
 
 

 
 

ที่  ชพ  ๗๒๖๐๑.๑ /ว๒๕                                                        สํานักงานเทศบาลตําบลทะเลทรพัย 
                   ๑๔๖ หมูที ่๗ ต.ทะเลทรัพย   

           อ.ปะทิว จ.ชุมพร  ๘๖๑๖๐ 
                       

๒๔ กันยายน  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง   เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย สมัยวิสามัญ ครั้งที่  ๒  ประจําป  ๒๕๖๑ 
 
เรยีน    
 
ส่ิงท่ีสงมาดวย ระเบียบวาระการประชุม      จํานวน  ๑  ฉบับ 

  
ตามที่  สภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย  ได รับการอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัดชุมพร              

ใหเปดประชุมสภา สมัยวิสามัญ คร้ังท่ี ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ ต้ังแตวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เปนตนไป        
โดยมีกําหนดไมเกิน ๑๕ วัน (ตามหนังสอือําเภอปะทิว) น้ัน  

 
ในการน้ี สภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย จึงขอเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย  

สมัยวิสามัญ  ครั้งที่ ๒  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันพุธท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.  ณ  หองประชุม
สภาเทศบาลตําบลทะเลทรพัย 

 
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 /ว๒๖                                              สํานักงานเทศบาลตําบลทะเลทรพัย 
                  ๑๔๖ หมูที ่๗ ต.ทะเลทรพัย   

          อ.ปะทิว จ.ชุมพร  ๘๖๑๖๐ 

                ๒๔  กันยายน  ๒๕๖๑ 

เรื่อง   ขอเชญิเขารวมประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย สมัยวิสามัญ ครั้งที่  ๒  ประจําป ๒๕๖๑ 

เรยีน    

ส่ิงท่ีสงมาดวย ระเบียบวาระการประชุม      จํานวน  ๑  ฉบับ 
  
ตามที่  สภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย  ได รับการอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัดชุมพร              

ใหเปดประชุมสภา สมัยวิสามัญ คร้ังท่ี ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ ต้ังแตวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เปนตนไป        
โดยมีกําหนดไมเกิน ๑๕ วัน (ตามหนังสอือําเภอปะทิว) น้ัน  

 
ในการน้ี สภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย จึงขอเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย  

สมัยวิสามัญ  ครั้งที่ ๒  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันพุธท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.  ณ  หองประชุม
สภาเทศบาลตําบลทะเลทรพัย 

 
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 /ว๒๗                                             สํานักงานเทศบาลตําบลทะเลทรพัย 
                   ๑๔๖ หมูที ่๗ ต.ทะเลทรัพย   

           อ.ปะทิว จ.ชุมพร  ๘๖๑๖๐ 
 
               ๒๔  กันยายน  ๒๕๖๑ 
 
เรื่อง   ขอเชญิเขารวมประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย สมัยวิสามัญ ครั้งที่  ๒  ประจําป ๒๕๖๑ 
 
เรยีน    
 
สิง่ทีส่งมาดวย    ระเบยีบวาระการประชุม                         จํานวน  ๑  ฉบบั 

              
ตามที่  สภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย  ได รับการอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัดชุมพร              

ใหเปดประชุมสภา สมัยวิสามัญ คร้ังท่ี ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ ต้ังแตวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เปนตนไป        
โดยมีกําหนดไมเกิน ๑๕ วัน (ตามหนังสอือําเภอปะทิว) น้ัน  

 
ในการน้ี สภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย จึงขอเชิญทานเขารวมประชุม ในวันพุธที่ ๒๖ กันยายน 

๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.  ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย  
 
            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 สมัยวิสามัญ 

คร้ังท่ี ๒ ประจําป ๒๕๖๑ 
 

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

ตามที่  สภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย  ไดรับการอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัดชุมพร               
ใหเปดประชุมสภา สมัยวิสามัญ คร้ังท่ี ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ ต้ังแตวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เปนตนไป       
โดยมีกําหนดไมเกิน ๑๕ วัน  น้ัน  
 

ฉะน้ัน  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแกไข
เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบดวยขอที่ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม
สภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงขอเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจําป  ๒๕๖๑  
ในวันพุธท่ี  ๒๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑  
 

 
       ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑  

                                                            
           
 

            (นายอนุภาส  สินธุสอาด) 
                    ประธานสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
ระเบยีบวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย 

สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจําป ๒๕๖๑ 
วันพุธท่ี  ๒๖ กันยายน  ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๓๐ น. 

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

 
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม 

๑.๑ ประธานสภาเทศบาลชี้แจงขอกฎหมายทีเ่กี่ยวของ 
๑.๒ นายกเทศมนตรีชี้แจงขอราชการ 
๑.๓ ปลัดเทศบาลชี้แจงขอราชการ/ขอกฎหมาย 
 

ระเบียบวาระที ่  ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย  
………………………………………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………..………………………………………... 
 

ระเบียบวาระที่  ๓ กระทูถาม 
   ๓.๑) เรือ่ง ขออนุญาตดําเนินโครงการในพ้ืนท่ีปา   

๓.๒) เรือ่ง โครงการจัดต้ังศูนยการเรียนรูเกษตรทฤษฎีใหมตามศาสตรพระราชา 
 

ระเบียบวาระที ่  ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว 
   …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม         
   …………………………............................................................................................................... 
   …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

         
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ 
   ............................................................................................................................................. 
   ............................................................................................................................................. 
   ............................................................................................................................................. 
 

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


