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( d  กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง การประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจำปี ๒๕๖๐
เรียน สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ทุกท่าน
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง การประขุมสภาองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจำปี ๒๕๖๐ 
ลงวันท่ี d  กรกฎาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. ระเบียบวาระการประขุม จำนวน ๑ ฉบับ
๓. เอกสารประกอบระเบียบวาระการประขุม จำนวน ๑ ขุด

ด ้วยน ายกองค ์การบ ร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัดระยอง ได ้เส น อญ ัตต ิต ่อส ภ าองค ์การบ ร ิห าร 
ส ่วนจังหวัดระยอง เพ ื่อให ้พ ิจารณาตามท ี่ระเบ ียบกฎหมายกำหนดเพ ื่อประโยชน ์แห ่งองค ์การบร ิหาร 
ส่วนจังหวัดระยอง

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้กำหนดสมัยประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐ มีกำหนด ๗ วัน ตั้งแต่วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เปีนด้นไป และ 
เร ียกประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐ ใบวันที่ 
๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.0๐ น. ณ ห้องประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น ๑©) 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเร ียนมาเพ ื่อทราบ และขอเชิญท่านเข้าร่วมประขุมตามวัน เวลาและสถานที่ด ังกล่าว 
โดยพร้อมเพรียงกับ
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ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
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ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
เรื่อง การประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

สมัยวิสามัญ สมัยที' ๓ ประจำปี ๒๕๖๐

ด้วยสภา2 งค์การบ'ริ,/ารส ่ว,-.จังหวัดระ ยอง มึกิจการวงงานทีด้องทีจารโ-ทประกอบกับ 
นายกองค ์การบริหารส ่วนจ ังหวัดระยอง ได้เสนอญัดดีด ่อสภาองค์การบริหารส ่วนจังหวัดระยอง 
เหื่อทีวารโวาดาบจำนาจหน้าทีทีกฎหมายแสะระเบียบกำหนด เพื่อประโยร:น์แห่งองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดระยอง

อาศัยอำนาจดามศวามในมาดรา ๒๕ แห่งพระราร!นัญญดีัองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.?!. ๒๕๕๐ แสะแก้ไร;เที,มเดีมโง (รนับที ๕) พ.ศ. ๒๕๕๒ จังกำหนด?มัยประ,รุมสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดระยอง?มัยวิสามัญ สมัยที ST บ่ระจำบ ๒๕๖๐ มกำหนด ท วัน ด้ังแด่วันที ๔ กรกฎาศม ๒๕๖๐ 
เบนด้นไบ, แสะ.ริยกประขุม?ภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที ST ประจำบ ๒๕๖๐ 
ในวันที ท่ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. a  ห้องประขุม?.กาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ร้ัน ๑๑)

จังบ่ระกาศไห้หราบโดยห่ัวกัน

ประกาศ โง วันที
rJ กรกฎ พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายเศรษฐา ปี'?เดร!ะ)
ประรานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง



ระเบียบวาระการประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจำปี ๒๕๖๐ 

วันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ช้ัน ๑๑)
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ระเบียบวาระที่ ๑ 
ระเบียบวาระที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๓

ระเบียบวาระที่ ๔

ระเบียบวาระที่ ๕

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นผู้เสนอ)

เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นผู้เสนอ)

เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เพี่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นผู้เสนอ)

เร่ือง ญัตติขอความเห็นชอบโอนอาคารเรียนในเขตพื้นที่โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา
เทศบาลตำบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง ให้กับเทศบาลตำบลเมืองแกลง
(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นผู้เสนอ)

เรื่อง อ่ืน ๆ
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