํ หนดใหมีการประชุมสภาเทศบาล
ตําบลทะเลทรัพย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๐ ระหวางวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๒ มีนาคม
๒๕๖๐ นัน้
ในการนี้ สภาเทศบาลตํ า บลทะเลทรั พ ย จึ ง ขอให ท า นช วยประชาสั ม พั นธ สํ า หรั บ ผู ท่ี ส นใจ
และเขารวมประชุม ในวันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตํา บลทะเล
ทรัพย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธใหผูที่สนใจไดเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน
ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุภาส สินธุส อาด)
ประธานสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย

สํานักปลัด
งานกิจการสภา
โทร/โทรสาร. ๐๗๗ ๖๕๕ ๐๘๐ ๑
www.talasupcity.go.th
Email:talasup@hotmail.com

“ยึดมัน่ ธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน”

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครัง้ ที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๐
วันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
******************
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม
๑.๑ ประธานสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพยชแ้ี จงขอราชการ
๑.๒ นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลทะเลทรัพยชแ้ี จงขอราชการ
๑.๓ ปลัดเทศบาลตําบลทะเลทรัพยชี้แจงขอราชการ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/
๒๕๕๙ เมือ่ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
………………………………………………………………………….…………………………………………….
……………………………………………………………………………..………………………………………...
……………………………………………………………………………..………………………………………...

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา
๓.๑ การกําหนดสมัยประชุมสภา
๓.๒ การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ครัง้ ที่ ๔
๓.๓ การพิจารณาการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครัง้ ที่ ๒
๓.๔ การพิจารณาการจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๖๐
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
***********************************

