
 
ที่ ปน ๕๓๒๐๑/ว.      สํานักงานเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
  อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี  ๙๔๐๐๐ 
 

             20   พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง ขอนัดประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

เรียน   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลทุกทาน 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1.  สําเนาประกาศเทศบาลตําบลรูสะมิแล ลงวันที่ ๒๐ เมษายน 25๖๓  เรื่อง เรียกประชุม 
สภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป พ.ศ. 25๖๓ จํานวน 1  ฉบับ  
2.  ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป พ.ศ.25๖๓ จํานวน ๑  ชุด 

 3.  สําเนารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 25๖๓ 
เมื่อวันศุกรที่ ๑๓  มีนาคม 25๖๓      จํานวน ๑  ชุด 

  ๔. สําเนาบันทึกขอความกองชาง ที่ ปน ๕๓๒๐๓/๔๔๙  ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓   
เรื่อง เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง กรณี
โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยโรจนสุภา ถนนหนาสงเคราะห หมูที่ ๖ จํานวน  ๑  ชุด 
 

  ตามที่ เทศบาลตําบลรูสะมิแลไดมีประกาศเทศบาลตําบลรูสะมิแล ลงวันท่ี ๒๐ เมษายน 25๖๓ 
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป พ.ศ. 25๖๓ ในระหวางวันที่ ๑- ๓๐  
พฤษภาคม ๒๕๖๓ เพ่ือใหสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลพิจารณาขอราชการ และกระทํากิจการในอํานาจหนาท่ี 
ประกอบกับนายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแลไดเสนอญัตติแจงเพ่ือทราบ และเพ่ือขออนุมัติดําเนินการ จํานวน ๑ 
รายการ นั้น 

 

 ในการนี้  งานกิจการสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลจึงเรียนมายังทาน เพื่อขอนัดประชุม          
สภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป พ.ศ.25๖๓ ในวันพุธที่  ๒๗   เดือนพฤษภาคม  
๒๕๖๓  ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล เพ่ือพิจารณาเรื่องตางๆ 
และกระทํากิจการในอํานาจหนาที่ รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพรอมนี้แลว  

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน และแตงกายดวยชุด
เครื่องแบบขาราชการสีกากี 
 

                                       ขอแสดงความนับถือ 

                                
 (นายศิริทร  ทองออน) 
 ประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแ 
กิจการสภา สํานักปลัดเทศบาล  
โทร. ๐ ๗๓๔๖  ๐๑๙๐-๑ 
โทรสาร  ๐  ๗๓๔๖  ๐๑๗๓ 



 
ที่ ปน ๕๓๒๐๑/ว.      สํานักงานเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
  อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี  ๙๔๐๐๐ 
 

          20     พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง ขอนัดประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

เรียน   นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1.  สําเนาประกาศเทศบาลตําบลรูสะมิแล ลงวันที่ ๒๐ เมษายน 25๖๓  เรื่อง เรียกประชุม 
สภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป พ.ศ. 25๖๓ จํานวน 1  ฉบับ  
2.  ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป พ.ศ.25๖๓ จํานวน ๑  ชุด 

 3.  สําเนารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 25๖๓ 
เมื่อวันศุกรท่ี ๑๓  มีนาคม 25๖๓      จํานวน ๑  ชุด 

  ๔. สําเนาบันทึกขอความกองชาง ที่ ปน ๕๓๒๐๓/๔๔๙  ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓   
เรื่อง เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง กรณี
โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยโรจนสุภา ถนนหนาสงเคราะห หมูที่ ๖ จํานวน  ๑  ชุด 
 

  ตามที่ เทศบาลตําบลรูสะมิแลไดมีประกาศเทศบาลตําบลรูสะมิแล ลงวันท่ี ๒๐ เมษายน 25๖๓ 
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป พ.ศ. 25๖๓ ในระหวางวันที่ ๑- ๓๐  
พฤษภาคม ๒๕๖๓ เพ่ือใหสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลพิจารณาขอราชการ และกระทํากิจการในอํานาจหนาท่ี 
ประกอบกับนายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแลไดเสนอญัตติแจงเพ่ือทราบ และเพ่ือขออนุมัติดําเนินการ จํานวน ๑ 
รายการ นั้น 

 ในการนี้  งานกิจการสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลจึงเรียนมายังทาน เพื่อขอนัดประชุม          
สภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป พ.ศ.25๖๓ ในวันพุธที่  ๒๗   เดือนพฤษภาคม  
๒๕๖๓  ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล เพ่ือพิจารณาเรื่องตางๆ 
และกระทํากิจการในอํานาจหนาที่ รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพรอมนี้แลว  

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน และแตงกายดวยชุด
เครื่องแบบขาราชการสีกากี 
 

            ขอแสดงความนับถือ 

                                    
 (นายศิริทร  ทองออน) 
 ประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแ 
กิจการสภา  สํานักปลัดเทศบาล  
โทร. ๐ ๗๓๔๖  ๐๑๙๐-๑ 
โทรสาร  ๐  ๗๓๔๖  ๐๑๗๓ 



 
ที่ ปน ๕๓๒๐๑/ว      สํานักงานเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
  อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี  ๙๔๐๐๐ 
 

           20     พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง ขอเชิญเขารวมประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

เรียน   ปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล/รองปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล/หัวหนาสวนราชการทุกทาน 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1.  สําเนาประกาศเทศบาลตําบลรูสะมิแล ลงวันที่ ๒๐ เมษายน 25๖๓  เรื่อง เรียกประชุม 
สภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป พ.ศ. 25๖๓ จํานวน 1  ฉบับ  
2.  ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป พ.ศ.25๖๓ จํานวน ๑  ชุด 

 3.  สําเนารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 25๖๓ 
เมื่อวันศุกรท่ี ๑๓  มีนาคม 25๖๓      จํานวน ๑  ชุด 

  ๔. สําเนาบันทึกขอความกองชาง ที่ ปน ๕๓๒๐๓/๔๔๙  ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓   
เรื่อง เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง กรณี
โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยโรจนสุภา ถนนหนาสงเคราะห หมูที่ ๖ จํานวน  ๑  ชุด 
 

  ตามที่ เทศบาลตําบลรูสะมิแลไดมีประกาศเทศบาลตําบลรูสะมิแล ลงวันท่ี ๒๐ เมษายน 25๖๓ 
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป พ.ศ. 25๖๓ ในระหวางวันที่ ๑- ๓๐  
พฤษภาคม ๒๕๖๓ เพ่ือใหสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลพิจารณาขอราชการ และกระทํากิจการในอํานาจหนาท่ี 
ประกอบกับนายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแลไดเสนอญัตติแจงเพ่ือทราบ และเพ่ือขออนุมัติดําเนินการ จํานวน ๑ 
รายการ นั้น 

 ในการนี้ งานกิจการสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลจึงเรียนมายังทาน เพื่อขอเชิญทานเขารวม
ประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยที่  ๒ ประจําป พ.ศ.25๖๓ ในวันพุธท่ี  ๒๗             
เดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๓  ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล     
เพ่ือพิจารณาเรื่องตาง ๆ และกระทํากิจการในอํานาจหนาท่ี รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบมา
พรอมนี้แลว  

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน และแตงกายดวยชุด
เครื่องแบบขาราชการสีกากี 
 

 ขอแสดงความนับถือ     

                                
 (นายศิริทร  ทองออน) 
 ประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแ 
กิจการสภา  สํานักปลัดเทศบาล  
โทร. ๐ ๗๓๔๖  ๐๑๙๐-๑ 
โทรสาร  ๐  ๗๓๔๖  ๐๑๗๓ 



 
ที่ ปน ๕๓๒๐๑/ว.      สํานักงานเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
  อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี  ๙๔๐๐๐ 
 

          20     พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง ขอเชิญเขารวมรับฟงการประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

เรียน   กํานัน/ผูใหญบาน และประชาชนในตําบลรูสะมิแล 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1.  สําเนาประกาศเทศบาลตําบลรูสะมิแล ลงวันที่ ๒๐ เมษายน 25๖๓  เรื่อง เรียกประชุม 
สภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป พ.ศ. 25๖๓ จํานวน 1  ฉบับ  
2.  ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป พ.ศ.25๖๓ จํานวน ๑  ชุด 

 
  ตามที่ เทศบาลตําบลรูสะมิแลไดมีประกาศเทศบาลตําบลรูสะมิแล ลงวันท่ี ๒๐ เมษายน 25๖๓ 
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป พ.ศ. 25๖๓ ในระหวางวันที่ ๑- ๓๐  
พฤษภาคม ๒๕๖๓ เพ่ือใหสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลพิจารณาขอราชการ และกระทํากิจการในอํานาจหนาท่ี 
ประกอบกับนายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแลไดเสนอญัตติแจงเพ่ือทราบ และเพ่ือขออนุมัติดําเนินการ จํานวน ๑ 
รายการ นั้น 
 

 ในการนี้ งานกิจการสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลจึงเรียนมายังทาน เพ่ือขอเชิญทานเขารวมรับฟง
การประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยที่  ๒ ประจําป พ.ศ.25๖๓ ในวันพุธท่ี  ๒๗             
เดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๓  ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล     
เพ่ือพิจารณาเรื่องตางๆ และกระทํากิจการในอํานาจหนาที่ รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบมา
พรอมนี้แลว  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน และแตงกายดวยชุดสุภาพ 

 
 

                  ขอแสดงความนับถือ 

                                
 (นายศิริทร  ทองออน) 
 ประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแ 
 
 
กิจการสภา  
สํานักปลัดเทศบาล  
โทร. ๐ ๗๓๔๖  ๐๑๙๐-๑ 
โทรสาร  ๐  ๗๓๔๖  ๐๑๗๓ 


