
 
ที่ ปน ๕๓๒๐๑/ว.      สํานักงานเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
  อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี  ๙๔๐๐๐ 
 

           ๖  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง ขอนัดประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

เรียน   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลทุกทาน 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1.  สําเนาประกาศเทศบาลตําบลรูสะมิแล ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ  ๒๕๖๓  เรื่อง เรียกประชุม 
    สภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 25๖๓ จํานวน 1  ฉบับ  
2.  ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.25๖๓ จํานวน ๑  ฉบับ 

 3.  สําเนารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําป พ.ศ. 25๖๒ 
      เมื่อวันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม 25๖๒      จํานวน ๑  ชุด 

4. สําเนาบันทึกขอความ สํานักปลัดเทศบาล ที่ ปน 5320๑/๑๔๓ 
      ลงวันที่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๖๓                        จํานวน  ๑  ชุด 

5. สําเนาบันทึกขอความ กองชาง ที่ ปน 5320๓/๒๒๒ 
      ลงวันที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๖๓                จํานวน  ๑  ชุด  

6. สําเนาบันทึกขอความ สํานักปลัดเทศบาล ที่ ปน 5320๑/๓๐๘ 
      ลงวันที่  ๔ มีนาคม  ๒๕๖๓                        จํานวน  ๑  ชุด 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  ตามที่ เทศบาลตําบลรูสะมิแลไดมีประกาศเทศบาลตําบลรูสะมิแล ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ  
๒๕๖๓ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.25๖๓ ในระหวางวันที่ 
๑๕ กุมภาพันธ – ๑๕ มีนาคม  ๒๕๖๓ เพ่ือใหสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลพิจารณาขอราชการ และกระทํากิจการ
ในอํานาจหนาที่ นั้น 

 ในการนี้ งานกิจการสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลจึงเรียนมายังทาน เพื่อขอนัดประชุมสภา
เทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.25๖๓ ในวันศุกรที่ ๑๓ เดือนมีนาคม ๒๕6๓  
ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล เพ่ือพิจารณาเรื่องตางๆ และ
กระทํากิจการในอํานาจหนาที่ รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพรอมนี้แลว  

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน และแตงกายดวยชุด
เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี 
 
 

            ขอแสดงความนับถือ 

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



 
ที่ ปน ๕๓๒๐๑/ว.      สํานักงานเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
  อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี  ๙๔๐๐๐ 
 

           ๖   มีนาคม  ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง ขอนัดประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

เรียน   นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1.  สําเนาประกาศเทศบาลตําบลรูสะมิแล ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ  ๒๕๖๓  เรื่อง เรียกประชุม 
    สภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 25๖๓ จํานวน 1  ฉบับ  
2.  ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.25๖๓ จํานวน ๑  ฉบับ 

 3.  สําเนารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําป พ.ศ. 25๖๒ 
      เมื่อวันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม 25๖๒      จํานวน ๑  ชุด 

4. สําเนาบันทึกขอความ สํานักปลัดเทศบาล ที่ ปน 5320๑/๑๔๓ 
      ลงวันที่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๖๓                        จํานวน  ๑  ชุด 

5. สําเนาบันทึกขอความ กองชาง ที่ ปน 5320๓/๒๒๒ 
      ลงวันที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๖๓                จํานวน  ๑  ชุด  

6. สําเนาบันทึกขอความ สํานักปลัดเทศบาล ที่ ปน 5320๑/๓๐๘ 
      ลงวันที่  ๔ มีนาคม  ๒๕๖๓                        จํานวน  ๑  ชุด 

 

 ตามที่ เทศบาลตําบลรูสะมิแลไดมีประกาศเทศบาลตําบลรูสะมิแล ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ  
๒๕๖๓ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.25๖๓ ในระหวางวันที่ 
๑๕ กุมภาพันธ – ๑๕ มีนาคม  ๒๕๖๓ เพ่ือใหสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลพิจารณาขอราชการ และกระทํากิจการ
ในอํานาจหนาที่ นั้น 

 

 ในการนี้ งานกิจการสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลจึงเรียนมายังทาน เพื่อขอนัดประชุมสภา
เทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.25๖๓ ในวันศุกรท่ี ๑๓ เดือนมีนาคม  ๒๕6๓ 
ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล เพ่ือพิจารณาเรื่องตางๆ และ
กระทํากิจการในอํานาจหนาที่ รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพรอมนี้แลว  

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน และแตงกายดวยชุด
เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี 
 

            ขอแสดงความนับถือ 

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



 
ที่ ปน ๕๓๒๐๑/ว      สํานักงานเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
  อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี  ๙๔๐๐๐ 
 

           ๖  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง ขอเชิญเขารวมประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

เรียน   ปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล/รองปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล/หัวหนาสวนราชการทุกทาน 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1.  สําเนาประกาศเทศบาลตําบลรูสะมิแล ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ  ๒๕๖๓  เรื่อง เรียกประชุม 
    สภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 25๖๓ จํานวน 1  ฉบับ  
2.  ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.25๖๓ จํานวน ๑  ฉบับ 

 3.  สําเนารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําป พ.ศ. 25๖๒ 
      เมื่อวันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม 25๖๒      จํานวน ๑  ชุด 

4. สําเนาบันทึกขอความ สํานักปลัดเทศบาล ที่ ปน 5320๑/๑๔๓ 
      ลงวันที่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๖๓                        จํานวน  ๑  ชุด 

5. สําเนาบันทึกขอความ กองชาง ที่ ปน 5320๓/๒๒๒ 
      ลงวันที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๖๓                จํานวน  ๑  ชุด  

6. สําเนาบันทึกขอความ สํานักปลดัเทศบาล ที่ ปน 5320๑/๓๐๘ 
      ลงวันที่  ๔ มีนาคม  ๒๕๖๓                        จํานวน  ๑  ชุด 

 

ตามที่ เทศบาลตําบลรูสะมิแลไดมีประกาศเทศบาลตําบลรูสะมิแล ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ  
๒๕๖๓ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.25๖๓ ในระหวางวันที่ 
๑๕ กุมภาพันธ – ๑๕ มีนาคม  ๒๕๖๓ เพ่ือใหสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลพิจารณาขอราชการ และกระทํากิจการ
ในอํานาจหนาที่ นั้น 
 

 ในการนี้ งานกิจการสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลจึงเรียนมายังทาน เพื่อขอเชิญเขารวมประชุม
สภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมยัสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.25๖๓ ในวันศุกรที่ ๑๓ เดือนมีนาคม ๒๕6๓  
ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล เพ่ือพิจารณาเรื่องตางๆ และ
กระทํากิจการในอํานาจหนาที่ รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพรอมนี้แลว  

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน และแตงกายดวยชุด
เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี 
 

            ขอแสดงความนับถือ 

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



 
ที่ ปน ๕๓๒๐๑/ว.      สํานักงานเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
  อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี  ๙๔๐๐๐ 
 

           ๖  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง ขอเชิญเขารวมรับฟงการประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

เรียน   กํานัน/ผูใหญบาน และประชาชนในตําบลรูสะมิแล 
 

สิ่งที่สงมาดวย 1.  สําเนาประกาศเทศบาลตําบลรูสะมิแล ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ  ๒๕๖๓  เรื่อง เรียกประชุม 
    สภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 25๖๓ จํานวน 1  ฉบับ  
2.  ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.25๖๓ จํานวน ๑  ฉบับ 

 3.  สําเนารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําป พ.ศ. 25๖๒ 
      เมื่อวันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม 25๖๒      จํานวน ๑  ชุด 

 

ตามที่ เทศบาลตําบลรูสะมิแลไดมีประกาศเทศบาลตําบลรูสะมิแล ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ  
๒๕๖๓ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.25๖๓ ในระหวางวันที่ 
๑๕ กุมภาพันธ – ๑๕ มีนาคม  ๒๕๖๓ เพ่ือใหสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลพิจารณาขอราชการ และกระทํากิจการ
ในอํานาจหนาที่ นั้น 
 

 ในการนี้ งานกิจการสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลจึงเรียนมายังทาน เพ่ือขอเชิญเขารวมรับฟงการ
ประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.25๖๓ ในวันศุกรที่ ๑๓ เดือนมีนาคม 
๒๕6๓  ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล เพ่ือพิจารณาเรื่องตางๆ 
และกระทํากิจการในอํานาจหนาที่ รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพรอมนี้แลว  

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน และแตงกายดวยชุดสุภาพ 
 

 
 

                 ขอแสดงความนับถือ 

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


