
 
 
 

ที่  ชพ  ๗๒๖๐๑.๑ /ว๑                                                         สํานักงานเทศบาลตําบลทะเลทรพัย 
                   ๑๔๖ หมูที ่๗ ต.ทะเลทรัพย   

           อ.ปะทิว จ.ชุมพร  ๘๖๑๖๐ 
 
                 ๗  มีนาคม  ๒๕๖๒ 
 
เรื่อง   เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย สมัยสามญั สมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๑  ประจําป  ๒๕๖๒ 
 
เรยีน    
 
ส่ิงท่ีสงมาดวย ๑. ระเบียบวาระการประชุม       จํานวน  ๑  ฉบับ 

๒. รายงานการประชมุสมัยสามญั สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑  
    วันที ่๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑        จํานวน  ๑  ชุด 
๓. รายละเอียดประกอบการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจาย  
    ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครัง้ที ่๕    จํานวน  ๑  ฉบบั 
๔. รายละเอียดประกอบการพิจารณาการแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย 
    ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครัง้ที ่๓    จํานวน  ๑  ชุด 

   
ดวยสภาเทศบาลตําบลทะเลทรพัย มีมติกําหนดการประชุมสมัยสามัญในป พ.ศ.๒๕๖๐ รวมท้ังส้ิน 

๔ สมัย  โดยกําหนดในแตละสมยัไมเกนิ ๓๐ วัน  ฉะน้ันอาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๕  แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  และแกไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๒  พ.ศ.๒๕๕๔  ประกอบดวยขอที่  ๒๒ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗  และไดกําหนดสมัยสามัญ  สมัยที่ ๑ 
ประจาํป ๒๕๖๒ ระหวาง วันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ถึง ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒  

 
ในการนี้ สภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย จึงขอเรียกประชุม ในวันจันทรท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 

เวลา ๐๘.๓๐ น.  ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย โดยแตงกายชดุเคร่ืองแบบกากีคอพับแขนยาว 
   

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน 
 

 
ขอแสดงความนับถือ 

                    
                
 

           (นายอนุภาส  สินธุสอาด) 
           ประธานสภาเทศบาลตาํบลทะเลทรัพย 

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

  
“ยึดมัน่ธรรมาภิบาล  บริการเพ่ือประชาชน” 

 

 



 
 

 
ที่  ชพ  ๗๒๖๐๑.๑ /ว๒                                                         สํานักงานเทศบาลตําบลทะเลทรัพย 
                  ๑๔๖ หมูที ่๗ ต.ทะเลทรพัย   

          อ.ปะทิว จ.ชุมพร  ๘๖๑๖๐ 
 
                ๗  มีนาคม  ๒๕๖๒ 
 
เรื่อง   ขอเชญิเขารวมประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย สมัยสามัญ สมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๑  ประจําป ๒๕๖๒ 
 
เรยีน    
 
ส่ิงท่ีสงมาดวย ๑. ระเบียบวาระการประชุม       จํานวน  ๑  ฉบับ 

๒. รายงานการประชมุสมัยสามญั สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑  
    วันที ่๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑        จํานวน  ๑  ชุด 
๓. รายละเอียดประกอบการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจาย  
    ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครัง้ที ่๕    จํานวน  ๑  ฉบบั 
๔. รายละเอียดประกอบการพิจารณาการแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย 
    ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครัง้ที ่๓    จํานวน  ๑  ชุด 

   
ดวยสภาเทศบาลตําบลทะเลทรพัย มีมติกําหนดการประชุมสมัยสามัญในป พ.ศ.๒๕๖๐ รวมท้ังส้ิน 

๔ สมัย โดยกําหนดในแตละสมัยไมเกิน ๓๐ วัน ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก ไขเ พ่ิมเ ติมฉบับท่ี ๒ พ.ศ .๒๕๕๔ ประกอบดวยขอ ท่ี  ๒๒ ของระเ บียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และไดกําหนดสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ 
ประจาํป ๒๕๖๒ ระหวาง วันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ถึง ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

ในการน้ี สภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย จงึขอเชิญทานเขารวมประชุม ในวันจันทรที่ ๑๑ มีนาคม 
๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ น.  ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย โดยแตงกายชุดเคร่ืองแบบกากีคอพับ 
   

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน 
 

          ขอแสดงความนับถือ 
                     
              
 

           (นายอนุภาส  สินธุสอาด) 
            ประธานสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย 

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

“ยึดมัน่ธรรมาภิบาล  บริการเพ่ือประชาชน” 
 

 



 
 
 
ที่  ชพ  ๗๒๖๐๑.๑ /ว๓                                                        สํานักงานเทศบาลตําบลทะเลทรพัย 
                   ๑๔๖ หมูที ่๗ ต.ทะเลทรัพย   

           อ.ปะทิว จ.ชุมพร  ๘๖๑๖๐ 
 
               ๗  มีนาคม  ๒๕๖๒ 
 
เรื่อง   ขอเชญิเขารวมประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย สมัยสามัญ สมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๑  ประจําป ๒๕๖๒ 
 
เรยีน    
 
สิง่ทีส่งมาดวย    ระเบยีบวาระการประชุม                         จํานวน  ๑  ฉบบั 

              
ดวยสภาเทศบาลตําบลทะเลทรพัย มีมติกําหนดการประชุมสมัยสามญัในป พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้น 

๔ สมัย โดยกําหนดในแตละสมัยไมเกิน ๓๐ วัน ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก ไขเ พ่ิมเ ติมฉบับท่ี ๒ พ.ศ .๒๕๕๔ ประกอบดวยขอ ท่ี  ๒๒ ของระเ บียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และไดกําหนดใหมีการประชุมสภาเทศบาล
ตําบลทะเลทรัพย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๒ ระหวางวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ถึง ๑๒ มีนาคม 
๒๕๖๒  

 
ในการน้ี สภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย จึงขอใหทานชวยประชาสัมพันธสําหรับผูที่สนใจ        

และเขารวมประชุม ในวันจันทรที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบล        
ทะเลทรัพย  
 
            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสมัพันธใหผูที่สนใจไดเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน 
 

ขอแสดงความนับถือ 
                      
             
 

           (นายอนุภาส  สินธุสอาด) 
            ประธานสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย 

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

“ยึดมัน่ธรรมาภิบาล  บริการเพ่ือประชาชน” 
 
 

 



 
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลตําบลทะเลทรัพย 
เรื่อง   เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย สมัยสามัญ 

สมัยท่ี ๑ คร้ังท่ี ๑ ประจําป ๒๕๖๒ 
 

************************* 
 

ตามที่สภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย ไดกําหนดใหเริ่มประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๑ ของป         
พ.ศ. ๒๕๖๒ วันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ  ๒๕๖๒ ถึง ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒  น้ัน  
 

ฉะน้ัน  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแกไข
เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบดวยขอที่ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม
สภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงขอเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําป  
๒๕๖๒  ในวันจันทรที่  ๑๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
 

 
       ประกาศ  ณ  วันที่  ๗   มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  

                                                            
           
 

            (นายอนุภาส  สินธุสอาด) 
                    ประธานสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ระเบยีบวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ คร้ังท่ี ๑ ประจําป ๒๕๖๒ 
วันจันทรท่ี  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย 
   ****************** 

 
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม 
   ๑.๑ ประธานสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพยช้ีแจงขอราชการ 

๑.๒ นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลทะเลทรัพยช้ีแจงขอราชการ 
   ๑.๓ ปลัดเทศบาลตําบลทะเลทรัพยชี้แจงขอราชการ 
    
ระเบียบวาระที ่  ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย สมัยสามัญ สมัยที ่๔ ครั้งที ่๑/

๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 ………………………………………………………………………….……………………………………………. 

……………………………………………………………………………..………………………………………... 
……………………………………………………………………………..………………………………………... 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอเพื่อพจิารณา 
   ๓.๑ การกําหนดสมัยประชุมสภา 

๓.๒ การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒      
ครั้งที่ ๕     
๓.๓ การพิจารณาการแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คร้ังท่ี ๓    
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

          
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ 
   ....................................................................................................................................... 
   ....................................................................................................................................... 
   ....................................................................................................................................... 
 
 

*********************************** 


