ที่ ชพ ๗๒๖๐๑.๑ / ว ๐๑๓

สํานักงานเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
๑๔๖ หมูท ่ี ๗ ต.ทะเลทรัพย
อ.ปะทิว จ.ชุมพร ๘๖๑๖๐
๒๒ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๐
เรียน
อางถึง หนังสืออําเภอปะทิว ที่ ชพ ๐๐๒๓.๙/๓๙๗ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐
สิ่งที่สงมาดวย ๑.
๒.
๓.
๔.

ระเบียบวาระการประชุม
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครัง้ ที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๐
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครัง้ ที่ ๒ ประจําป ๒๕๖๐
รายละเอียดประกอบการพิจารณาการโอนงานประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครัง้ ที่ ๗
๕. รายละเอียดโครงการขอมติกนั เงินรายจายหมวดคาครุภณ
ั ฑทด่ี นิ
และสิ่งกอสรางกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปงบประมาณรายจาย
พ.ศ. ๒๕๖๐

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

ตามที่ สภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย ไดรับการเสนอญัตติจากนายกเทศมนตรีตาํ บลทะเลทรัพย
และไดรบั การอนุญาตจากผูว า ราชการจังหวัดชุมพร ใหเปดประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครัง้ ที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐
ตัง้ แตวนั ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ เปนตนไป โดยมีกาํ หนดไมเกิน ๑๕ วัน (ตามหนังสืออําเภอปะทิว) นัน้
ในการนี้ สภาเทศบาลตํ าบลทะเลทรั พ ย จึ ง ขอเรี ยกประชุ ม สภาเทศบาลตํ า บลทะเลทรั พ ย
สมัยวิส ามัญ ครั้ง ที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๒๖ กั นยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
จึงเรียนมาเพื่อเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน
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 ๐๑๔

สํานักงานเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
หมูท ่ี ๗ ต.ทะเลทรัพย
อ.ปะทิว จ.ชุมพร ๘๖๑๖๐
๒๒ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอเชิญเขารวมประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๘
เรียน
อางถึง หนังสืออําเภอปะทิว ที่ ชพ ๐๐๒๓.๙/๓๙๗ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐
สิ่งที่สงมาดวย ๑.
๒.
๓.
๔.

ระเบียบวาระการประชุม
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครัง้ ที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๐
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครัง้ ที่ ๒ ประจําป ๒๕๖๐
รายละเอียดประกอบการพิจารณาการโอนงานประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครัง้ ที่ ๗
๕. รายละเอียดโครงการขอมติกนั เงินรายจายหมวดคาครุภณ
ั ฑทด่ี นิ
และสิ่งกอสรางกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปงบประมาณรายจาย
พ.ศ. ๒๕๖๐

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

ตามที่ สภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย ไดรับการเสนอญัตติจากนายกเทศมนตรีตาํ บลทะเลทรัพย
และไดรบั การอนุญาตจากผูว า ราชการจังหวัดชุมพร ใหเปดประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครัง้ ที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐
ตัง้ แตวนั ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ เปนตนไป โดยมีกาํ หนดไมเกิน ๑๕ วัน (ตามหนังสืออําเภอปะทิว) นัน้
ในการนี้ สภาเทศบาลตํ าบลทะเลทรั พ ย จึง ขอเชิญ ท านเข า รว มประชุ มสภาเทศบาลตํา บล
ทะเลทรัพย สมัยวิสามัญ ครัง้ ที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดทราบและเข า ร ว มประชุ ม ตามวั น เวลา และสถานที่ ดั ง กล าว
โดยพรอมเพรียงกัน
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 ๐๑๕

สํานักงานเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
หมูท ่ี ๗ ต.ทะเลทรัพย
อ.ปะทิว จ.ชุมพร ๘๖๑๖๐
๒๒ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอเชิญเขารวมประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๘
เรียน
สิง่ ทีส่ ง มาดวย ระเบียบวาระการประชุม

จํานวน ๑ ฉบับ

ตามที่ สภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย ไดรับการเสนอญัตติจากนายกเทศมนตรีตาํ บลทะเลทรัพย
และไดรบั การอนุญาตจากผูว า ราชการจังหวัดชุมพร ใหเปดประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครัง้ ที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐
ตัง้ แตวนั ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ เปนตนไป โดยมีกาํ หนดไมเกิน ๑๕ วัน (ตามหนังสืออําเภอปะทิว) นัน้
ในการนี้ สภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย จึงขอเชิญเขารวมประชุม ในวันอังคารที่ ๒๖ กันยายน
๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
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
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
******************
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม
๑.๑ ประธานสภาเทศบาลชี้แจงขอกฎหมายทีเ่ กี่ยวของ
๑.๒ นายกเทศมนตรีชี้แจงขอราชการ
๑.๓ ปลัดเทศบาลชี้แจงขอราชการ/ขอกฎหมาย

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
๒.๑ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครัง้ ที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๐ เมือ่ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
๒.๒ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครัง้ ที่ ๒ ประจําป ๒๕๖๐ เมือ่ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………..………………………………………...

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทูถาม
.......................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม
๕.๑ การพิจารณาการโอนงานประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ครัง้ ที่ ๗
๕.๒ การพิจารณาโครงการขอมติกนั เงินรายจายหมวดคาครุภณ
ั ฑทด่ี นิ และสิง่ กอสราง
กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๖

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

