คู่ฉบับ
ที่ สฎ ๕๒๐๐๑/ว278

สำนักงำนเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี
ถนนภักดีอนุสรณ์ อ.เมือง สฎ ๘๔๐๐๐
7 ธันวำคม ๒๕6๑

เรื่อง

ขอเชิญประชุมสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ครัง้ ที่ 1 ประจำปี ๒๕6๑

เรียน รองประธำนสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี / สมำชิกสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี
อ้ำงถึง หนังสืองำนกิจกำรสภำเทศบำล ที่ สฎ ๕๒๐๐๑/ว 258 ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกำยน 256๑
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. ประกำศเรียกประชุมสภำเทศบำล
จำนวน ๑ ฉบับ
๒. ระเบียบวำระกำรประชุม
จำนวน ๑ ฉบับ
๓. สำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลฯ สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕6๑
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยำยน ๒๕6๑
จำนวน ๑ เล่ม
4. ญัตติ
จำนวน 13 ญัตติ
ตำมที่ งำนกิ จ กำรสภำเทศบำล ได้ ส่ งประกำศเรี ย กประชุ ม สภำเทศบำลนครสุ ร ำษฎร์ ธ ำนี
สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ประจำปี ๒๕6๑ นั้น
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ให้ เป็ น ไปตำมควำมในมำตรำ ๒๕ แห่ งพระรำชบั ญ ญั ติ เทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบั บ ที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบั งคับ
กำรประชุมสภำท้องถิ่ น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ เรียกประชุมสภำเทศบำล
นครสุรำษฎร์ธำนี สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ประจำปี ๒๕6๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวำคม ๒๕6๑ มีกำหนด ๓๐ วัน
ประธำนสภำเทศบำลได้ แ จ้ ง นั ด ประชุ ม สภำเทศบำล สมั ย สำมั ญ สมั ย ที่ 4 ครั้ ง ที่ 1 ประจ ำปี ๒๕6๑
ในวันที่ ๑๓ ธันวำคม ๒๕6๑ เวลำ 09.3๐ น. ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี รำยละเอียดปรำกฏ
ตำมเอกสำรที่ส่งมำพร้อมนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยประเสริฐ ทับทิมทอง)
ประธำนสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี
สำนักปลัดเทศบำล
ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป งำนกิจกำรสภำ
โทร.๐ ๗๗๒๗ ๒๕๑๓
โทรสำร ๐-๗๗๒๘-๘๙๑๙
www.suratcity.go.th

“ ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมัน่ มาตรฐานบริการด้วยใจเป็นธรรม ”

คู่ฉบับ
ที่ สฎ ๕๒๐๐๑/ ว279

สำนักงำนเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี
ถนนภักดีอนุสรณ์ อ.เมือง สฎ ๘๔๐๐๐
7 ธันวำคม ๒๕61

เรื่อง

ขอเชิญประชุมสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี ๒๕61

เรียน นำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ปลัดเทศบำล
รองปลัดเทศบำล ผู้อำนวยกำรสำนัก/กอง หัวหน้ำสำนักปลัดเทศบำล ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำโรงเรียน
เทศบำล ผู้จัดกำรสถำนธนำนุบำล ประธำนชุมชน หรือผู้แทนชุมชน และสื่อมวลชนทุกแขนง
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. ประกำศเรียกประชุมสภำเทศบำล
จำนวน ๑ ฉบับ
๒. ระเบียบวำระกำรประชุม
จำนวน ๑ ฉบับ
๓. สำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลฯ สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕6๑
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยำยน ๒๕60
จำนวน ๑ เล่ม
4. ญัตติ
จำนวน 13 ญัตติ
ตำมที่ งำนกิ จ กำรสภำเทศบำล ได้ ส่ งประกำศเรี ย กประชุ ม สภำเทศบำลนครสุ ร ำษฎร์ ธ ำนี
สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ประจำปี ๒๕6๑ นั้น
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ให้ เป็ น ไปตำมควำมในมำตรำ ๒๕ แห่ งพระรำชบั ญ ญั ติ เทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบั บ ที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบั งคับ
กำรประชุมสภำท้องถิ่ น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ เรียกประชุมสภำเทศบำล
นครสุรำษฎร์ธำนี สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ประจำปี ๒๕6๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวำคม ๒๕6๑ มีกำหนด ๓๐ วัน
ประธำนสภำเทศบำลได้ แ จ้ ง นั ด ประชุ ม สภำเทศบำล สมั ย สำมั ญ สมั ย ที่ 4 ครั้ ง ที่ 1 ประจ ำปี ๒๕6๑
ในวันที่ ๑๓ ธันวำคม ๒๕6๑ เวลำ 09.3๐ น. ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี รำยละเอียดปรำกฏ
ตำมเอกสำรที่ส่งมำพร้อมนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยประเสริฐ ทับทิมทอง)
ประธำนสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี
สำนักปลัดเทศบำล
ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป งำนกิจกำรสภำ
โทร.๐ ๗๗๒๗ ๒๕๑๓
โทรสำร ๐-๗๗๒๘-๘๙๑๙
www.suratcity.go.th

“ ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมัน่ มาตรฐานบริการด้วยใจเป็นธรรม ”

