คู่ฉบับ
ที่ สฎ ๕๒๐๐๑/ว218

สำนักงำนเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี
ถนนภักดีอนุสรณ์ อ.เมือง สฎ ๘๔๐๐๐
๙ ธันวำคม ๒๕63

เรื่อง

ขอเชิญประชุมสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี ๒๕6๓

เรียน รองประธำนสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี / สมำชิกสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี
อ้ำงถึง หนังสืองำนกิจกำรสภำเทศบำล ที่ สฎ 52001/ว ๑๘๙ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกำยน 256๓
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. ประกำศเรียกประชุมสภำเทศบำล
จำนวน ๑ ฉบับ
๒. ระเบียบวำระกำรประชุม
จำนวน ๑ ฉบับ
๓. สำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลฯ สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕6๓
เมื่อวันที่ ๒๕ กันยำยน ๒๕6๓
จำนวน ๑ เล่ม
4. ญัตติ
จำนวน 2๒ ญัตติ
ตำมที่ งำนกิ จ กำรสภำเทศบำล ได้ ส่ งประกำศเรี ย กประชุ ม สภำเทศบำลนครสุ ร ำษฎร์ ธ ำนี
สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ประจำปี ๒๕6๓ นั้น
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ให้ เป็ น ไปตำมควำมในมำตรำ ๒๕ แห่ งพระรำชบั ญ ญั ติ เทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖
แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้ อ ๒๒ ของระเบี ยบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้ ว ยข้ อ บั งคั บ
กำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ เรียกประชุมสภำเทศบำล
นครสุรำษฎร์ธำนี สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ประจำปี ๒๕6๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวำคม ๒๕6๓ 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 ๒๕6๓
ในวันที่ ๑๗ ธันวำคม ๒๕6๓ 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 ”
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