
 
ที่  นศ  ๕๖๔๐๑.๑/ว. 009                      ส านักงานเทศบาลต าบลนาสาร 
                    ถนนพระเพรง - ขุนทะเล หมู่ที่ ๖  

            อ าเภอพระพรหม  นครศรีธรรมราช      
            ๘๐๐๐๐ 

          26    เมษายน  ๒๕62 

เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลต าบลนาสาร  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี พ.ศ.  2562 

เรียน คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาสาร เขตที่  ๑ และ ๒  

อ้างถึง    หนังสือเทศบาลต าบลนาสาร ที่ นศ ๕๖๔๐๑.๑/ว 006  ลงวันที่  25  มีนาคม  ๒๕62 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ระเบียบวาระการประชุมฯ (พร้อมเอกสารการประชุม)  จ านวน    ๑    ชุด 

      ตามท่ีประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลนาสาร สมัยสามัญ 
สมัยที่  2  ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕62  ตั้งแต่วันที่  2  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕62  เป็นต้นไป มีก าหนด  ๓๐  วัน นั้น    

  บัดนี้ ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร จึงขอนัดประชุมสภาเทศบาลต าบลนาสาร สมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี ๒๕62 ในวันพุธที ่1  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕62 เวลา 09.3๐  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลนาสาร (อาคารอเนกประสงค์)  รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย   

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และขอเชิญเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน (โปรดแต่งกายชุด
เครื่องแบบกาก)ี 

                                    ขอแสดงความนับถือ 

      จรินทร์   คุ้มกุมาร 

                                                             (นายจรินทร์   คุ้มกุมาร) 
                           ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร 

 

ส านักปลัดเทศบาล 
ฝ่ายอ านวยการ  (งานกิจการสภา) 
โทร. ๐-๗๕๗๖-๓๒๖๕     

 

 



 
 

วาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาสาร 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 

วันพุธที่  1  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕62   เวลา  09.3๐   น. 
 ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลนาสาร 

………………………………………. 

ระเบียบวาระท่ี  ๑.     เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

   - พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
   -พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

ระเบียบวาระท่ี  ๒     รับรองรายงานการประชุม 

-   รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจ าปี  พ.ศ.  2562  
วันที่  15  กุมภาพันธ์  2562 

ระเบียบวาระท่ี  ๓     กระทู้ถาม  (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี  ๔     เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว  (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี  ๕     เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

  5.1 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2562 
 โอนครั้งที่  9 ของส านักปลัดฯ เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตามรายละเอียด 
 ดังต่อไปนี้ 

       - เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะส าหรับงานส านักงาน จ านวน 2  
 เครื่องๆ ละ 17,000.- บาท  รวมเป็นเงิน  34,000.-  บาท  

  5.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2562 
 โอนครั้งที่  1  ของกองคลัง เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

       - เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะส าหรับงานส านักงาน จ านวน 2  
 เครื่องๆ ละ 17,000.- บาท  รวมเป็นเงิน  34,000.-  บาท  

  5.3 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
 งบประมาณ พ.ศ.  2562 ครั้งที่  5  ในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะส าหรับงาน 
 ส านักงาน จ านวน 2  เครื่องๆ ละ 17,000.- บาท  รวมเป็นเงิน  34,000.-  บาท 
 ซึ่งสภาได้อนุมัติงบประมาณไปแล้วเมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 
 ประจ าปี  พ.ศ. 2562  เมื่อวันที่  15  กุมภาพันธ์  2562  
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  5.4 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
 งบประมาณ พ.ศ.  2562 ครั้งที่ 6 ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  ซึ่งสภาได้อนุมัติงบประมาณไปแล้วเมื่อครั้ง 

ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1  ประจ าปี  พ.ศ. 2562  เมื่อวันที่  15  
 กุมภาพันธ์  2562  

   5.5  การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา จ านวน      
 2  คณะ คือ 

    1)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จ านวน  3  คน 
    2)  คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 จ านวน  3  คน 

   5.6  ขอความเห็นชอบการรับโอนทรัพย์สิน โครงการก่อสร้างพนังกั้นดิน 
 คสล. ริมคลองมะม่วงตลอด – คลองคูพาย หมู่ที่  7  ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม 
 จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน  11,896,000.-  บาท 

ระเบียบวาระท่ี  ๖     เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี)    

 

   
***************** 

 
 


