
ที ่ ชพ ๗๖๑๐๑(กิจการสภา)/ว ๙                         ส านักงานเทศบาลต าบลบางสน 
                   อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๘๖๑๖๐ 

      ๔  สิงหาคม   ๒๕๕๙ 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เรียน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสนทุกท่าน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑. ระเบียบวาระการประชุมฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙        จ านวน  ๑ ฉบับ 
  ๒. ประกาศสภาฯเรื่องเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๕๙       จ านวน  ๑ ฉบับ 
  ๓. ส าเนารายงานการประชุมฯ ครั้งที่ผ่านมา          จ านวน ๑ ชุด 
  ๔. ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐     จ านวน ๑ ชุด 
  ๕. เอกสารพิจารณาโอนงบประมาณ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙        จ านวน ๑ ชุด 
  ๖. เอกสารพิจารณาการใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙    จ านวน ๑ ชุด 
  ๗. เอกสารพิจารณาการใช้จ่ายทุนส ารองเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  จ านวน ๑ ชุด 

  ตามประกาศสภาเทศบาลต าบลบางสน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๒  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๐ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยก าหนดสมัยประชุมสามัญ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ สมัยที่ ๒ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็นต้นไป มีก าหนด  ๓๐ วัน 
ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ 
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น      

  บัดนี้ สภาเทศบาลมีข้อราชการส าคัญเร่งด่วนที่จะแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสนได้
ทราบพร้อมทั้งร่วมปรึกษาหารือและพิจารณาญัตติต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ส่งมาพร้อมนี้ ดังนั้น จึงขอ
เรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสนเข้าประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙  ในวันจันทร์ที่  ๘  เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลต าบลบางสน อ าเภอประทิว จังหวัดชุมพร 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน     

ขอแสดงความนับถือ 
 

-รจนา  โพธิสุวรรณ- 
                                                              (นางรจนา  โพธิสุวรรณ) 
                                            ประธานสภาเทศบาลต าบลบางสน 
กิจการสภาเทศบาล  โทร.  ๐ ๗๗๕๙ ๑๐๐๓ ต่อ ๑๐๑    
โทรสาร  ๐ ๗๗๕๙ ๑๐๐๓ ตอ่ ๑๐๗   www.bangson.go.th 
หมายเหตุ โปรดแต่งกายเครื่องแบบสีกากี 



  

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. 2559 

วันจันทร์ที่ ๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  เวลา  ๑๓.๓๐  น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน   อ าเภอปะทิว   จังหวัดชุมพร 

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

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 - รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน  สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ 
       เมื่อวันที่ ๒๙ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  ญัตติ เรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ของเทศบาลต าบลบางสน วาระท่ี ๑ (ข้ันรับหลักการ) 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  ญัตติ เรื่องการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  ญัตติ เรื่องการพิจารณาการใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖  ญัตติ เรื่องการพิจารณาการใช้จ่ายทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ  
                               พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๗         เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

   - เรื่อง การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  
                                       วันที่ ๑๒ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  

  - เรื่อง ..............................................................................................  
   - เรื่อง ..............................................................................................  
 
 


