ที่ ชพ ๗๒๖๐๑.๑ / ว ๕

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

๕ เมษายน ๒๕๖๑
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๑
เรียน
สิง่ ทีส่ ง มาดวย ๑. ระเบียบวาระการประชุม
จํานวน ๑ ฉบับ
๒. รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
จํานวน ๑ ชุด
๓. รายละเอียดประกอบการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครัง้ ที่ ๔
จํานวน ๑ ชุด
๔. รายละเอียดประกอบการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครัง้ ที่ ๕
จํานวน ๑ ชุด
๕. รายละเอียดประกอบการพิจารณาการจายขาดเงินสะสม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
จํานวน ๑ ชุด
๖. รายละเอียดประกอบการพิจารณาการโอนระบบประปาของหมูบ า น
หมูท ่ี ๔ ใหเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
จํานวน ๑ ชุด
๗. รายละเอียดประกอบการพิจารณาการขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขต
ปาสงวนแหงชาติปาน้าํ ตกกะเปาะหมูท ่ี ๕ ชุมชนบานปากบอ
จํานวน ๑ ชุด
ตามที่ สภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย ไดรับการเสนอญัตติจากนายกเทศมนตรีตาํ บลทะเลทรัพย
และไดรบั การอนุญาตจากผูว า ราชการจังหวัดชุมพร ใหเปดประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครัง้ ที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑
ตัง้ แตวนั ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เปนตนไป โดยมีกาํ หนดไมเกิน ๑๕ วัน (ตามหนังสืออําเภอปะทิว) นัน้
ในการนี้ สภาเทศบาลตํ าบลทะเลทรั พ ย จึ ง ขอเรี ย กประชุ ม สภาเทศบาลตํ า บลทะเลทรั พ ย
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หองประชุม
สภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย โดยแตงกายชุดเครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว
จึงเรียนมาเพื่อทราบและเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน
ขอแสดงความนับถือ
(นายอนุภาส สินธุส อาด)
ประธานสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
สํานักปลัดเทศบาล
งานกิจการสภา
โทร/โทรสาร. ๐๗๗ ๖๕๕ ๐๘๐ ๑
www.talasupcity.go.th
Email:talasup@hotmail.com

“ยึดมัน่ ธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน”

ที่ ชพ ๗๒๖๐๑.๑ / ว ๖

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

๕ เมษายน ๒๕๖๑
เรื่อง ขอเชิญเขารวมประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๑
เรียน
สิง่ ทีส่ ง มาดวย ๑. ระเบียบวาระการประชุม
จํานวน ๑ ฉบับ
๒. รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
จํานวน ๑ ชุด
๓. รายละเอียดประกอบการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครัง้ ที่ ๔
จํานวน ๑ ชุด
๔. รายละเอียดประกอบการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครัง้ ที่ ๕
จํานวน ๑ ชุด
๕. รายละเอียดประกอบการพิจารณาการจายขาดเงินสะสม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
จํานวน ๑ ชุด
๖. รายละเอียดประกอบการพิจารณาการโอนระบบประปาของหมูบ า น
หมูท ่ี ๔ ใหเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
จํานวน ๑ ชุด
๗. รายละเอียดประกอบการพิจารณาการขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขต
ปาสงวนแหงชาติปาน้าํ ตกกะเปาะหมูท ่ี ๕ ชุมชนบานปากบอ
จํานวน ๑ ชุด
ตามที่ สภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย ไดรับการเสนอญัตติจากนายกเทศมนตรีตาํ บลทะเลทรัพย
และไดรบั การอนุญาตจากผูว า ราชการจังหวัดชุมพร ใหเปดประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครัง้ ที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑
ตัง้ แตวนั ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เปนตนไป โดยมีกาํ หนดไมเกิน ๑๕ วัน (ตามหนังสืออําเภอปะทิว) นัน้
ในการนี้ สภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย จึงขอเชิญทานเขารวมประชุม ในวันพุธที่ ๑๑ เมษายน
๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตํา บลทะเลทรัพย โดยแตงกายชุดเครื่องแบบกากีคอพับ
แขนยาว
จึงเรียนมาเพื่อทราบและเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน
ขอแสดงความนับถือ
(นายอนุภาส สินธุส อาด)
ประธานสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
สํานักปลัดเทศบาล
งานกิจการสภา
โทร/โทรสาร. ๐๗๗ ๖๕๕ ๐๘๐ ๑
www.talasupcity.go.th
Email:talasup@hotmail.com

“ยึดมัน่ ธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน”

ที่ ชพ ๗๒๖๐๑.๑ / ว ๗

สํานักงานเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
๑๔๖ หมูท ่ี ๗ ต.ทะเลทรัพย
อ.ปะทิว จ.ชุมพร ๘๖๑๖๐
๕ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเชิญเขารวมประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๑
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. ๒๕๖๑
ตัง้ แตวนั ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เปนตนไป โดยมีกาํ หนดไมเกิน ๑๕ วัน (ตามหนังสืออําเภอปะทิว) นัน้
ในการนี้ สภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย จึงขอเชิญทานเขารวมประชุม ในวันพุธที่ ๑๑ เมษายน
๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธใหผูที่สนใจไดเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน
ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุภาส สินธุส อาด)
ประธานสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย

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

“ยึดมัน่ ธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน”

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๑
วันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ 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 รายงานการประชุมสมัยสามัญ
สมัยที่ ๑ ครัง้ ที่ ๑ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
………………………………………………………………………….…………………………………………….
……………………………………………………………………………..………………………………………...
……………………………………………………………………………..………………………………………...

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา
๓.๑ การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๔
๓.๒ การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๕
๓.๓ การพิจารณาการจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๓.๔ การพิจารณาการโอนระบบประปาของหมูบาน หมูที่ ๔ ใหเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
๓.๕ การพิจารณาการขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติปา น้าํ ตกกะเปาะ
หมูท ่ี ๕ ชุมชนบานปากบอ
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..

ระเบียบวาระที่ ๔

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

