
 

 

   ประกาศเทศบาลต าบลปะทิว 
เรื่อง    เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลต าบลปะทิว 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๑  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕62 
------------------------------ 

  ด้วยสภาเทศบาลต าบลปะทิว  ก าหนดประชุมสภาเทศบาลต าบลปะทิว  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  
ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕62  ในวันจันทร์ ที่  25  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕62  เวลา  ๑0.0๐ น. ณ  ห้องประชุมสภา
เทศบาลต าบลปะทิว  โดยมีระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลปะทิว 
             - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ ญัตติ การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  พ.ศ. ๒๕62  

ระเบียบวาระท่ี  4 ญัตติ   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างที่
ได้กันเงินไว้ประจ าปีงบประมาณ  2560  (โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านบางสน) 

ระเบียบวาระท่ี  5 ญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมไปจ่ายเป็นเบี้ยความพิการ 

ระเบียบวาระท่ี  6 ญัตติ   เรื่อง  ขอความเห็นชอบการเข้าร่วม “โครงการแปรรูปมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า
แบบครบวงจรของเทศบาลเมืองชุมพร” 

ระเบียบวาระที่  7 ญัตติ อ่ืนๆ  (ถ้ามี) 

 ผู้สนใจสามารถเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ ได ้ตาม วัน  เวลา  สถานที่  ดังกล่าว  หรือ
สอบถามรายละเอียดการเข้ารับฟังการประชุม  ได้ที่  ส านักปลัดเทศบาลต าบลปะทิว  หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์ หมายเลข  ๐-๗๗๕๙-๑๖๓๑  ในวันและเวลาราชการ 

    ประกาศ  ณ  วันที่       กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕62   

( นายอรรถพล  อนันต์รัตน์ ) 
  ประธานสภาเทศบาลต าบลปะทิว 

 
 
 
 
 
 



ที ่ ชพ  ๕๒๔๐๑ /                    ส านักงานเทศบาลต าบลปะทิว 
                    ๑๙๙   ถ.ปะทิว - สะพลี 

   ชพ.  ๘๖๑๖๐ 

    กุมภาพันธ์  ๒๕62 

เรื่อง    ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลต าบลปะทิว  
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕62 

เรียน    นายอ าเภอปะทิว 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ประกาศเทศบาลต าบลปะทิว ฯ     จ านวน  ๑  ฉบับ 

  ด้วยเทศบาลต าบลปะทิว  จัดประชุมสภาเทศบาลต าบลปะทิว  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  
ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕62  ในวันจันทร์ ที่  25   กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕62  เวลา  ๑0.0๐ น.  ณ  ห้องประชุม
สภาเทศบาลต าบลปะทิว   

  ดังนั้น  เพ่ือเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลปะทิว  ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินงานตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี  จึงขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การประชุมสภาของเทศบาลต าบลปะทิว  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะ
ได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี  ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา  ณ  โอกาสนี้   

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

     
  ( นายอรรถพล  อนันต์รัตน์ ) 

  ประธานสภาเทศบาลต าบลปะทิว 
 
 
 
 
 
 

งานกิจการสภา 
ส านักปลัดเทศบาลต าบลปะทิว 
โทร. ๐๗๗-๕๙๑๖๓๑   
 
 

“ยึดม่ันธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน” 
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